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 pääkirjoitus

Kuivakäymälä tulee 
sisälle Suomessakin

Raini KiuKaS
Käymäläseura Huussi ry
E-mail: sihteeri@huussi.net

Haja-asutusalueiden vesihuollon tehostaminen on puhuttanut ja puhuttaa suomalai-
sia ehkä enemmän kuin mikään muu ympäristöasia vuosiin. Haja-asutusalueiden 
jätehuoltoon pakottaminen vapautuksineen lienee ollut saman luokan ympäristö-

kysymys tavalliselle kuntalaiselle ennen tätä jätevesien käsittelyn tehostamisvaatimusta.
Suomen ainutlaatuinen järviluonto on meille luonnollinen asia, jonka suojeluun on ryh-

dytty vasta ensimmäisten ongelmien ilmaannuttua. Järven tilan palauttaminen on paljon 
suurempi toimenpide kuin sen rehevöittäminen. Palautus vaatii järjestelmällisiä ja suunnitel-
tuja suojelutoimenpiteitä kaikilta niiltä osapuolilta, jotka vaikuttavat järvien tilaan. Syyttely 
on vieläkin vallalla ja muissa on enemmän syytä kuin itsessä. Tämä ei johda yhteistyöhön tai 
käytännön toimiin.

Haja-asutus, johon kuuluvat vakituinen asutus, mökit ja kaikki muut verkostojen ul-
kopuoliset jätevettä tuottavat yksiköt, ovat viemäriverkostojen ulkopuolisten niin sanotun 
talousjätevesiasetuksen tai hajajätevesiasetuksen (542/2003) piirissä. Näiden kiinteistöjen 
omistajien tulee huolehtia jätevesien asetuksen vaatimusten mukaisesta käsittelystä vuoteen 
2014 mennessä. Vuosi lähestyy ja toimenpiteet ovat olleet kovin vähäisiä. Vanhojen kiin-
teistöjen järjestelmiä ei ole juurikaan saneerattu. Kiire siis tulee, jos varsinkin on tekemässä 
kokonaan uutta järjestelmää eli vanhaa ei voi mitenkään hyödyntää. Taloudellisen taantu-
man johdosta ainakin tänä vuonna olisi koneyrittäjäkapasiteettia käytössä, mutta onko pa-
rin vuoden päästä? 

Kiinteistökohtainen vesikäymäläjätevesien puhdistus omalla tontilla vaatii investoinnin, 
joka on kertaluokaltaan vähintään 5 000 euroa, ellei hanki sitten umpisäiliötä. Siinä taas säi-
liön tyhjennyskustannukset muodostavat vuosittaisen kuluerän, joka varmaankin nousee vie-
lä nykyisestään. Pellolle säiliön sisältöä ei saa tyhjentää nykyisten säädösten mukaan, vaikka 
näin tapahtunee vielä monin paikoin. Kiinteistökohtaisia puhdistamoja taas on tarjolla mo-
neen hintaan ja hinta saattaa nousta jopa yli 10 000 euron.

Kokonaan toinen kustannus syntyy, jos vesikäymäläjätevesiä ei ollenkaan synny. Harmaiden 
jätevesien puhdistaminen on huomattavasti yksinkertaisempaa ja pienempi investoinniltaan. 
Saattaa jopa olla mahdollista, että niitä vanhojakin kaivoja voi hyödyntää joko itsessään 
tai suojana. Kustannukset jäävät silloin käymälälaitteen ostohintaan ja saneerauskuluihin. 
Suunnitelmakaan ei ole tällöin kovin kallis. Noin 2000 euron investoinnilla saattaa hyvinkin 
selvitä ja jatkossa ei loka-auton vierailuja kovin usein tarvita.

Miten me tämän asetuksen saamme toteutumaan, on parin lähivuoden kysymys. Mikäli 
saneeraus ei vilkastu, ja ovelta-ovelle kauppiaiden putsarit eivät toimi tai ne eivät alkuunkaan 
sovi kohteeseen, niin vastarinta nousee entisestään. Asetus ei sisällä sanktioita; esimerkiksi ve-
sikäymälän käyttökieltoa ei olla suunnittelemassa, vaikka jätevedet menisivät entiseen mallin 
vielä 2014. OKL Lauri Tarasti sai kesäkuun 2009 alusta selvitysmiehen roolin ja hänen teh-
tävänään on tämän vuoden aikana saada aikaan selvitys edellä puhutun asetuksen toimeenpa-
non nykytilasta ja siinä ilmenneistä ongelmista ja antaa ehdotukset ongelmien poistamisesta 
ja toimeenpanon edistämisestä.

Käymäläseura Huussi ry:n edustajana sain olla läsnä YM:n asettaman hajajätevesityöryh-
män kokouksessa, missä Tarasti kertoi lähtöajatuksiaan tehtävään. Yhdistys toivookin, että 
kuivakäymälä tulisi tässä selvityksessä paremmin esille, sillä Helsingissä ei oikein uskota, että 
suomalainen voi käyttää sisällä kuivakäymälää. Tämä on vahinko, koska näin tapahtuu ja tar-
vittaisiin selkeitä rakentamisohjeita. Kehittämällä tätä niin sanottua DT-teknologiaa olisimme 
vielä kehittämässä Suomelle vientituotettakin. Suurin osa maailman ihmisistä kun elää vielä 
puutteellisen tai olemattoman sanitaation piirissä ja vesikäymälä ei ole siihen vastaus.
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PARASTA LAATUAPARASTA LAATUA
MAAILMAN PARHAIMMALLE VEDELLEMAAILMAN PARHAIMMALLE VEDELLE

KULMATAKAISKUKULMATAKAISKU
SULKUVENTTIILILLÄSULKUVENTTIILILLÄ

KULMATAKAISKUKULMATAKAISKU
KulmayhdeKulmayhde ja yksisuuntaventtiilija yksisuuntaventtiili
yhdessäyhdessä

Maailman ensimmäinenMaailman ensimmäinen

** EN 12050EN 12050--4 mukainen venttiili4 mukainen venttiili

Erinomainen ratkaisuErinomainen ratkaisu
pumppaamoihinpumppaamoihin

SUORAAN AMMATTILAISILTASUORAAN AMMATTILAISILTA AMMATTILAISILLEAMMATTILAISILLE

Lisätietoja suoraanLisätietoja suoraan LiningiltaLiningilta 0290 06 1600290 06 160

SULKUVENTTIILILLÄSULKUVENTTIILILLÄ

Pumppaamon venttiilit jaPumppaamon venttiilit ja
kulmayhdekulmayhde samassa paketissasamassa paketissa

Maailman ensimmäinenMaailman ensimmäinen

** EN 12050EN 12050--4 mukainen venttiili4 mukainen venttiili

Erinomainen ratkaisuErinomainen ratkaisu
pumppaamoihinpumppaamoihin

** SFS-EN 12050-4
Rakennusten ja tonttien laskuviemäröinnin nostolaitteet. Rakenne- ja testausperiaatteet.
Osa 4: Yksisuuntaventtiilit
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RaiMo LiLja
Tekn.lis., toimitusjohtaja
Ekoleima Ay
E-mail: raimo.lilja@ekoleima.fi

MaRianne HyTTinen-LiLja

Kirjoittajat ovat toimittaneet Suomen 
luonnonsuojeluliiton julkaiseman op-
paan Kompostikäymälän rakentaminen ja 
käyttö (1991). He omistavat yhdessä ym-
päristöalan konsulttiyhtiön Ekoleima Ay, 
Mikkelissä ja toimivat aktiivisesti Mikkelin 
kehitysmaayhdistyksessä.

Kompostikäymälä 
varustettuna 
omakotitalolla

Reikä väärässä kohdassa! Kuva: Raimo Lilja

Suursäiliöön perustuva kom-
postikäymälä asettaa merkittä-
viä reunaehtoja omakotitalon 
suunnittelulle. Tässä artikkelis-
sa tarkastelemme kokemuksia 
kahden omakotitalon rakenta-
misesta, joissa kompostikäymä-
län sijoittaminen oli suunnitte-
lun lähtökohta. Rakennus kasvoi 
suunnitteluvaiheessa käymälän 
ympärille. Ensimmäisestä hank-
keesta on yli 20 vuotta, mutta 

suunnittelijoille ja rakentajille 
kompostikäymälän huomioon 
ottaminen on edelleenkin uusi 
ja outo asia.

Ympäristöalan yrittäjinä ja kestä-
vän kehityksen kansalaisaktiivei-
na kompostikäymälä on meille 

olennainen osa ekologista elämäntapaa. 
Haja-asutuksen jätevesiasetuksen toi-
meenpanoon liittyvät ongelmat ovat yhä 
selvemmin osoittaneet, että vesikäymälä 
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ei kuulu maaseudulle. Oman ja naapu-
rin juomaveden ja uimaveden suojelu 
on painava vastuu. Kompostikäymälän 
hajuttomuus vesivessaan verrattuna on 
etu, jonka ymmärtää vasta, kun sen on 
kokenut käytännössä. Käymäläjätteen 
kierrättäminen vaatii jonkin verran 
viitseliäisyyttä, mutta se tuo luonnon 
kiertokulkuun konkreettisen kosketus-
pinnan ja pakottaa pohtimaan tuottei-
den elinkaarikysymyksiä (esimerkik-
si ei-biohajoavat vaipat, terveyssiteet). 
Umpisäiliövaihtoehto ei innosta; loka-
auton käynnit ovat kalliita, auto voi sär-
keä pihanurmen ja yksityistien. Kuntien 
puhdistamoilla on vaikeuksia ottaa vas-
taan vesipitoisia lietteitä ja pelloille um-
pi- tai sakokaivolietettä ei saa levittää. 
Biojätteen ja puutarhajätteen kom-
postointi kuuluu omakotiasumiseen ja 
käymäläjätteen kompostointi sujuu sii-
nä sivussa.

Kompostikäymälän suosimisella on 
myös globaali ulottuvuus. Kehitysmaissa 
kuivakäymälä voi pelastaa tuhansia 
lapsia. Kompostikäymälöiden suosi-
minen Suomessa antaa uskottavuut-
ta suomalaisille sanitaatioprojekteille 
kehitysmaissa.

Kompostikäymälä 
uudisrakennuksessa – reikiä 
oikeisiin kohtiin
Suursäiliön tyhjentämisen pitää tapah-
tua suoraan säiliöhuoneesta ulos siten, 
ettei jouduta kulkemaan muiden tilo-
jen läpi. Kummassakin kohteessamme 
rinnetalo antoi siihen hyvän lähtökoh-
dan. Säiliötila on luontevaa sijoittaa 
kellarikerroksen nurkkaan, mutta tämä 
määrää vastaavasti, että vessan sijaintia 
ensimmäisessä kerroksessa ei voi vali-
ta vapaasti, vaan se määräytyy säiliön 
perusteella yleensä ulkoseinälle. Tämä 
rajaa melko merkittävästi asuintilojen 
suunnittelua.

Jos asuintiloja on kahdessa kerrok-
sessa, myös yläkerran vessa voidaan yh-
distää samaan suursäiliöön, mutta tä-
mä tarkoittaisi massiivista 315 mm:n 
pudotusputkea alakerran vessatilan lä-
pi. Uudessa talossamme yläkerrassa on 
lähinnä kesä- ja vieraskäyttöön tar-
koitetut kaksi makuuhuonetta ja tois-
taiseksi yläkerrassa ei ole käymälää. 
Pesuhuoneeseen on kuitenkin jätetty 
tilavaraus ja valmius erottelevan pienen 

käymälän sijoittamiseen. Virtsa voi-
daan johtaa lavuaarin viemäriin, mutta 
kiinteä jäte on kuljetettava asuintilojen 
läpi, joten tämä ratkaisu ei ole täysin 
tyydyttävä.

Pudotusputki vessatilasta komposti-
käymälään otettiin huomioon jo latti-
an ontelolaattoja tilattaessa. Reikä teh-
tiin elementtitehtaalla asianmukaiseen 
paikkaan, mutta asennuksessa tapahtui 
virhe ja reikä ilmaantui makuuhuoneen 
ja vessan väliseinän kohdalle! Neuvokas 
LVI-asentaja hyödynsi väärän reiän ko-
ko talon raitisilmaputken ja kompos-
tisäiliön poistoilmaputken läpivientiin 
ja uusi reikä syntyi oikeaan kohtaan 
työmaalla.

Jotta kompostisäiliön ilmanvaihto 
toimisi luonnon vedolla, poistoputken 
olisi kuljettava katolle mahdollisimman 
vähillä mutkilla. Tämä on otettava huo-
mioon yläpuolisten huoneiden suunnit-
telussa, koska putki ei voi esimerkiksi 
osua ikkunan eteen vaan se on voita-
va koteloida huoneen seinän viereen tai 
komeroon. Kohteessamme poistoputki 
on varustettu puhaltimella, mikä mah-
dollistaa putken johtamisen välipohjan 
ja kylmän ullakon kautta katolle. Putki 
on asianmukaisesti lämpöeristetty. 
Puhaltimen tehoa säädetään vessaan si-
joitetulla tyristorisäätimellä. Tarvittava 
veto riippuu ulkoilman lämpötilasta ja 
ilmanpaineesta. Kompostisäiliöstä haih-
tuva kosteuden määrä on todella suuri 
ja huonosti eristetyssä putkessa ja pois-
toputken suulla voi esiintyä pahojakin 
jäätymisongelmia. Poistoputken suul-
la voi tuntua virtsan hajua, joten pois-
toputken pitää ulottua katon harjalle 
asti.

Kompostikäymälän erityispiirteet ei-
vät ole tuttuja LVI-suunnittelijoille ja 
asentajille. On tärkeää varmistaa, että 
vessan poistoilma kulkee vessan reiän 
kautta katolle. Korvausilma vessaan tu-
lee esimerkiksi oven alta. Talon ilman-
vaihtojärjestelmä tai esimerkiksi avotak-
ka ei saa aiheuttaa vessaan alipainetta, 
joka imisi suursäiliöstä hajut huonee-
seen. Suursäiliön poistoputken pään on 
oltava talon harjan yläpuolella, jotta ha-
ju ei laskeudu maan pinnalle.

Kompostisäiliötilassa ei ole lämmi-
tystä, mutta ulkoseinät on hyvin eris-
tetty ja väliseinien läpi tapahtuu läm-
pövuotoa asuintiloista. Korvausilma 

säiliöön otetaan lämpimistä tiloista 
harkkoseinässä olevan aukon kautta tai 
vaihtoehtoisesti ulko-ovessa olevan au-
kon kautta. Suursäiliötä voitaisiin käyt-
tää myös keittiöjätteen kompostoin-
tiin. Haittapuolina ovat kärpäsriskin 
kasvaminen ja vessan mahdollinen li-
kaantuminen laskiämpäriä tyhjennet-
täessä. Sen sijaan olemme sijoittaneet 
säiliöhuoneeseen erillisen biojätekom-
postorin, joka näin pysyy lämpimänä 
ja biojätteen hajujen ilmastointi tapah-
tuu kätevästi suursäiliön puhaltimella. 
Säiliötilassa myös biojätteen kuivike säi-
lyy jäätymättä ja kuivana.

Suursäiliö on varustettu ylimääräisen 
nesteen tyhjennysletkulla. Neste voi-
daan kerätä kanisteriin ja kompostoida 
jälkikompostissa. Kompostihuoneessa 
on lattiakaivo ja käsienpesuallas. 
Nestemäärän kertymä pysyy vähäise-
nä hyvän haihdunnan ja kohtalaisen 
suuren kuivikkeen käytön ansiosta. 
Edellisessä talossamme neste johdet-
tiin lattiakaivoon, mutta periaattees-
sa tämä sotii kuivakäymälän ideologi-
aa vastaan ja aiheutti myös lievää haju-
haittaa. Nesteen voisi kierrättää takaisin 
suursäiliöön.

Kompostikäymälä ja 
harmaiden vesien käsittely 
kokonaisuutena
Kompostikäymälä WC:n sijasta keven-
tää huomattavasti jätevesien käsittelyä 
tontilla. Harmaat vedet johdetaan saos-
tuskaivon kautta 30 m² hiekkasuodat-
timeen, jonka toimintaa voidaan tark-
kailla tarkastusputkesta otettavilla näyt-
teillä. WC-vesien maaperäkäsittely puo-
len hehtaarin tontilla ei olisi onnistu-
nut; rantaviivalle on imeytyspaikasta 
noin 35 metriä ja naapurin rajalle 10 
metriä.

Sakokaivoliete voidaan kokemuk-
semme mukaan käsitellä itse pumppaa-
malla se uppopumpulla turvesuodatti-
men läpi ja kompostoimalla turpeeseen 
sitoutunut liete. Loka-autoa ei tontilla 
tulla näkemään.

Myötä ja vastamäkeä
Suursäiliön etuna on suuri kapasiteetti 
ja kyky ottaa vastaan suurta nestekuor-
mitusta. Tyhjennystä ei tarvitse kos-
kaan tehdä talvella, jolloin jälkikom-
postointi on hankalaa. Tyhjennystarve 
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ei tule yllättäen kesken rippijuhli-
en. Virtsaa ei tarvitse säilöä ja levittää 
erikseen ja huolehtia vieraiden ”oikea-
oppisesta käymäläkäyttäytymisestä”. 
Tehdasvalmisteinen lujitemuovinen säi-
liö on kevyt kuljettaa. Se mahtuu ovesta 
kahtena kappaleena ja asennuksessa on 
paljon vapausasteita. Koska säiliö sijoi-
tetaan lattiatason yläpuolelle, siihen ei 
liity riskiä, että tapahtuisi huomaama-
ton nestevuoto, kuten paikalla raken-
netussa kompostisäiliössä voi olla.

Kuiviketta on oltava reilusti käytet-
tävissä. Siisteyden kannalta paras kui-
vike on oksahake. Se ei pölyä, ei varise 
alushousujen lahkeeseen ja lisäksi oksa-
hake tuoksuu miellyttävästi. Oksahake 
on ilmavaa ja antaa runsaasti energi-
aa mikrobeille. Itse tehtynä se ei mak-
sa mitään ja tienvarret pysyvät siistei-
nä. Suursäiliön alkupanoksessa on li-
säksi hyvä käyttää lehtikariketta, sahan-
purua, turvetta tai kuoriketta ja vähän 
multaa. Tunkiolieron ymppäys ei ole 
pahitteeksi.

Kompostikäymälän heikkous on 
se, että vessan istuimella ei voi käyt-
tää alapesusuihkua tai enintään pihis-
tellen, koska tästä aiheutuu liian suuri 
nestekuormitus kompostiin. Myös pu-
dotusputken puhtaanapito on hanka-
laa. Käyttämällä erottelevaa istuinta tai 
vastaavaa lienee periaatteessa mahdol-
lista myös johtaa alapesusuihkun vedet 
viemäriin. Tällaisia ratkaisuja emme ole 
nähneet markkinoilla. Hajuhaittojen 
pelko on aiheetonta, jos käymälä on 
varustettu puhaltimella – tosin sähkö-
katko voi olla riski, minkä takia olisi 
hyvä, jos ilmanvaihto toimisi kohtuul-
lisesti myös painovoimaisesti. Kärpäsiä 
tai viemärisääskiä voi esiintyä, mutta 
niiden torjuntaan löytyy keinoja, joista 
tärkein on kuivikkeen riittävä käyttö ja 
biologinen torjunta.

Kompostikäymälän sisällyttäminen 
talohankkeeseen vaatii kohtalaisen pal-
jon uskoa asiaan, koska rakentamisen 
ammattilaisilta ei kannustusta ole odo-
tettavissa. Tilanne on samankaltainen 
monen muun ekoratkaisun, kuten pel-
lettilämmityksen kohdalla, jossa val-
miita pakettiratkaisuja ei juuri ole tar-
jolla ja valinta vaatii kohtuuttoman pal-
jon oma-aloitteisuutta. Suursäiliömme 
istuimineen ostimme tunnetulta ja ar-
vostetulta toimittajalta. Asennusohjeet 

Monta kokkia. Kuva: Raimo Lilja

ja mittakuvat olivat laadultaan melko 
vaatimattomia, joten vielä on tekemis-
tä ennen kuin moderni kuivakäymä-
lä on tuotteistettu vesivessan vaivatto-
maksi vaihtoehdoksi jokamiehelle ja 
-naiselle.

Kuivakäymälän käyttöönotto ym-
pärivuotisessa asunnossa vaatii hieman 
siviilirohkeutta, mutta se ehdottomas-
ti kannattaa ja tuottaa hyvän mielen 

ekotekona. Kuivakäymäläratkaisujen 
suunnittelua ja valintaa varten tarvit-
taisiin esimerkiksi kuntien ja ympä-
ristöviranomaisten tukemaa puoluee-
tonta help-desk toimintaa ja LVI-alan 
täydennyskoulutusta. Haja-asutuksen 
jätevesiratkaisut uhkaavat lipsua hätäi-
siin minimiratkaisuihin sekä umpikai-
volietteen määrän ja kuskaamisen ra-
juun kasvuun. 
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Nykyään haisevista pihanperällä 
olevista huusseista on päästy 
siihen, että huussit ovat kom-

postoivia hajuttomia ja siistejä vedettö-
miä käymälöitä oikein rakennettuna ja 
huollettuna. Siksi kuivakäymälä onkin 
tekemässä muuttoa sisälle ja siitä on tul-
lut vesikäymälän vaihtoehto myös sisäl-
le asennettavaksi ratkaisuksi. Tosin on-
gelmiakin on ilmennyt. Nykyiset RT -
kortit ja laitemallit eivät vastaa toisiaan. 
Laitteet ovat kehittyneet ja muuttuneet, 
mutta RT -kortteja ei ole uudistettu sit-
ten elokuun 1995. Nykyisellään valmiit 
talopaketit eivät suosi kuivakäymälöi-
den asentamista ja rakennuttajatkin pi-
tävät käymälälaitteen asennusta hanka-
lana. Jo pelkästään se, että käymälätila 
tehdään keskelle taloa, tuo mukanaan 
monta ratkaistavaa asiaa.

Käymälälaitteet ja huolto
Asiaa hankaloittavat myös laitteiden 
erilaisuudet mittoineen ja malleineen, 
mitään yleisiä standardeja kun ei ole. 
Laitevalmistajat toki kertovat omien 
laitteittensa mitat ja mallit mielellään, 

mutta jonkun on myös suunniteltava 
ympärille tilat. Tiloja suunniteltaessa 
on otettava huomioon tuuletus, tyhjä-
ys ja puhdistus. Ilman hyvää suunnitte-
lua saatetaan rakentamisen jälkeen vasta 
huomata, että tyhjennys on vaivalloista 
tai jopa mahdotonta ja ilmastointiput-
ket saattavat olla mutkalla, jolloin syn-
tyy hajuhaittoja. Tiloja suunniteltaessa 
on myös otettava huomioon käyttäji-
en tarpeet ja liikkumismahdollisuudet 
tilassa, ihan samalla lailla kuin vesives-
soissa. Koska mitään valmiita malleja ja 
rakennuspiirustuksia ei ole olemassa, 
ostaja helposti valitsee ennemmin ve-
sivessan. Ja suunnittelijakin suosii ve-
sistä veljeään.

Käymäläjäte
Myös lainsäädäntö on epäselvää. Jäte- 
lannoite-, terveydensuojelu- ja ym-
päristönsuojelulainsäädäntö ovat osin 
unohtaneet koko ihmisen päivittäisen 
perustuotannon. Käymäläjäte sisältää 
paljon muun muassa bakteereja, vi-
ruksia, ja lisäksi virtsa sisältää runsaas-
ti typpiyhdisteitä ja liukoista fosforia. 

Minna PaaVoLa
insinööriopiskelija 
Tampereen ammattikorkeakoulu,  
kemian- ja ympäristötekniikka 
Käymäläseura Huussi ry:n sihteeri 
E-mail: toimisto@huussi.net

Kirjoittaja on tekemässä opinnäytetyötä 
aiheesta Kuivakäymälälaitteiden käyttö, 
huolto ja asennus

Mitä huomioitavaa 
huussin muuttuessa 
sisäkuivakäymäläksi?

Huussi sanana tuo edelleen meidän mieleemme sen navetan 
jatkeena olevan haisevan pimeän ja kylmän käymälärakennuksen, 
minne talvipakkasellakin pitää raahautua tarpeille. Huussiin 
päästyä piti ensimmäiseksi tarkistaa miten korkealla keko mahtaa 
jo olla, voiko sitä edes kunnolla istua, ettei torni ota takamukseen. 
Näistä mielikuvista on vaikea päästä eroon, vaikka niitä ei ole 
enää moniin vuosiin joutunut kokemaan vesivessan syrjäytettyä 
ulkohuussit. Kaiken lisäksi tänä päivänä tiedetään, että oikein 
rakennettu, ilmastoitu ja huollettu huussi eli kuivakäymälä on 
toimiva, hajuton ja siisti vaihtoehto vesivessan tilalle.
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Näitä viimeksi mainittuja jätevedes-
tä poistetaan ja bakteerit saavat men-
nä vesistöön. Juomaveteen joutuessa 
bakteerit ja virukset aiheuttavat tartun-
toja ja ravinteet puolestaan rikastutta-
vat maaperää ja rehevöittävät vesistöjä. 
Kompostoituminen tappaa haitalliset 
bakteerit ja virukset, ja kasvimaa tarvit-
see ravinteita. 

Kompostin sisältämien typpiyhdis-
teiden määrää ei voida helposti tarkkaan 
määritellä. Niinpä kompostoitunut-
ta käymäläjätettä käytettäessä muualla 
kuin omalla pihamaalla, tarvitaan tuot-
teesta tarkat tuoteselosteet ja -pitoisuu-
det. Omalla pihamaalla kompostoitu-
nutta käymäläjätettä saa ja voi käyttää. 

Oma kokemus antaa tietoa levitysmää-
rästä. Virtsan käyttöä vanhentamatta ei 
sallita muuta kuin omalla maalla. Näin 
vaikka tiedämme virtsan olevan mitä 
mainiointa lannoitetta. Viimeaikaiset 
kasvatuskokeet puhuvat tämän asian 
puolesta myös täällä Suomessa. Monessa 
Euroopan maassa asia on ollut jo tiedos-
sa pitkään.

Sisälle rakennettavista 
käymälöistä kirja
Tällä hetkellä Käymäläseura Huussi ry 
on paneutunut edellä kuvattujen asi-
oiden ja ongelmien ratkaisemiseen. Jo 
vuodesta 2002 yhdistys on pyrkinyt 
vaikuttamaan näihin vanhoihin ajatus-

malleihin ja mielikuviin tiedottamalla 
oikeanlaisesta rakentamisesta sekä il-
mastoinnin tärkeydestä ja huollosta, 
jotka vaikuttavat hygieniaan ja haju-
haittoihin unohtamatta käsihygieniaa. 
Lisäksi yhdistykseltä löytyy oppaita kui-
vakäymälän hoitoon ja käymäläjätteen 
käsittelyyn. 

Nyt on myös suunnitteilla kirja, 
jonka tämän hetkinen työnimi on Mitä 
huomioitavaa, kun huussi muuttaa sisäl-
le. Kirjan pohjana on tarkoitus käyttää 
ainakin kolmen oppilaan opinnäytetöi-
tä, laitevalmistajilta saatuja tietoja, so-
veltaa lainsäädäntöä ja rakennusmäärä-
yksiä. Kirjan on suunniteltu valmistu-
van Oma Mökki 2010 -messuille. 

Kuivasanitaatio
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Uusi jätevesiasetus ja vääjäämät-
tä lähestyvä siirtymäajan lop-
puminen on saanut haja-asu-

tusalueella asuvat ja ympärivuotisesti 
mökkeilevät suhtautumaan aivan uu-
della vakavuudella käymäläasioihin. 
Suomalaiseen mökkielämään liittyy 
luonnollisena osana ulkohuussi, mutta 
mitä ajatuksia ja kysymyksiä herättäisi se, 
että vesivessan tilalla omassa kylpyhuo-
neessa nököttäisikin sisäkuivakäymälä. 
Aiheesta on valmistumassa pro gradu -
tutkielma Turun yliopiston sosiologian 
laitoksella. Tutkielma toteutetaan yhteis-
työssä Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n ja 
Käymäläseura Huussi ry:n ja kanssa.

Tutkielma etsii vastauksia sisäkuiva-
käymälän hankintaan liittyviin kysy-
myksiin. Hankitaanko sisäkuivakäymä-
lä ekologisin perustein, mukavuussyistä, 
kalliin jätevesijärjestelmän välttämiseksi 
vai jostain muusta syystä? Hankitaanko 
sisäkuivakäymälä vain mökille vai myös 
ykköskotiin? Millaista neuvontaa kulut-
tajat kaipaavat? Onko laite jo käytössä ja 
onko se toiminut odotetusti? Inhottaako 
ajatus ulosteesta sisällä talossa? Mitähän 
vieraat asiasta tuumaisivat?

Säästäväisyys ja mukavuus 
menevät ekologisuuden edelle
Tutkielman seitsemän esihaastatte-
lua tehtiin Oma Mökki 09 -messujen 
huussikorttelissa maaliskuussa 2009. 
Haastateltavien ikä oli 44–78 vuotta. 
Mukana oli kaksi pariskuntaa, joten 
haastateltuja henkilöitä oli yhteensä yh-
deksän. Kolmella kotitaloudella oli jo 
käytössä sisäkuivakäymälä ja loput har-

kitsivat ulkokuivakäymälän tai sisäkui-
vakäymälän hankkimista mökilleen. 
Kaikilla haastateltavilla oli siis jonkin-
asteinen kiinnostus ja perustietous asiaa 
kohtaan jo ennestään.

Kiinnostavaa vastauksissa oli, et-
tä keskeisimmiksi syiksi sisäkuivakäy-
mälän hankinnalle kerrottiin säästäväi-
syys yleisenä elämänasenteena ja toi-
saalta asumismukavuuden nostaminen. 
Ekologiset syyt olivat yhtä vastaajaa lu-
kuun ottamatta toissijaisia.

Sisäkuivakäymälän jo 
omistavat olivat tyytyväisiä
Ne, joilla sisäkuivakäymälä jo oli käytös-
sä, olivat hankintaansa alkuhankaluuk-
sien jälkeen hyvin tyytyväisiä. Alun vai-
keudet liittyivät joko tuuletuksen puut-
teellisuuteen (hajuhaittoja tai kärpäsiä) 
tai säiliön tyhjentämiseen.

Yksi haasteltavista kertoi mökille 
20 vuotta sitten hankitun sisäkuiva-
käymälän olleen tuttavapiirin ensim-
mäinen. Sisävessa hankittiin alun perin 
perheen vanhusten loma-arkea helpot-
tamaan. Nyttemmin tuttavien mökeil-
tä löytyy jo useampi sisäkuivakäymälä. 
Haastateltava on saanut heiltä neuvojen 
vastineeksi lisänimen paskakonsulentti, 
josta tittelistä hän ei näyttänyt olevan 
olleenkaan pahoillaan. Haastateltava 
itse käyttää mökillään ulkohuussia sen 
tunnelmallisuuden takia.

Vanhempi rouva kertoi, että heidän 
mökillään sisäkuivakäymälä on ollut 
käytössä jo 40 vuotta. Käymälä han-
kittiin, koska haluttiin vessa sisälle li-
säämään mukavuutta. Kuivakäymälään 

Tiukentunut jätevesiasetus on kiinteistönomistajille päätöksenteon paikka. Mitkä seikat saavat 
kuluttajat hankkimaan tai olemaan hankkimatta sisäkuivakäymälän? Missä kohdin he empivät?

Sisäkuivakäymälän 
hankinta on 
ostostapahtumaa 
isompi juttu

Pia engSTRöM
E-mail: pia.engstrom@utu.fi

Kirjoittaja on valtiotieteen ylioppilas, joka 
valmistelee aiheesta pro gradu –tutkielmaa 
Turun yliopiston sosiologian laitoksella.
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päädyttiin, koska läheisen järven veden 
puhtaus haluttiin taata. Uuden laitteen 
hankinta on nyt ajankohtainen, sillä 
vanhasta laitteesta ovat muoviosat alka-
neet halkeilla. Nyt hankittava laite on 
järjestyksessä kolmas.

Maaseudulla asuva perheenäiti ar-
vostaa kuivakäymälää, koska tuntuu 
hyvältä, että ”kaikki jäte, minkä tuot-
taa, muuttuu Pohjois-Karjalaksi”. Hän 
oli haastatelluista ainut, jolle tärkein 
syy sisäkuivakäymälän hankkimiseksi 
oli ekologisuus. Sisäkuivakäymälä on 
itse suunniteltu. Se rakennettiin talon 
uudisosaan ja oli täysin tietoinen valin-
ta. Vesivessaa ei edes harkittu. Vaikka 
kuivakäymälä teettää jonkin verran työ-
tä esim. kuivikehakkeen valmistamisen 
muodossa, on se vastaajan mielestään 
ehdottomasti vaivan väärti.

Kaikki sisäkuivakäymälän omistavat 
kertoivat kiinnostuksen sisäkuivakäy-
mälöihin tuttavapiirissä lisääntyneen 
ja tuttavien hankkineen laitteita myös 
omille mökeilleen ja koteihin. Säiliön 
tyhjennystä pidettiin selviönä, eikä si-
tä erityisesti haastatteluissa alleviivattu. 
Vieraat ovat suhtautuneet sisäkuivakäy-
mälän käyttöön positiivisesti.

Kokemattomat empivät
Kaikki haastatellut, joilla ei ollut käy-
tössä sisäkuivakäymälää, suhtautuivat 
siihen enemmän tai vähemmän em-
pien. Mökille tai kakkosasuntoon sen 
voisi asentaa, mutta ykköskotiin ei. 
Hankinnan esteiksi kerrottiin mm. 
huollon vaivalloisuus, kuivikkeen ros-
kaavuus, likaisuus, tyhjennysreittien 
puute, pahat hajut, lupa-asiat, taudit se-
kä ajatus siitä, että kuivakäymälä ei vaan 
kuulu sisälle asuntoon. Muutama vas-
taaja ei pitänyt sisäkuivakäymälää täysin 
mahdottomana kaupunkioloissakaan, 
kunhan kiinteistö olisi suunniteltu kui-
vakäymälät huomioiden. Muutama vas-
taaja piti täysin mahdottomana ajatuk-
sena siirtymistä vedettömään vessaan 
ykkösasunnossaan.

Jätevesiasetus kirvoitti 
arvostelua
Uuden jätevesiasetuksen sisällöstä ol-
tiin pääpiirteissään selvillä ja se sai osak-
seen melkoista ruoskintaa. Sen tavoitteet 
nähtiin hyviksi ja kannatettaviksi sinän-
sä, mutta asetusta pidettiin kohtuutto-

man suurena investointina varsinkin vä-
hävaraisille vanhuksille ja toisaalta kau-
kana vesistöistä sijaitseville harvaan asu-
tun seudun kiinteistöille. Epäiltiin myös 
asetuksen tarpeellisuutta ja oikeuden-
mukaisuutta, jos samaan aikaan maata-
louden fosforipäästöjä ei rajoiteta.

Mitkä tekijät lopulta 
vaikuttavat 
hankintapäätökseen?
Lainsäätäjän peruste jätevesiasetukselle 
on ympäristönsuojelullinen, mutta ku-
luttajalle ensisijaisia kysymyksiä näyttäi-

sivät olevan käyttöön, huoltoon ja asen-
teisiin liittyvät syyt. Ostopäätöksen te-
kemiseen vaikuttavia keskeisimpiä te-
kijöitä vaikuttaisivat olevan tuttavilta, 
viranomaisilta tai järjestöiltä saatu käy-
tännön toimivuuteen perustuva tieto. 
Nähtäväksi jää, vahvistuvatko nämä esi-
tutkimuksen tuottamat oletukset var-
sinaisessa pro gradu -tutkielmassa. Pro 
gradu -tutkielma valmistunee vuoden-
vaihteen tietämillä. Sitä voi tiedustel-
la allekirjoittaneelta tai Käymäläseura 
Huussi ry:ltä. 

Sisäkuivakäymälä, joka on itse suunniteltu, toteutettu ja sisustettu.  
Kuva: Tarja ja Arto Sirainen
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Kun eteen tuli 120 vuotta van-
han huvilan osto ja remon-
tointi, oli kuivakäymälä ainut 

järkevä vaihtoehto siitä huolimatta, et-
tä talossa oli jo vesi-WC. Tätä jouduin 
melkoisesti perustelemaan miehelleni, 
mutta lopulta sain hänetkin vakuuttu-
neeksi. Lupasin hoitaa homman alus-
ta loppuun, mutta matkan varrelle tu-
li niin teknisiä juttuja, että niihin up-
poutui myös mieheni kaikesta kiroilus-
ta huolimatta.

Ensimmäinen ongelma oli miten jär-
jestää käymälät huvilan molempiin ker-
roksiin. Asia ratkaistiin yläkerran käy-
mälän paikan vaihdolla, ja niin käymä-
lät saatiin jotakuinkin päällekkäin kel-
lariin tulevan säiliön päälle. Istuimiksi 
valittiin vähän vettä käyttävät istuimet, 
koska ajattelimme että näin eliminoim-
me mahdolliset hajuhaitat. Putki ylä-
kerran käymälästä kellariin sovitettiin 
kulkemaan tekniikkakuiluun (LVIS) 
siististi. Mutta istuimet eivät sopineet-

Kuivakäymälä  
Villa Sävelniemeen
Ajatus kuivakäymälästä lähti tarpeesta suojella Itämerta ja kysymyksestä, mitä järkeä on sotkea 
juomakelpoista vettä omiin jätöksiin ja maksaa vielä tämän kuljettamisesta puhdistamoon? 
Kaikkein eniten näiden ajatusten syntyyn vaikuttivat vesi-insinööri työkaveri ja hänen Afrikka-
kokemusten kautta saamansa kontaktit Huussi ry:hyn ja Raini Kiukkaaseen.

SaRi HauTaKangaS
E-mail: shautakangas@hotmail.com

Villa Sävelniemi
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Kerrosten väliset viemäriputket sopivat 
vaivattomasti tekniikkakuiluun.

kaan suoraan 110 mm viemäriputkeen, vaan kiinni-
tyslaippaa jouduttiin sorvaamaan tuumakoosta (USA) 
mm-järjestelmään sopivaksi.

Itse säiliö sijoitettiin kellariin rakennettuun läm-
pimään tekniseen tilaan. Koska säiliö oli pahasti pai-
nunut säilytyksessä kasaan, oli vaikeuksia saada säili-
ötä ja kantta sopimaan tiiviisti yhteen edes tiivisteen 
avulla. Suotoneste säiliöstä joudutaan pumppaamaan 
umpikaivoon korkeuseron takia. Pumppu oli hankala 
löytää. Putkimiehemme antoi ymmärtää, ettei tällaisia 
pumppuja ole, niinpä mieheni päätyi ostamaan kalliin 
laboratoriopumpun, vaikka kuulimme jälkeenpäin et-
tä esimerkiksi pilssipumppu olisi voinut sopia. Kukapa 
sen tietää, mutta meidän pumpun pitäisi nyt ainakin 
kestää. Kestävää kehitystä siis!

Käymälät saatiin käyttöön heti hiihtoloman jäl-
keen. Lomaviikon kävimme kiltisti pakkasessa pihan 
perällä perinteisessä huussissa. Hajuhaittoja ei ole ol-
lut, ei sisällä, eikä kellaritilassa. Etukäteen pelkäsin 
eniten tekniseen tilaan tulevia hajuja ja olen positii-
visen yllättynyt, kun niitä ei ole ollut. Edes kuiviket-
ta lisätessä ei haju ole ollenkaan niin paha kuin ajat-
telin. Kuiviketta lisään muutaman kerran viikossa. 
Nyt kellarissa odottaa uusi kuivikelaatu kokeilua ja 
pullo kiihdytinnestettä. Säiliön tyhjennysväli voi ol-
la jopa 50 vuotta. Aika näyttää. Me ainakin olemme 
olleet tyytyväisiä. 

Yläkerran istuin valmiina.Säiliö sijoitettiin kellaritiloihin.
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Jotta voisimme ymmärtää, mik-
si käymäläjätteen lannoitekäytös-
tä pitää puhua nyky-Suomessa, on 

syytä ensin tarkastella maatalouden ja 
yhdyskuntien kehittymistä historian 
näkökulmasta. 

Maatalous alkoi kaupallistua ja elää 
markkinatalouden ehdoilla 1800-luvun 
lopulla. Karjanhoito alkoi kehittyä sa-
manaikaisesti peltoviljelyn ja metsäta-
louden menetelmien kehityksen kans-
sa. Esimerkiksi peltojen vuoroviljely vä-
hensi lannoitustarvetta ja lannan oikea-
aikainen levitys keväällä ja kesällä te-
hosti ravinteiden hyväksikäyttöä. Vielä 
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa pel-
toviljely perustui kuitenkin lannoitta-
miseen karjan- ja makkilannalla. Aluksi 
karjaa pidettiinkin ensisijaisesti lannan 
tuotannon vuoksi, ei niinkään maidon 
tai lihan vuoksi. Lanta oli niin arvokas-
ta, että siitä käytiin jopa käräjillä. Myös 
makkilantaa pidettiin arvokkaana lan-
noitteena ja viime vuosisadan alun vil-
jelijöiden ohjeissakin kehotettiin käyt-
tämään se tarkoin hyödyksi puutarhassa 
tai pellolla.

Aluksi myös ostolannoitteet olivat 
kierrätystuotteita. Suomen Maatalouden 

historia –teoksessa todetaan: ”…jo 
1860-luvulla valistuneet viljelijät käyt-
tivät luujauhoa peltojen lannoittami-
seen”. Keinolannoitteet olivat vielä kal-
liita ja niitä oli vain rajoitetusti saata-
villa, mikä hidasti niiden yleistymis-
tä. Ostolannoitteiden käyttö lisääntyi 
kuitenkin vähitellen vuosisadan alus-
ta aina 1980–luvulle saakka, jolloin 
oli jo herätty lannoittamisen aiheut-
tamiin huuhtoutumiin ja vesistöjen 
rehevöitymiseen. 

1900–luvulla Suomessa rakennet-
tiin myös vesi- ja viemärilaitokset. 
Sandy Hallidayn toimittamassa kirjas-
sa Sustainable construction (2008) to-
detaan: we mix and dilute wastes that 
our bodily systems have spent the whole of 
evolution separating and concentrating. 
Vapaasti suomennettuna lause tarkoit-
taa, että kaikki ne jätökset, jota elimis-
tömme on koko evoluution ajan kehit-
tynyt erottelemaan ja väkevöimään, me 
sekoitamme ja laimennamme uudel-
leen. Vesikäymälän yleistymisen myötä 
aloimme sekoittaa ja laimentaa jätök-
siämme ja kuljettaa niitä veden avul-
la pois. Keksintö on käyttäjän kannal-
ta nerokas ja helppo. Tätä osoittaa ar-

Käymäläjätteen 
turvallinen 
lannoitekäyttö 
ennen ja nyt
Vielä noin sata vuotta sitten Suomessa ruoantuotanto sekä lannan ja käymäläjätösten käsittely olivat 
osana samaa kiertoa. Nykyisin nämä prosessit ovat toisistaan täysin erillisiä toimintoja, ja niitä sää-
telee myös toisistaan erillinen lainsäädäntö, joiden yhteensovittaminen on vaikeaa. Meitä uhkaa kui-
tenkin seuraavan kymmenien vuosien aikana öljykriisin kaltainen lannoitekriisi, sillä helposti hyödyn-
nettäviä fosforivarantoja on maailmanlaajuisesti arvioitu olevan jäljellä enää noin �0…�00 vuodeksi. 
Toisaalta syntyy paljon yhdyskuntien jätevesilietteitä, joille ei ole olemassa kestävää loppusijoituspaik-
kaa. Olisiko meidän aika miettiä ruoantuotannon panoksia ja tuotoksia sekä koko yhdyskuntien infra-
struktuuri uudelleen? Tarvitaanko Suomessakin täydellistä vakiintuneiden mallien muutosta, jotta ra-
vinteiden järkevä kierrätys olisi mahdollista?

eeVa-LiiSa ViSKaRi
ympäristötekniikan lehtori 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
E-mail: eeva-liisa.viskari@tamk.fi
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vostetun lääketieteen alan julkaisun, 
British Medical Journal –lehden vuon-
na 2006 lukijoidensa keskuudessa teke-
mä mielipidetutkimus, jossa lukijat sai-
vat äänestää lääketieteen alan merkit-
tävintä saavutusta sitten vuoden 1840. 
Kyselyn ylivoimainen voittaja oli huuh-
televa vesikäymälä ja viemäröinti. Se jät-
ti jälkeensä jopa antibioottien ja rokot-
teiden keksimisen. Onkin aivan totta, 
että huuhteleva käymälä oli käyttäjän 
kannalta merkittävä askel puhtaam-
paan lähiympäristöön ja samalla paran-
tuneeseen hygieniaan, sillä jätökset ja 
likavedet voitiin johtaa hallitusti pois. 
Tämän tekniikan käyttö aiheutti kui-
tenkin hieman myöhemmin ongelmia 
putken toisessa päässä. Tällöin kehitet-
tiin jätevesien puhdistustekniikat, jol-
loin vesistökuormitusta saatiin parem-
min hallintaan. 

Edellä kuvattu kehitys viimeisen 
100…150 vuoden aikana kertoo siitä, 
miten ennen täysin luonnollisesti yh-
dessä ollut ravinteiden kierto on muut-
tunut suljetusta kierrosta avoimeksi. 
Kokonaisvaltaiset mekanismit ravin-
teiden kierrätyksen ja käytön kannalta 
ovat hävinneet ja siirtyneet usean eri toi-

mijan toimivallan alle ja tapahtuvat täy-
sin erillään maataloudesta. 

Virtsa ja ulosteet lannoitteena
Seuraavassa tarkastellaan lähemmin 
virtsan ja ulosteiden arvoa ravinneläh-
teinä ja edellytyksiä niiden turvallisel-
le käytölle.

Virtsa sisältää pääosan ihmisen erit-
teiden ravinteista, sillä noin 80 prosent-
tia erittämästämme typestä, 55 prosenttia 
fosforista ja noin 60 prosenttia kaliumista 
erittyy virtsan kautta. Vuositasolla tämä 
tarkoittaa, että ihminen tuottaa keskimää-
rin 4 kg typpeä, 0,4 kg fosforia ja 0,9 kg 
kaliumia. Virtsa on siis erittäin typpipitoi-
nen lannoite. Lisäksi ravinteet ovat myös 
valmiiksi liukoisessa, kasveille käyttökel-
poisessa muodossa. Virtsa on normaalis-
ti myös steriiliä, joten se on suhteellisen 
turvallinen lannoite jopa sellaisenaan. Se 
kontaminoituu usein vasta ulkopuolel-
la ulosteista ja ympäristön mikrobeista. 
Erityisesti silloin, jos virtsaa kerätään use-
asta eri paikasta, on olemassa riski, että 
se sisältää tauteja aiheuttavia patogeenejä. 
Maailman terveysjärjestö WHO on laa-
tinut suositukset virtsan turvalliselle lan-
noitekäytölle ja niiden mukaan virtsaa pi-

täisi varastoida 1…6 kuukautta ympäris-
tön lämpötilasta ja lannoitettavasta kasvis-
ta riippuen. Tällöin virtsan pH nousee ja 
patogeenit kuolevat. 

Tarvittavan lannoituksen määrä on 
luonnollisesti riippuvainen maaperästä, 
ilmastosta ja käytettävästä viljelykasvista. 
Mikäli paikallisia tai kasvikohtaisia sään-
nöksiä ei ole, viljelykäytössä nyrkkisään-
tönä voidaan pitää, että yhden henki-
lön vuorokaudessa tuottama virtsamäärä 
riittää lannoittamaan yhden neliömetrin 
viljelypinta-alan vuodessa eli yksi ihmi-
nen voisi lannoittaa 300…400 m2 pel-
topinta-alan vuosittain. Mikäli virtsaa 
käytetään lannoitteena, viimeinen käyt-
tökerta pitäisi olla vähintään kuukautta 
ennen sadon korjaamista.

Ihminen tuottaa ulosteita vuosita-
solla noin 40…50 kg ja se määrä sisäl-
tää noin 0,5 kg typpeä ja hieman alle 
0,2 kg fosforia ja noin 0,4 kg kaliumia. 
Ihmisen ulosteet ovat aina käsittele-
mättöminä terveysriski, mikäli niitä ei 
ole hygienisoitu ennen käyttöä. Koska 
ulosteet sisältävät runsaasti patogeeni-
siä mikrobeja, niiden huolellinen hygie-
nisointi on välttämätöntä, jotta tautien 
leviäminen estetään. WHO:n suositus-
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ten mukaan ulosteita tulisi hygienisoi-
da joko varastoimalla niitä 1,5…2 vuot-
ta 2…20 °C:ssa tai kalkkistabiloimalla, 
jolloin pH pitäisi pysyä yli 9 vähintään 
6 kuukauden ajan. Ulosteiden käsitte-
ly erillään virtsasta ja harmaista vesistä 
olisi helpompaa, sillä erillään kerätty-
nä ja kompostoituna niiden tilavuus ei 
ole kovin suuri. Koska valtaosa ravin-
teista on virtsassa, ei ulosteilla kompos-
toitunakaan ole kovin merkittävää ra-
vinnearvoa, mutta niiden lannoitekäyt-
tö toisaalta tasapainottaa maan orgaa-
nisen aineksen määrää ja edistää maan 
mikrobitoimintaa.

Oikeaoppisesti hygienisoitu käymä-
läjäte on tehokas ja turvallinen lannoite 
ja maanparannusaine. Erotellun virtsan 
ja ulosteiden lannoitekäyttö on täysin 
turvallista, kun otetaan huomioon va-
roajat ja työturvallisuus. WHO:n suo-
situsten mukaan näiden lannoitteiden 

käyttö pitäisi lopettaa vähintään kuu-
kautta ennen sadon korjaamista. Usein 
lannoittaminen tätä myöhemmin on 
myös tarpeetonta.

Tutkimusta virtsan ja 
ulosteiden lannoitekäytöstä
Tampereen ammattikorkeakoulun ja 
Kuopion yliopiston vuonna 2007 te-
kemässä tutkimuksessa kasvatettiin 
kaalia ja perunaa käyttäen lannoittee-
na eroteltua virtsaa ja kuivakäymälä-
kompostia sekä näiden yhdistelmää. 
Virtsa ja käymäläkomposti olivat esikä-
sitelty WHO:n suositusten mukaises-
ti. Vertailukäsittelyinä käytettiin keino-
lannoitetta ja täysin lannoittamaton-
ta käsittelyä. Käytetyt lannoitemäärät 
perustuivat maatalouden ympäristö-
tukiehtojen mukaisiin enimmäismää-
riin perunalle 80 kg N/ha ja kaalille 
175 kg N/ha. 

Tulosten mukaan peruna kasvoi yh-
tä hyvin kaikissa käsittelyissä. Kaali sen 
sijaan kasvoi selvästi paremmin virtsal-
la ja virtsan ja käymäläkompostin yh-
distelmällä lannoitettuna kuin keino-
lannoitteella (Kuva 1). Lannoitteista, 
maaperästä ja sadosta tutkittiin myös 
niiden mikrobiologinen laatu. Tulosten 
mukaan lannoitteet täyttivät kirkkaas-
ti lannoitevalmisteita koskevan ase-
tuksen, sillä niissä ei ollut salmonel-
laa tai koliformisia bakteereja ollen-
kaan. Asetuksen mukaan salmonellaa 
ei saisi olla laisinkaan ja E. coli baktee-
reja saisi olla enintään 1 000 pmy/g. 
Lannoitteista tutkittiin myös entero-
kokkien, klostridien ja virusindikaatto-
reiden pitoisuuksia, eikä niistä löytynyt 
kuin vähäisiä määriä klostrideja ja vi-
rusindikaattoreita. Tutkittujen raskas-
metallien osalta lannoitteet olivat myös 
täysin turvallisia, sillä niistä löytyi ras-

Kuva 1. Kaalin keskimääräinen massa erotellulla virtsalla ja kuivakäymäläkompostilla lannoitettuna. 
Vertailuna keinolannoite ja lannoittamaton käsittely.
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Taulukko 1. Raskasmetallien pitoisuudet (mg/kg) virtsassa ja käymäläkompostissa (±sd) kaalin ja perunan lannoitekokeessa.

Pitoisuus mg/kg

Metalli Käymäläkomposti Virtsa Raja-arvo lannoitevalmisteelle

Cd 0 0 1,5

Cr 1,58±0,07 0,03±0,01 300

Cu 20,79±0,72 0,04±0,04 600

Ni 7,11±1,87 0,06±0,06 100

Pb 1,37±0,54 0 100

Zn 328,40±7,86 0,10±0,14 1500

kasmetalleja huomattavasti alle sallitun 
määrän (Taulukko 1).

Tutkituilta osin voidaan siis todeta, 
että eroteltu virtsa ja kuivakäymäläkom-
posti ovat täysin turvallisia lannoittei-
ta. Niiden käytöstä ei ole vaaraa tervey-
delle eikä niiden voida olettaa aiheutta-
van raskasmetallien kertymistä ympäris-
töön. Ne ovat myös ilmeisen tehokkaita 
lannoitteita, sillä runsaasti typpeä tar-
vitseva kasvi näyttää selvästi hyötyvän 
virtsan korkeasta typpipitoisuudesta.

Tekemämme tutkimus on yksi mo-
nien vastaavien joukossa. Esimerkiksi 
Kuopion yliopistossa tehdyissä kokeissa, 
on virtsan tehokkuus ja turvallisuus lan-
noitteena osoitettu kurkun kasvatuksessa. 
Kurkku on erityisen herkkä kontaminoi-
tumiselle ja se syödään raakana. Lisäksi 
muun muassa Ruotsissa ja Saksassa teh-
dyissä tutkimuksissa on saatu vastaavia 
tuloksia. Virtsalla voidaan jopa koko-

naan korvata keinolannoitteiden käyt-
tö. Tukholman vesilaitos (Stockholms 
Vatten) on ollut jo vuosia tukemas-
sa Tukholman ympäristöinstituutin 
(Stockholm Environment Institute, SEI) 
kokeilua, missä virtsaa käytetään lannoit-
teena maataloudessa. Ruotsissa on tehty 
laajan mittakaavan kokeita virtsan käy-
töstä lannoitteena muun muassa ohran 
kasvatuksessa (Kuva 2).

Tällä hetkellä suomalainen lannoite-
valmisteita koskeva lainsäädäntö ei sal-
li hygienisoidun ihmisvirtsan tai käy-
mäläkompostin käyttöä maataloudessa 
lannoitteena, sillä niitä ei ole mainittu 
lannoitevalmisteita koskevan asetuk-
sen liitteenä olevan listassa sallituista 
lannoitevalmisteista. Tilanne on sama 
koko EU:n alueella. Ainakin Saksassa 
ja Ruotsissa tutkitaan paljon virtsan ja 
kuivakäymäläkompostin hyötykäyttöä, 
mutta alan asiantuntijat joutuvat tois-

taiseksi tyytymään pienen mittakaavan 
kokeisiin, sillä laajamittainen käyttö ja 
tuotteiden myynti tai luovuttaminen ei 
ole lain mukaan mahdollista. 

Tarvitaanko paradigman 
muutosta?
Viime vuosina lannoiteraaka-aineiden 
hinnat ovat nousseet satoja prosentteja. 
Kun öljyn hinta nousee, nousevat auto-
maattisesti myös typpilannoitteiden hin-
nat, sillä ne tuotetaan lähes täysin fos-
siilipolttoaineilla. Fosforilannoitteiden 
raaka-ainevarantoja puolestaan on 
maailmanlaajuisesti eri lähteiden mu-
kaan arvioitu olevan jäljellä enää noin 
70…100 vuodeksi. Toisaalta meillä jat-
kuvasti nousevat esille ravinnehuuhtou-
mat sisävesistöihin ja Itämereen, ja yksi 
merkittävä kuormittaja on maatalous. 
Paljon on tehty maatalouden ravinne-
kuormituksen vähentämiseksi, mutta 
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edelleen tarvitaan toimia sen eteen. On 
siis odotettavissa, että tulevaisuudes-
sa sekä ympäristön kannalta, että yk-
sinkertaisesti lannoiteravinteiden saata-
vuuden vuoksi on mietittävä vaihtoeh-
toisia lannoiteratkaisuja. 

Toisaalta meillä on vielä osittain rat-
kaisematta jätevesien puhdistamoilta 
tulevien lietteiden järkevä loppukäyt-
tö. Nykyinen jätelainsäädäntö kieltää 
eloperäisten jätteiden ja lietteiden lop-
pusijoituksen kaatopaikoille. Toisaalta 
lannoitevalmisteita koskeva asetus sal-
lii lietteistä tehtyjen lannoitevalmistei-
den lähes rajattoman käytön suljettujen 
alueiden, kuten kaatopaikkojen maise-
mointiin ja viherrakentamiseen. Huoli 
raskasmetallien kertymisestä maaperään 
viljelyalueilla ja taudinaiheuttajien le-
vittämisestä on aiheellinen esimerkiksi 
lietteiden lannoitekäytön osalta, mut-

ta tämä on käsittelymenetelmiä, käyt-
tömääriä ja –tapoja säätelemällä hallit-
tavissa. Mikäli lannoitteena käytettäi-
siin kuivakäymälöiden hygienisoituja 
lannoitteita, ei riskiä raskasmetalleista 
tai taudinaiheuttajista olisi. Mikäli pel-
tojen lannoitukseen käytettäisiin ensi-
sijaisesti orgaanisia lannoitteita, kuten 
karjanlantaa ja käymäläjätettä ja pyrit-
täisiin suljettuun kiertoon eli ravinteita 
poistuisi sadon mukana saman verran 
kuin peltoon laitetaan, voitaisiin riippu-
vuutta keinolannoitteista vähentää huo-
mattavasti nykyisestä. 

Vanhaan omavaraistalouden järjes-
telmään ulkohuusseineen sellaisenaan 
ei ole paluuta, mutta sen parhaat puolet 
suljettuine ravinnekiertoineen ovat vält-
tämättömiä tulevaisuudessa. Käytännön 
toteutus vaatii kuitenkin ensin koko-
naisvaltaista ajattelutavan muutosta ja 

merkittäviä poliittisia ja teknis-talou-
dellisia ratkaisuja.
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Kuva 2. Virtsan levitystä maatilalla Björnsön järven lähellä Tukholman ulkopuolella. Kuva: Eeva-Liisa Viskari.
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Hankkeessa keskitytään 
Äänisjärven ja Laatokan valu-
ma-alueilla sijaitsevien pien-

ten kylien ja alueelle tärkeiden mat-
kailukohteiden vesihuollon ja jätevesi-
en käsittelyn kehittämiseen. Se etenee 
kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vai-
heessa on tehty kiinteistökohtaisia esi-
selvityksiä kylä- ja matkailukohteissa. 
Tarkastuksissa on selvitetty muun mu-
assa kiinteistöllä käytössä oleva käymä-
lätyyppi, käymäläjätteen käsittely, jäte-
vesijärjestelmän toimivuus, juomaveden 
hankinta, omien kaivojen kunto ja maa-
tiloilla lannan varastointi ja käsittely.

Kesällä 2009 valitaan kohteet, joihin 
tehdään kunnostussuunnitelmat ja kol-
mannessa vaiheessa kunnostetaan vali-
tut kohteet. Tavoitteena on saada ky-
liin puhdasta juomavettä, toimivat kui-
vakäymälät ja jätevesien puhdistus to-
teutettuna joko alueellisena vesihuol-
tojärjestelmänä tai kiinteistökohtaises-
ti. Koko hanke toteutuessaan vähen-
tää merkittävästi päästöjä pintavesiin ja 
suojelee pohjavesiä.

Yhteistyökumppanit
Käymäläseura Huussi ry:n yhteis-
työkumppanit Venäjällä ovat RTO 

SuSanna PaKuLa
projektikoordinaattori
Käymäläseura Huussi ry
E-mail: karjala@huussi.net

Karjalan kylien sanitaation kehittämishanke (HEL�3�2-23/��.2.200�) käynnistyi huhtikuussa 200� 
ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöjen lähialuetuella. Hankkeen lähtökohtana on huoli Itämeren 
saastumisesta ja juomaveden hälyttävän huono tila Karjalan tasavallassa. Pistekuormituksen kartoit-
tamiseksi ja vähentämiseksi on Suomenlahden valuma-alueella tehty mittavia toimia, mutta viemäri-
verkostojen ulkopuoliset alueet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Hajakuormituksen vähentämi-
nen tulee entistä tärkeämmäksi, kun pistekuormitus vähenee muun muassa Pietarin jätevedenpuh-
distuksen parantuessa.

Karjalan kylien 
sanitaation 
kehittäminen

Kizhin saaren päänähtävyydet.
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(Russian Toilet Organization) ja NWPI 
(Nothern Water Problems Institute). 
Hankkeen suomalaiset yhteistyökump-
panit ovat Suomen Itämeri-instituut-
ti ja Tampereen ammattikorkeakoulu. 
Asiantuntijoina toimivat Juhani Laurila 
Vaasan kaupungilta ja Pirkanmaan ym-
päristökeskuksen edustajana Ämer 
Bilaletdin.

Russian Toilet Organization (RTO) 
on vuonna 2001 perustettu kansalais-
järjestö, jonka päätoimipiste sijaitsee 
Moskovassa. Järjestö edustaa venäläisiä 
käymälöiden valmistajia ja toimijoita 
Moskovassa, Pietarissa, Kalingradissa, 
Nizhniy Tagilissa ja Jekaterinburgissa. 
Järjestöllä on omaa tutkimustoimin-
taa ja vuonna 2006 perustettu Toiletti 
Museo, joka sijaitsee Moskovassa. RTO 
toimii aktiivisesti WTA:ssa (World 
Toilet Association, www.wtaa.or.kr) ja 
sillä on yhteistyösuhteet muiden mai-
den vastaaviin järjestöihin. Heidän 
edustajansa ovat käyneet Suomessa use-
aan kertaan ja vierailujen aikana on voi-
nut tutustua järjestön toilettiautoihin, 
joihin on asennettu kuivakäymälät.

NWPI on ollut mukana useassa 
kansainvälisessä hankkeessa ja heillä 
on ollut yhteistyötä Juhani Laurilan 
kanssa Karjalan vedenhankinnan ke-
hittämisprojektissa ja Pirkanmaan ym-
päristökeskuksen kanssa Äänisjärven 

vesiensuojeluhankkeessa. Juhani 
Laurila on vastannut jätehuollon ke-
hittämissuunnitelmien ja yleisökäy-
mälöiden rakentamisesta Kizhille. 
Äänisjärvihankkeen tavoitteena on 
ollut pistekuormituksen vähentämi-
nen. NWPI:n viranomaisyhteyksien 
avulla järjestyi maastotarkastusalueet 
Äänisenrannan (Prionezski) kunnal-
lispiirin kylistä ja Kizhin ulkomuse-
on alueelta.

Itämeri-instituutti on auttanut mat-
kojen, seminaarien ja tapaamisten jär-
jestelyissä sekä sopimusten valmistelus-
sa venäläisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Tampereen ammattikorkeakou-
lu on auttanut hakemuksen valmiste-
luissa, seminaarien järjestämisessä, osal-
listunut hanketta koordinoivan ohjaus-
ryhmän toimintaa muiden suomalais-
ten yhteistyökumppaneiden kanssa ja 
rekrytoinut opiskelijansa maastotyö-
hön Karjalaan ja ohjannut opinnäyte-
työtä hankkeen tuloksista.

Ensimmäisen vaiheen tulokset
Juomaveden hankinta oli pääasiassa yh-
teisten kaivojen varassa. Ne olivat joko 
rakennettu betonirenkaista tai kokonaan 
puusta. Kizhin saarella käytettiin myös 
järvivettä juomavetenä. Puutteellisten 
suojavyöhykkeiden vuoksi kaivovesien 
pilaantumisriski on huomattava, ja jä-

Tyhjentäminen on hankalaa, vaikka on säiliö käymäläjätteelle.

RTO:n puheenjohtaja Vladimir 
Moksunov toilettiauton edessä

tevedet heikentävät juomavetenä käyte-
tyn järviveden laatua Kizhillä. Raakavesi 
puhdistettiin ainoastaan yhdessä koh-
teessa. Pajn kylässä viisi taloa sai vesi-
johtoverkostosta porakaivovettä, mutta 
se ei ollut juomakelpoista.

Yhteensä tarkastettiin 115 käymä-
lärakennusta, näistä 13 vesivessoja: Paj 
60 vedetöntä käymälää ja 7 vesives-
saa, Kizhillä 38 vedetöntä käymälää 
ja 6 vesivessaa, Derevjannoessa 4 ve-
detöntä käymälää. Kuivakäymälöissä 
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Äänisenrannan kunnallispiirin kylät.

Pajn kylän pääkaivo, betoninen rengaskaivo päälirakenteet puuta.

joko ei ollut säiliöitä tai niiden tyh-
jennys oli vaikeaa tai mahdotonta. 
Ilmastointia, nesteen erottelua, kuivi-
ketta ja käsien pesupaikkaa ei yleensä 
ollut. Kotitalouksissa käymäläjätettä 
kompostoitiin. Kompostointi on kui-
tenkin mahdotonta, jos käymälää on 
puhdistettu kloorilla, sekaan on heitet-
ty sekajätteet ja/tai jätevedet. Osa käy-
mälöistä ja jätevesien umpikaivoista 
tyhjennettiin loka-autolla, mutta min-
ne niiden lastit tyhjennettiin, jäi epä-
selväksi. Jätevedet heitettiin pääsääntöi-
sesti joko puhdistamattomina maastoon 
tai käymäläjätteen sekaan. Vain Kizhillä 
oli yksi jätevesien pienpuhdistamo.

Tampereella tammikuussa 2009 pi-
detyssä seminaarissa esitettiin hank-
keen tulokset, julkistettiin venäjänkie-
linen kuivakäymäläopas, kaikki yhteis-
työkumppanit esittäytyivät ja hanketta 
tukeneet kuivakäymälävalmistajat esit-
telivät laitteitaan.

Toisen vaiheen toteutus ja 
hankkeen tulevaisuus
Tämän kesän aikana tehdään kunnos-
tussuunnitelmia Pajn kylässä, Derevjan-
noessa ja Kizhillä. Hankeyhteistyön 
tuloksena on aloitettu toinen hanke 
ympäristöministeriön tuella nimeltä 
Kuivakäymälöiden käytön edistämi-
nen Karjalan tasavallassa. Suomalaiset 
asiantuntijat suunnittelevat ja ohjaa-
vat käymälöiden rakentamista kahdes-
sa julkisessa kohteessa Derevjannoessa 
kunnallisessa lasten leirikeskuksessa ja 
Sholtozeron kylässä sijaitsevassa ko-
tiseutumuseossa. Suomalaisyritykset 
Lassila&Tikanoja ja Raita Environment 
toimittavat kuivakäymälälaitteet 
Venäjän toimipisteistään.

Karjala –hankkeita voi tukea va-
paaehtoisin lahjoituksin tai liittymällä 
Karjalan huussiystäviin. 
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Suorituskykymittareiksi valittiin 
viemäriin pääsevän vuotoveden 
määrä, alueen kriittisyys, häiri-

ötilat sekä jäteveden vuoto ympäris-
töön. Edellisen neljän mittarin valin-

ta perustui tavoitteeseen arvioida vie-
märin saneeraustarvetta sen käytännön 
toimivuuden – tai toimimattomuuden 
– kannalta. Haluttaessa myös ikä, ma-
teriaali ja saneeraustekniikka voidaan 

Kia aKSeLa
tutkija
Teknillinen korkeakoulu, 
Vesihuoltotekniikan tutkimusryhmä
E-mail: kia.aksela@tkk.fi

Teknillisen korkeakoulun vesihuoltotekniikan tutkimusryhmässä 
vuosina 200� -200� toteutetun Vesikko - hankkeen yhtenä tehtä-
vänä oli löytää ratkaisuja jäteveden mukana puhdistamolle tulevan 
vuotoveden määrän hallintaan. Tätä ongelmaa lähestyttiin kehittä-
mällä suorituskykyindeksi verkoston tilan arviointiin. Toimialueen 
osa-alueille laskettujen indeksien avulla on mahdollista arvioida 
viemäriverkoston kuntoa. Suorituskykyindeksissä yhdistetään va-
littuja verkoston toimivuutta kuvaavia mittareita, joita voi painot-
taa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Viemäriverkoston 
alueellisen kunnon 
arviointi
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ottaa mukaan suorituskykymittareihin. 
Alueittaisten suorituskykyindeksien pe-
rusteella saadaan verkoston osa-alueille 
käyttäjän prioriteettien mukainen sanee-
rausjärjestys. Tutkimusalueina käytettiin 
Espoon Veden erillisviemäröidyn jäte-
vesiverkoston 12 pumppaamoaluetta.

Suorituskykyindeksi
Erillisviemäröidyn jätevesiverkoston 
toimivuutta heikentäviä vikoja ovat vie-
märiin pääsevä runsas jatkuva tai olo-
suhteiden muutoksista johtuva vaihte-
leva vuotovesi, putkistossa muodostuvat 
tukokset sekä putkiston rikkoontumi-
set tai sortumat ja ympäristöön pääse-
vä jätevesi. Tarkoituksenmukaista oli-
si myös huomioida yhteiskunnan toi-
mivuuden kannalta tärkeimmät osuu-
det määrittelemällä alueiden kriitti-
syys. Kriittisyydestä antavat viitteitä 
esimerkiksi tuotetun jäteveden määrä 
ja merkittävä aktiivisuus alueella, jo-
ka on seurausta toiminnoista (sairaala, 
teollisuus yms.) tai suuresta asukkaiden 
määrästä.

Erillisviemäröidyn jätevesiverkos-
ton suorituskykyindeksi muodostettiin 
neljästä mittarista. Mittareiksi valittiin 
vuotoveden määrä, alueen kriittisyys, 
häiriötilat sekä vuodot ympäristöön. 
Kukin näistä mittareista rakentuu indi-
kaattoreille. Indikaattorit ovat lasketta-

KERÄTYT MITTAUS- JA OLOSUHDETIEDOT

INDIKAATTORIT

MITTARIT

INDEKSI

pohjavuoto

vuotovedet

aktiivinen
toiminta

virtaama TV-kuvaus
luokka 4

vuodot
ympäristööntukokset

Vuotovesi Kriittisyys Häiriötilat Vuoto
ympäristöön

Alueen luokitus: toimiva, tarkkailtava, huollettava, saneerattava

halkeamat ja
sortumat

Kuva 1. Suorituskykyindeksin rakenne.

MITTARI

MITTARI (n) YHT YHT

painojen 
summa

HALUTTU 
PAINO (wn) 50 5 5 5 10 5 20 100

SKAALAUS 4,00 0,250 11,64 0,086 22,00 0,045 0,34 2,900 0,34 2,941 0,13 7,619 0,00 0,000 INDEKSI

I17,n 4,00 50,0 6,82 2,9 8,00 1,8 4,7 0,08 1,1 0,05 1,5 0,07 2,5 5,2 0,00 0,0 59,9

I29,n 4,00 50,0 5,93 2,5 2,00 0,5 3,0 0,04 0,5 0,14 4,1 0,06 2,2 6,8 0,00 0,0 59,8

I30,n 3,33 41,6 11,63 5,0 22,00 5,0 10,0 0,07 0,9 0,02 0,6 0,05 1,7 3,3 0,00 0,0 54,9

I71,n 3,33 41,6 11,64 5,0 4,00 0,9 5,9 0,05 0,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,7 0,00 0,0 48,2

I3,n 3,00 37,5 4,23 1,8 2,00 0,5 2,3 0,03 0,4 0,08 2,4 0,07 2,7 5,5 0,00 0,0 45,3

I35,n 2,67 33,4 2,34 1,0 0,00 0,0 1,0 0,00 0,0 0,13 3,8 0,11 4,0 7,9 0,00 0,0 42,2

I16,n 2,00 25,0 5,26 2,3 2,00 0,5 2,7 0,00 0,0 0,13 3,8 0,13 5,0 8,8 0,00 0,0 36,5

I52,n 2,33 29,1 3,89 1,7 2,00 0,5 2,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,01 0,3 0,3 0,00 0,0 31,5

I28,n 1,00 12,5 1,25 0,5 0,00 0,0 0,5 0,34 5,0 0,34 10,0 0,09 3,3 18,3 0,00 0,0 31,3

I33,n 1,67 20,9 2,65 1,1 2,00 0,5 1,6 0,02 0,3 0,02 0,6 0,01 0,4 1,3 0,00 0,0 23,8

I141,n 1,00 12,5 0,37 0,2 0,00 0,0 0,2 0,20 2,8 0,00 0,0 0,00 0,0 2,8 0,00 0,0 15,5

I154,n 1,00 12,5 2,88 1,2 0,00 0,0 1,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,02 0,7 0,7 0,00 0,0 14,5

VUOTO 
VIEMÄRIIN HÄIRIÖTILAT VUOTO 

YMPÄRISTÖÖN
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2

KRIITTISYYS

3.3 4.1

Vuotoluokitus Virtaama / 
putkikm

Toiminnallinen 
luokitus

Viemäritukokset 
/ kpl/alue km

Viemärihalkemat 
ja sortumat / 
kpl/alue km

TV-kuvaus: 
luokka 4 / 

km/alue km

Vuodot 
ympäristöön

Taulukko 1. Suorituskykyindeksit tutkituille alueille.

via tai havaittavia tunnuslukuja, joiden 
arvot saadaan mittaus- ja olosuhdetie-
doista. Kehitetyn suorituskykyindeksin 
rakenne on esitetty kuvassa 1.

Indeksiä laskettaessa kutakin suori-
tuskykymittaria painotetaan halutuilla 
painoilla käyttäjän tarpeiden mukaises-
ti. Taulukossa 1 on esitetty indeksien las-
kenta tutkituille alueille. Ylimmällä ri-

villä ovat suorituskykymittarit ja näiden 
alapuolella mittareiden edelleen jakau-
tuminen indikaattoreihin. Neljännellä 
rivillä ovat laskennassa käytetyt paino-
kertoimet. Viides rivi esittää skaalauste-
kijän, joka on suurimman alueellisen ar-
von käänteisluku. Alapuolella ovat tut-
kitut alueet omilla riveillään. Alueelliset 
suorituskykyindeksit (PIa) lasketaan 
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summaamalla jokaisen mittarin (n) pai-
notettu arvo siten, että painokerrointen 
(wn) summa on yksi. Mittarin paino-
tettu arvo saadaan kertomalla mittarin 
alueellinen arvo (Ian)mittarin painoker-
toimella (wn). Alueiden välisen vertai-
lun mahdollistamiseksi alueiden arvot 
on skaalattu välille 0-1. Kaava 1 esittää 
tämän yhtälömuodossa:

 (1)

Indeksien suuruuden pohjalta muo-
dostettua toimenpiteiden priorisoin-
nin pysyvyyttä voidaan tarkastella esi-
merkiksi herkkyysanalyysin kautta. 
Herkkyysanalyysissä verrataan paino-
kertoimien suuruuden vaikutusta alu-
eiden väliseen järjestykseen. Kuvassa 2 
on havainnollistettu mittareiden pai-
nokertoimien vaihtamisen merkitys-
tä. Esimerkissä kriittisyyden painot-
taminen korosti alueen 130 merkitys-
tä ja häiriötilojen painottaminen nosti 
priorisointilistassa aluetta 28 ylöspäin. 
Pääosin järjestys pysyi kuitenkin sama-
na, mikä kuvastaa joidenkin mittareiden 
välisiä epäsuoria yhteyksiä. Esimerkiksi 
häiriötilojen, etenkin rikkoutumien, 
ja vuotovesimäärän välillä oleva yhteys 
on odotettavissa, koska rikkoutumien 
kautta verkostoon pääsee esteettä vuo-
tovettä. Toisaalta kasvanut vuotoveden 
määrä saattaa indikoida alkavia rikkou-
tumia. Kaikille sopivaa yhtä tapaa pai-
nokertoimien valintaan ei ole ja pai-
notukset kannattaa tehdä toimialueen 
ominaispiirteet huomioiden.

Suorituskykymittarit
Vuotovesitutkimuksessa tarvittavia tie-
toja ovat virtaama- ja ympäristömitta-
ukset. Kuntoindeksin laskennassa tar-
vitaan edellisten lisäksi verkkotietojär-
jestelmää sekä tietoja viemäriveden pää-
systä ympäristöön. Kulutustiedot olisi-
vat myös hyödyllisiä, koska oikein ryh-
miteltynä ne mahdollistavat tarkemmat 
tulokset. Seuraavassa on esitelty suori-
tuskykyindeksin muodostavien mitta-
reiden laskentaa.

Vuotovesi
Erillisviemäröidyn verkoston tehtävänä 
on johtaa liittyneiden asiakkaiden jäteve-

det jäteveden puhdistamolle. Erityisesti 
märkinä aikoina, jolloin maa on val-
miiksi kostea ja sataa, myös erillisviemä-
röityyn verkostoon voi vuotaa huomat-
tava määrä luonnonvesiä. Pahimmillaan 
verkoston kapasiteetti loppuu ja syntyy 
häiriöitä tai tulvia. Runsaiden vuotove-
sien seurauksena pumppaamoilla pum-
pataan enemmän luonnonvesiä kuin jä-
tevettä ja puhdistamolle virtaa normaa-
lioloihin verrattuna moninkertainen 
määrä laimeaa jätevettä, jolloin joudu-

taan mahdollisesti turvautumaan ohi-
tuksiin. Viemäriverkostossa virtauksen 
suuruuteen vaikuttavat käytetty talous-
veden määrä, sadeveden suora pintava-
lunta verkostoon, maaperän kautta ver-
kostoon suotautuva vesi sekä esimerkik-
si ylivuotoputkien kautta verkostoon 
pääsevä vesistöjen vesi.

Tämän tutkimuksen puitteissa vuo-
tovesimääriä ja –lähteitä arvioitiin reg-
ressiomallilla. Mikäli alueelta on käytet-
tävissä hydraulinen malli, voidaan esi-
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Kuva 2. Mittareiden painokertoimien 
muuttamisen vaikutus alueiden järjestykseen.
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tettävä vuotovesimäärien laskenta kor-
vata simulointiprosessin tuottamilla tie-
doilla. Tätä on kuvattu tarkemmin tie-
tolaatikossa (s. 30). Tässä tutkimuksessa 
ei otettu kantaa viemäriverkoston hyd-
raulisen kapasiteetin riittävyyteen, joten 
hydraulinen malli korvattiin kehitetyl-
lä vuotovesimäärää arvioivalla mallilla. 
Riippumatta käytettävästä mallista on 
validoidun virtaaman mittauksen mer-
kitys luotettavien tulosten saamisek-
si ilmeinen. Kustannuksiltaan huokea 
ratkaisu on käyttää verkoston virtaami-
en seurantaan pumppaamoiden tietoja, 
mikä on mahdollista silloin, kun ver-
kostoalueella sellainen on ja pumppa-
uksessa pinnankorkeus pidetään vakio-
na. Validoinnissa on hyvä tarkastaa, on-
ko mittaustieto tullut oikeasta paikasta 
oikeaan aikaan, asettuuko se loogisten 
minimi- ja maksimiarvojen väliin sekä 
tiedon trendittömyys. Mallinnettaessa 
vuotovesimääriä tarvitaan virtaamatie-

tojen lisäksi tietoja ympäristömittauk-
sista. Vaadittavat ympäristömittaukset 
riippuvat käytettävästä mallista.

Hyödyllisimmiksi selittäjiksi havait-
tiin sademäärä ja pohjavesien sekä vesis-
töjen pinnankorkeustiedot. Yksittäiset 
sademittarit osoittautuivat epätarkak-
si tietolähteeksi sateen intensiteetin 
ja alueellisen vaihtelevuuden johdos-
ta. Tarkemmin alueellinen sademäärä 
ja sen ajallinen jakautuminen selvitet-
tiin käyttämällä sadetutkatietoja, jot-
ka kalibroitiin sademittarien tiedoilla. 
Keväisen lumien sulamisen vaikutus 
verkoston virtaamiin oli syksynajan sa-
dejakson kaltainen. Sade vaikutti virtaa-
miin sadetta seuraavien 72 tunnin aika-
na ja pidemmällä aikavälillä pohjaveden 
pinnannousun kautta. Vaikka pohjave-
den pinnankorkeuden muutokset ovat 
kohtuullisen hitaita, voi pohjaveden 
pinnan etäisyys maanpinnasta vaihdella 
noin metristä useisiin kymmeniin met-

reihin. Siten pinnankorkeustietoja oli-
si hyvä saada viikoittain tai joka toinen 
viikko. Vesistöjen, tutkimuksen tapauk-
sessa meriveden, pinnankorkeuden to-
dettiin kasvattavan joillakin ranta-alu-
eilla verkoston virtaamaa. Tutkimuksen 
yhteydessä ei selvitetty vesistöjen veden 
kulkeutumisreittiä.

Regressioanalyysissä vuotovesija-
keen alueellisen määrän mallinnuksessa 
hyödynnettiin jätevedenpumppaamoi-
den pumppaustietoja. Osassa pump-
paamoja tietoja oli tulevista virtaamis-
ta ja osassa käytössä oli portaattomas-
ti toimivat pumput, joilla pumppaa-
mon pinta pidettiin vakiona. Joissakin 
oli käytössä pinnankorkeuden mukaan 
ohjattu pumppaus, joka aiheuttaa vir-
hettä analyysiin. Selitettäväksi muut-
tujaksi otettiin vuotoveden määrä alu-
eella. Vuotoveden määrä laskettiin kah-
della tavalla 1) poistamalla viikkotasol-
la pumppaamoiden jätevesivirtaamista 
kuivan jakson viikon mittainen, kes-
kimääräinen tuntivirtaamafunktio ja 
2) kausidifferensoimalla (vähentämällä 
edellisen viikon arvot kustakin viikos-
ta, jolloin selitettäväksi oletetaan jää-
vän virtaaman satunnaisvaihtelu) seli-
tettävä virtaama ja kaikki selittäjät vii-
kon viipeillä. Molempien menetelmi-
en tarkoituksena on poistaa viikon si-
sällä tapahtuva talousveden kulutuksen 
vaihtelusta aiheutuva jätevesivirtaaman 
vaihtelu, jolloin selitettävän muuttujan 
voidaan olettaa kuvaavan vuotoveden 
määrää. Molemmilla tavoilla tehtynä 
regressioanalyysit antoivat samansuun-
taisia tuloksia.

Analyysin tuloksista voitiin päätellä 
eri selittäjien vaikutusta verkoston vuo-
tovesimäärän syntymiseen. Eri alueiden 
välisiä samoja (sateen, pohjaveden pin-
nankorkeuden tai merenpinnankorke-
uden) regressiokertoimia vertailemalla 
on mahdollista tehdä päätelmiä kunkin 
vuotovesilähteen suhteellisesta merkit-
sevyydestä alueittain. Esimerkiksi toi-
silla alueilla korostui pelkkä sateen suh-
teellinen merkitys, kun toisilla korostui 
pohjavedenpinnan nouseminen yhdis-
tettynä syyssateisiin. Selitysasteen kautta 
voidaan tarkastella, kuinka hyvin mal-
li onnistuu kullakin alueella virtaaman 
vaihteluita selittämään. Osalla alueis-
ta mallien selitysasteet olivat hyvinkin 
korkeita, parhaimmillaan 74 prosenttia 

0

1

2

3

0 24 48 72 96 120 144

Q [m3/h/km]

Tunti [h]

Eri ajanjaksojen keskimääräisen viikon tuntivirtaama
Pumppaamo 28

syksy
kuiva
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ja osalla erittäin vaatimattomia lähellä 
nollaa, jolloin malli ei selittänyt vuoto-
veden syntyä. Mallien diagnostiikkaan 
tulisikin panostaa jatkossa enemmän.

Yksinkertainen regressioanalyysin 
rinnalla käytetty menetelmä oli alueel-
listen, keskimääräisten vuotovesimääri-
en selvittäminen virtaamien kausivaih-
telun avulla. Menetelmässä hyödynnet-
tiin kuivaa kesäaikaa, jolloin vuotove-
siä kulkeutuu verkostoon huomattavas-
ti vähemmän kuin märkänä syysaikana. 
Molemmille ajanjaksoille muodostet-
tiin viikon pituinen keskimääräisiä tun-
tivirtaama-arvoja kuvaava käyrä, josta 
voidaan nähdä miten eri ajanjaksojen 
keskimääräiset virtaamat eroavat toisis-
taan. Vuotovesimäärän ollessa alueella 
vähäinen virtaamat ovat hyvin saman-
laisia kuivalla ja märällä ajanjaksolla. 
Oletuksena on, että alueella kulutus on 
ajanjaksoilla viikkotasolla samanmuo-
toista. Toisaalta vertaamalla yöaikaisia 
virtaamien erotuksia voitiin vedenku-
lutuksen vaihtelun vaikutusta edelleen 
minimoida niillä aluilla, joilla epäillään 
kulutuksissa eroavaisuuksia eri jaksoilla. 
Kuvassa 3 havainnollistetaan keskimää-

räisten viikon pituisten tuntivirtaama-
käyrien antamaa informaatiota kahdel-
ta tutkitulta alueelta. Pumppaamolla 28 
syysajan virtaama on hyvin lähellä kui-
vanajan virtaamaa, yövirtaamat poikke-
avat toisistaan suurimmillaan vain noin 
0,5 m³/h/km. Toisaalta verkostoon vir-
taa joko vedenkulutuksen seuraukse-
na tai pohjaveden suotautumisen joh-
dosta jatkuvasti pieni määrä vettä myös 
kuivalla ajanjaksolla. Pumppaamolla 
3 kuivanajan virtaama on yöllä lähes 
nolla, mutta syysaikana virtaamat ovat 
3…5 m³/h/km suurempia verrattuna 
kuivanajan vastaaviin virtaamiin.

Edellä esitettyyn pohjautuen voitiin 
määrittää alueittain keskimääräinen 
vuotovesimäärä vähentämällä syksyn 
ajan keskimääräisistä tuntivirtaamista 
kuivan ajan keskimääräiset tuntivirtaa-
mat ja laskemalla tuntierotusten kes-
kiarvo. Keskiarvo kuvaa karkeasti kes-
kimääräistä vuotoveden määrää veden 
kulutuksen ollessa ajanjaksoilla saman-
kaltaista. Laskemalla keskiarvon luotta-
musvälin ylä- ja alarajat, jotka kuvaavat 
likimain eri jaksojen välisen erotuksen 
maksimi- ja minimiarvoja, nähtiin vuo-

tovesimäärän vaihtelevuus. Virtaamien 
erotuksen minimiarvo kuvaa usein yö-
ajan virtaamien erotusta ja sitä voidaan 
käyttää kuvaamaan vuotoveden määrää. 
Menetelmä ei huomioi alueiden omi-
naisuuksia, mutta vaikka vuodon läh-
dettä ei pystytä selvittämään, voidaan 
eri verkostoalueiden vuotavuutta ver-
tailla toisiinsa nähden.

Tutkittavat alueet jaettiin lopuksi 
vuotoluokkiin. Vuotoluokat muodos-
tettiin käyttäen seuraavia vuotovesimää-
rää kuvaavia tunnuslukuja:

•	 sateen aiheuttama vuotovesimäärä 
sateen regressiokertoimien 
summana

•	 pohjaveden pinnankorkeuden 
regressiokerroin

•	 ranta-alueille merenpinnan 
korkeuden regressiokerroin

•	 vuotovesimäärän keskiarvo ja sen 
luottamusvälin ylä- ja alarajat

Eri tunnuslukujen arvoja vertaamal-
la voitiin poimia selvästi hyvä- ja huo-
nokuntoiset alueet tutkittavien aluei-
den joukosta, mutta tarkkaa järjestys-
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tä on mahdotonta tehdä. Lopullinen 
vuotoluku saatiin standardoitujen tun-
nuslukujen painotettuna keskiarvona. 
Tällöin tutkitut 12 aluetta voitiin jakaa 
vuotoluokkiin 1-4. Luokka 1 edustaa 
hyväkuntoista aluetta ja luokka 4 huo-
nointa kuntoa. Taulukossa 2 on esitet-
ty tutkittujen alueiden vuotoluokat ja 
vuotovesilähteet. Harmaalla pohjalla 
on korostettu alueet, joiden regressio-
analyysin selitysasteet olivat merkittä-
vämpiä (yli 0.30). Tarkemmin vuoto-
vesimäärien selvittäminen on kuvattu 
diplomityössä ”Viemäriverkoston alu-

eellisen vuotovesimäärän selvittäminen” 
(Hietanen 2008). Kuvattu menetelmä 
ei ota kantaa kuivan ajan pohjavuodon 
lähteeseen. Pohjavuoto voi olla seura-
usta alueella tapahtuvasta asiakkaiden 
vedenkulutuksesta tai se voi olla seura-
usta pohjaveden tunkeutumisesta ver-
kostoon sellaisilla alueilla, joilla pohja-
vedenpinta on aina lähempänä maan-
pintaa kuin verkosto. Pohjavuodon 
suuruuden tehokas selvittäminen olisi 
mahdollista, mikäli alueittaisia veden-
kulutustietoja olisi saatavilla esimerkiksi 
kuukausittain.

Kriittisyys
Alueen kriittisyys arvioitiin kahden in-
dikaattorin perusteella: virtaama ja toi-
minnallinen luokitus. Virtaaman suu-
ruus kuvastaa sekä alueen talousve-
den kulutusta että vuotoveden mää-
rää. Alueittain virtaama huomioitiin 
laskemalla tuntivirtaama viemärikilo-
metriä kohti (m³/h km-viemäriä), jol-
loin alueiden kokovaihtelu eliminoitui. 
Alueesta riippuen, virtaama indikaattori 
on osittain päällekkäinen alueen vuoto-
vesimittarin kanssa, joten sen painoar-
vo edellä esitetyissä laskennoissa rajoi-
tettiin suurimmillaan 10 prosenttiin. 
Luotettavammin virtaaman suuruut-
ta voitaisiin arvioida alueella vuosit-
tain laskutetun vedenkulutuksen poh-
jalta ja tällöin painoarvon korotus olisi 
perusteltu.

Alueiden liikenteellistä ja toiminnal-
lista vilkkautta kuvattiin aktiivisen toi-
minnan indikaattorilla. Tarkoituksena 
on huomioida sellaisia alueita, joil-
la on toiminnoista johtuen esimerkik-
si runsasta liikennettä, korkeammal-
le verrattuna hiljaisempiin alueisiin. 
Tällöin olisi mahdollista nostaa jatko-
tutkimuksen piiriin aikaisemmin alu-
eita, joilla saneerauksen toteuttami-
seen tarvitaan laajempia suunnitelmia 

Tukokset ja rikkoutumatTukokset ja rikkoutumat VuotovedetVuotovedet

Vaikutus verkostokapasiteettiin
ja sen riittävyyteen
Vaikutus verkostokapasiteettiin
ja sen riittävyyteen

TulviminenTulviminen

Vaikutus puhdistamon
kapasiteetin riittävyyteen
Vaikutus puhdistamon
kapasiteetin riittävyyteen

YlivuodotYlivuodot

Vaikutus puhdistustulokseenVaikutus puhdistustulokseenTulvavahingotTulvavahingot

OhituksetOhitukset

Kuva 4. Ongelmien vuorovaikutus.

Kuntoluokka Alue: perustelut Alue: perustelut Alue: perustelut Alue: perustelut

I
28

Vähän vuotovesiä.
141

Vähän vuotovesiä.
154

Vähän vuotovesiä.

Luokassa I pienet selittäjien regressiokertoimet sekä kausivaihtelutarkastelulla arvioidut vuotovesimäärät.

II

33
Vuotovedet sekä
pintavaluntana että
suotautumalla.

16 (ranta alue)
Kohtuullisesti vuotovesiä.
Käytetty malli ei soveltunut
tälle alueelle. Arvio tunti

virtaamafunktioon
pohjautuen.

52 (ranta alue)
Vuotovedet pääasiassa

pintavaluntana.

Luokassa II pienehköt selittäjien regressiokertoimet sekä kausivaihtelutarkastelulla arvioidut vuotovesimäärät.

III

3 (ranta alue)
Melko paljon vuotovesiä.
Pääasiassa pintavaluntana,

myös suotautumalla.

35
Melko paljon vuotovesiä.

Pintavaluntana sekä
suotautumalla.

30 (ranta alue)
Melko paljon vuotovesiä.

Pintavaluntana ja
suotautumalla. Meri
vaikuttaa vuotoveden

määrään.

71
Paljon vuotovesiä.
Käytetty malli ei

soveltunut tälle alueelle.
Arvio tuntivirtaama
funktioon pohjautuen.

Luokassa III kohtuulliset selittäjien regressiokertoimet sekä kausivaihtelutarkastelulla arvioidut vuotovesimäärät.

IV

17 (ranta alue)
Paljon vuotovesiä. Pinta

valuntana ja suotautumalla.
Meri vaikuttaa hieman
vuotoveden määrään.

29
Melko paljon vuotovesiä.

Pintavaluntana ja
suotautumalla.

Luokassa IV suuret selittäjien regressiokertoimet sekä kausivaihtelutarkastelulla arvioidut vuotovesimäärät.

Taulukko 2. Viemäriverkostoalueiden vuotoluokat ja vuotovesilähteet.



30 Vesitalous 4/2009

Verkostot Verkostot

ja niiden yhteydessä esimerkiksi vaa-
tivia liikennejärjestelyitä. Toisaalta in-
dikaattori on hieman ongelmallinen, 
koska välttämättä itse toiminnoille ei 
aiheudu haittaa viemärin toimimatto-
muudesta. Indikaattorin painoarvoa tu-
lisikin säätää sen mukaan aiheutuuko 
viemärin toimimattomuudesta haittaa 
itse toiminnoille tai toiminnan käyttä-
jille esimerkiksi kulkuliikenteen kautta. 
Kultakin alueelta poimittiin merkittä-
vää toimintaa ylläpitävät rakennukset. 
Nämä rakennukset saivat pisteitä välil-
tä 0-4. Isoimman pisteen saivat sairaa-
lat, seuraavaksi suurimmaksi painotet-
tiin teollisuuden toiminta, arvon 2 sai-
vat muun muassa hotellit, majoitusliik-
keet, hoivalaitokset, uimahallit ja uima-
la. Pienimmän pisteytyksen 1 kohteita 
olivat muun muassa koulut, oppilaitok-
set sekä instituutit. Kultakin alueelta las-
kettiin yhteen toimintojen kokonaispis-
temäärä. Alueet skaalattiin lopuksi sen 
alueen pistemäärällä, jolla oli näin arvi-

oituna eniten toimintoja ja niissä kul-
kevia käyttäjiä. Käytetty indikaattorin 
painoarvo on pieni 5 prosenttia.

Häiriötilat
Häiriötiloja tai herkkyyttä häiriötiloille 
kuvaamaan valittiin kolme indikaattoria:

•	 viemäritukokset/ kpl/km
•	 viemärihalkeamat ja sortumat/ kpl/km
•	 TV-kuvaus luokkatulos 4  

pituus km/alue km

Laskennassa on huomioitu tukokset 
ja rikkoutumat alueittain vuoden ajalta. 
Viemäritukosten ja rikkoutumien luku-
määrät suhteutettiin alueiden kokonais-
viemäripituuteen alueiden välisen ver-
tailun mahdollistamiseksi. Skaalauksessa 
alue, jolla oli eniten tukoksia tai sortu-
mia viemärikilometriä kohden sai arvon 
yksi ja muiden alueiden arvot suhteu-
tettiin pienemmiksi jakamalla ne suu-
rimman alueen arvolla. Laskennassa tu-

kosten painoarvot ovat 5 ja 10 prosen-
tin välillä. Pieni painoarvo on perustel-
tua, koska tukokset aiheuttavat pieneh-
kön työmäärän lisäyksen niiden ollessa 
kohtuullisen vaivattomasti avattavissa. 
Viemärin rikkoutumille annettiin pai-
noarvoja 10 ja 20 prosentin väliltä.

Jokaiselle alueelle laskettiin myös TV-
kuvaus tuloksen 4 alueittainen putkipi-
tuus, joka jaettiin alueen kokonaisput-
kipituudella. Alue, jolla oli suhteellisesti 
eniten luokkaan neljä luokiteltuja putkia, 
sai arvon yksi ja muille alueille skaalattiin 
suhteen mukaan pienempi arvo. TV-ku-
vausten heikkoutena oli se, ettei alueita 
oltu kuvattu kokonaisuutena. Kuvattavat 
osiot perustuvat arvioon siitä, missä ku-
vauksen tiedot hyödyttävät eniten, ja syyt 
vaihtelevat moninaisesti. Näistä syistä 
TV-kuvaus tuloksen 4 suhteellista osuut-
ta alueen viemäripituuteen nähden pai-
notettiin korkeintaan 5 prosentilla.

Tukoksien, sortumien ja TV-kuvaus-
tuloksien antama informaatio fyysises-

Alueittainen vuotovesimäärä on mahdollista arvioida hydraulisella mallilla kalibrointivaiheen aikana. Tällöin jäteve-
den määrä, johon on lisätty pohjavirtaaman komponentti, sekä sateesta aiheutuvat nopean ja hitaamman valunnan 

tekijät, säädetään vastaamaan verkostossa mitattuja virtaamia. Nopealla valunnalla tarkoitetaan verkostoon välittömästi 
sateen alkaessa tapahtuvaa suoraa valuntaa. Hidas komponentti kuvaa maaperän kautta verkostoon päätyvää vuotovettä, 
jonka vaikutukset jatkuvat sateen loppumisen jälkeenkin. Vuotovesimäärän alueittainen laskeminen voidaan korvata 
mallinnuksesta saatavilla vuotovesijakeen määrillä. Käytännössä tämä vaatii mallinnusohjelmalta RDII (Rainfall-derived 
Infiltration and Inflow)-työkalun, jonka avulla mallinnetaan sadevesien suoran, nopean ja hitaampien komponenttien 
kulkeutumista verkostoon. Koska yhtä, kaikkiin olosuhteisiin sopivaa laskentaa vuotovesimäärän selvittämiseksi ei ole, 
on käytössä useita erilaisia RDII-ratkaisuja.

Hydraulisissa verkostonmallinnusohjelmissa olevat RDII-työkalut pohjautuvat usein kuivien ja märkien aikojen sade- ja 
virtaamamittauksiin. Yleisesti käytössä on vajaat kymmenen erilaista RDII-menetelmää. Regressiomallinnukseen poh-
jautuvissa ratkaisuissa ajatellaan, että maan kosteusolosuhteet sekä pohjavedenpinnan nousu voidaan selittää eri ajan-
jaksoille (lähtien yhdestä tunnista aina 15 päivään saakka) muodostetuilla sademäärämuuttujilla, joita käytetään mallin 
selittäjinä. Myös tällä hetkellä ehkä yleisimmin sovellettu yksikköhydrografimenetelmä perustuu havaitun virtaaman 
jakamiseen kuivanajan virtaamaan ja sateesta aiheutuvaan virtaamaan. Kuivanajan virtaama saattaa vaihdella vuoden-
ajan mukaan riippuen ajatellaanko suotautuva pohjavesi kuuluvaksi siihen vai ei. Havaitun pituisen sadetapahtuman 
RDII-hydrografi muodostetaan summaamalla yhteen aikayksikön mittaisia hydrografeja tarvittava määrä. Aikayksikön 
mittaisen sadetapahtuman aiheuttama virtaamanlisäys ajatellaan muodostuvaksi kahdesta tai kolmesta yksikkövalun-
takäyrästä, jotka suhteuttavat virtaaman lisäyksen sateen määrään ja verkoston ominaisuuksiin. Ensimmäinen valun-
takäyrä kuvaa nopeiten (tunnista kolmeen) verkostoon virtaavaa vuotoveden komponenttia, toinen sekä nopeaa että 
hitaanpaa valuntakomponenttia ja kolmas sateen päättymisen jälkeen pitkään jatkuvaa valuntaa. Lopuksi nämä yksik-
köhydrografit summataan kuvaamaan tietyn sadetapahtuman aiheuttamaa kokonaisvirtaamanlisäyskäyrää aikayksikön 
pituisen sadetapahtuman seurauksena.

Tietolaatikko  Alueellisten vuotovesimäärien selvittäminen hydraulisella mallilla



Verkostot

3�Vesitalous 4/2009

Verkostot

tä kunnosta on rajallinen, mutta ne on 
helppo laskea ja niiden kokonaisvaikut-
tavuutta alueiden lopullisiin suoritus-
kykyindeksien suuruuksiin voidaan sää-
tää painokerrointen avulla. Painavin syy 
häiriötilamittarin käyttöön pohjautuu 
ajatukseen, että sen avulla olisi mahdol-
lista saada kuva verkoston rakenteellises-
ta kestävyydestä ja häiriöherkkyydestä.

Vuodot ympäristöön
Vuodot ympäristöön voivat tapahtua 
hallitusti ylivuotorakenteiden kautta 
tai hallitsemattomasti tulvatilanteessa 
viemäreiden ylikuormittuessa ja pump-
paamoiden ylivuotorakenteiden kautta. 
Lasketussa esimerkissä oletetaan, että jä-
tevettä ei ole päässyt ympäristöön aset-
tamalla alueittaiset vuotomäärät nollik-
si. Käsittelemättömän jäteveden pääsy 
ympäristöön kuvastaa osaltaan kapasi-
teettiongelmaa ja tällöin mittarin pai-
notuksen tulisi olla merkittävä indek-
sin laskennassa. Lasketuissa esimerkeis-
sä ympäristöön pääsevää jäteveden indi-
kaattoria on painotettu 20…30 prosen-
tilla. Kapasiteettiongelman alkuperää – 
kyseinen alue vai sen ylä- tai alapuoli-
set verkoston osat – ei vuotovesimäärän 
laskemisella pystytä välttämättä selvittä-
mään. Tehokas ratkaisu viemäritulvien 
alkuperän paikantamiseen on hydrauli-
nen simulointi, koska siihen sisältyy ka-
libroidun mallin hydraulinen laskenta 
sekä kuivalle että märälle ajalle.

Viemäritulvien ehkäisemiseksi esitet-
tyjä keinoja ovat saneeraus, huippuvir-
taamien tasaus, siirtokapasiteetin lisää-
minen sekä jäteveden käsittelykapasitee-
tin kasvattaminen. Saneerauksen tavoit-
teena voi olla kapasiteetin lisääminen 
ja/tai vuotovesimäärän vähentäminen. 
Alueen kokonaisvaltainen saneeraami-
nen on kannattavaa vain kokonaisuu-
dessaan kaikkein huonokuntoisimmil-
la alueilla. Muilla alueilla kannattavinta 
lienee keskittää resurssit yksittäisten ra-
kenteellisten puutteiden korjaamiseen 
putkissa ja kaivoissa suurimpien vuo-
tolähteiden poistamiseksi. Yhden mah-
dollisuuden alueiden väliseen kuntover-
tailuun tarjoaa suorituskykyindeksi.

Jäteveden virtaamantasaus esimer-
kiksi allas- tai tunnelirakenteisiin edel-
lyttää reaaliaikaista ohjausjärjestelmää 
(RTC Real Time Control), johon on 
liitetty hydraulinen laskenta. Tällöin 

malli saa jatkuvasti tietoja verkos-
ton virtaamista sekä sääennusteista. 
Reaaliaikaisen virtaamien ohjauksen 
tavoitteena on tehokas verkostojen va-
rastotilavuuksien hyödyntäminen se-
kä virtaamien optimaalinen ohjaus. 
Tarkemmin viemäriverkoston hallin-
tamenetelmiä on kuvattu diplomityös-
sä ”Jätevesiverkoston hallintamenetel-
mät” (Leppänen 2008). Kapasiteettien 
kasvattaminen tarkoittaa käytännössä 
esimerkiksi rinnakkaisten linjojen li-
säämistä tai paineviemäreiden käyttä-
mistä. Tämän ratkaisun vaikutukset nä-
kyvät märkinä aikoina puhdistamolla 
kasvaneina virtaamina. Ratkaisun saa-
vuttama suosio vaihtelee maakohtai-
sesti. Kuvassa 4 on esitetty ongelmien 
vuorovaikutuksia.

Johtopäätökset
Viemäriverkoston suorituskykyindek-
sillä voidaan kohtuullisen helposti eri-
arvoistaa erillisviemäröidyn verkoston 
alueita toisiinsa nähden. Keveytensä 
johdosta indeksin laskenta sopii tehtä-
väksi vesilaitoksen verkostoyksikössä. 
Indeksin etuna on sen kyky huomioida 
kattavasti useita eri tekijöitä arvioitaes-
sa verkoston toimivuutta ja sen kunnos-
tuksen priorisointia. Indeksiä voitaisiin 
myös käyttää pohjana kohdennettaes-
sa verkostoon tarkempia toimenpiteitä, 
kuten TV-kuvauksia.

Edellä on esitetty ensimmäinen versio 
suorituskykyindeksistä. Jatkokehityksen 
tavoitteena tulee olla menetelmä, jon-
ka pohjalta tehdään säännöllisesti arvio 
alueiden kunnosta toimenpiteiden koh-
distamiseksi ja häiriötilojen ennakoimi-
seksi sekä saneerausten ja muiden toi-
menpiteiden onnistumisesta.

Mikäli vuotoveden määrää halutaan 
käyttää yhtenä kuntomittarina, voitai-
siin samassa yhteydessä miettiä, ovatko 
nykyiset verkostolle asetetut tiiviysvaa-
timukset sopivia ja toisaalta valvoa vaa-
timusten täyttymistä tehokkaammin 
rakentamisen ja saneerausten yhteydes-
sä. Käytössä olevilla suoran valunnan ja 
suotautumisen huomioivilla malleilla 
saadaan tuotettua kohtuullisia arvioita 
vuotovesimääristä. Osassa RDII- työ-
kaluja pohjavirtaama vaihtelee vuoden-
ajoittain ja tällöin siihen lasketaan kuu-
luvaksi myös pohjavesiä, jotka suotau-
tuvat verkostoon pohjaveden pinnan 

noustessa esimerkiksi syksyllä maan 
kosteuden kasvaessa.

Siihen, vaihteleeko pohjavirtaama 
vuodenajan mukaan pohjaveden vaiku-
tuksesta, ei varmasti ole yhtä oikeaa vas-
tausta. Kehitetyn regressiomallin etuna 
voidaan pitää pohjaveden pinnankor-
keuden huomioimista, koska pohjave-
den pinnan käyttäytyminen vaihtelee 
monista tekijöistä riippuen. Mallissa 
lähtöajatuksena on, että vain todellisen 
kuivan ajan, jolloin maaperän kosteus 
on matalimmillaan, virtaaman sisältä-
mä pohjavesi muodostaa perusvirtaa-
man. Pohjaveden pinnannoususta esi-
merkiksi syksyllä aiheutuva vuotoveden 
määrän kasvu kuuluu ylimääräisiin vuo-
tovesiin. On selvää, ettei mikään malli 
anna tarkkoja lukuja vuotovesimääristä 
vaan pikemminkin arvioita vallitsevista 
olosuhteista.

Suorituskykyindeksin laskennassa 
merkittävän edistysaskeleen tarjoaa tar-
kempien kiinteistötasoisten kulutustieto-
jen käyttö, jolloin olisi mahdollista käyt-
tää esimerkiksi talviajan kulutustietoja 
kuvaamaan tuotetun jäteveden perusvir-
taamaa ja saada selville alueiden todelli-
nen pohjavedestä aiheutuva pohjavuoto. 
Myös vuotovesimääritykset olisi vietä-
vissä uudelle tasolle. Viemäriverkoston 
vuotavimpien alueiden paikallistami-
nen olisi helpompaa, koska alueittaisia 
kulutustietoja voitaisiin verrata erilaisi-
na aikoina (kuiva kausi, sadekausi, koko 
vuosi) alueen pumppaamon tai virtaa-
mamittarin antamiin virtaamatietoihin. 
Virtaustietoja verkostosta tarvittaisiin 
edelleen, mutta ympäristömittauksista 
voitaisiin luopua karkeassa analyysissä, 
jossa tarkkaa vuotovesilähdettä ei tarvit-
se tietää. Tarkemmassa analyysissa ym-
päristömittausten tai hydraulisen mallin 
kalibroinnin avulla pystyttäisiin selvittä-
mään todellisen vuotovesimäärän lähtei-
tä ja jakautumista nopeaan pintavalun-
taan ja hitaampaan suotautumiseen sekä 
pohjavesien aiheuttamaan virtaamaan. 
Kiinteistökohtaisten kulutustietojen 
hyödyntäminen mahdollistunee tule-
vaisuudessa vesilaitosten tarpeet ja olo-
suhteet huomioivien, avoimilla rajapin-
noilla varustettujen, modulaaristen ja 
joustavien ratkaisujen ilmestyessä mark-
kinoille. Siihen asti on tyydyttävä erilais-
ten mallien käyttöön vuotovesimäärän 
ja suorituskyvyn laskemiseksi. 
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Artikkelissa tarkastellaan ranni-
kon vähäjärvisten valuma-alu-
eiden jokivesien kokonaisfos-

forin pitoisuuksien yhteyttä maatalou-
den ja hydrologian alueellisiin ja ajalli-
siin vaihteluihin. Puolet rannikkovesien 
fosforikuormasta tulee pelloilta ja nel-
jännes metsistä ja soilta (Pietiläinen et. 
al. 2004). Artikkelissa keskitytään nii-
hin vesien fosforipitoisuuksiin vaikut-
taviin tekijöihin, jotka ovat osoittau-
tuneet eri tutkimuksissa tärkeimmiksi. 
Maankäyttöä, hydrologiaa ja maalaje-
ja käsiteltäessä pyritään hahmottamaan 
suuria ja merkittäviä alueellisia eroja, 
jotka pyrkivät kätkeytymään tilastojen 
taakse.

Tarkoituksena on siis tärkeimpien 
jokien fosforipitoisuuksien ajallisten 
ja alueellisten vaihteluiden vertaami-
nen niihin vaikuttavien tekijöiden vas-
taaviin vaihteluihin. Toivon, että artik-
keli helpottaa kokonaiskuvan hahmot-
tamista yleensäkin kaikille lukijoille, 
joiden työ sivuaa vesien laatua. Ehkä 
se on myös avuksi tutkijoille, jotka 
mallintavat tilastollisesti jokien fos-
foripitoisuuksia, mitä ei tässä tutki-
muksessa tehty.

Reijo SoLanTie
FT
E-mail: reijo.solantie@elisanet.fi

Kirjoittaja siirtyi vuonna 2007 eläkkeelle 
Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologin 
virasta.

Maatalous ja hydrologia 
rannikon jokivesien 
fosforipitoisuuksien 
selittäjinä

Rannikkomaakuntien fosforihuuhtoumien ajallisia ja alueellisia 
vaihteluita voidaan ymmärtää vain kokonaisnäkemyksellä 
niiden syistä. Avainasemassa ovat maatalouden päästöt eli 
peltojen määrä, käyttö sekä eläintiheys pellolla ja koko maa-
alalla. Toinen tärkeä tekijä on kunkin alueen hydrologia. Tässä 
artikkelissa analysoidaan näiden syiden alueellisia jakautumia ja 
ajallisia vaihteluita rannikkomaakuntien fosforipitoisuuksien ja -
huuhtoumien yhteydessä viime vuosikymmeninä.

Maatalouden muuttujat
Maatalouden muuttujiksi valittiin 
seuraavat:

•	 pelto = pellon prosenttiosuus 
maa-alasta

•	 mura/pelto = talvella kasvipeit-
teettömän pellon ('muran') pro-
senttiosuus peltoalasta

•	 mura/maa = talvella kasvipeitteet-
tömän pellon ('muran') prosentti-
osuus maa-alasta

•	 eläin/pelto = eläintiheys pellolla 
(ny/ha)

•	 eläin/maa = eläintiheys koko maa-
alalla (ny/ha).

Eläinmäärät annetaan nautayk-
siköinä pääluvun mukaan (ny). 
Nautayksikköinä nauta = 1, hevonen 
= 1,25, sika = 0,5, lintu = 0,02, vuohi 
= 0,2 ja lammas = 0,125. Muuttujien 
arvot laskettiin käyttäen Maatalouden 
tilastollisen vuosikirjan (2007) dato-
ja ja sen TE-alueita, erottaen kuiten-
kin toisistaan Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan maakunnat. Muuttujien 
arvot ovat 2000-luvulla pysyneet ai-
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ka samoina. Maatalouden muuttujien 
aluearvot on annettu taulukossa 1 yllä 
olevin muuttujakohtaisin tunnuksin.

Pellot ja niiden talvinen 
kasvipeitteisyys
Peltojen prosenttiosuus maa-alas-
ta oli Uudellamaalla 21, Varsinais-
Suomessa 28, Satakunnassa, Etelä-
Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla 18, 
Keski-Pohjanmaalla 11 ja Pohjois-
Pohjanmaalla 6.

Pelloista oli talvisin kasvipeit-
teettä (’muralla’) Uudellamaalla, 
Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, 
Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 
73…81 %, Keski-Pohjanmaalla 
38 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 57 %. 
Kahdella viimeksi mainitulla alueel-
la pellot ovat paljolti nurmella. Koska 
niillä lisäksi on peltoa vähän, on niis-
tää talvisin ilman kasvipeitettä vain 
4 %, mutta Varsinais-Suomessa 23 % 
ja muillakin alueilla 14…16 %.

Fosforikuormitusta kuvaavien 
maataloudellisten muuttujien aluear-
vot ovat yhtä lukuun ottamatta suu-
rimmat Varsinais-Suomessa, ja se yk-
sikin on siellä keskitasoa suurempi. 
Pienimmät arvot ovat kolmella muut-
tujalla Pohjois-Pohjanmaalla, kah-
della Keski-Pohjanmaalla ja yhdellä 
Uudellamaalla.

Suorakylvön ja sängen alojen 
osuuksia peltoaloista ei ole tässä tar-

kasteltu, eikä niitä ole maatalousti-
lastollisessa vuosikirjassakaan. Tämä 
puute maankäytön alueellisia eroja 
ajatellen on joka tapauksessa sekun-
däärinen verrattuna muihin maankäy-
tön alueellisiin eroihin.

Eläintiheys
Lantapäästöjen intensiivisyyt-
tä kuvaava eläintiheys pelloilla oli 
Uudellamaalla 0,3, sika-kana-alueilla 
eli Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, 
Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 
1,0…1,1 sekä nauta-alueista Keski-
Pohjanmaalla 1,4 ja Pohjois-
Pohjanmaalla 0,7. Eläintiheys koko 
maa-alalla oli Varsinais-Suomessa 
0,29, Uudellamaalla ja Pohjois-
Pohjanmaalla 0,05…0,06 sekä muilla 
alueilla 0,15…0,20.

Hydrologia
Suurin osa ravinteista huuhtoutuu ke-
väisin ja syksyisin, jolloin pintavalun-
taa enimmin esiintyy – etenkin syksyi-
sin, kun routa ei sido maata eikä lumi 
hidasta oikovirtausten nopeutta kuten 
keväällä. Hydrologisesti Uusimaa, 
Varsinais-Suomi ja Satakunta kuu-
luvat niin sanottuun siirtymävyö-
hykkeeseen S (Kuva 1), joka vaih-
tuu Etelä-Pohjanmaan läntisimmän 
osan ja Pohjanmaan maakunnan yli 
Pohjanmaan hydrologiseksi alueeksi 
(P) (Solantie 1978); alueille tunnus-
omaiset hydrologiset ominaisuudet 
vaihtuvat vyöhykerajojen yli noin 50 
kilometrin matkalla.

Vyöhykkeessä S sadannat ja pinta-
valunnat ovat suurempia kuin alueel-
la P, koska edellisessä hydrologinen 
syksy on pitempi ja kuukausisadan-
nat suurempia sekä savimaat yleisem-
piä. Melkein kaikki Suomen savimaat 
keskittyvät vyöhykkeelle S. Keväällä 
ei eroa vyöhykkeen S ja alueen P vä-
lillä juuri ole.

Tyypiteltäessä alueita niin sanot-
tujen pienten valuma-alueiden sar-
jojen avulla (Solantie 1987) havait-
tiin, että hydrologisena syksynä pin-
tavalunta vyöhykkeellä S oli 53 mm, 
46 % valunnasta, kun taas alueel-
la P se oli 19 mm, 30 % valunnasta. 
Keväällä pintavalunta oli vyöhyk-
keellä S 91 mm, 72 % valunnasta, ja 
alueella P 100 mm, 75 % valunnas-

Kuva 1. Suomen hydrologinen 
aluejako – hydrological division of 
Finland (Solantie 1978).

I = Itämeren alue (Baltic zone)
S = Siirtymävyöhyke (Transition zone)
P = Pohjanmaa (Ostrobothnia)
J = Järvi-Suomi (Lake-Finland)
M = Maanselkä (Maanselkä region)
PP = Perä-Pohjola (Southern Lapland)
T = Tunturilappi (Northern Lapland)
K = Kilpisjärven alue (Kilpisjärvi region)

Taulukko 1. Fosforikuormitusta kuvaavien maataloudellisten muuttujien 
aluearvot. Pienimmät ja suurimmat aluearvot on lihavoitu.

Alue pelto mura / 
pelto

mura / 
maa

eläin / 
pelto

eläin / 
maa

Uusimaa 21 79 16 0,3 0,06

Varsinais-Suomi 28 81 23 1,0 0,29

Satakunta 18 80 15 1,1 0,20

Pohjanmaa 18 78 14 1,0 0,18

Etelä-Pohjanmaa 18 73 14 0,9 0,20

Keski-Pohjanmaa 11 38 4 1,4 0,15

Pohjois-Pohjanmaa 6 57 4 0,7 0,05
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ta. Laskettaessa yhteen syksyn pinta-
valunta ja puolet keväisestä, saadaan 
vuoden ’tehollinen’ pintavalunta vyö-
hykkeessä S 43 % suuremmaksi kuin 
alueella P.

Nämä arvot ovat hieman muuttu-
neet, sillä ilmaston muuttuessa talvi 
lyhenee, ja valunnat kasvavat syk-
syllä ja pienenevät keväällä. Talvet 
lauhtuivat jyrkästi 90-luvun kyn-
nyksellä. Kuitenkin valunnat muut-
tuivat kaudesta1961…1990 kauteen 
1991…2000 vähän. Vantaanjoen, 
Aurajoen, Kyrönjoen ja Siikajoen va-
luma-alueilla keskimäärin syysvalun-
ta kasvoi 3 mm (3 %). Eniten, 15 mm 
(13 %), valunta kasvoi herkimmin 
lounaistuuliin reagoivalla Aurajoen 
alueella. Kevätvalunta pieneni keski-
määrin 9 mm (6 %), eniten Kyrönjoen 
valuma-alueella, 15 mm (13 %).

Kausi 2001…2005 oli harvinaisen 
kuiva; kevät- ja syysvaluntojen sum-
ma mainituilla neljällä alueella kes-
kimäärin aleni kaudesta 1991…2000 
peräti 32 %. Vuosina 2006…2008 ti-
lanne normalisoitui koko vyöhyk-
keessä S, Kyrönjoen valuma-aluetta 
myöten. Kauden 2001…2008 kevät- 
ja syysvaluntojen summat olivat jok-
seenkin samat kuin 1961…2000. Sen 
sijaan alueella P sekä kevään että syk-
syn valunnat kautena 2006…2008 oli-
vat keskitasoa ja kautena 2001…2008 
keskimäärin sitä pienemmät.

Jokivesien fosforipitoisuudet 
ja -huuhtoumat
Alueellisesti ja ajallisesti kattavin 
tutkimus jokivesien kokonaisfosfo-
ripitoisuuksista (Niemi et. al 1992) 
antaa pitoisuuksien mediaanit kau-
den 1967…1996 viisivuotisjaksoina 
monille joille. Kauden 1992…1996 
aluekeskiarvo (mikrogrammaa litras-
sa) Uudellamaalle (Koskenkylänjoki, 
Porvoonjoki, Mustijoki ja 
Vantaanjoki) on 90, Varsinais-
Suomelle (Uskelanjoki, Paimionjoki 
ja Aurajoki) 163, Etelä-Pohjanmaalle 
ja Pohjanmaalle (Närpiönjoki, 
Kyrönjoki ja Lapuanjoki) 84 se-
kä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle 
(Lestijoki, Kalajoki, Perhonjoki, 
Pyhäjoki, Siikajoki ja Kiiminkijoki) 
61.

Tässä vertailussa jätettiin tar-

koituksellisesti pois Karjaanjoki 
Uudeltamaalta, Kiskonjoki Varsinais-
Suomesta ja Eurajoki Satakunnasta, 
jottei näiden alueiden suurehko järvi-
syys ja fosforin pidättyminen järviin 
pääsisi haittaamaan maankäytön ja il-
maston vaikutusten alueellisten ero-
jen näkymistä. Osa eroista aiheutuu 
siitä, että syysvalunta, jossa fosforipi-
toisuus on suurempi kuin kevätvalun-
nassa, on kevätvaluntaan nähden suu-
rempi vyöhykkeessä S kuin alueella P. 
Tämä korostuu etenkin lauhoina tal-
vina, kun syksyiset pintavalunnat jat-
kuvat tammikuulle. Lauhoina talvi-
na joet kuljettavat fosforia enemmän 
kuin kovina (Puustinen et. al.2004), 
mikä näkyy myös niiden edessä me-
ressä (Jumppanen 1999).

Kertomalla kauden 1992…1996 
keskimääräiset mediaanipitoisuu-
det vuosivaluntojen keskiarvoil-
la tänä kautena ja laskemalla näin 
saatujen fosforivalumien aluekes-
kiarvot, saatiin fosforivalumak-
si Uudellamaalla 60 %, Etelä-
Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla 52 % 
sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 
39 % siitä mitä Varsinais-Suomessa. 
Kauden 1992…1996 jälkeen fosfori-
pitoisuudet ja -valumat nousivat ensin 
hieman, mutta laskivat sitten kauden 
2001…2005 kuivuudessa; tosin run-
sassateinen kesä 2004 loi huuhtou-
tumiin oman piikkinsä. Sen jälkeen 
kolmena hyvin runsasvetisenä syksy-
nä ylitettiin vyöhykkeessä S kuivuutta 
edeltäneet fosforihuuhtoumat. Tämä 
oli yllätys alueilla, joille siirtymävyö-
hyke on ilmaston muuttuessa hivut-
tautunut (esimerkiksi Pien-Saimaa).

On kuitenkin huomattava, että vii-
meaikainen nousu on todellisuudessa 
havaittua pienempi, koska 90-luvulla 
siirryttiin virtaamapainotteiseen näyt-
teenottoon. Alueellisiin eroihin tämä 
mittausmenetelmän muutos vaikuttaa 
tietysti vähemmän kuin ajallisiin muu-
toksiin, sillä uuteen menetelmäänhän 
siirryttiin kaikkialla.

Johtopäätökset
Jokien fosforipitoisuudet sopivat hy-
vin yhteen maatalouden ja hydrologi-
an kanssa. Varsinais-Suomessa, jossa 
pitoisuudet ovat suurimmat, ovat suu-
rimpia myös pellon osuus maa-alas-

ta, talvisen kasvipeitteettömän pellon 
osuus maa-alasta ja eläintiheys koko 
maa-alalla. Lisäksi siellä syysvalunnat 
kasvoivat eniten kaudesta 1961…1990 
kauteen 1992…1996.

Uudellamaalla eläintiheys pelloilla 
on pienin, pieni koko maa-alallakin. 
Lisäksi siellä sekä pellon että talvisen 
kasvipeitteettömän pellon osuus maa-
alasta on pienempi kuin Varsinais-
Suomessa. Nauta-alueilla (Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaa) on eläintiheys 
pelloilla suurehko kuten kana- ja si-
ka-alueillakin, mutta alueiden vähäi-
sen peltoalan vuoksi eläintiheys koko 
maa-alalla on pienempi kuin sika-ka-
na-alueilla. Nauta-alueilla etuna pääs-
töjen kannalta on kattava talvinen kas-
vipeite, Keski-Pohjanmaalla kattavin.

Nurmella fosforipäästöt ovat noin 
55 % ja syysvehnällä noin 85 % sii-
tä mitä kevätviljalla; kasvipeittei-
syyshän vähentää huomattavasti par-
tikkelifosforin päästöjä, mutta liukoi-
sen fosforin päästöjä hieman lisää-
kin (Puustinen et. al. 2004). Kaudesta 
1967…1971 kauteen 1992…1996 
jokivesien fosforipitoisuuden me-
diaani on Uudellamaalla vähenty-
nyt 32 %, mutta kasvanut Varsinais-
Suomessa 38 %, Etelä-Pohjanmaalla 
ja Pohjanmaalla 2 % sekä Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla 5 %.

Kokonaisfosforipitoisuuksien tren-
deissä 1975…2000 (Räike & al. 2003) 
näkyy samanlainen trendien erilai-
suus alueiden välillä: Uudellamaalla 
ei ollut yhtään nousevaa trendiä eikä 
Varsinais-Suomessa yhtään laskevaa, 
kun taas Pohjanmaan maakunnissa oli 
molempia. Juurikanavien ja kuivuus-
rakojen tehokkuus veden ohjaajina 
salaojiin (Paasonen-Kivekäs et. al. 
2008) lienee myös lisännyt ravinne-
valumia kautena 1967…2000, jolloin 
peltoja salaojitettiin paljon.

Vuonna 1987 suosittelimme 
Lounais-Suomessa lisättäväksi lypsy-
karjaa, nurmia ja syysviljoja (Rantanen 
ja Solantie 1987). Poliitikot päättivät 
kuitenkin toisin. Kevätviljan sekä si-
an- ja kananlihan tuotantoa lisättiin 
paljolti vientiä varten, ja naudat kes-
kitettiin pohjoiseen. Syysviljan vilje-
ly lähes loppui, ja ruis tuodaan pää-
osin ulkoa. Koska nurmilla valuma-
vesien fosforipitoisuus ei juuri reagoi 
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talvien lauhuuteen, ja syysviljoillakin reaktio 
on heikompi kuin kevätviljoilla (Puustinen et. 
al 2004), korostuu nykymaatalouden vahingol-
lisuus siirtymävyöhykkeessä ja kärjistyy ilmas-
ton muuttuessa.

Varsinais-Suomen jokien fosforipitoisuuk-
sien aleneminen vuosina 2001…2005 johtu-
nee kuivuudesta. Uudenmaan tasolle siellä 
tuskin päästään, jos maataloutta ei uudisteta. 
Uudellamaalla myös tehostunut jätevedenpuh-
distus näkyy alentuneina kokonaisfosforipitoi-
suuksina (Niemi & al. 1999); tuntuu luonteval-
ta, että yleinen asuma- ja teollisuusjätevesien 
puhdistaminen olisi vaikuttanut fosforipäästöi-
hin eniten siellä, missä asutusta ja teollisuutta on 
ylivoimaisesti eniten, eli Uudellamaalla. Jokien 
fosforipitoisuuden mediaani Uudellamaalla 
1967…1971 oli 4 % suurempi kuin Varsinais-
Suomessa, mutta 1992…1996 peräti 45 % 
pienempi. Nauta-alueiden tuloksista näkyy 
Pohjanmaan hydrologisen alueen syysvalunto-
jen vakaus ja nurmien valuvesien fosforipitoi-
suuden pieni riippuvuus säistä.
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Hankkeissa Maaperäfysiikka ja 
sato I ja II (MaSaI 2002-2005 
ja MaSaII 2006-2009) perus-

tettiin neljälle tutkimusalueelle kaikki-
aan kuusi maaperän automaattista seu-
ranta-asemaa. Seuranta-asemat mittasi-
vat maan lämpötilaa, vesipitoisuutta ja 
sähkönjohtavuutta kolmen tunnin vä-
lein. Kahdella asemalla mitattiin myös 
salaojakaivosta pellolta poistuvan ve-
den sähkönjohtavuutta ja lämpötilaa. 
Hankkeessa MaSaI salaojavettä tutkit-
tiin Jokioisten ja MaSaII Vihdin koe-
alueilla (Kuva 1). Näiden koealueiden 
maaperä oli savista, ja maa-aineksen las-
kennallinen vedenkulkunopeus erittäin 
pieni (Taulukko 1). Itse maa-aineksessa 
liikkuva vesi tekee matkaa maan pin-
nalta salaojasyvyyteen (n. 1 m) noin 
10 000 vuotta, mikäli se liikkuu vain 
painovoiman vaikutuksesta alaspäin.

Savimaille tyypillisesti Jokioisten ja 
Vihdin tutkimusalueiden maa-ainekses-
sa oli runsaasti vettä, 30…50 prosent-
tia, ja maaperän sähkönjohtavuudet oli-
vat korkeat, 15…30 mS/m. Viljakasvit 
kasvavat hyvin, kun maa-aineksessa 
on vettä 33…45 tilavuusprosenttia. 
Jos näillä alueilla maa-aineksen vesipi-

toisuus laskee alle 25 prosentin, kasvit 
alkavat lakastua. Koska runsasvetisen 
maaperän sähkönjohtavuus riippuu ni-
menomaan maaveden sähkönjohtavuu-
desta, on luonnollista että myös salaoja-
vesien keskimääräiset sähkönjohtavuu-
det olivat korkeita, Jokioisissa 33 mS/m 
ja Vihdissä 65 mS/m. Vertailun vuoksi 
sanottakoon, että puhtaiden harjupoh-
javesien sähkönjohtavuudet ovat alle 
10 mS/m.

Savialueiden maaveden korkea säh-
könjohtavuus johtuu siitä, että maa-ai-
neksessa on runsaasti reagoivaa pinta-
alaa ja vesi viipyy aineksessa pitkään. 
Peltomailla on lisäksi pitkä lannoitehis-
toria, jossa ruokamultakerroksen maa-
veden ionipitoisuutta on keinotekoises-
ti lisätty.

Maa-aineksen 
kosteusolosuhteet muuttuvat 
hitaasti
Geologian tutkimuskeskuksella on tai 
on ollut jatkuvaa maa-aineksen kos-
teuden monitorointia 30 asemalla 
10…90 cm syvyysvälillä yhteensä noin 
150 pisteessä. Kun näiltä tutkittiin, 
kuinka suuria maan kosteuden muu-
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MTT:n, GTK:n ja HY:n yhteisissä hankkeissa Maaperäfysiikka ja sa-
to I ja II seurattiin kahdella savipellolla salaojakaivon veden säh-
könjohtavuutta ja lämpötilaa. Tuloksissa havaittiin, että useimmi-
ten pian sateiden jälkeen salaojakaivojen veden sähkönjohtavuu-
dessa ja lämpötilassa tapahtui selviä muutoksia. Kevätsateet nos-
tavat salaojaveden sähkönjohtavuutta ja lämpötilaa, ja kesäsa-
teet laskevat veden sähkönjohtavuutta, mutta yleensä nostavat 
lämpötilaa. Normaalitilanteessa savipelto sisältää vedelle oikovir-
tausreittejä, eikä veden liike riipu savipitoisesta maamateriaalista. 
Oikovirtausreitit ovat pääosin tukkeutuneet vain sadejaksojen jäl-
keen, jolloin saven vesipitoisuus on korkea ja veden liike on maan 
materiaaliominaisuuksista johtuen lähes nolla. Savipelloilla kah-
dessa viikossa tapahtuvat absoluuttiset kosteuden muutokset ovat 
yleensä selvästi suurempia kuin karkeimmilla mailla, kuten moree-
neilla tai hiekoilla.

Savipeltojen 
sadevesi saavuttaa 
nopeasti salaojan
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toksia voi kahdessa viikossa tapahtua, 
havaittiin, että keskimääräisesti muu-
tokset olivat hyvin pieniä. Kun ote-
taan kunkin pisteen havaintosarjan 
yläkvartiili (75 prosenttia kahden vii-
kon kosteusmuutoksista on pienempi 
kuin esitetty), suurin tapahtunut vesi-
pitoisuuden muutos oli 6,9 tilavuuspro-
senttiyksikköä. Kaikista 150 kohteesta 
noin puolella kohteista yläkvartiilissa 
vesipitoisuuden muutos oli vain noin 1 
tilavuusprosenttiyksikköä.

Kun yleensä oletetaan, että savessa 
vesi liikkuu hitaasti tai sen kyky imeä 
vettä on pieni, niin edellä kerrotussa 
tarkastelussa nimenomaan savimaiden 
vesipitoisuuden muutokset olivat ha-
vaintoaineiston yläpäässä. Suuret ve-
sipitoisuuden tilavuusprosentin muu-
tokset selittyvät sillä, että savessa on 
paljon vettä, kun taas karkeissa maa-
aineksissa vesi virtaa maa-aineksen läpi 
juurikaan muuttamatta maakerroksen 
vesipitoisuutta. Kuitenkin savimail-
la on, ainakin metriin saakka, selvästi 
kyky kuivua ja kostua, mikä edellyttää 
nopeaa veden liikettä. MaSa- hankkeis-
sa seuratut saviset peltomaat kostuivat 
nopeasti, jos vettä oli riittävästi saata-
villa. Esimerkiksi Vihdissä heinäkuun 
21. - 22. päivinä 2008 satoi yhteen-
sä 41 mm. Tällöin maan vesipitoisuus 
nousi vuorokauden kuluessa kaikissa 
seuratuissa maakerroksissa kolmesta 
viiteen tilavuusprosenttiyksikköä, mi-
kä vastaa koko satanutta sademäärää.

Runsaasti savea sisältävien maa-ai-
nesten vedenläpäisevyys todetaan aina 
laboratoriokokeissa tai laskennallisesti 
pieneksi. Näin ollen savessa on oltava 
oikovirtausreittejä, joita pitkin vesi pys-
tyy tunkeutumaan saviseen maahan ja 
kostuttamaan sen. Jokainen savipellolla 
kävellyt kuitenkin tietää, että savipel-
loilla makaa vesi. Kaikki oikovirtausrei-
tit eivät ole pysyviä, vaan ne tukkeutu-
vat ajoittain joko kokonaan tai osittain 
(Kuva 2). Esimerkiksi kesällä savimaan 
kuivuessa syntyneet halkeamat paisuvat 
yleensä kiinni kevääseen mennessä.

Sadevedet saavuttavat 
salaojat nopeasti
Toukokuussa 2007 Vihdin Maasojan 
Ilmatieteen laitoksen sääasemalla satoi 
58,4 mm. Toukokuun 9. tai 21.- 22. päi-
vien sateet eivät näy mitenkään salaoja-

Taulukko 1. Jokioisten ja Vihdin seuranta-asemien maanäytteiden raekoko-luokat: 
< 2 µm = savi, 2-60 µm = hienoaines ja > 60 µm = karkea sekä niiden raekokoja-
kauman perusteella lasketut vedenkulkunopeudet (Vukovic & Soro, 1992).

Näytenumero ja 
syvyys (cm) 

< 2 µm 
%

2-60 µm 
%

> 60 µm 
%

humus
%

veden liike 
mm/vrk

Jokioinen 30 cm 45 32 23 4,2 0

Jokioinen 60 cm 39 40 21 2,8 0

Jokioinen 90 cm 73 24 3 0,9 0

Vihti 30 cm 49 43 8 2,2 0

Vihti 60 cm 64 36 0 0,6 0

Vihti 90 cm 78 22 0 0,9 0

Kuva 1. Jokioisten (ylempi kuva) ja Vihdin (alempi kuva) seuranta-asemat.
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kaivon vedessä (Kuva 3). Sen sijaan 14. - 
15. toukokuuta vain yhteensä 4,2 mm sa-
teet lisäsivät veden sähkönjohtavuutta yli 
10 mS/m ja nostivat hetkellisesti salaoja-
kaivon veden lämpötilaa. Lämpötilapiikki 
ja sähkönjohtavuuden muutos havaittiin 
15.5. klo 12:00. Kun ilman lämpötila 
on keväällä maata huomattavasti lämpi-
mämpi, sadevesi näkyy positiivisen piik-
kinä, mikäli se on kulkenut niin nopeasti 
maakerrosten läpi, että se ei ole ehtinyt 
jäähtyä. Sähkönjohtavuuden nousu joh-
tunee osittain siitä, että veteen oli liuen-
nut lannoitteen ravinteita.

Toukokuun 24.- 28. päivinä vettä 
satoi yhteensä 16,7 mm. Salaojaveden 
lämpötila nousi 26.5. kuudessa tunnis-
sa 5,1 astetta ja veden sähkönjohtavuus 
laski 30 mS/m. Kuitenkaan maa-ainek-
seen 90 cm syvyydelle sijoitettu läm-
pötila-anturi ei havainnut minkään-
laista poikkeavaa maan lämpenemistä. 
Toukokuun lopun vesisade tuli nopeasti 
jäähtymättä oikovirtauksena salaojaan, 
mutta se ei tunkeutunut maa-ainekseen. 
Maan lämpötilassa tai vesipitoisuudessa 
ei 30 cm, 60 cm tai 90 cm syvyydellä ta-
pahtunut esitetyllä seurantajaksolla ai-
kana mitään poikkeavia muutoksia.

Kesällä 2004 Jokioisissa satoi ke-
säkuun alusta elokuun puoliväliin 
162 mm. Sateesta yli puolet tuli kahte-
na päivänä 20.6 ja 5.7. (Kuva 4). Suuret 
sateet näkyivät Jokioisissa vuorokauden 
viiveellä salaojakaivon veden sähkön-
johtavuudessa ja lämpötilassa. Maan 
lämpötilassa ei Jokioisissakaan näkynyt 
sateista johtuvia muutoksia. Jokioisissa 
satoi myös 19.7. vaikka sitä sadetta ei 
ole pellon säätiedoissa. (Jokioisten ob-
servatorion säätiedoista löytyy, että 
19.7. satoi 6 mm) Salaojakaivon veden 
sähkönjohtavuus ja lämpötilat muuttui-
vat kyseisenä päivänä. Kymmenen päi-
vää juhannussateen jälkeen maan kos-
teus 30 cm syvyydellä nousi lähes 10 ti-
lavuusprosenttiyksikköä. Sama toistui 
heinäkuun 19. päivän sateen jälkeen, 
mutta ei heinäkuun alun sateen jälkeen. 
Myös 60 cm syvyydellä havaittiin sa-
manaikainen maan vettyminen, mutta 
90 cm syvyydellä maan vesipitoisuudes-
sa ei tapahtunut muutoksia. Näiden tu-
losten perusteella ei ole kuitenkaan var-
maa, kestikö maan kostuminen voimak-
kaan sateen jälkeen kymmenen vuoro-
kautta vai aiheuttivatko isoja sateita seu-
raavat sateet maan kostumisen.

Kuva 2. Savimaiden vedenläpäisevyys vaihtelee. Joskus oikovirtausreitit 
ovat tukossa ja savipellolle syntyy lätäköitä. Kuvassa Vihdin koealueen 
elektromagneettista johtavuuskartoitusta maaliskuussa 2008.
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Kuva 3. Vihdin salaojakaivon veden sähkönjohtavuus (ECw) ja lämpötila (waterT) se-
kä maan lämpötila 90 cm (SoilT90cm) syvyydessä ja sade mm (rain) keväällä 2007.

Kuva 4. Jokioisten savipellon vuoden 2004 kesäsateiden (rain vasen y-akseli) 
vaikutus pohjavesikaivon veden sähkönjohtavuuteen (ECw vasen-yakseli) ja 
lämpötilaan (waterT oikea y-akseli) sekä maan lämpötila 90 cm syvyydellä.
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Pääosa seuranta-ajasta oli 
kuivumisesta aiheutuvaa 
oikovirtausta
Koska sadevesi havaittiin toisinaan no-
peasti salaojissa, mutta toisinaan sitä ei 
havaittu lainkaan, Vihdin savipellolta 
käytiin hakemassa loppukesällä 2008 
viidenkymmenen litran peltomaanäyte. 
Näytteen vesipitoisuus oli 41 tilavuus-
prosenttia. Sen annettiin kuivua huo-
nelämpötilassa tammikuun puoliväliin 
saakka, jolloin näytteen vesipitoisuus 
oli laskenut 19 tilavuusprosenttiin, kun 
maa-aineksen lakastumisraja oli noin 25 
tilavuusprosenttia. Kuivumisen loppu-
vaiheessa näytteen pinta oli kivikova ja 
pinnalla oli selvää kuivumishalkeilua se-
kä astian reunoilla oli noin 3 mm tyh-
jää tilaa.

Kuivuneeseen näytteeseen lisättiin 
viisi litraa vettä. Jo kymmenen minuu-
tin kuluttua kaikki näytteeseen laitetut 
kosteusanturit näyttivät 10 tilavuuspro-
sentin veden lisäystä. Kosteusantureista 

kaksi oli pinnasta 10 cm:n ja yksi pin-
nasta 30 cm:n syvyydelle mittaavia 
TDR- antureita. Kuusi päivää myö-
hemmin lisättiin jälleen viisi litraa vet-
tä, jolloin vesipitoisuusanturit reagoi-
vat välittömästi siten, että pinta-antu-
reiden mukaan vesipitoisuus kasvoi 10 
tilavuusprosenttia ja pitemmän anturin 
mukaan jopa 15 tilavuusprosenttiyksik-
köä. Pitkän anturin tuloksen perusteella 
maa oli näytteenottohetkeä kosteampaa 
ja visuaalisesti tarkastelleen kuivumis-
rakoja ei enää havaittu. Näyte peitet-
tiin muovilla ja sen kosteuden annet-
tiin tasoittua kaksi viikkoa, minkä jäl-
keen näytteen pinnalle lisättiin kaksi 
litraa vettä. Kahden seuraavan viikon 
ajan vesi pysyi näytteen pinnalla. Pitkä 
kosteusanturi ei enää reagoinut lisät-
tyyn veteen. Lyhyemmissä pinta-an-
tureissa vesipitoisuus nousi vielä 5 ti-
lavuusprosenttiyksikköä. Tämän näyt-
teen osalta veden imeytyminen maa-
han loppui, kun vesipitoisuus nousi 40 
tilavuusprosenttiin.

Näytteenottopaikan läheisyydessä 
on MaSaII hankkeen maaperän lämpö-
tilan, vesipitoisuuden ja sähkönjohta-
vuuden automaattinen seuranta-asema. 
Asemalla 30 cm syvyydellä olevan kos-
teusanturin vuosina 2006…2008 kerä-
tyistä yli 7000 tiedosta vain 15 prosen-
tissa vesipitoisuus on korkeampi kuin 
40 tilavuusprosenttia. Ainakin tässä ta-
pauksessa näyttää siltä, että savipellossa 
oli maan kuivumisen synnyttämiä hal-
keamia oikovirtausreitteinä. Keväällä 
lumen ja roudan sulamisen jälkeen 
maa-aineksen ollessa kosteimmillaan 
halkeamien tarjoamat oikovirtausrei-
tit ovat tukkeutuneet. Tässä kokeessa ei 
arvioitu biologisen prosessien muodos-
tamien makrohuokosten vaikutusta ve-
den oikovirtaukseen

Kirjallisuus
Vukovic M. & soro a., 1992. Determination of 

hydraulic conductivity of porous media from 
grain-size composition. Water Resurces 
Publications, littleton, Colorado, usa. 83 s. 
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Waterclock.org on Teknillisen 
korkeakoulun ammattiaine-
kerho Akvan ja Vesi ja kehitys 

-tutkimusryhmän uusin yhteisprojekti. 
Projekti kuvaa erilaisia veteen liittyviä suu-
reita ajan funktiona, tilastolliseen tietoon 
perustuvina juoksevina lukuina. Käyttäjä 
pystyy siis reaaliaikaisesti seuraamaan esi-
merkiksi ilman asianmukaista sanitaatiota 
elävien ihmisten määrää, maailman joissa 
virtaavia vesimassoja tai suomalaisen vesi-
jalanjäljen kasvua. Lisäksi ilmiöt lukujen 
takana esitellään tarkemmin sanallisesti ja 
kaikki käytetty tilastotieto on ladattavissa 
sivustolta. Waterclock.org –projektin pää-
tarkoituksena on esitellä maailman vesiva-
rat ja -kriisit havainnollistavina ja helposti 
ymmärrettävinä lukuina ja siten herättää 
kiinnostusta ja keskustelua veteen liitty-
vistä ongelmista.

Terveys ja vesi
Puhdas vesi on ihmiselle elinehto, mutta 
suuri osa maailman väestöstä elää silti il-
man kunnollista juomavettä tai riittävää 
sanitaatiota. Esimerkiksi Tadzhikistanissa 
sanitaatio on järjestetty 92 prosentille vä-
estöstä, mutta kolmannekselta ihmisiltä 
puuttuu silti puhdas juomavesi. Nigerissä 
ilman riittävää makean veden lähdettä elää 
yli puolet väestöstä, ja riittävä sanitaatio 
puuttuu 93 prosentilta ihmisistä. Puhtaan 
veden puute ja huono hygienia johtavat 
helposti terveydellisiin ongelmiin. Noin 
80 prosenttia sairauksista kehitysmaissa 
arvioidaankin liittyvän veteen. Vuosittain 
veteen liittyviin sairauksiin kuolee maail-
massa yli 1 700 000 ihmistä.

Vesivarat
Maailman vesivaroista vain murto-osa 
on makeaa vettä, mutta silti esimerkiksi 
joissa virtaavat vesimassat ovat mahtavia. 
Eurooppalaisittain suuri joki, Tonava, jon-
ka vuosittainen virtaama on keskimäärin 
220 kuutiokilometriä, kalpenee maailman 
suurimman joen rinnalla: Amazonista 
laskee Atlanttiin vuosittain yli 6 500 
kuutiokilometriä vettä. Planeettamme 
vesivarat ovatkin jakautuneet hyvin epä-
tasaisesti. Maailman märimpänä paikka-
na pidetyssä Cherrapunjissa, Intiassa, voi 
monsuunikaudella sataa kuukaudessa yli 
2,5 metriä. Argentiinan Mendozassa taas 
vettä saadaan kuivimmalla kaudella vain 
noin 5 millimetriä kuukaudessa, luvun 
jäädessä sadekaudellakin alle 40 millimet-
rin. Ihmisen makean veden tarve on kui-
tenkin sijainnista riippumaton, mikä joh-
taa monissa paikoissa makeiden vesiva-
rojen hupenemiseen. Esimerkiksi Saudi-
Arabiassa pohjavesipankkia ryöstetään lä-
hes samaa vauhtia kuin Ruotsin varastot 
kasvavat.

Vesi ja sen käyttö
Maailmassa käytetään vuosittain lähes 
4 000 kuutiokilometriä makeaa vettä – 
siis päivittäin keskimäärin 1 700 litraa 
henkeä kohti. 1900-luvun alkuun ver-
rattuna henkilökohtainen vedenkulu-
tus on lähes tuplaantunut. Maanviljely 
syö leijonanosan käytetyistä vesivaroista, 
maailmanlaajuisesti noin 70 prosenttia, 
teollisuuden kuluttaessa noin 20 pro-
senttia ja kotitalouksien vain 10 prosent-
tia. Kehitysmaissa ja teollisuusmaissa ve-

Tiesitkö, että kehitysmaissa �0 prosenttia sairauksista on veteen 
liittyviä, että yli �,3 miljoonaa ihmistä on joutunut muuttamaan 
Kolmen rotkon patohankkeen tieltä tai että t-paitasi valmistami-
seen on käytetty 2 �00 litraa vettä? Waterclock.org -projekti tuo 
esiin veteen liittyviä tilastoja ja lukuja ajan funktiona. Projekti pyr-
kii samalla näyttämään miten veteen liittyvät olot vaihtelevat maa-
ilman eri kolkissa.

www.waterclock.org 
– tietoa vedestä 
sekunti sekunnilta

Miina PoRKKa
Ammattiainekerho Akva, TKK
E-mail: mporkka@cc.hut.fi

MaTTi KuMMu
Vesi ja kehitys –tutkimusryhmä, TKK
E-mail: matti.kummu@iki.fi
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denkäyttö on kuitenkin jakautunut lä-
hes päinvastaisesti: Laosissa, jonka väki-
luku on kutakuinkin Suomen lukemis-
sa, maanviljely käyttää vuosittain noin 
2 700 ja teollisuus noin 170 kuutiomet-
riä vettä. Suomessa maanviljelyyn kuluu 
vain 66 ja teollisuuden käyttöön jopa 
2 070 kuutiometriä vettä – siis yli 80 
prosenttia kaikesta käytetystä vedestä.

Todellinen vedenkulutus ei kuitenkaan 
rajoitu pelkästään siihen, jonka voimme 
nähdä. Vesijalanjäljestä puhuttaessa huo-
mioon on otettu myös epäsuora veden-
kulutus, siis esimerkiksi kuluttamamme 
ruoan tuotantoon tai päivittäisten tuot-
teiden valmistukseen käytetyt vesimää-
rät. Vesijalanjäljen voi laskea henkilölle, 
maantieteelliselle alueelle tai vaikka tietyl-
le tuotteelle tai kasville. Esimerkiksi ame-
rikkalaisen vesijalanjälki on lähes nelinker-
tainen namibialaisen vastaavaan verrattu-
na ja suomalaisenkin reilusti yli tuplasti 
isompi. Tärkeää on myös huomata se, et-
tä vesijalanjälki muodostuu usein suurel-
ta osin muualla käytetystä vedestä, ja näin 
ollen mekin kulutamme Suomesta käsin 
muiden monesti omiamme huomatta-
vasti niukempia vesivaroja. Esimerkiksi 
puuvillaa, joka on erittäin janoinen kasvi, 
viljellään maailman markkinoille paljon 
muun muassa Keski-Aasiassa, jossa pula 
vedestä on todellinen.

Katastrofit ja vesi
Kuivuus ja tulvat ovat äärimmäisiä esi-
merkkejä vesivarojen epätasaisesta jakau-
tumisesta. Kuivuus vaatii ihmishenkiä 
monissa maissa, ja aavikoituminen uh-
kaa lähes miljardin ihmisen elinkeinoja 
yli sadassa maassa. Tulvat, toinen veteen 
liittyvien katastrofien ääripää, vaikutta-
vat miljoonien ihmisten elämään vuo-
sittain. Vaikka tulvia pidetäänkin luon-
nonkatastrofeina, ne muuttuvat usein 
huomattavasti tuhoisammiksi metsien 
ja kosteikkojen hävittämisen sekä joki-
en virtaamien ja virtausten muuttami-
sen ansiosta. Ilmastonmuutoksen en-
nustetaan johtavan entistä äärimmäi-
sempiin säätiloihin, mikä lisäisi vaka-
vaa kuivuutta ja tulvia monissa osissa 
maailmaa.

Ilmastonmuutos ja vesi
Ilmastonmuutoksen vaikutus vesivaroi-
hin on merkittävä. Lämpölaajenemisen 
ja mannerjäätiköiden sulamisen ansios-

ta merenpinnan ennustetaan 
nousevan 200...500 mm tällä 
vuosisadalla. Tällä hetkellä jää-
tiköiden sulamisen arvioidaan 
aiheuttavan 0,93 mm vuotui-
sen nousun. Merenpinnan nou-
sun sosiaaliset ja ekonomiset 
vaikutukset ovat huomattavia: 
Polynesiassa kaksi saarta on jo 
hävinnyt ja useita uhkaa sama 
kohtalo. Länsi-Euroopassa me-
renpinnan nousun on arvioitu 
syövän 1 409 km² maapinta-
alaa tämän vuosisadan loppuun 
mennessä. Useat rannikkokau-
pungit ja -yhteisöt ovat uhan 
alla, ja ennustetun nousun vai-
kutukset moniin elinkeinoihin 
olisivat merkittäviä.

Padot ja vesi
Noin 45 000 padon on arvioitu 
halkovan puolta maailman jois-
ta, ja vuotuinen virtaama sään-
nöstellyissä vesistöissä on suu-
rempi kuin säännöstelemättö-
missä. Patohankkeisiin uppoaa 
miljardeja dollareita vuosittain, 
ja erityisesti kehittyvissä maissa 
uusia patoja rakennetaan jatku-
vasti. Esimerkiksi Venezuelassa 
vesivoimalla tuotetaan yli puolet 
koko sähköntuotannosta, noin 
60 miljoonaa MWh. Ranskassa 
vesivoimasta saadaan hitusen vä-
hemmän sähköä, vaikka maassa sitä tuo-
tetaan yli kuusinkertaisesti Venezuelaan 
verrattuna. Maailmanlaajuisesti vesivoi-
malla tuotetaan noin 16 prosenttia kai-
kesta sähköstä. Vesivoiman lisäksi patoja 
hyödynnetään muun muassa kasteluun 
ja tulvien torjumiseen.

Suurilla padoilla on kuitenkin usein 
paljon haitallisia vaikutuksia. Arvioiden 
mukaan kaikkiaan 40...80 miljoonaa 
ihmistä on joutunut muuttamaan pa-
tohankkeiden tieltä. Lisäksi ekosystee-
mit niin vesistöissä kuin ympäröivillä 
maa-alueilla kokevat rajuja muutoksia 
ja ihmisten elinkeinot ovat uhattuina. 
Toistaiseksi melko tuntematon, mutta 
tietyissä olosuhteissa hyvinkin merkit-
tävä ympäristövaikutus, on tekojärvien 
kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään. 
Patoaltaiden hiilidioksidipäästöjen on 
arvioitu olevan noin 160 Tg ja metaa-
nipäästöjen noin 5 Tg vuodessa.

Lopuksi
Tämän artikkelin lukemisen aikana 
(noin 5 min)...
• Ihmisten määrä ilman puhtaan 

juomaveden lähdettä on kasvanut 
sadalla.

• 18 ihmistä on kuollut veteen liitty-
viin sairauksiin.

• Saudi-Arabiassa on käytetty pohja-
vettä 130 miljoonaa litraa yli uusiu-
tuvien varojen.

• Cherrapunjissa on satanut 0,1 mm.
• Amazonissa on virrannut 

63 000 miljoonaa litraa vettä.
• Suomessa on käytetty 25 miljoonaa 

litraa vettä.
• Riisin viljelyyn on kulunut 

13 000 miljoonaa litraa vettä.
• Vesivoimalla on tuotettu energiaa 

160 000 MWh.
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Teknillisen korkeakoulun vesialan ammattiainekerho Akva ja TKK:n vesitalouden laboratorion alla toimiva Vesi ja 
kehitys -tutkimusryhmä toteuttivat yhdessä www.waterclock-projektin kesällä 2008. Projektin päätarkoituksena 

on esitellä maailman vesivarat ja -kriisit havainnollistavina ja helposti ymmärrettävinä lukuina ja siten herättää kiinnos-
tusta ja keskustelua veteen liittyvistä ongelmista. Kesän aikana luotiin englanninkielinen nettisivusto www.waterclock.
org, jossa voi tarkastella juoksevia lukuja ja lukea lisää aiheesta. Hanketta rahoitti Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Waterclock.org -projekti vuonna 200�

DT-keskus Kuivakäymälä

Haja-alueen jätevesihuollon asiantuntijaliike
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Vuonna 2002 perustetun si-
toutumattoman yhdistyk-
sen Käymäläseura Huussi ry:n 

(KSH) tarkoituksena on tuoda esille ja 
edistää erilaisin tavoin kuivasanitaatioon 
perustuvaa DT -teknologiaa (dry toilet 
technology) tasavertaisena vaihtoehtona 
vesikäymälään perustuvalle teknologial-
le. DT -teknologiaan kuuluu olennai-
sena osana ihmisten jätösten asianmu-
kainen käsittely, hallittu ja hygieeninen 
ravinnekierto, puhdas juomavesi ja ve-
sistöjen suojelu sekä koulutus.

Yhdistyksen päättävänä elimenä toi-
mii hallitus. Tällä hetkellä yhdistyksen 
puheenjohtajana toimii tekniikan toh-
tori Pekka Pietilä. Toiminta koostuu 
projekteista, luennoista, messuista ja ta-
pahtumista, joiden parissa työskentelee 
pääasiassa neljä henkilöä. Yhdistys pyr-
kii käyttämään erityisesti tiedotukses-
sa ja koulutuksessa hyväksi vapaaehtoi-
sia jäseniään, joita on lähes 400. Jäsenet 
koostuvat henkilöjäsenistä, opiskelijois-
ta, yhdistyksistä ja yrityksistä.

Yhdistyksellä on toimintaa sekä 
Suomessa että ulkomailla. Toiminnan 
painopiste on pääosin ulkopuolisella 
rahoituksella toteutetuissa hankkeissa. 
Niiden tavoitteena on kasvattaa koke-
mus- ja tietovarantoa eli osaamista sekä 
kotimaan että maailmanlaajuiseen kui-
vasanitaation valistustyöhön sekä välit-
tää tätä tietoa myös laitteiden kehittäjil-
le. Toistaiseksi asianmukainen sanitaatio 
puuttuu noin 2,6 miljardilta ihmiseltä, 
siis kolmannes maailman väestöstä on 
vailla käymälää. Ja muistettakoon, että 
vain alle miljardin ihmisen jätevedet kä-
sitellään asianmukaisesti eli pois silmistä 
ei ole pois pilaamasta. Ravinteet erityi-
sesti fosfori sen sijaan menetetään.

Suomessa kuivakäymälöitä on pää-
osassa vapaa-ajan asunnoista. Tosin 
mökkien varustelun myötä on huomat-
tavissa siirtymistä vesikäymälään, mut-
ta ei siinä määrin kuin yleisesti on ar-
vioitu. Sen sijaan sisälle hankitaan sisä-
kuivakäymälöitä. Myös ulkokäymälöitä 
kunnostetaan entistä vilkkaammin.

Vuoden 2008 yhdistyksen päätee-
mana oli YK:n sanitaation teemavuosi. 
Salarakkaan häätö -nimisen näyttelyn 
avulla kerrottiin maailman sanitaation 
tilanteesta. Näyttely kiersi kymmenessä 
kaupungissa. Jokaisessa paikassa näytte-

Käymäläseura Huussi ry
–global Dry Toilet association of Finland

Yhdistyksen toiminnan esittelyä eduskunnan 
sanitaatiopäivillä.

ly keräsi osakseen huomiota ja 
samalla näyttely kertoi myös 
kuivakäymälöiden hyödylli-
syydestä. Näyttelyn avaajana 
ja suojelijana toimi ulkomaan-
kauppa- ja kehitysministeri 
Paavo Väyrynen. Näyttelyä voi 
vuokrata omiin näyttelytiloi-
hin, ottamalla yhteyttä KSH 
toimistoon. Seuraavan kerran 
Salarakkaan häätö -näyttely on 
esillä Tampereella Dry Toilet 
2009 -konferenssin yhteydes-
sä 12.-14.8.2009.

Tänä vuonna pääteema 
ja -tapahtuma on DT2009 
konferenssi ja siihen liitty-
en laitenäyttely ja yksipäi-
väinen suomenkielinen se-
minaari. Tätä kirjoitettaessa 
on jo tiedossa, että näyttelys-
tä on tulossa monipuolisin ja 
konferenssista kansainvälisin. 
Järjestyksessään kolmas kon-
ferenssi tarjoaa runsaasti ko-
kemustietoa erilasista käymälä- ja sani-
taatioratkaisuista. Konferenssin tulok-
sista löytyy tietoa yhdistyksen sivuilta 
www.huussi.net ja www.drytoilet.org 
heti DT -tapahtuman jälkeen.

Käymäläseura Huussi ry on saa-
nut yllättävääkin huomiota YLE1 do-
kumenttiohjelmien tekemän ja esit-
tämän neliosaisen Paska Juttu -doku-
mentin kautta. ”Paska Juttu” esitettiin 
neljänä peräkkäisenä maanantaina ja 
keräsi lähes puoli miljoonaa katsojaa. 
Käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja tuo-
tannosta vastanneet Nina Stenros ja 
Anu Valve heittäytyivät maailman sa-
nitaatioasioihin rohkealla ja maanlä-
heisellä tavalla, josta myös KSH halusi 
kiittää. Niinpä yhdistys palkitsi toimit-
tajakaksikon Vuoden huussipalkinnolla 
– Kultaisella talikolla.

Käymäläseura Huussi ry:n joka-
vuotisiin tapahtumiin kuuluu myös 
Huussikortteli OmaMökki -mes-
suilla. Helsingin messukeskukses-
sa Huussikortteli antaa yhdellä ker-
taa ihmisille mahdollisuuden tutus-
tua yritysjäsenten tuotteisiin ja laittei-
siin. Korttelista saa myös tietoa käy-
mälöiden rakentamisesta ja asentami-
sesta niin sisä- kuin ulkotiloihinkin. 
Huussikortteli kasvattaa suosiotaan joka 

vuosi ja se järjestetään myös ensivuon-
na OmaMökki2010 -messuilla. Lisäksi 
viime vuonna järjestettiin Asta - raken-
tajamessujen yhteydessä Jätevesikortteli, 
joka sekin sai suuren messuyleisön ja 
mahdollisesti myös ensi vuonna KSH 
osallistuu kortteliin tapahtumiin.

Messujen lisäksi yhdistys tiedottaa sa-
nitaatioasioista luennoin, erilaisten leh-
tien ja internetin välityksellä. Luentoja 
voi tilata Käymäläseura Huussi ry:n 
toimiston numerosta 050 301 2539 
tai sähköpostilla toimisto@huussi.net. 
Oma lehti Kuivike ilmestyy joka vuo-
si Huussikortteliin. Lehti kertoo kulu-
neen vuoden tapahtumista ja tilaisuuk-
sista ja mainostaa myös yritysjäseniä.

Yhdistys saa toimintaansa noin 
2000 euroa ympäristöministeriön toi-
minta-avustuksia. Muutoin toiminta 
rahoitetaan vapaaehtoistyöllä ja vapaa-
ehtoisin lahjoituksin sekä jäsenmak-
suin. Lahjoitukset kerätään aina tiettyi-
hin kohteisiin. Tällä hetkellä Karjalan 
huussihankkeisiin ja Sambian sanitaa-
tiohankkeisiin. Lisää tietoa hankkeista 
nettisivuilta www.huussi.net. Uudet jä-
senet ovat tervetulleita. Jäsenmaksuilla 
katetaan Suomen toimintaa.

Minna Paavola, Raini Kiukas ja Reetta Toivanen
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Composite
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Vesihuollon
monipuolinen
yhteistyökumppani

w w w. s l a t e k . f i

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

info@hydropresshuber.fi, www.hydropresshuber.fi

 jätevesien- jA lietteenkäsittely
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www.veela.fi

info@veela.fi

puh. 044 091 77 77

Hitsaajankatu 4 c
00810 Helsinki

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

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

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

RK&RK& Kiuru & Rautiainen Oy 
Vesihuollon asiantuntijatoimisto

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

SAVONLINNA   puh. 010 387 2550  fax 010 387 2559
      www.kiuru-rautiainen.fi 

 suunnittelu jA tutkimus

Pöyry Environment Oy
PL 50, Jaakonkatu 3 

01621 Vantaa
Puh. 010 3311

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

Vesi- ja ympäristötekniikan 
asiantuntemusta ja suunnittelua
Tritonet Oy
Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100
Fax (03) 3141 4140
www.tritonet.fi
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• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn
• Erilaiset säiliöt vaihteleviin prosesseihin
• RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
• UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
• pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
• Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
• Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu

– Vedenkäsittelyn hallintaa –

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

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

Experts in Chem-Feed and Water Treatment

Laadukasta annostelua

Lisää luotettavuutta

Taloudellisuutta

www.prominent.fi/delta

DELTA® KALVOANNOSTELU-
PUMPPU optoDrive® teknologialla

Kaikki ominaisuudet yhdessä laitteessa
– ProMinentilta














 vAlurAutAkAnsistot

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 40 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 FAX 09-445 912

 vedenkäsittelylAitteet jA -lAitokset
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 vesihuollon koneet jA lAitteet

 pumppaamot
 jätevesipumput

 kaukolämpöpumput
 ABS Nopon/Oki ilmastimet

 ABS HST turbokompressorit
 epäkeskoruuvipumput
 työmaauppopumput

 potkuripumput
 tyhjöpumput
 sekoittimet

KEYFLOW OY
Paalukatu 1 

EDULLISET JA LUOTETTAVAT
VENTTIILIT VEDENKÄSITTELYYN

Satamatie 25
53900 LAPPEENRANTA

Puh. 020 7191 200, fax. 020 7191 209
info@keyflow.fi  www.keyflow.fi

Vesilaitokset, urakoitsijat, 
vesiosuuskunnat

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

yhdyskuntatekniikka
.fi

- pumppaamot
- mittauskaivot
- ilmanpoistokaivot
- paineenkorotusasemat
- panospuhdistamot
- muut vesihuoltolaitteet

 verkostot jA vuotoselvitykset

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.com

Meiltä kokonaisratkaisut 
vesihuoltoon:

Pumppaamot, uppopumput, upposekoittimet
kuiva-asenteiset pumput, venttiilit, käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi
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www.flygt.fi

Pumput 

Sekoittimet 

Ilmastimet 

Pumppaamot 

Myynti 

Vuokraus 

Huolto 

ITT Flygt 50 vuotta
Suomessa! 

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

Ilmoitus liikehakemistossa �� € / pmm tai pyydä tarjousta! 
Ilmoitusmarkkinointi puh. 0�0 �� ��� / Harri Mannila.

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa �0 mm, kaksi palstaa ��0 mm.









IlmoItus VesItalous-lehden 
lIIkehakemIstossa

VENTTIILIT – KARANJATKOT – PUMPPAAMOT
KAIVOT-PALOPOSTIT-SÄHKÖHITSAUS

ECCUA Oy, LAHTI    Puh. 010-424 4000
info@eccua.fi    www.eccua.fi

HALLINTO JA MARKKINOINTI 
Steniuksentie 11 B 25, 00320 Hki 
Puh. 09 – 44 69 72 
Fax. 09 – 44 69 73 

SUUNNITTELU JA TUOTANTO 
Kisällintie 2, 60100 Seinäjoki 
Puh. 06 – 4144 580 
Fax. 06 – 4144 581 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet
Sekoittimet
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet
Flotaatioyksiköt 
Biologiset
puhdistamot

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
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ESIKÄSITTELYKEMIKAALIT • PINTAKÄSITTELYKEMIKAALIT • PERUSKEMIKAALIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAALIT • SAOSTUSKEMIKAALIT • RASKASMETALLIEN SAOSTUS

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

www.algol.fi

Kemira Water
PL 330, 00101 HELSINKI

Puh. 010 861 211, fax. 010 862 1968
http://www.kemira.com/water

Vesikemikaalien
ykkönen

 vesikemikAAlit
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Raimo LiLja and                    
maRianne Hyttinen-LiLja: 
Composting toilets for 
detached houses

A composting toilet with a large tank 
sets important conditions for the 

design of a detached house. In this ar-
ticle we examine experiences from the 
construction of two detached houses 
in which the placement of a compost-
ing toilet was a determinant for the 
design. In the design stage, the build-
ing grew around the toilet. Although 
it is more than 20 years since the first 
project, including a composting toilet 
is still something new and unfamiliar 
to designers and builders.

minna PaavoLa: 
What needs to be taken into 
account when you convert an 
outhouse into an indoor dry 
toilet?

The term “outhouse” still con-
jures up a smelly, dark and 

cold extension to a cowshed where 
you have to drag yourself even in 
the frosty winter when nature calls. 
The first thing, before sitting down, 
was to check how high the heap had 
grown or you might get a cold shock 
to your posterior. It is hard to let go 
of these images, although water clos-
ets replaced the outdoor toilet many 
years ago. Besides, nowadays it is 
known that a properly constructed, 
air-conditioned and maintained dry 
toilet is a workable, odour-free and 
neat alternative to the water closet.

eeva-Liisa viskaRi: 
the safe use of toilet wastes for 
fertiliser yesterday and today

As recently as a hundred years ago, 
food production in Finland was 

part of the same cycle as the process-
ing of manure and toilet wastes. 
Nowadays these processes are en-
tirely separate functions and they 
are also governed by distinct legis-
lation which is difficult to integrate. 
However, in the decades ahead we 
will be threatened by a fertiliser cri-
sis reminiscent of the oil crisis, as the 
global reserves of readily accessible 
phosphorus are estimated to last for 
no more than about 70–100 years. 
On the other hand, a great quanti-
ty of municipal wastewater sludge is 
being generated for which there is 
no sustainable repository. Is it time 
to reconsider the inputs and out-
puts of food production and the en-
tire infrastructure of municipal en-
gineering? Does Finland also need 
a total revamp of established mod-
els to permit the logical recycling of 
nutrients?

kia akseLa: 
Regional condition assessment 
of the sewer network

The Vesikko project, carried out 
by the Helsinki University of 

Technology water supply technolo-
gy research team 2006 -2008, had 
as one of its objectives to find so-
lutions for controlling the quantity 
of leakage water entering the treat-
ment plant with the waste water. 
This problem was approached by 
developing a performance index for 
assessing the state of the network. 
With the help of the indices calcu-
lated for subdivisions of the area 
of operations, it is possible to esti-
mate the condition of a sewer net-
work. Selected benchmarks for the 
network’s performance capability 
are included in the performance in-
dex, and these can be prioritised as 
desired.

Reijo soLantie: 
Agriculture and hydrology as 
main factors to explain varia-
tions of phosphorus contents  
in Finnish coastal rivers

Phosphorus flow in Finnish coast-
al rivers occurs mainly in spring 

and autumn as rivers obtain most of 
flow as surface runoff, more in au-
tumn. Southern and south-western 
areas are hydrologically most sensi-
tive to release phosphorus to rivers 
due to a rather rainy and long-last-
ing autumn. These areas are gradu-
ally getting more sensitive and ex-
panding with the climatic change. 
Phosphorus flow increases, both in 
time and space, with increasing pro-
portion of cultivated fields and with 
animal density, while it decreases 
with increasing vegetation coverage 
in winter.

Other articles:

Raini kiukas: 
Dry toilets coming indoors also 
in Finland

Pia engstRöm: 
Getting an indoor dry toilet is 
a bigger deal than making the 
purchase

saRi Hautakangas: 
A dry toilet for Villa Sävelniemi

susanna PakuLa: 
improving sanitation in 
Karelian villages

Pekka Hänninen, antti 
RistoLainen and LauRa aLakukku: 
Rainwater rapidly runs off clay 
fields into subsurface drains

miina PoRkka and matti kummu: 
www.waterclock.org – informa-
tion on water by the second
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Vedin vuosina 2006 - 2007 Maailmanpankin ympäristö- ja kehitysosastolla 
Washington DC:ssä työryhmää puutteellisten ympäristöterveysolojen merki-
tyksestä syntymättömien ja alle viisivuotiaiden lasten kuolemanvaaraan. Työssä 

tarkastelimme myös epähygieenisen ympäristön vaikutusta lasten ja nuorten kognitii-
viseen ja fyysiseen kehitykseen sekä välillisiä vaikutuksia kansantalouteen. Työryhmän 
tarkastelukulman taustalla oli vuoden 2006 alussa julkaistu Maailmanpankin ravit-
semusraportti, jossa valtavat mittasuhteet (noin 800 miljoonaa ihmistä) käsittävä ali-
ravitsemus sälytetään pitkälti epähygieenisistä oloista, eikä – kuten yleisesti luullaan 
- ruoan puutteesta johtuvaksi.

Ylisukupolvisen aliravitsemuksen kierre syntyy kohdussa muun muassa äidin ennen 
raskautta vallinneen alipainon myötävaikutuksesta. Kierto sulkeutuu, kun tyttölapsi 
ensimmäisen ikävuoden aikana sairastamiensa pääasiassa ripuli-infektioiden vuoksi 
jää peruuttamattomasti jälkeen luontaisen kasvupotentiaalin sallimista painon ja pi-
tuuden mitoista, mutta aliravitsemuksen aiheuttamasta immuunipuutoksesta huoli-
matta jää henkiin ja tulee lopulta itse raskaaksi sukukypsyyden myötä. Intiassa alira-
vitsemus on jo syntymähetkellä kaksi kertaa yleisempää kuin Afrikassa. Tämä ’Aasian 
arvoitus’ on ollut tutkijoiden piirissä ihmetyksen aihe pitkään. Tämä johtunee analyy-
simme mukaan siitä, että ympäristöterveysolot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 
niin huonot, että aliravitsemuksen ylisukupolvinen kierto ei suuren ylikuolleisuuden 
vuoksi ole enää tehokasta.

Teimme Maailman terveysjärjestön päämajan kanssa yhteistyötä ja käytimme osin 
heidän samasta näkökulmasta tuottamiaan lukuja. Luvut paljastavat lähes käsittämät-
tömät erot kansanterveyden perustassa Länsi-Euroopan ja erityisesti Saharan etelän-
puoleisen Afrikan välillä, joskin myös meidän olojen ja Etelä-Aasian massojen välillä 
kuilu on valtava. Puuttuvan ympäristöterveysinfrastruktuurin (erityisesti vesihuolto) ja 
siitä johtuvien hygieenisten käytäntöjen alkeellisuuden aiheuttamat kansantaloudelli-
set menetykset nousevat jopa 10 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Taloudelliset tap-
piot johtuvat aliravitsemukseen liittyvästä lapsikuolleisuudesta, mutta sitäkin enem-
män aliravittujen lasten huonosta koulumenestyksestä.

Jo yli 100 vuotta sitten molemmin puolin Atlanttia kaksi vesihuoltoinsinööriä 
ihmetteli toisistaan tietämättä, miksi kotitalouksien puhtaan veden saanti ja viemä-
röinti ehkäisi enemmän lasten hengitystiesairauskuolemia kuin puutteelliseen hy-
gieniaan suoraan liittyviä ripulikuolemia. Analyysimme mukaan arvoitukselliseksi 
ja vuosikymmeniksi unohduksiin jäänyt ’Mills-Reincke vaikutus’ selittyy suurelta 
osin sillä, että ympäristöterveyden perusinfrastruktuurin sallima huomattava veden 
kulutuksen lisäys loi aivan uudenlaisen yhteiskunnan. Niin sanottu residuaalitrans-
missio ei Suomessa enää kykene aiempaan tapaan heikentämään lasten ravitsemusti-
laa. Residuaalitransmission kontekstia voidaan luonnehtia proosallisemminkin ’Sen 
Ihtiän’ ja muun saastan läpitunkevaksi läsnäoloksi kodeissa sen eri pinnoilla, vaatteis-
sa, sänkyvaatteissa, ylipäätään lähiympäristössämme yleisesti, ruoassa ja myös juoma-
vedessä, kun erityisesti kotien monenmoisia vedensaannin sallimia hygieenisiä käy-
täntöjä ei ole. 

Pelkkä puhtaan juomaveden turvaaminen ei riitä. Globaalien terveyserojen kes-
keisin selittäjä on yhteiskuntien kyky kuluttaa talousvettä erilaisiin hygieenisiin tar-
koituksiin, joista yksi on kotien pitäminen puhtaana ulosteesta. Kahdella miljardilla 
maapallon ihmisellä ei ole edes puuceetä saatikka parantuneen kansanterveyden lu-
jaa lukkoa eli vesivessaa. Edellä kerrottua taustaa vasten ymmärrän modernit puuceet 
osana kesämökki- tai haja-asutusalueiden vaihtoehtoista käymäläkulttuuria tai kehi-
tysmaiden maaseudun kehitysohjelmia, mutta kuivakäymälöiden tuominen meidän 
oloissa kaava-alueille on lähinnä muoti-ilmiö, jota vastaan puhuvat raskaan sarjan ta-
lous- ja sosiaalihistorialliset syyt.

Veden kulutus on yhteydessä 
kansanterveyteen

MiKKo Paunio
E-mail: mikko.paunio@stm.fi
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Weholite
• kokoalue DN/ID 280–3000 mm
•  kaksikerroksinen Weholite-rakenne
• täydellinen järjestelmä: putket, osat, kaivot, 

säiliöt, muoto- ja liitoskappaleet
• liitostavat kierreliitos, muhvi, 

Flex-Seal-panta tai hitsaus
•  jäykkyydet SN4 ja SN8
• myös jätevesikäyttöön

Wehoduo Okra
• kokoalue (ulko/sisä Ø) 110/95–400/337 mm
• vankka, jäykkä kaksikerrosputki
• sade- ja hulevesiviemäröintiin sekä 

rumpuputkeksi

Wehoduo Ässä
• kokoalue (ulko/sisä Ø) 160/140–315/270 mm
•  kaksitoiminen pituusjäykkä kaksikerrosputki, jossa 

kuivattava salaojitusosa ja vettä johtava viemäriosa
•  teiden, katujen sekä viheralueiden kuivatukseen
•  rei’itys putken yläosassa
• toimii pienilläkin virtaamilla ja kaltevuuksilla


	Kuivakäymälä tulee sisälle Suomessakin
	Raini Kiukas

	Kompostikäymälä varustettuna omakotitalolla
	Raimo Lilja
	Marianne Hyttinen-Lilja

	Mitä huomioitavaa huussin muuttuessa sisäkuivakäymäläksi?
	Minna Paavola

	Sisäkuivakäymälän hankinta on ostostapahtumaa isompi juttu
	Pia Engström

	Kuivakäymälä Villa Sävelniemeen
	Sari Hautakangas

	Käymäläjätteen turvallinen lannoitekäyttö ennen ja nyt
	Eeva-Liisa Viskari

	Karjalan kylien sanitaation kehittäminen
	Susanna Pakula

	Viemäriverkoston alueellisen kunnon arviointi
	Kia Aksela

	Maatalous ja hydrologia rannikon jokivesien fosforipitoisuuksien selittäjinä
	Reijo Solantie

	Savipeltojen sadevesi saavuttaa nopeasti salaojan
	Pekka Hänninen
	Antti Ristolainen
	Laura Alakukku

	www.waterclock.org– tietoa vedestä sekunti sekuntilta
	Miina Porkka
	Matti Kummu

	Liikehakemisto
	Abstracts
	Veden kulutus on yhteydessä kansanterveyteen
	Mikko Paunio


