
Vesi- ja 
ympäristö-
seurannat 

muutoksessa

2/2013 Irtonumero 12 €www.vesitalous.fi 

VT1302.indd  1 25.2.2013  13:48:02



Yhdyskunta-
tekniikka 2013 –

näyttely

Yhdyskuntatekniikka 2013

Alan suurin seminaari- ja näyttelytapahtuma

Jyväskylän Paviljonki 15.–16.5.2013

www.yhdyskuntatekniikka.fi

Ennakkorekisteröidy kävijäksi:

www.yhdyskuntatekniikka.fi

VT1302.indd  2 25.2.2013  13:48:06



4 Seitsemän hyvää syytä
Juhani Kettunen

5 TERENO – verkosto maaympäristöissä tapahtuvien 
muutosten seurantaan
Steffen Zacharias

9 Uusia työkaluja tiedonkeruuseen tulvariskialueilta
Kaarina Vartiainen ja Juha Aaltonen

14 MONITOR-2020 -ohjelma muuttaa seuranta-ajattelua
Juhani Kettunen

17 Aputiedon käyttö seurannan kohdentamisessa ja 
estimaattien tarkentamisessa
Juha Heikkinen ja Helena M. Henttonen

22 Yhteistyöllä avataan luonnonvara- ja ympäristötiedot
Sirpa Thessler ja Juhani Kettunen

24 Seurantatieto tarkentuu palasia yhdistellen
Jenni Attila, Pirkko Kauppila, Sari Mitikka, Juhani Kettunen, Kari Kallio ja 
Seppo Kaitala

30 Luonnonvara-aineistot tehokäyttöön tietämystieteen 
keinoin
Anu Kantola ja Eero Mikkola

34 Ympäristöseurannan menestystekijät 
tulevaisuudessa – SYKEn laboratorion rooli
Tero Väisänen, Teemu Näykki ja Marja Luotola

38 Secchi3000 – mökkiläisen vedenlaatumittari
Sampsa Koponen ja Timo Pyhälahti

KAIVOSTOIMINNAN VESIENKÄSITTELY

40 Sulfaatti - salakavala rehevöittäjä
Jouni Lehtoranta ja Petri Ekholm

43 Onko sulfaatti rehevöittänyt Siilinjärven Kolmisopen?
Erkki Saarijärvi, Eeva Kauppinen, Lauri Heitto, Jouni Lehtoranta ja 
Petri Ekholm

VESIHUOLTO

46 Ratkaisuja kaivataan vesihuoltolaitosten toimintojen 
parempaan hallintaan
Riina Liikanen

MAAILMAN VEDET

50 Vesitekniikan opiskelijat menivät Etiopiaan
Lauri Ahopelto ja Riku Vahala

IN MEMORIAM

51 Harald-Adam Velner

AJANKOHTAISTA

52 Ajankohtaista Vesiyhdistykseltä

54 Liikehakemisto

58 Abstracts

59 Seurantojen seuranta!
Jussi Simpura

Seuraavassa  numerossa teemana on Vesihuolto. 
Vesitalous 3/2013 ilmestyy 14.5. Ilmoitusvaraukset 19.4. mennessä.

Sisältö 2/2013

VOL. LIV

JULKAISIJA
Ympäristöviestintä YVT Oy
Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. 
Puhelin (09) 694 0622.

KUSTANTA JA
Talotekniikka-Julkaisut Oy
Eeva Vartiainen
E-mail: eeva.vartiainen@talotekniikka-lehti.fi

Yhteistyössä Suomen Vesiyhdistys ry.

ILMOITUKSET
Eeva Vartiainen
Puhelin 0400 773833
E-mail: eeva.vartiainen@talotekniikka-lehti.fi

PÄÄTOIMITTA JA
Timo Maasilta
Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki.
E-mail: timo.maasilta@mvtt.fi

TOIMITUSSIHTEERI
Tuomo Häyrynen
Puistopiha 4 A 10, 02610 Espoo. 
Puhelin 050 585 7996.
E-mail: tuomo.hayrynen@talotekniikka-julkaisut.fi

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET
Taina Hihkiö
Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Puhelin (09) 694 0622, faksi (09) 694 9772.
E-mail: vesitalous@mvtt.fi

ULKOASU JA TAITTO
Jarkko Narvanne. Puhelin (09) 724 5530.

PAINOPAIKKA
FORSSA PRINT  |  ISSN 0505-3838

Asiantuntijat ovat tarkastaneet lehden artikkelit. 

TOIMITUSKUNTA

Minna Hanski, dipl.ins., neuvotteleva virkamies, 
Maa- ja metsätalousministeriö.

Tapio Kovanen, tekn.lis., ympäristöneuvos, 
Suomen Vesiyhdistys ry.

Esko Kuusisto, fil.tri., hydrologi, 
Suomen ympäristökeskus SYKE.

Riina Liikanen, tekn.tri., vesihuoltoinsinööri, 
Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Hannele Kärkinen, dipl.ins., ympäristöinsinööri, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Saijariina Toivikko, dipl.ins., vesihuoltoinsinööri, 
Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Riku Vahala, tekn.tri., vesihuoltotekniikan professori, 
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu.

Olli Varis, tekn. tri, vesitalouden professori, 
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu.

Erkki Vuori, lääket.kir.tri., professori, emeritus, 
Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen osasto.

Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
Vuosikerran hinta on 60 €.

Tämän numeron kokosi Juhani Kettunen
E-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi

Kannen kuva: Jouni Salo

VT1302.indd  3 25.2.2013  13:48:08



Arvostetussa Nature-lehdessä julkaistiin helmikuussa 
2009 mielenkiintoinen kirjoitus. Pelkistäen sen sano-
ma oli yksinkertainen. Tutkittaessa eri maiden viralli-

sia flunssa-aikasarjoja huomataan, että ne ovat rakenteeltaan 
samanlaiset kuin aikasarjat, jotka saadaan konstruoimalle sar-
jat päivittäisten flunssa-sanalla tehtyjen Google-hakujen lu-
kumääristä. Samaan johtopäätökseen oli ja on myöhemmin 
päädytty kymmenissä eri maissa useina vuosina peräkkäin. 
Googlen tuottaman epäsuoran ja virallisen flunssa-informaa-
tion välillä kuitenkin on kaksi tärkeää eroa. Ensiksi, Googlen 
seurannat valmistuvat säännöllisesti ainakin viikkoa, joskus 
jopa kaksi, kolme viikkoa ennen virallisia flunssa-seurantoja. 
Toiseksi, kansallisten tutkimuslaitosten tiedot ovat sidottuja 
siihen maahan, jonka tutkimuslaitos ne tuottaa. Google taas 
raportoi kansainvälisiä – maiden rajat ylittäviä tuloksia, mut-
ta toki myös eri maiden kansalliset tulokset. Nature-lehden 
artikkeli on oireellinen. Se oireilee uusien seurantakäytäntö-
jen olevan mahdollisia myös vesi- ja ympäristöalalla. Onkin 
vähintään seitsemän hyvää syytä päätellä, että ympäristöseu-
rannat tulevat muuttumaan radikaalisti tulevina vuosina.

Ensiksikin, tietoverkko on jo nyt täynnä mielenkiintoista, 
yhteisessä käytössä olevaa aineistoa, jota yhdistelemällä voi-
daan löytää aivan uudenlaisia tietoratkaisuja, jopa perintei-
siin ongelmiin. Aineistojen maailma tulee kuitenkin mullis-
tumaan entisestään, kun viranomaiset ja tutkimuslaitokset 
avaavat omat tietovarantonsa avoimeen käyttöön. Syntyvät 
uudenlaiset, tiedolliset mahdollisuudet ratkaista monialaisia, 
monimutkaisia ja aiemmin sektorien rajoittamia ongelmia. 
Monet tutkijat puhuvatkin uudenlaisen data-tieteen synnys-
tä. Tim O’Reilly on kiteyttänyt asian lauseeseen ”Aineistot 
ovat seuraava Intel Inside”.

Toiseksi, toisin kuin aiemmassa paperi-julkaisujen kult-
tuurissa, seurantatieto voidaan julkaista tarkentuvasti. Tämä 
tarkoittaa osittaistenkin seurantatulosten julkaisemista säh-
köverkossa heti, kun ne syntyvät. Näin aineisto on käytössä 
heti ja sitä voidaan tarvittaessa tarkentaa ja täydentää.

Kolmanneksi, paikkatietojärjestelmät, joissa erilaisia 
ilmiöi tä koskeva informaatio voidaan liittää paitsi ajallises-
ti myös paikallisesti yhteen, tekevät mahdolliseksi monialai-
sen ja aiemmin eriytyneen informaation helpon yhdistelyn. 
Enää ei tarvitse tyytyä ratkaisemaan pelkkiä vesien, metsien 
tai vaikkapa maataloushuuhtoumien ongelmia. Ongelmat 
ja niihin johtaneet syyt olla monialaisia ja niistä useimpiin 
voidaan nopeasti löytää aineistoon perustuva informaatio ja 
ratkaisu.

Neljänneksi, satelliittikuvista saatava informaatio ja 
maastoon viedyt mittarit tekevät mahdolliseksi sen, että 
eri ilmiöitä voidaan analysoida erilaisissa mittakaavoissa. 
Satelliittikuvista saadaan muodostettua ”suuri kuva” vaikka-
pa lumen tai jään alueellisesta esiintymisestä ja jakaantumi-
sesta, vesiarvosta tai esimerkiksi leväkukinnoista suurilla jär-

villä ja merellä. Vastaavasti jatkuvatoimiset anturit tarkenta-
vat ymmärrystämme ajallisesti pienen mittakaavan nopeista 
ilmiöistä, esimerkiksi jokien ravinnepitoisuuksien tunti- tai 
vuorokausivaihteluista. Tällaista tietoa voidaan sitten käyttää 
selitettäessä ilmiöitä prosessien tasolla.

Viidenneksi, mobiiliteknologia, esimerkiksi älypuhelimiin 
yhdistettävät mittalaitteet, keventää seurannan infrastruk-
tuuria. Mittaamiseen ei tarvita kiinteitä laitteita ja mittaus-
asemien sijainti voi vaihtua vaikka päivittäin. Mikroskoopit 
ja erilaiset mittalaitteet kulkevat taskussa tai repussa ja tieto 
siirtyy kätevästi vaikkapa matkapuhelinverkon kautta. Oma 
lukunsa ovat erilaiset uivat tai lentävät mittausrobotit, uu-
denlaiset, liikkuvat laitealustat.

Kuudenneksi, aineistojen yhdistämiseen laskentatekniikat 
ovat hyvin kehittyneitä ja tietämyspohjaiset järjestelmät ke-
hittyvät hyvää vauhtia. Tarvittavan, tarkankin informaation 
tuottaminen yhdistämällä erilaisia aineistoja ja tietoja onnis-
tuu useimmissa tilanteissa.

Flunssaesimerkissä tietoa hakevat kansalaiset tuottivat 
Googlelle aineiston, jolla se päihitti terveystiedon tuotta-
jat. Meidän seitsemäs vaihtoehtomme on se, että otamme 
lisääntyvässä määrin kansalaiset mukaan aineistojen keruu-
seen, käsittelyyn ja jakeluun. Ajatus ei ole tavaton tai uusi. 
Kerääväthän vapaaehtoiset jo nyt huomattavan osan esimer-
kiksi hydrologisista, lintu- ja riistahavainnoista. Potentiaali 
olisi kuitenkin paljon enemmän. Ulkoistamisesta, outsourcin-
gista on lyhyt matka joukkoistamiseen, crowdsourcingiin.

Seitsemän hyvää syytä

JUHANI KETTUNEN
TkT, ohjelmajohtaja
Suomen ympäristökeskus
E-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi
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Ilmaston ja maankäytön muutokset ovat ne avainongel-
mat, joiden seuraukset yhteiskunnan täytyy pystyä seu-
raavina vuosikymmeninä hoitamaan. Molemmat ovat 

saaneet aikaisiksi joukon seurausilmiöitä, joita ovat mm. 
muutokset maa- ja vesivaroissa, maaperän tuottavuudessa 
ja ilmakehän koostumuksessa. Muutokset ovat alueellisel-
ta ja ajalliselta mittasuhteiltaan valtavia, niiden asettamat 
haasteet ympäristötutkimukselle ennen kokemattomia ja 
nämä globaalin muutoksen seuraukset tulevat ratkaistavak-
semme jo 2000-luvun ensimmäisellä vuosisadalla. Monien 
ekosysteemin tärkeiden toimintojen odotetaan muuttu-
van, ja muutokset uhkaavat elämän edellytyksiä ja rajoit-
tavat ihmiskunnan tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia. 
Lämpötilan, sadannan ja muiden sääilmiöiden pitkän aika-
välin muutosilmiöt vaikuttavat monin tavoin ympäristöön 
tuoden mukanaan monimutkaisia takaisinkytkennän meka-
nismeja. Maaympäristöjen tutkimuksen on kyettävä puuttu-
maan tähän haasteeseen käyttämällä uusia lähestymistapoja, 
jotka perustuvat yhdennettyyn ja pitkäaikaiseen aineistoon 
(ISCU, 2010; NRC, 2008; Reid et al., 2009; Zacharias et 
al., 2011).

Käynnistyneitä tai käynnistyviä globaalin muutoksen 
pitkän aikavälin muutoksia ei vielä voida arvioida oikeas-
taan lainkaan. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että mo-
nia ympäristön prosesseja ei vielä kunnolla ymmärretä. Eräs 

suurimmista ongelmista nykyisessä ympäristön seurannassa 
on ympäristön käytön ja hoidon ja toisaalta mittausjärjes-
telmien välinen mittakaavakuilu. Usein reaktioiden, pro-
sessien ja virtausten, samoin kuin ympäristön osien välisiä 
vuorovaikutuksia käsitellään ajallisesti ja paikallisesti mit-
takaavassa, joka ei ole sama kuin kokonaisen järjestelmän 
skaala. Yhtäältä, paikalliset tekijät vaikuttavat koko ympä-
ristösysteemiin. Toisaalta, globaalit muuttujat ja takaisin-
kytkennän mekanismit ohjaavat järjestelmän käytöstä myös 
hyvin paikallisella tasolla. Lisäksi meiltä puuttuu aineis-
toa, joka kuvaisi järjestelmän käytöstä pitkällä aikavälillä. 
Ympäristöjärjestelmien vasteet ovat hyvin usein paljon hi-
taampia kuin niitä ohjaavat prosessit. Esimerkkinä tällaisesta 
ovat ilmastonmuutokset, jotka johtavat vakaviin seurauson-
gelmiin huolimatta siitä, että niiden ratkaisemiseen kehite-
tään sopeutumisstrategioita (Watson et al., 2001). Niinpä 
kaikkien tieteenalojen keskeisenä tulevaisuuden haasteena 
on (i) suuren mittakaavan, (ii) pitkäkestoisten ja (iii) in-
tegroitujen ympäristöseurannan ja tutkimuksen infrastruk-
tuurien kehittäminen ja toteutus (McDonnell et al., 2007; 
Nisbet, 2007; NRC, 2000; NRC, 2006; NRC, 2009; Parr 
et al., 2003; Zoback, 2001).

Edellä kuvattujen ongelmien ratkaisemiseksi saksalainen 
Hemholtz-yhdistys päätti käynnistää TERENO (TERrestrial 
ENvironmental Observatories) -ohjelman vuonna 2008 
(Bogena et al., 2006; Zacharias et al., 2011). Nykyisin 
TERENO muodostaa koko Saksan alueella toimivan ha-
vaintoalueiden verkoston, joka ulottuu Pohjois-Saksan alan-
goilta Baijerin Alpeille keskeisimpänä mielenkiinnon koh-
teenaan erityisen herkät alueet. TERENO perusti monitie-
teisen tutkimusohjelman, jonka päätarkoituksena on tut-
kia ilmaston ja maankäytön muutosten seurausvaikutuksia 
Saksassa. TERENOn havaintokeskukset monitoroivat muu-
toksia vesikehässä, biosfäärissä, maaperässä, alemmassa ilma-
kehässä ja ihmisen muokkaamassa kaupunkiympäristössä. 
TERENOn on määrä toimia ainakin 15 vuotta ja sitä tuke-
vat Helmholtz-yhdistyksen kuusi tutkimuskeskusta.

TERENO – verkosto maaympäristöissä 
tapahtuvien muutosten seurantaan
Saksalaisella maaympäristöjen seurantaan perustetulla havaintoalueiden ja -asemien verkostolla on 
kunnianhimoinen tavoite. Se haluaa havaintoihin perustuen osoittaa, kuinka Saksan eri osat muuttu-
vat ilmaston ja maankäytön muuttuessa. Tavoitteena on tutkia myös erilaisten maankäyttömuotojen 
vaikutusta muutokseen. Hyvään tilastolliseen erotuskykyyn on pyritty suunnittelemalla seurantaver-
kosto hierarkkisen asetelman mukaiseksi. Saksasta on valittu tyypillisimmin koko maata edustavat, 
muutosherkät alueet. Muutosilmiöiden tutkimiseksi alueiden sisällä ovat paikallista muutosta edusta-
vat ”käytävät”. Niissä tutkitaan erilaisia maankäytön muotoja ja prosesseja. Järjestelmää ollaan laajen-
tamassa Välimeren alueelle.

Suomentanut JUHANI KETTUNEN

STEFFEN ZACHARIAS
PhD
Department Monitoring and Exploration 
Technologies
Helmholtz Centre for Environmental 
Research - UFZ
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TERENOn havaintokeskukset
Saksa, kuten monet muutkin maat, kohtaa uhkia, joiden 
syynä ovat ilmaston ja maan käytön muutokset. Niitä ovat 
lisääntynyt kuivuus, maaperän köyhtyminen, talvimyrskyt, 
vedenpuute toisessa ääripäässä ja tulvat toisessa sekä luonnon 
monimuotoisuuden alenemien. Viimeisimmät analyysit en-
nustavat näiden ilmiöiden vahvistumista (UBA, 2005).

TERENO-kumppanit perustivat neljä havaintoaluetta, 
joiden arvioitiin edustavan Saksan ja muun Keski-Euroopan 
alueella seutuja, jotka ovat ilmastomuutoksen suhteen kaik-
kein haavoittuvimpia (Kuva 1). Alueet ovat Eifelin alue 
Reinin alajuoksulla, Harzin alue Keski-Saksan alangolla, 
Baijerin Alppien alue ja Koillis-Saksan alankoalue. Valittujen 
alueiden odotetaan edustavan tyypillisimpiä maa-alueilla ta-
pahtuvia prosesseja ja erilaisia ympäristöolosuhteita.

Alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat joko jo al-
kaneet tai ne tulevat mitä todennäköisimmin reagoimaan il-
mastonmuutokseen lähitulevaisuudessa.

Seurantastrategia organisoitiin hierarkkisesti niin, että sen 
perusteella voidaan erotella sekä paikallisen että alueellisen 
mittakaavan ilmiötä. Myös ajallista muutosta voi tarkastella 
erilaisissa mittakaavoissa. Suoria ajallisia mittauksia on seitse-
män vuoden ajalta ja pitkän aikavälin (satojen tai useiden tu-
hansien vuosien) tarkastelut perustuvat bio-arkistoihin, ku-
ten puiden vuosirenkaisiin ja geologisiin arkistoihin.

TERERO havaintoalueet (Zacharias et al., 2011):

Tarjoavat reaaliaikaiset mittausalustat, joilla havaintoja 
tehdään maaekosysteemeistä, joiden toimintaan ihmis-
toiminnot vaikuttavat,
On suunniteltu niin, että niissä voidaan tehdä kontrolloi-
tuja kokeita ja tilastollisesti vahvoilla, hierarkkisilla koe-
asetelmilla erottaa toisistaan paikallisten (testialueiden) ja 
suurten valuma-alueiden tason ilmiöt
Tuottavat aineistoa pitkän aikavälin ympäristömuutoksis-
ta, joiden alueellinen ja ajallinen mittakaava on valittavissa 
niin, että aineiston perusteella voidaan analysoida ilmas-
tonmuutoksen, maankäytön muutoksen, sosioekonomi-
sen kehityksen ja ihmisen toiminnan vaikutuksia alueen 
maaekosysteemien toimintaan.

TERENO-projektin tärkeimmät tieteelliset kysymykset ovat 
(www.tereno.net):

Mitkä ovat globaalin muutoksen vaikutukset pohjaveteen, 
maaperään, kasvipeitteeseen ja pintavesiin ja niin muo-
doin ihmisten elinympäristön kehitykseen?
Kuinka takaisinkytkennän mekanismit vaikuttavat maa-
systeemien vaihtoprosesseihin sekä veden ja sen muka-
naan kuljettamien aineiden virtoihin?
Mitä suoria vaikutuksia maaperän ja maan käytöllä (esim. 
johtuen EU:n maataloutta koskevista asetuksista, bioener-
gian tuotannon tukemisesta tms.) on vesitaseeseen ja ve-
denlaatuun, maan hedelmällisyyteen, biodiversiteettiin ja 
paikalliseen/alueelliseen ilmastoon?
Millaisia seurauksia laajamittaisilla ihmistoiminnoilla 
(esim. avokaivoksilla, metsänkäsittelyillä ja vesijärjestel-
millä) on maaekosysteemeihin?

TERENO-verkoston yhteistyö ei rajoitu kuuden 
Hemholtzin tutkimuskeskuksen toimintaan. Yliopistot, 
tutkimusorganisaatiot, hallituksen alaiset viranomai-
set ja kansallispuistot ovat toiminnassa tiiviisti mukana. 
TERENO on kumppani myös Saksan ICOS-organisaati-
olle, joka vastaa Saksan kansallisesta, hiilen kierron ja kaa-
supäästöjen tutkimuspanoksesta eurooppalaisessa ICOS-
verkostossa. Niinpä TERENO on läheisessä yhteistyössä 
muiden eurooppalaisten, pitkän aikavälin mittausohjelmia 
toteuttavien tutkimusorganisaatioiden, kuten mm. ICOS-
Suomen kanssa. Edelleen, monet TERENOn koealueista 
ovat kumppanina Saksan LTER-verkostossa ja näin osia 
kansainvälisissä verkostoissa, joiden tarkoituksena on ana-
lysoida ja havaita pitkän aikavälin ekologisia prosesseja osa-
na ILTER ja LTER-Eurooppaa.

Projekteissa kerätty aineisto on saatavissa internet-por-
taali TEODOORista (www.tereno.fi). Portaali tekee sekä 
TERENO-yhteisön tutkijoille että ulkopuolisillekin käyttä-
jille mahdolliseksi hakea, katsella ja ottaa käyttöön aineistoa 
jostain erityisestä aiheesta ja alueista. Lisäksi TEODOOR 
tarjoaa yksityiskohtaista informaatiota kaikista havaintokes-
kuksista, tutkimuksesta ja julkaisuista.

•

•

•

•

•

•

•

Kuva 1. Neljän TERENO-alueen sijainti Saksassa, 
kokeiden valuma-alueet (catchment) ja alueilla sijaitsevat 
tutkimusasemat (Zacharias et al., 2011).
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Harzin havaintoalue
Harzin/Keski-Saksan havaintoalueen maisema- ja luonto-
tyypit ovat tyypillisiä Keski-Saksassa. Niihin kuuluvat mm. 
Hatzin matala vuorialue lännessä, maatalousvaltaiset alueet, 
suuret kaupunkimaiset alueet, kuten Hallen ja Leipzigin 
kaupungit ja osia Elben laaksosta. Vastaavasti, alueella on 
hyvin monenlaista maankäyttöä, niin kaupunkimaata kuin 
alueita, jotka ovat hyvin herkkiä ilmaston muutoksille. 
Havaintoaluetta koordinoi Helmholtzin ympäristöntutki-
muskeskus – UFZ. Johtuen UFZ:n ympäristötutkimukselli-
sesta painotuksesta, veden-, biodiversiteetin ja erilaisten yh-
teiskuntatieteellisten näkökulmien tutkimus on ao. havain-
tokeskuksen ydintä.

Havaintoalueen seuranta ja tutkimus on keskittynyt muu-
tamiin käytäviin (Kuva 2). Kahdessa niistä tutkitaan ilmas-
ton ja maankäytön muutoksia lajien monimuotoisuuteen ja 
bio-ekologisiin toimintoihin käytävissä, missä sekä maan-
käyttö, että ilmasto muuttuvat nopeasti. Toinen käytävistä 
seuraa Bode-joen kulkua Magdeburger Börden alueella ja 
toinen alkaa Leipzigin läheltä ja kulkee Hallen kautta Harzin 
alueelle. Yksi käytävistä on osa Elbe-joen laaksoa Saksista 
Magdeburgiin. Leipzig on tutkimusalue, jossa tutkitaan il-
maston ja kaupunkiprosessien välisiä vuorovaikutuksia.

Aivan Harzin havaintoalueen sydämessä on hydrologi-
nen intensiivialue, jonka muodostaa Bode-joen valuma-alue. 
Siellä tutkitaan ilmaston ja maankäytön suhdetta vesitasee-
seen ja vedenlaatuun. Havaintoalue on UFZ:n tärkein hydro-
loginen tutkimuskenttä ja vesitutkimuksen keskus. Bode-joen 
valuma-alue on keskikokoinen, matalan vuoristoalueen valu-
ma-alue, jonka alue on noin 3 300 km². Vuoden keskisadanta 
on noin 660 mm, joskin alueellinen vaihtelu on suurta (450 
– 1 600 mm/a, maksimi kesällä). Valuma-alue on yksi sekä 
meteorologisesti että hydrologisesti parhaimmin tutkituista 
valuma-alueista Saksassa. Saksan Ilmatieteen palvelu (DWD) 
ja Saksin-Anhaltin osavaltion tulvantorjunnan ja vesitalou-
den laitos ovat perustaneet tiheän verkoston, jossa tuotetaan 
ilmatieteellistä aineistoa ja mittaustietoa jokien virtaamista. 
Nykyisen seurantaverkon lisäksi, UFZ on perustanut reaali-
aikaisia mittausasemia useisiin valuntaa mittaaviin pisteisiin, 
joissa mitataan veden määrää ja laatua. Lisäksi, sadantaa ja sää-
tä rekisteröidään valuma-alueen sääasemilla, joista odotetaan 
saatavan käypää aineistoa mallintamisen tutkimukseen.

Monitorointi-järjestelmän integroivia osia ovat intensiivi-
set testi-yksiköt, jotka antavat mahdollisuuden tutkia useita 
tärkeitä hydrologia, pedologisia ja ekologisia prosesseja hyvin 
yksityiskohtaisella tavalla. Tällä hetkellä toiminnassa on viisi 

Kuva 2. Harzin/Keski-Saksan alangon havaintoalue. Karttaan on merkitty myös hydrologiset mittauspaikat, tutkimuskäytävät 
sekä Saksan ilmatieteen palvelun ilmastoasemat (DWD, siniset pisteet).
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intensiivistä tutkimusaluetta (Kuva 2). Niistä jokainen mit-
taa korkeintaan muutaman neliökilometrin kokoista aluetta 
ja ne on perustettu veden kierron yksityiskohtaisten proses-
sien tutkimusta varten.

Hohes Holzin metsäalueella tehtävän tutkimuksen tavoit-
teena on ymmärtää metsäekosysteemien hydrologisia ilmiöi-
tä ja hiilen kiertoa erityisesti maan ja ilmakehän rajapinnassa. 
Eräällä Selke-joen osalla tutkijat keskittyvät veden virtauk-
sen ja aineiden kulkeutumisen mekanismeihin ja dynamiik-
kaan ja erityisesti virtaavan veden, jokisedimentin ja pohja-
veden rajapinnoilla. Schäfertalin havaintoalueen seuranta-
tutkimus keskittyy maankosteuden dynamiikkaan pienellä 
valuma-alueella. Jatkuvatoimisia, automaattisia mittauksia 
(langattomia maankosteuden anturiverkkoja, avaruussätei-
lyyn perustuvia maankosteusantureita) täydennetään sään-
nöllisillä geofysikaalisilla mittauskampanjoilla, ilmakuvauk-
sella ja kaukokartoituksen menetelmillä. Sauerbachin alueen 
tutkimus puolestaan keskittyy veden ja aineiden kulkeutumi-
seen voimaperäisesti viljellyllä maatalousalueella. Rappboden 
padolta, Saksan suurimmalta juomavesipadolta toimitetaan 
vettä yli miljoonalle kuluttajalle. Johtuen valuma-alueen eri-
laisista maan käyttömuodoista, padolla voidaan havaita mer-
kittäviä ravinnepitoisuuksien ja liukoisen, orgaanisen typen 
vaihteluita. Rappboden alueen tärkein tutkimusalue onkin 
ymmärtää paremmin maankäytön ja veden laadun vaihte-
luiden monimutkaisia vuorovaikutuksia.

Välimererta kohti – TERENO(MED)
Kansallisten hankkeiden lisäksi, Hemholtz-yhdistys suunnit-
telee kansainvälistä TERENO-hanketta Välimeren alueelle, 
joka hyvin näkyvästi kärsii globaalista muutoksesta ja erityi-
sesti ilmaston muutoksesta. Esimerkiksi veden riittävyyden 
suhteen Välimeren alue on yksi maailman uhanalaisimmista 
alueista. Se, mikä tekee alueesta TERENO-hankkeen kannal-
ta mielenkiintoisen, ovat voimakkaat muutokset, joita alue 
käy läpi. Alueen väestö kasvaa erittäin nopeasti ja väestön-
kasvu aiheuttaa valtavan ruuan, veden ja energian kysynnän 
lisäyksen ja suunnattomat jätevesi- ja alueellisesti kärjisty-
neet ympäristön pilaantumisongelmat. Samanaikaisesti käy-
tössä olevien vesivarojen odotetaan vähenevän yli 50 pro-
sentilla seuraavien 50 - 100 vuoden kuluessa (EC, 2007). 
Välimeren alueen todellinen hot spot on alueen makeanveden 
kotoperäisten, uhanalaisten eliölajien kohtalo. Ympäristön 
pilaantumisen lisäksi myös alueen biodiversiteetti on vaka-
vasti uhattuna.

Aiempien kokemusten mukaisesti, Välimeren globaalin 
muutoksen havaintoalueiden verkosto tullaan rakentamaan 
sellaisille hydrologisille valuma-alueille, joilla kullakin on 
oma, erityinen vesiongelmansa ja niin, että valittujen aluei-
den kokonaisuus edustaa tyypillisimpiä Välimeren ympäris-
töjä. Näin kerättävien pitkien havaintosarjojen tavoitteena 
on tuottaa tiedeyhteisölle mahdollisuus tuottaa pitkän aika-
välin skenaarioita veden saatavuudesta niukkavetisillä alueil-
la. Monilla keskikokoisilla (≈100 km²) alueilla on tarkoitus 
tutkia myös globaalin muutoksen vaikutuksia vesivarojen laa-
tuun ja dynamiikkaan alueilla, joilla ihmistoimintojen vai-
kutukset ovat suuria ja vedestä on pulaa.
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Suunnittelukulttuurin muutosta ovat vauhdittaneet 
erilaiset lainsäädännölliset vaatimukset, mutta myös 
suunnittelijoiden ajattelutavan muutos. Samalla on 

tullut tarve kehittää uusia sähköisiä työkaluja vuorovaikutuk-
sen tueksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten SADe-oh-
jelman puitteissa kehitettävää kyselypalvelu Haravaa tullaan 
käyttämään tulvariskien hallintasuunnitelmien kuulemiseen. 
Lisäksi esittelemme lyhyesti vahtipalvelu Tarkkailijan ja tieto-
palvelu Liiterin mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympä-
ristönsä kehittämiseen on Suomessa kirjattu perustuslakiin. 
Esimerkiksi kuulemisella voidaan valmisteilla olevasta asias-
ta hankkia muun muassa kansalaisten, viranomaisten, jär-
jestöjen ja yritysten näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia. Sillä 
tavoitellaan avoimuutta, rakentavaa vuorovaikutusta ja val-
mistelun hyvää laatua. Sen avulla voidaan myös saada uusia 
ideoita ja parantaa luottamusta.

Vuorovaikutteinen ja toistuva prosessi
Euroopan unionin tulvadirektiiviä toimeenpanevan lain tar-
koituksena on muun muassa vähentää tulvariskejä, ehkäis-
tä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja 
edistää varautumista tulviin. Tulvariskien hallinta on jak-
sotettu kuusivuotiselle suunnittelukaudelle, jolla tunniste-
taan maan merkittävät tulvariskialueet ja niille laaditaan tul-
vavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunni-
telmat. Suunnittelukauden vaiheet ja aikataulu kuluvan kau-
den osalta on esitetty kuvassa 1.

Tulvariskien alustava arviointi tehtiin vesistö- ja meri-
tulvien osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa 
(ELY-keskukset). Arvioinnissa käytettiin tietoja toteutuneis-
ta tulvista, erilaisia paikkatietoaineistoja, kuten tulvakartto-
ja sekä aiemmin laadittuja selvityksiä. Apuna voitiin myös 
käyttää Suomen ympäristökeskuksen (Sane 2010) kehittä-
mää menetelmää, joka hyödyntää laajasti paikkatietoaineis-
toja ja tietojärjestelmiä kuten rakennus- ja huoneistorekiste-
riä sekä kansallista tie- ja katutietojärjestelmää (Digiroad). 
Menetelmässä tulvavahinkoja kuvaava paikkatietoaineisto 
yhdistetään mallinnettuun erittäin harvinaisen tulvan peit-
tämään alueeseen ja tästä lasketaan arvioituja vahinkoja ku-
vaavia tunnuslukuja.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon 
seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta 
katsoen vahingolliset seuraukset:

vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle
välttämättömyyspalvelun, kuten vesi- tai energiahuollon, 
tieto- tai tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan 
pitkäaikainen keskeytyminen
yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan 
taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen
pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus 
ympäristölle
korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle
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Arvioinnissa huomioitiin li-
säksi alueelliset ja paikalliset 
olosuhteet. Kuulemisen jäl-
keen ehdotuksia tarkistettiin, 
ja maa- ja metsätalousminis-
teriö nimesi joulukuussa 2011 
yhteensä 21 merkittävää ve-
sistö- ja meritulvariskialuetta. 
Kunnat tekivät erillisenä pro-
sessina hulevesitulvariskialuei-
den alustavan arvioinnin.

Kansalaisten ja sidosryhmi-
en mahdollisuus esittää mieli-
piteensä tulvariskien hallin-
taan on kirjattu laissa kahteen 
suunnitelmakauden vaihee-
seen. Kuuleminen on järjes-
tettävä merkittävien tulvaris-
kialueiden ehdotuksista sekä 
hallintasuunnitelmista ja nii-
den sisältämistä toimenpiteis-
tä tulvariskien hallitsemiseksi. 
Hallintasuunnitelman laatimi-
seen tarvittavaa viranomaisten 
yhteistyötä varten perustetun 
tulvaryhmän on lisäksi järjes-
tettävä hallintasuunnitelman 
valmistelun eri vaiheissa riittä-
vä vuorovaikutus vesistöalueen 
ja merenrannikon merkittävän 
tulvariskialueen viranomaisten 
sekä elinkeinonharjoittajien, 
maa- ja vesialueiden omistaji-
en, vesien käyttäjien ja asian-
omaisten järjestöjen edustaji-
en kanssa.

Sähköinen palaute
Ensimmäisen suunnittelukau-
den kuuleminen merkittävi-
en vesistö- ja meritulvariskialueiden ehdotuksista toteutet-
tiin 1.4.-30.6.2011. Asiakirjat olivat nähtävissä mm. ELY-
keskusten ja kuntien ilmoitustauluilla sekä ymparisto.fi -
verkkopalvelun kuulemissivuilla (www.ymparisto.fi/tulvat). 
Kuulemisesta tiedotettiin sanomalehdissä, tiedotteilla sekä 
pyytämällä lausuntoja virkateitse. Aineisto koostui varsinai-
sesta karttoja ja kaavioita sisältävistä liitteestä. Tausta-asiakir-
jana oli tulvariskien alustavan arvioinnin raportti. Mielipiteen 
esittäminen myös sähköisesti oli mahdollista Webropol-kyse-
lypalvelulla toteutetulla www-lomakkeella, jonne oli linkki 
kunkin ELY-keskuksen kuulemissivulta. Vastaukset toimitet-
tiin asiaa hoitavalle ELY-keskukselle vastaajan ilmoittaman 
kunnan perusteella, jota palaute koski.

Kyselylomake sisälsi vastaajan tietojen lisäksi neljä kysy-
mystä. Asiakysymyksissä tiedusteltiin, sisältääkö ELY-kes-
kuksen ehdotus merkittävät vesistö- ja meritulvariskialueet. 
Lomakkeella oli mahdollisuus esittää tekstikenttiin muu-

tosehdotuksia perusteluineen, täydentää asiakirjojen tietoja 
esiintyneistä tulvista ja niiden aiheuttamista tulvavahingoista 
sekä kertoa muita mielipiteitä.

Vastaaminen edellytti kuulemismateriaaliin tutustumista, 
jota pääsi tarkastelemaan Webropol-lomakkeessa olleen lin-
kin kautta. Sähköinen kuuleminen palautelomakkeen kautta 
tuotti vain viisi vastausta. Vastauksista kaksi oli kunnista ja 
yksi yhdistyksestä. Kirjeitse ja sähköpostitse ELY-keskukset 
saivat sen sijaan yhteensä 220 lausuntoa ja mielipidettä.

Haravalla tietoa tehokkaasti
Elinympäristön tietopalvelujen kehittämiseen ja toteut-
tamiseen kuuluu olennaisesti testihankkeet eli pilotit. 
Pilottiorganisaatiot valitaan kunkin kehitettävän palvelun 
osalta erikseen. Kyselypalvelu Haravassa on mukana 35 pi-
lottia, joista yksi on tulvariskien hallintasuunnitelmien 
kuuleminen.

Kuva 1. Tulvariskien hallinnan suunnittelukauden vaiheet.
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Maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä karttakäyttöliitty-
män avulla esitettävä paikkatietoaineisto on havainnollinen 
ja käytännöllinen tapa esittää valmisteilla olevaa suunnit-
telua. Kyselypalvelu Harava on internet-selaimella toimiva 
karttapohjainen ideointi- ja palautekanava. Sen kautta voi 
kertoa kokemuksia, tarpeita ja ideoita sekä esittää toiveita 
alueen suunnittelua ja kehittämistä varten. Haravaa voidaan 
käyttää myös lähes kaikkeen karttapohjaisen tiedon keruu-
seen ja erilaisten suunnitelmien ja vaihtoehtojen mielipitei-
den sekä lausuntojen keruuseen.

Haravan voi ottaa käyttöönsä mikä tahansa organisaa-
tio: kunta, yritys, yhteisö, viranomainen tai vaikkapa taloyh-
tiö. Palvelussa on tarjolla valmiita kysymyssarjoja, joita voi 
nopeasti ja vaivatta julkaista. Palvelua voi käyttää myös eri 

vaihtoehtojen vertailuun, jolloin vaihtoehtoja voi esimerkik-
si pisteyttää. Harava on myös hyvä työkalu sellaisten lausun-
tojen keräämiseen, joissa paikkaan sidottu tieto on tärkeää. 
Näin ollen kommentit saadaan merkittyä kartalle ja siirret-
tyä lopuksi suunnittelijalle jatkokäsittelyä ja jalostusta varten. 
Harava edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdolli-
suuksia sekä antaa kyselyn tekijälle tai lausunnon pyytäjälle 
helppokäyttöisen työkalun vuorovaikutukseen.

Tarkkailija herättelee, Liiteri varastoi
Vahtipalvelu Tarkkailija on elinympäristötiedon hakupalve-
lu, joka pitää kansalaiset ja organisaatiot ajan tasalla elinym-
päristön tapahtumista. Palveluun liittyminen on yksinker-
taista, käyttäjän tarvitsee syöttää vain katuosoite tai rajata 

Taulukko 1. Elinympäristön tietopalvelut.

Toteutus yhteistyössä

Palvelu Toteuttajat Vastuut Aikataulu

Harava Dimenteq Oy, FCG Finnish Consulting 
Group Oy, Nosto Consulting Oy ja 
Cygate Oy

Palvelun kehittäminen, toteuttaminen, 
käyttöönotto ja ylläpito

Valmistuu kesällä 2013, Pilottikäyttöönotto 
keväästä 2013 alkaen.
Demo: www.eharava.fi

Tarkkailija Solita Oy, Leiki Ltd, SITO, IBM Palvelun kehittäminen, toteuttaminen, 
käyttöönotto ja ylläpito

Valmistuu kesällä 2013

SADe-ohjelma

Kuva 3. SADe-ohjelma jakautuu kahdeksaan 
osakokonaisuuteen (Lähde SADe 2012).

SADe on valtiovarainministeriön koordinoima 
Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamis-
ohjelma, jonka toimikausi kestää vuoden 2015 

loppuun. Kyseessä on yksi hallituksen kärkihankkeis-
ta, jonka tavoitteena on tuottaa kansalaisten, yri-
tysten ja viranomaisten käyttöön sähköisiä pal-
velukokonaisuuksia. Ohjelma on ensimmäinen 
kokonaisvaltainen ja valtakunnallinen sähköisten 
palvelujen kehittämisohjelma Suomen julkisessa 
hallinnossa. Toteutuksessa on mukana useita eri toi-
mijoita, kuten valtion viranomaisia, kuntia ja kun-
tayhtymiä, kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä.

Ohjelmassa syntyvien palveluiden avulla on tarkoi-
tus tuottaa kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille sujuvaa 
asiointia. Julkishallinnon näkökulmasta ohjelmalta odo-
tetaan tuottavuutta ja säästöjä entistä nopeamman ja vir-
heettömämmän asioiden käsittelyn ja tiedonkulun ansiosta. 
Lisäksi tavoitteena on, että nykyistä tehokkaammat, yhtei-
sesti toteutetut ratkaisut omien investointien sijasta tuovat 
kustannussäästöjä kaikille osapuolille. Ohjelma jakautuu 
kahdeksaan osakokonaisuuteen, joista yksi on Asumisen ja 
rakentamisen ePalvelut, joiden toteutuksesta vastaa ympä-
ristöministeriö (Kuva 3). Asumisen ja rakentamisen ePal-
veluihin kuuluu Elinympäristön tietopalvelut, joissa ke-
hitetään ja toteutetaan kyselypalvelu Harava, vahtipalvelu 

Tarkkailija ja tietopalvelu Liiteri (Taulukko 1). Suomen 
ympäristökeskus (SYKE) on tiiviisti mukana palveluiden 
kehittämisessä ja toteutuksessa. Elinympäristön tietopalve-
luiden projektipäälliköt ovat SYKEstä.
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alue kartalta sekä antaa sähköpostiosoitteensa, johon haluaa 
vastaanottaa tietoja. Tarkkailija on räätälöity järjestelmä ja se 
pohjautuu Leikin Focus -tuotteeseen, jonka koneäly löytää 
kuhunkin aihealueeseen liittyvät käyttäjää kiinnostavat si-
sällöt ja dokumentit. Tarkkailija kerää tietoa eri toimijoiden 
verkkopalveluista ja ilmoittaa niistä herätteinä käyttäjälle. 
Herätteiden kautta käyttäjä voi hakea ajankohtaiset tiedot 
suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämiskohteista, sekä ha-
lutessaan nähdä niihin liittyvät tiedotteet, sosiaalisen median 
julkaisut ja päivitykset. Tarkkailijan käyttö on ilmaista kan-
salaisille. Vahtipalvelu Tarkkailija kytkeytyy kiinteästi kyse-
lypalvelu Haravaan. Tarkkailijan avulla asukkaat ja osalliset 
saavat tiedon uudesta kyselystä tai lausuntopyynnöstä, joka 
on julkaistu organisaation www-sivuilla.

Tietopalvelu Liiteri on rakennetun ympäristön ja asumi-
sen tietovarasto- ja analyysipalvelu. Sen kautta saa tulevai-
suudessa viranomaistiedon luotettavasti ja kattavasti yhdestä 
paikasta. Myös Haravalla laadittujen kyselyiden tulokset ovat 
tuotavissa Liiteriin, mikäli kyselyn tekijä on sallinut niiden 
julkaisun. Liiteriin tullaan rakentamaan monipuoliset haut 
tietojen etsimiseen sekä valmiita kartta- ja tilastoesityksiä. 
Tietoa voi analysoida karttapohjaisin tai tilastollisin työka-
luin. Analyysin tulokset on mahdollista siirtää ulkopuoli-

siin suunnittelujärjestelmiin. Liiteri on tarkoitettu lähinnä 
viranomais- ja asiantuntijakäyttöön. Liiterin kilpailutus ja 
toteuttajan valinta on vielä edessä. Tietopalvelu valmistuu 
alkuvuodesta 2014.

Palvelut tulvariskien hallinnassa
Tulvariskien hallinnan suunnittelun on tarkoitus olla vuo-
rovaikutteinen prosessi. Viranomaissuunnittelu saadaan tar-
koituksenmukaiseksi, kun arvioinnin ja suunnittelun kohtee-
na olevien alueiden asukkaat ja toimijat ovat mukana alusta 
lähtien. Esimerkiksi suunnittelussa käytettävät paikkatietoai-
neistot ovat kattavuudestaan huolimatta aina joltain osin vir-
heellisiä ja näiden tarkistamisessa paikallinen asiantuntemus 
on tärkeää. Esimerkkejä paikallistuntemuksesta ovat kohtei-
den sijaintien ja käyttötarkoitusten oikaisu ja ajantasaista-
minen. Tulvien osalta paikallistuntemusta ovat esimerkiksi 
aiempien tulvien peittämät alueet, reitit tulva-alueilla, ve-
denkorkeudet sekä tulvien aiheuttamat vahingot. Varsinkin 
jää- ja hyydepadot voivat muodostua yllättäviin, havainto-
laitteiden ulottumattomissa oleviin paikkoihin ja aiheuttaa 
suurta vahinkoa.

Riskiviestinnässä tulee pyrkiä tasapainoon, jossa tiedo-
tetaan ihmisiä, mutta myös tarjotaan uusia tapoja muuttaa 

Kuva 2. Harava-kyselypalvelun prototyypistä laadittu luonnos tulvariskien alustavan arvioinnin kuulemiseen. 
(Lähde Harava 2012)

Teollisuus- 
laitos

1 Taustatiedot 

2 Aluerajaukset 

3 Väestö 

4 Terveys 

5 Erityiskohteet 

6 Ympäristö 

7 Kulttuuri 

8 Tulvahavainnot 

9 Kulttuuriperintö 

10 Palaute 

5/10 Ehdotetun tulvariskialueen erityiskohteet 

Kartalta puuttuu kohde 

Esitetty kohde ei ole riski 

Kohde on väärässä paikassa 

Kohteen luokittelu on väärä 

Muu huomio 
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nykyisiä käytäntöjä. Tavoitteena on prosessi, jossa ihmisten 
arvot ja mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon yhdys-
kuntaa suunniteltaessa. Kasvokkainen vuorovaikutus on tä-
hän paras tapa, mutta se on myös hyvin resurssi-intensiivinen 
ja siksi saadun palautteen määrä suhteessa sen keräämiseen 
käytettyihin voimavaroihin voi jäädä pieneksi. Kyselyillä voi-
daan lähettää vastauspyyntö laajalle joukolle, mutta vastauk-
sen saaminen edellyttää hyvin toteutettua, ajoitettua ja mie-
lenkiintoista materiaalia.

Harava tarjoaa perinteistä kyselylomaketta tai vapaamuo-
toista palautetta monipuolisemman vaihtoehdon, jolla kuu-
lemisasiakirjassa esitetyt asiat voidaan kyselylomakkeiden li-
säksi näyttää kartoilla - ja vastaaja voi myös antaa palaut-
teensa karttapohjalla (Kuva 2). Vastaaja voi siirtyä kartalla 
esimerkiksi oman elinympäristönsä kohteisiin, nähdä siellä 
tunnistetut riskitekijät tai ympäristöön vaikuttavat toimen-
piteet ja saada niistä lisätietoja ilman että on välttämättä tu-
tustuttava tausta-asiakirjaan. Mielipiteensä voi kertoa joko 
karttapohjalla esittämällä muutoksia, poistoja tai lisäyksiä 
tai perinteisellä lomakkeella. Kaikki tulvariskien hallinnassa 
käytetty ja tuotettu paikkatietoaineisto voidaan tuoda raja-
pintojen avulla Haravaan. Paikkatietona annetut vastauk-
set voidaan siirtää kustannustehokkaasti suunnittelijoiden 
omiin järjestelmiin. Seuraava kuulemiskierros vuonna 2014 
on suunniteltu toteutettavaksi Haravaa hyödyntäen.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien kuulemisen tiedotta-
misessa voidaan hyödyntää myös SADe-ohjelmassa toteutet-
tavaa vahtipalvelu Tarkkailijaa. Kuten vuoden 2011 kuulemi-
sesta ilmeni, palautteen määrä jäi vähäiseksi. Yksi syy tähän 
lienee, että tieto kuulemisesta ei saavuttanut osallisia tarpeek-
si hyvin. Vuoden 2014 kuulemiskierroksella on käytössä uu-
si karttapohjainen kyselytyökalu ja tiedottamiskanava, jonka 
avulla toivotaan runsaasti palautetta ja arvokasta tietoa tulva-
riskien hallintaan. Kiinnostavasti toteutetun karttakäyttöliit-
tymän avulla kansalaisen kynnys tutustua elinympäristöään 
koskevaan suunnitteluun madaltuu, sillä kiinnostuksen koh-
teita koskeva tieto on helpompi löytää vapaasti liikuteltavalta 
kartalta kuin raporteista. Erilaiset sähköiset herätepalvelut ja 
mahdollisuus tiedon jakamiseen sosiaalisessa mediassa paran-
tavat tiedon leviämistä.

Kirjallisuus
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SADe 2012: Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma internet-
sivut www.vm.fi/sade
Sane, M. 2010. Paikkatietomenetelmä tulvariskien alustavaan arviointiin. Diplomi-
työ, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan 
laitos. http://civil.tkk.fi/fi/tutkimus/vesitalous/opinnaytteet/diplomityot
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Luonnonvara- ja ympäristöseurantojen historia voidaan 
karkealla tavalla jäsentää kolmeen aaltoon (Kuva 1). 
Ensimmäinen niistä sai alkunsa 1800-luvun puolivä-

lissä, jolloin käynnistyivät säähän ja hydrologiaan liittyvät 
tiedonkeruut. Ilmatieteen laitoksen edeltäjäorganisaatio, 
Helsingin yliopiston magneettinen observatorio, perustettiin 
Keisari Nikolai I:n allekirjoittamalla päätöksellä 28.3.1838 
(Ilmatieteen laitos, 2013). Sen tehtäviin kuului mitata maan 
magneettikentän vaihteluja ja suorittaa ilmatieteellisiä ha-
vaintoja. Pisimmän hydrologisen eli päivittäisen vedenkor-
keushavaintosarjan keruu puolestaan käynnistyi Saimaan ala-
osassa, Lauritsalassa vuonna 1847 (Korhonen, 2007).

Vuoden 1899 suurtulvan seurauksena hydrologinen seu-
ranta laajeni, kun vuonna 1908 perustettiin Hydrografinen 
toimisto. Metsien tilan tilastolliseen otantaan perustuvat val-
takunnan metsien inventoinnit käynnistyivät 1920-luvulla. 
Ne aloitettiin, koska kaskitalouden, tervanpolton, poiminta-
hakkuiden ja nousevan metsäteollisuuden epäiltiin johtavan 
metsien häviämiseen (Metla, 2013). 

Ensimmäisen aallon seurannat olivat ja ovat luonteel-
taan hyvin operationaalisia. Inventoimalla säännöllisesti 
luonnonvarojen, esim. metsä- ja vesivarojen määrää, voitiin 
niiden kehitystä suunnitella ja ohjata haluttuun suuntaan. 
Huomionarvoista on myös se, että laskenta oli mukana jo 
sangen varhain. Esimerkiksi vesivarojen käytön suunnittelus-
sa käytettiin altaiden vesitaseita, purkautumiskäyriä ja mui-
ta laskennan aputyökaluja, joiden yhdistelmiä saattaisimme 
nykyisin kutsua malleiksi.

Toinen seuranta-aalto käynnistyi 1960-luvulla. Sen liik-
keellepaneva voima oli ympäristöherätys ja Suomessa ennen 
kaikkea huoli vesien tilasta. Monet vesimuodostumat olivat 
pistekuormituksen takia heikossa kunnossa ja sodan koette-
lemuksista nousevalla, vaurastuvalla yhteiskunnalla alkoi ol-
la varaa kiinnittää huomiota myös elinympäristön laatuun. 
Alkoi keskustelu vesiensuojelusta, perustettiin Vesihallitus 
ja syntyivät myös valtakunnalliset vesistöseurannat. 1970-
luvun alkuun mennessä muotoutui myös aivan uudella ta-
valla määritelty käsite – ympäristö (Haila&Jokinen, 2001). 
Se ei enää tarkoittanut Jukolan veljesten turvallista pihapii-
riä vaan ajatusta siitä, että teollistuneessa ja kaupungistu-
neessa maailmassa ympäristöön kohdistuu uhkia, joiden seu-
rauksena elämän edellytykset voivat murentua. Vesi- ja ve-
sistöseurannat kasvoivat nykyiseen mittaansa 1980-luvulla. 
Perustettiin Ympäristöministeriö 1983 ja Vesi- ja ympäristö-
hallitus (VYH) 1986. Vesiseurannat saivat rinnalleen joukon 
luonnon monimuotoisuuden seurantoja.

Kolmas seuranta-aalto 
alkoi 1990-luvun puoli-
välissä, kun Suomi liittyi 
Euroopan Unionin jäsenek-
si. Samoihin aikoihin VYH 
korvautui Suomen ympä-
ristökeskuksella, SYKEllä. 
EU-jäsenyyden myötä kan-
sallisia seurantajärjestelmiä 
alettiin vähin erin sopeuttaa 
EU:n asetusten mukaiseksi. 
Luonnontieteellisen ympäris-
tötutkimuksen rinnalle nousi 
aiempaa selvästi vahvempana 
tekijänä myös yhteiskunnalli-
nen ympäristötutkimus.

JUHANI KETTUNEN
TkT
Ohjelmajohtaja
Suomen ympäristökeskus
E-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi

Monitor-2020 ohjelman tavoite on uudistaa suomalaiset ympäristöseurannat nykyisten ja potentiaalisten 
käyttäjien tarpeiden mukaisiksi. Tarkoituksena on integroida seurannat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, 
poistaa päällekkäisyydet ja muuttaa parhaat käytännöt seurantajärjestelmän yleisiksi toimintatavoiksi.

MONITOR-2020 -ohjelma 
muuttaa seuranta-ajattelua

Kuva 1. Vesi- ja ympäristöseurannat ovat kehittyneet kolmessa aallossa, 
jotka alkoivat 1850-luvulla, 1960-luvulla ja 1990-luvun puolivälissä. 
MONITOR-2020-ohjelma käynnistää neljännen aallon.
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Monitor-2020
Monitor-2020 aloittaa neljännen vesi- ja 
ympäristöseurantojen kehitysaallon. Sen 
synnyn perimmäisenä syynä oli ristirii-
ta kasvavien, lähinnä EU-säädöksiin pe-
rustuvien seurantavelvoitteiden ja supis-
tuvien resurssien välillä. Monitor-2020-
ohjelman varsinaisena lähtölaukaukse-
na voidaan pitää kesällä 2011 julkaistua 
Ympäristön tilan seurannan strategiaa 
(Ympäristöministeriö, 2011), jonka poh-
jalta käynnistettiin kehittämisohjelman 
suunnittelu. Strategian keskeisenä läh-
tökohtana oli tuottaa enemmän vähem-
mällä. Ohjelman päätavoitteena on vuo-
teen 2020 mennessä luoda Suomeen uu-
distettu seurantajärjestelmä, joka tuottaa 
perustietoa (a) ympäristöön kohdistuvista 
paineista, (b) ympäristön käytöstä ja hoi-
dosta (c) ympäristön tilasta ja sen muu-
toksista sekä (d) ympäristöpolitiikan to-
teutumisesta ja valitun politiikan toimi-
vuudesta. Ohjelman tarkoituksena on uu-
distaa ympäristöseurannat nykyisten ja po-
tentiaalisten käyttäjien tarpeiden mukai-
siksi. Edelleen, tavoitteena on integroida 
seurannat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, 
poistaa päällekkäisyydet ja muuttaa par-
haat käytännöt seurantajärjestelmän ylei-
siksi toimintatavoiksi.

Seurantojen kehittämistyössä olemme toistuvasti törmän-
neet ajatukseen, että seuranta-aineistojen nykyinen käyttö 
on niiden tuotantovolyymiin verrattuna vähäinen. Myös 
Rosenström (2009) päätyi samankaltaiseen johtopäätökseen 
tutkittuaan, kuinka esimerkiksi päätöksentekijät käyttivät 
työssään kestävän kehityksen indikaattoreita. Seurantojen 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ehdoton edellytys kuiten-
kin on, että seurantatietoa käytetään ja että siihen luotetaan 
(Kuva 2). Käytön lisääntymistä ei välttämättä voi taata, mut-
ta yksi sen välttämättömistä edellytyksistä on nykyistä oleelli-
sesti parempi palvelukyky. Tiedon tulee olla helposti ja nope-
asti saatavissa ja löydettävissä, sen käytön tulee olla helppoa 
ja näkökulman tulee sopia ongelman ratkaisuun. Lisäksi, tie-
don tulvan maailmassa, tieto on osattava esittää myös mie-
lenkiintoisessa muodossa. Luottamus seurantatietoon taas 
voi vähänkään pidemmällä aikavälillä syntyä vain, jos se on 
laadukasta. Laadukkuus vaatii, että seurantatieto sopii rat-
kaistavaan ongelmaan, sitä on riittävästi, se on luotettavaa ja 
ymmärrettävää. Myös tiedon tuoreuteen ja erilaisia ilmiöitä 
koskevan informaation yhdisteltävyyteen tulee kiinnittää ai-
empaa enemmän huomiota.

Arvoketju – analysoinnin työkalu
Porter (1985) esitti klassikoksi muuttuneessa kirjassaan aja-
tuksen, jonka mukaan minkä tahansa hyödykkeen jalostus-
ta raaka-aineesta tuotteeksi, voidaan kuvata arvoketjuna. Se 
on prosessi, jonka jokainen yksittäinen vaihe, nostaa tuot-

teen arvoa. Ao. ajattelu sopii erinomaisesti myös ympäristö-
seurantojen analysointiin. Ovathan ne prosessi, jossa tiedon 
raaka-aineesta, esimerkiksi kenttänäytteestä tehdään ensin 
mittausdataa, mittausdatasta eri tavoin yhdistelemällä infor-
maatiota, informaatiosta jatkojalostamalla tietoa ja tiedos-
ta ratkaisuja asetettuihin ongelmiin (Kuva 3). Myös tiedon 

Kuva 2. Seurantojen yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus edellyttää hyvää palvelukykyä 
ja korkeaa laatua.

Kuva 3. Esimerkki tiedon arvoketjusta. Tummat laatikot kuvaavat tiedon 
jakelun muotoja.

FCG
Hallitsemme vesihuollon 
koko elinkaaren. 
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arvoketjussa sen arvo kasvaa jalostusasteen noustessa. Siinä 
vaiheessa, kun käsillä on raaka-aine, näyte, on syntynyt vas-
ta kustannuksia. Näytteen analysointi dataksi, nostaa jalos-
tusastetta. Vielä data-vaiheessakin tuotannon taloudellinen 
arvo on usein pakkasella. Aineiston tuotantoon on mennyt 
enemmän panoksia kuin siitä saadaan ulos tuotoksina. Tästä 
syystä datasta kannattaa usein jalostaa informaatiotuotteita, 
eräänlaisia Lego-palikoita, joita nopeasti yhdistelemällä voi-
daan sitten tuottaa nopeasti tietoa ja ratkaisuja erilaisiin on-
gelmiin. Tyypillisiä vesiseurantojen informaatiotuotteita ovat 
esimerkiksi valuma-alueen eri pisteisiin lasketut arviot kysei-
sen pisteen yläpuolella olevien erilaisten maankäyttömuoto-
jen pinta-aloista. Niitä voidaan sitten nopeasti yhdistellä, jos 
on tarpeen arvioida vaikkapa maankäytön vesistöpaineita ao. 
pisteessä. Nopea arvio voidaan tehdä ominaiskuormitusten 
ja aluearvioiden perusteella.

Tavoitteena oppiminen muilta ja tehokkuus
Tiedon arvoketju on hyvä työkalu myös tiedon tuotantojär-
jestelmien kehittämisessä, missä sitä voidaan käyttää koke-
musten siirtoon ja toisaalta tuotantoketjun sisäisen tehok-
kuuden suunnitteluun. Kokemusten siirto tapahtuu tutki-
malla muiden arvoketjuja ja siirtämällä parhaimmin toimivat 
käytännöt omaan käyttöön. Jos joku on esimerkiksi keksi-
nyt tehokkaan tavan jakaa tietoa verkossa, saattaa sama ta-
pa soveltua myös muille. Erityisen hyödyllistä tämä ns. ho-
risontaalinen integroituminen on silloin, kun useiden eril-
listen tiedon arvoketjujen, esimerkiksi ympäristöä ja talo-
utta koskevien tiedonkeruiden halutaan toimivan yhdessä. 
Analysoidaan ketjuja rinnan ja harmonisoidaan ja standar-
doidaan toimintatavat.

Tiedontuotantoa voidaan integroida myös toisessa suun-
nassa, vertikaalisesti. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, et-
tä pyritään muodostamaan pituudeltaan sellainen arvoketju, 
joka on kustannuksiltaan tai toimintavarmuudeltaan edulli-
sin. Kun työvoimakustannukset ovat suuret suhteessa inves-
tointikustannuksiin, kannattaa ketjua automatisoida. Vesi- ja 
ympäristöseurannoissa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että mittaukset pyritään kenttänäytteenoton ja laboratorion 
sijaan hoitamaan automaateilla ja siirtämään syntyvä data 
välittömästi tietovarastoon. Vielä tehokkaammin ketju ehkä 
toimisi, jos myös raportointi voitaisiin tehdä muuttamalla 
automaatin tulokset suoraan informaatioksi.

Julkinen ja yksityinen
Tiedolla ja sen esiasteilla, datalla ja informaatiolla, on toisen-
lainen luonne kuin perinteisillä hyödykkeillä. Ne nimittäin 
eivät kulu käytettäessä ja vaan yleensä käy juuri päinvastoin. 
Niiden arvo kasvaa jaettaessa. Tähän perustuu myös ajatus 
avoimesta aineisto-, informaatio- ja tietopolitiikasta. Vaikka 
seurantatietoa tuotetaan pääsääntöisesti julkisen, yhteiskun-
nallisen päätöksenteon tueksi, voidaan samaa tietoa toisio-
käyttää myös muihin tarkoituksiin, vieläpä monen monta 
kertaa. Niinpä sekä data, informaatio että itse tieto kannat-
taa saattaa julkiseksi heti, kun ne syntyvät. Näin maksimoi-
daan mahdollisuus, että niistä syntyy uutta tietoa ja tietoon 
perustuvaa liiketoimintaa.

Lopuksi
Seurantatiedon kolme ensimmäistä aaltoa ovat perustuneet 
siihen, että seurantajärjestelmiin on lähinnä lisätty uusia tie-
donkeruita. Neljännessä aallossa on valittu toisenlainen lä-
hestymistapa. Eri seurantajärjestelmät pyritään integroimaan 
yhtenäiseksi järjestelmäksi, jonka tuottama aineisto, infor-
maatio ja tieto soveltuisivat monenlaisten yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja tieteellisten ongelmien ratkaisuun.
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Otannan suunnittelu alkaa kohdepopulaation määrit-
tämisestä. Tämä on se joukko mahdollisia havainto-
paikkoja, alkioita, johon seurannan tulokset on tar-

koitus yleistää. Valitsemalla populaatioksi kaikki seuranta-alu-
een pisteet päästään pinta-alapohjaisiin tuloksiin, esimerkiksi 
kuinka suuri osa metsäalasta on arvokkaita luontotyyppejä tai 
mikä on keskimääräinen ravinnepitoisuus per pinta-alayksik-
kö. Jos puolestaan tavoitteena on selvittää vaikkapa niiden jär-
vien osuus, joiden ekologinen tila on huono, niin kohdepopu-
laation alkioita ovat kaikki seurannan kohteena olevat järvet.

Tässä esityksessä lähdetään siitä, että seurannan tavoittee-
na on arvioida jonkin kohdepopulaation alkioihin liittyvän 
vastemuuttujan y populaatiokeskiarvoa. Tämä voi äkikseltään 
kuulostaa kovin rajoittuneelta lähtökohdalta, mutta käytän-
nössä lähes kaikki seurannan alueittaiset tulokset voidaan tul-
kita sopivasti määritellyn muuttujan populaatiokeskiarvojen 
estimaateiksi eli käytettävissä oleviin havaintoihin perustu-
viksi arvioiksi. Tämä on tietysti ilmeistä, jos seurannan koh-
teena ovat vaikkapa keskimääräiset pitoisuudet. Mutta myös 
luokitteluun perustuvat tulokset voidaan nähdä erikoistapa-
uksena keskiarvon estimoinnista: Esimerkiksi niiden järvien 
osuus, joiden ekologinen tila on huono, saadaan keskiarvo-
na muuttujasta, jonka arvo on 1 niille järville, joiden tila on 
huono, ja 0 muille.

Aputiedolla tarkoitetaan tässä koko populaation kattavia 
havaintoja yhdestä tai useammasta y:n kanssa korreloituneesta 
muuttujasta x. Korreloituneisuus tarkoittaa sitä, että x:n arvojen 
vaihtelu populaatioalkioiden välillä on enemmän tai vähemmän 
samankaltaista kuin y:n arvojen vaihtelu; mitä enemmän sen pa-
rempi. Kaukokartoitus on tyypillinen esimerkki aputiedon läh-
teestä: kattavaa, suhteellisen edullista havaintomateriaalia, mut-
ta ei välttämättä juuri siitä ilmiöstä, johon seurannan halutaan 
kohdistuvan. Yksinkertaisuuden takia tässä kirjoituksessa käsi-
tellään tarkemmin vain yhden apumuuttujan tapausta.

Jotta aputietoa voitaisiin käyttää otannan kohdentami-
seen, on kohdepopulaation täsmentämisessä otettava huomi-
oon seurannan tavoitteiden lisäksi myös käytettävissä olevan 
aputiedon luonne. Silloin kun suunnitteilla on uusien seu-
rantapaikkojen verkosto, hyödyllisintä on kattava paikkatie-
to numeeristen teemakarttojen muodossa. Tässä tapauksessa 
kohdepopulaatioksi valitaan muodollisesti kartan kuva-al-
kioiden (pikselien) seuranta-alueelle osuvat keskipisteet. Jos 
puolestaan olemassa olevasta seurantaverkostosta ollaan valit-
semassa niitä paikkoja, joissa mittauksia tällä kertaa voidaan 
toteuttaa, niin käyttökelpoinen aputieto ovat koko verkostoa 
koskevat aiemmat havainnot. Näin päädytään kaksivaiheiseen 
otantaan, jossa ensimmäisen vaiheen otos - koko verkosto - 
toimii toisen vaiheen populaationa.

Otantateoriaan perustuva seurannan kohdenta-
minen takaa sen, että havaintopaikkojen valikoi-
tumisesta johtuvilta systemaattisilta arviointivir-
heiltä vältytään ja tulosten luotettavuutta voi-
daan arvioida. Aputietoa pystytään otantateo-
rian puitteissa käyttämään sekä resurssien koh-
dentamisen että aineistojen analysoinnin tukena. 
Tämä artikkeli perustuu valtakunnan metsien in-
ventoinnissa (VMI) käytettäviin menetelmiin, jot-
ka kuitenkin soveltuvat muihinkin seurantoihin.

Aputiedon käyttö seurannan 
kohdentamisessa ja estimaattien 
tarkentamisessa

Kirjoittajat ovat osallistuneet valtakunnan metsien 
inventointien suunnitteluun ja menetelmäkehitykseen.
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Otanta ja keskivirhe
Havaintopaikkojen joukkoa voidaan tilastotieteellisessä mie-
lessä sanoa otokseksi, jos kaikilla populaation alkioilla i oli läh-
tökohtaisesti nollasta poikkeava todennäköisyys pi tulla vali-
tuksi havaintopaikaksi. Tällöin muuttujan y populaatiokes-
kiarvon harhaton estimaattori on havaintojen yi painotettu 
keskiarvo painoilla wi=1/pi. Harhattomuus tarkoittaa toi-
saalta sitä, ettei estimaattorissa ole havaintopaikkojen vali-
koitumisesta johtuvaa systemaattista virhettä ja toisaalta sitä, 
että siihen perustuvan arvion luotettavuutta voidaan mitata 
keskivirheellä. Harhattoman estimaattorin arvon (estimaa-
tin) laskemiseen tarvitaan siis populaatioalkioista vain rea-
lisoituneiden havaintopaikkojen suhteelliset mukaantuloto-
dennäköisyydet. Jos esimerkiksi järviä poimitaan otokseen 
sen mukaan osuuko niihin satunnaisesti sijoiteltuja pisteitä, 
niin mukaantulotodennäköisyydet ovat suoraan verrannolli-
sia pinta-aloihin ja oikeat painot wi ovat näiden käänteislu-
kuja. Otoksen ulkopuolelle jääneiden järvien pinta-aloja ei 
tarvita. Jos taas poimitaan täysin satunnainen joukko järviä, 
niin voidaan käyttää painottamatonta keskiarvoa, olettaen 
tietysti että seurannan kohteena on (painottamaton) popu-
laatiokeskiarvo yli järvien.

Harhattoman estimaattorin keskivirhe kuvaa siitä johtu-
vaa epävarmuutta, että otos kattaa vain osan populaatioal-
kioista. Yleisimmin käytetty epävarmuutta kuvaava 95 pro-
sentin luottamusväli yltää itse estimaatista kahden keskivir-
heen verran molempiin suuntiin. Jos N alkion populaatiosta 
poimitaan otokseen n alkiota täysin satunnaisesti ja muiden 
alkioiden poiminnasta riippumattomasti, niin mukaantulo-
todennäköisyys on kaikille sama pi ≡ p ≈ n/N ja paras har-
haton estimaattori (jos aputietoa ei huomioida) on otoskes-
kiarvo .yy w =  Jos lisäksi otantasuhde p on pieni, niin otos-
keskiarvon keskivirhe on

 ,/2 ns yy  (1)

missä 2
y  on vastemuuttujan y alkioiden välistä vaihtelua 

mittaava populaatiovarianssi.
Yksinkertaisimmillaan keskivirheeseen vaikuttavat siis 

vain vastemuuttujan vaihtelu ja otoskoko, joista ensimmäi-
nen yleensä on mitä on ja jälkimmäinenkin seurantaresurs-
sien sanelema. Mutta keskivirheeseen voi vaikuttaa myös va-
litsemalla toisenlaisen otanta-asetelman: Annetaan mukaan-
tulotodennäköisyyksien vaihdella ja/tai luovutaan alkioiden 
mukaantulon keskinäisestä riippumattomuudesta. Vaikka se 
vähän paradoksaaliselta saattaa kuulostaakin, keskivirhe on 
– kiinteällä populaatiovarianssilla – sitä pienempi, mitä suu-
rempi otoksen sisäinen varianssi on, eli mitä suurempaa osaa 
populaatiovaihtelusta otos edustaa. Otoksen sisäinen varians-
si on puolestaan sitä suurempi, mitä vähäisempää on otosal-
kioiden keskinäinen korrelaatio.

Tässä kohti on korkea aika huomauttaa, että tässä kirjoi-
tuksessa on pyritty suhteelliseen helppolukuisuuteen osin 
täsmällisyyden kustannuksella. Esimerkiksi tällainen puhe 
korrelaatiosta – joskin se toivottavasti auttaa oikeansuuntai-
sen intuition muodostumisessa – vaatisi oikeasti perinteisen 
asetelmapohjaisen viitekehyksen täydennykseksi mallipohjai-

sen käsitteistön ja melkoisesti lisää määritelmiä. Cochranin 
(1977) vanha kirja on edelleen suositeltava lähdeteos niil-
le, jotka kaipaavat täsmällistä esitystä asetelmapohjaisesta 
otantateoriasta, Valliant ym. (2000) on oiva esitys mallipoh-
jaisesta teoriasta, ja Gregoire & Valentine (2008) esittele-
vät otantateoriaa luonnonvarojen ja ympäristön seurannan 
näkökulmasta.

Systemaattinen otanta
Usein törmää luuloon, että otantateorian soveltaminen vaa-
tii täysin satunnaista otantaa. Tämän kirjoituksen tärkein 
tarkoitus on kertoa tehokkaammista tavoista valita havain-
topaikat kuitenkin niin, että tilastollisen otannan kriteerit 
täyttyvät. Yksinkertaisin ympäristön seurantaan soveltuva ja 
useimmiten ainakin täysin satunnaista otantaa suositeltavam-
pi tapa on systemaattinen otanta, josta puolestaan yksinker-
taisin tapaus on sijoitella havaintopaikat seuranta-alueen kat-
tavan neliöhilan muotoon (esim. Kuvan 1 rypäät). Tämäkin 
varsin rajattua satunnaisuutta sisältävä menetelmä toteuttaa 
tilastollisen otannan edellytykset, kunhan havaintoverkoston 
asettelu (lähtöpisteen valinta) ei millään tavalla riipu vaste-
muuttujan arvoista.

Spatiaalisesti systemaattinen otanta on satunnaisotantaa 
tehokkaampi (keskivirhe pienempi kuin samankokoisesta täy-
sin satunnaisesta otoksesta saatava) silloin, kun vastemuut-
tujan arvoissa on positiivista spatiaalista autokorrelaatiota: 
Arvot kahdessa toisiaan lähellä sijaitsevassa paikassa ovat kes-
kimäärin samanlaisempia kuin kahdessa toisistaan kauempa-
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na sijaitsevassa. Tällä oletuksella syste-
maattinen otanta johtaa pienempään 
keskimääräiseen havaintojen väliseen 
korrelaatioon – satunnaisotokseen tu-
lisi myös lyhyempiä havaintopaikko-
jen välisiä etäisyyksiä, joista korrelaa-
tiota kertyy.

Jos käytettävissä on koordinaatte-
ja parempaa aputietoa, voidaan syste-
maattinen otanta toteuttaa sen avulla: 
Järjestetään populaatio apumuuttujan 
x arvojen mukaan ja valitaan otokseen 
joka k:s, missä k × otoskoko ≈ popu-
laatiokoko. Systemaattisen otannan 
ongelmana on se, että sillä saavutettu 
estimaattorin tarkentuminen on han-
kala kvantifioida. Harhatonta keskivir-
he-estimaattoria ei ole ja useimmiten 
estimaattorin keskivirhettä arvioidaan 
yksinkertaisen satunnaisotannan kaa-
valla (1), joka yliarvioi keskivirhettä 
positiivisen autokorrelaation tapauk-
sessa. Yliarviointia voidaan kuitenkin 
lieventää suhteellisen yksinkertaisilla 
ja yleispätevillä menetelmillä (esim. 
Heikkinen 2006).

Ryvästetty otanta
Ryvästys on tavallaan systemaattisen 
otannan vastakohta: Otos koostuu ha-
vaintopaikkojen ryhmistä, joiden sisäl-
lä paikat ovat suhteellisen lähekkäin. 
Kuten edellä esitetystä voi päätellä, tä-
mä johtaa tyypillisesti huonompaan 
tarkkuuteen kuin täysin satunnainen 
otos, systemaattisesta puhumattakaan. 
Ryvästyksen perusteena onkin (oltava) 
kustannustehokkuus: Kun kerran jo-
honkin hankkiudutaan, saadaan siel-
lä suhteellisen pienellä lisävaivalla kar-
toitettua useampikin havaintopaikka. 
Esimerkiksi VMI:ssa koealat on ryväs-
tetty sillä periaatteella, että yhden ry-
pään mittaaminen on pääsääntöisesti 
yhden päivän työ ja rypään koealat ovat 
järkevän kävelymatkan sisällä (koeala-
väli luokkaa 100-500 m). Rypäät on 
puolestaan sijoiteltu edellä kuvatun 
systemaattisen otannan mukaisesti ja 
ryväsväli on luokkaa 5-10 km.

Jos rypäät ovat lähtökohtaisesti yh-
tä suuria, on keskivirheen arviointi 
yksinkertaisinta toteuttaa käyttämäl-
lä havaintoyksikkönä koko ryvästä. 
Kaavan (1) varianssi on tällöin ryväs-
keskiarvojen välistä ja otoskoko rypäi-
den määrä. Kaavan (1) soveltaminen 

koealakohtaisesti johtaisi tyypillisesti 
keskivirheen aliarviointiin. Ryvästys 
aiheuttaa myös omanlaisiaan kiemu-
roita ositetun otannan toteuttamiseen 
(seuraavat kaksi kappaletta).

Ositettu otanta
Ositetussa otannassa populaatio jae-
taan aputietoa käyttäen ositteisiin ja 
otanta suoritetaan kussakin ositteessa 
erikseen. Harhattomuuden takaami-
seksi kaikkia ositteita on havainnoi-
tava, mutta otantasuhde voi vaihdella 
ositteiden välillä. Näin on mahdollis-
ta kohdentaa suurin osa havainnointi-
resurssia mielenkiintoisimpiin kohtei-
siin, esimerkiksi niihin järviin, joiden 
tila on aiemmin ollut huono. Koko 
populaation osalta ositus johtaa tehok-
kaaseen estimointiin silloin, kun vas-
temuuttujan ositteen sisäinen vaihtelu 
on pientä ainakin joissakin ositteissa. 
Tällöin on optimaalista käyttää suu-
rempaa otantasuhdetta niissä ositteis-
sa, joissa vaihtelu on suurempaa (ns. 
Neymannin kiintiöinti) ja/tai seuran-
nan kustannukset pienemmät.

Suhteellisellakin kiintiöinnillä (sa-
ma otantasuhde kaikissa ositteissa) 
ositettu otanta takaa systemaattisen 
otannan tavoin otoksen tietynasteisen 
edustavuuden ainakin apumuuttujan 
arvojen jakauman suhteen. Jos ositteet 
muodostetaan siten, että ensimmäises-
sä ovat ne k populaatioalkiota, joilla on 
pienimmät apumuuttujan arvot jne., 
ollaan tehokkuudessa jossain täysin 
satunnaisen ja apumuuttujan suhteen 
systemaattisen otannan välimaastos-
sa. Ositteiden rajoilla voi olla vahvasti 
korreloituneita havaintoja, mutta kah-
den ositteen pituisia aukkoja otoksessa 
ei voi olla. Täysin satunnaisessa otan-
nassa tällaisia rajoitteita ei tietenkään 
ole. Systemaattinen otanta puolestaan 
on tyypillisesti tällä tavoin ositettua te-
hokkaampi, mutta – jos otanta on sa-
tunnaista ositteen sisällä – ositetussa 
otannassa keskivirhettä voidaan puo-
lestaan estimoida harhattomasti.

Otoksen edustavuuden takaamisek-
si on olemassa muitakin menetelmiä, 
joista mainittakoon tasapainotettu 
otanta (ks. esim. Valliant ym. 2000): 
Vain sellainen otos hyväksytään, jossa 
apumuuttujan keskiarvo x  on riittä-
vän lähellä populaatiokeskiarvoa .X  
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Kaksivaiheinen otanta ja Pohjois-Lapin VMI
Suurimmassa osassa maata valtakunnan metsien inventoin-
ti toteutetaan systemaattisena ryväsotantana. Pohjoisimmassa 
Lapissa on kuitenkin niin laajoja luontaisesti puuttomia tai 
vähäpuustoisia alueita, että maastotyöresurssin kohdentamista 
on siellä pyritty tehostamaan metsäisyyden vaihtelua kuvaavaa 
aputietoa käyttäen (esim. Tomppo ym. 2001, kappale 2.1.3). 
Tällaista tietoa on kertynyt mm. aikaisempien inventointien 
tuloksena. Erityisesti monilähdeinventointi, josta vähän lisää 
seuraavassa kappaleessa, tuottaa useiden metsäisyyttä kuvaavi-
en muuttujien arvioita jokaiselle 20 × 20 m pikselille. Näiden 
arvioiden avulla koko inventointialue voitaisiin jakaa ositteisiin 
ja käyttää suurempaa otantasuhdetta metsäisemmissä ositteis-
sa. Ositteista tulisi kuitenkin enemmän tai vähemmän repalei-
sia, mikä soveltuu huonosti yhteen ryvästetyn otannan kanssa: 
Rypäät yltäisivät usein useamman kuin yhden ositteen alueel-
le, ja erilliset otannat ositteittain - eli rypäiden rajoittaminen 
yhden ositteen sisälle - johtaisi ryväsotannan kustannustehok-
kuutta huonontavaan vaihteluun rypäiden koealamäärissä.

Pohjoisimman Lapin inventointiasetelmana on tästä syystä 
käytetty kaksivaiheista ositettua otantaa. Ensimmäisen vaiheen 
otos (Kuva 1) on samankaltainen systemaattinen ryväsotos 
kuin muuallakin maassa, mutta rypäiden määrä on moninker-
taisesti suurempi kuin mihin maastotyöresurssia on käytettä-
vissä. Kaikki ensimmäisen vaiheen otoksen rypäät luokitetaan 
aputiedon mukaan ositteisiin ja maastossa mitattava toisen vai-
heen otos (Kuva 2) poimitaan tästä populaatiosta ositetulla 
otannalla. Kesän 2012 inventoinnissa erotettiin metsäisyyso-
sitteiden (1-5) lisäksi omaksi ositteekseen (0) ne ensimmäisen 
vaiheen rypäät, joilla oli maastotietokannan mukaan maata-
lousmaata tai rakennettua maata. Tällä pyrittiin parantamaan 
maankäytön muutosten arvioinnin luotettavuutta. Neymannin 
allokointi toteutettiin niin, että monilähdeinventoinnilla arvi-
oitujen puuston runkotilavuuksien keskiarvon estimaattorin 
keskivirhe minimoitui. Tämä johti sitä suurempaan otantasuh-
teeseen mitä metsäisempi osite (Taulukko 1), koska tilavuuden 
vaihtelu on metsäisemmissä ositteissa suurempaa.

Regressioestimointi ja monilähde-VMI
Regressioestimoinnissa havaittuihin y-arvoihin perustuvaa 
estimaattia korjataan sen mukaan, kuinka paljon apumuut-
tujan otoskeskiarvo x  poikkeaa populaatiokeskiarvosta .X  
Yhtäsuurten mukaantulotodennäköisyyksien tapauksessa po-
pulaatiokeskiarvon regressioestimaattori on 

),(ˆ Xxbyreg −−=µ

missä b on otoksesta estimoitu x:n ja y:n välinen regressio-
kerroin. Yleistyksiä mm. epälineaarisen regression suuntaan 
löytyy esimerkiksi kirjasta Särndal ym. (1992).

Valtakunnan metsien monilähdeinventoinnissa (Tomppo 
ym. 1998, 2008, Metlan tiedote 9.11.2012) sovelletaan lähi-
naapurimenetelmää. Alueittaiset estimaattorit ovat painotettu-
ja keskiarvoja, joissa havaintopaikan i paino wi riippuu siitä, 
kuinka paljon inventointialueella on aputiedon mukaan saman-
kaltaisia kohteita (lähinaapureita). Jos estimaattorissa käytetään 
vain kohdealueen havaintoja, voidaan lähinaapurimenetelmä 

Taulukko 1. Neymannin allokoinnilla saadut ositteittaiset 
koealamäärät ja toisen vaiheen otantasuhteet Kuvan 1 
rypäille. 

Osite 1. vaihe 2. vaihe Otantasuhde, %

0 68 34 50

1 64 27 42

2 165 65 39

3 224 42 19

4 74 8 11

5 56 4 7

yht. 658 180 27

Kuva 1. Ensimmäisen vaiheen otos Pohjois-Lapin 
VMI:ssä kesällä 2012. Kukin 9 koealan ryväs luokiteltiin 
mm. aikaisempia monilähdeinventointeja ja Ilmatieteen 
laitoksen lämpösumma-arvioita käyttäen yhteen kuudesta 
mahdollisesta ositteesta (0-5). Ositetta 0 lukuunottamatta 
rypään koealojen pitäisi olla pääsääntöisesti sitä 
metsäisempiä, mitä pienempi ositenumero on.

Kuva 2. Kuvan 1 rypäistä ne, jotka valittiin maastossa 
mitattavaan toisen vaiheen otokseen. Otantasuhde vaihteli 
ositteittain Taulukon 1 mukaisesti.
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tulkita regressioestimoinnin epäparametriseksi yleistykseksi. 
Useimmiten sitä käytetään kuitenkin pienalue-estimoinnin vä-
lineenä (esim. kunnittaiset tulokset), jolloin mukana on koealoja 
kohdealueen ulkopuolelta. Tässä tilanteessa asetelmapohjainen 
otantateoria ei päde sellaisenaan vaan estimaattorien ominaisuu-
det riippuvat taustalla olevien mallioletusten voimassaolosta.
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Joka päivä on vesipäivä 
–facebook sivulla kirjoit-
tajat kertovat vedestä ja 

siitä, miten hyvä vesihuolto 
turvaa toimivan arjen. Sivua 
päivitetään aktiivisesti 1.2. 
– 30.3.2013. Päivittäjinä toi-
mii Vesilaitosyhdistyksen 
jäsenlaitoksilta koottu 
päivittäjätiimi. 

Facebook sivulla tulee ole-
maan tietoa Maailman vesi-
päivästä 22.3. sekä suoma-
laisen hanaveden laaduk-
kuudesta ja vedentoimituk-
sen liittyvästä palvelusta.

Vesipäivän kampanja Facebookissa

Joka päivä on vesipäivä –sivu on osoitteessa http://www.facebook.com/pages/Joka-päivä-on-vesipäivä/533244716700243
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Aineistot ja informaatio nähdään yhä useammin raa-
ka-aineina, jotka toisin kuin muut voimavarat, li-
sääntyvät ja paranevat jaettaessa. Julkisia tietoaineis-

toja pidetäänkin tuotekehityksen ja tutkimuksen vajaahyö-
dynnettyinä voimavaroina ja innovaatioiden polttoaineena. 
Tietoaineistojen avaamiseen liitetään kovia odotuksia uu-
den liiketoiminnan ja palvelu- ja sovelluskehityksen suh-
teen (Salminen 2012). Aineistoja avattaessa julkiset tiedot 
tuodaan teknisesti ja maksuttomasti käytettäviksi ilman 
käyttörajoitteita. Julkisia tiedot ovat silloin, kun yksityi-
syydensuoja tai muu lainsäädäntö ei estä niiden julkista-
mista (Poikola et al. 2010).

Monet keskeiset tietovarannot, kuten Suomen ympä-
ristökeskuksen seuranta-aineistot, ovat olleet avoimesti 
saatavilla jo vuosien ajan. Parin viime vuoden aikana tie-
toaineistojen avaamista on vauhditettu koko valtionhal-
linnossa mm. erillisen oppaan (Poikola et al. 2010) avulla 
ja korvaamalla tietoa tuottaville laitoksille niitä menetyk-

siä, joita aineistojen myynnin lopettaminen niille aiheut-
taa. Viime vuonna avoin aineistopolitiikka alkoi myös nä-
kyä, kun mm. Maanmittauslaitos toi kartta-aineistonsa ja 
Metsäntutkimuslaitos (Metla) metsävarakarttansa vapaasti 
kaikkien käytettäväksi. Myös Ilmatieteen laitos (säätiedot) ja 
Tilastokeskus (ALTIKA-aluetietokanta) ovat avaamassa laa-
joja, aiemmin maksullisia aineistokokonaisuuksiaan.

EU-tasolla avoimiin aineistoihin on pyritty jo jonkin ai-
kaa mm. paikkatietoinfrastruktuuria (Inspire) ja julkisen sek-
torin tietojen uudelleenkäyttöä (Public sector information, 
PSI) koskevien direktiivien avulla. Monia EU:n tuottamia ai-
neistoja tarjotaan maksuttomasti käyttöön. Hyviä esimerkke-
jä ovat CORINE-maanpeiteluokittelu ja Inspire-direktiivin 
velvoittamat katselu- ja latauspalvelut, jotka ovat tuoneet tär-
keät ympäristöä ja luonnonvaroja koskevat paikkatiedot stan-
dardimuotoisten rajapintojen kautta helposti saataville.

LYNETin luonnonvara- ja ympäristötiedot 
laajaan käyttöön
Osaamisen kehittäminen ja tietovarantojen tehokkaam-
pi yhteiskäyttö ovat olleet alusta asti vuonna 2009 perus-

Yhteistyöllä avataan 
luonnonvara- ja ympäristötiedot

SIRPA THESSLER
FT
LYNET:in pääsihteeri
E-mail: sirpa.thessler@mtt.fi

Parinkymmenen vuoden ajan eurooppalaisia 
virastoja ja tutkimuslaitoksia kannustettiin ra-
hoittamaan toimintaansa aineistojen, rekisteritie-
tojen ja muidenkin tietovarantojen myynnillä. Nyt 
politiikka on muuttunut ja julkisilla varoilla han-
kittuja aineistoja tuodaan vapaasti ja ilmaiseksi 
sähköisessä muodossa kaikkien saataville. Myös 
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteen-
liittymä LYNET avaa arkistojaan ja aineistojaan.

JUHANI KETTUNEN
TkT
LYNETin pääsihteeri 2009-2011
E-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi
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Luonnonvara- ja ympäristötut-
kimuksen yhteenliittymä on 
Elintarviketurvallisuusviraston, 
Geodeettisen laitoksen, Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuslai-
toksen, Metsäntutkimuslaitoksen, 
Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen ja Suomen ympäristö-

keskuksen muodostama verkosto. LYNET on perustettu asetuk-
sella vuonna 2009. Sen tarkoituksena on tiivistää alan tutkimus-
yhteistyötä, tehostaa tietoaineistojen käyttöä sekä kehittää yh-
teistyössä seurantoja sekä tutkimuksen infrastruktuureja ja tuki-
palveluita. LYNETin ohjauksesta vastaa Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön ja Ympäristöministeriön asettama ohjausryhmä.

Lynetin tietoaineistoseminaarin osallistujia.
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tetun Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliitty-
män LYNETin päätavoitteita. Heti perustamisensa jälkeen 
LYNET aloitti yhteisen avoimen aineistopolitiikan valmiste-
lun. Politiikan pääsisällöstä sovittiin jo vuonna 2010 ja kaik-
ki LYNET-laitokset ottivat sen toimintansa perustaksi lop-
puvuodesta 2012. LYNETin aineistopolitiikan (http://www.
lynet.fi/Kehittamishankkeet/datapolitiikka) tavoitteena on 
tuoda laitosten tuottamat aineistot vapaasti, maksuttomas-
ti ja koneluettavassa muodossa tutkimuksen, kansalaisten ja 
yritysten hyödynnettäväksi.

Konkreettisina toimina luonnonvara- ja ympäristötietojen 
avaamiseksi LYNETissä on aloitettu aineistojen sisältöä ku-
vaavien metatietopalveluiden käyttöönotto sekä sanastopal-
veluiden kehittäminen yhteistyössä ja yhteisessä hankkees-
sa (www.metla.fi/life/lifedata). Seuraava suuri ponnistus on 
tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan kehittäminen niin, että 
luonnonvara- ja ympäristötieto saadaan helposti, nopeasti, 
ymmärrettävästi ja toivottavasti myös mielenkiintoa herättä-
vässä muodossa käyttäjien ulottuville.

Ensimmäisinä julkisiksi pyritään saamaan toistuvasti ke-
rättävät aineistot, kuten seurannat. Samalla etsitään kuiten-
kin myös tapoja, joilla yksittäisten tutkimusten tuottamat 
kiinnostavat aineistot saadaan jatkokäyttöön. Luonnollisesti 
kaikkien aineistoja avaaminen ei ole mahdollista tietosuojaan 
liittyvien kysymysten tai muun lainsäädännön takia.

Painopiste tiedonkeruusta tietotuotteisiin
Tietoaineistot ja aineistopalvelut ovat yksi osa tiedonkeruun 
arvoketjua. Laadukkaiden aineistopalveluiden ja tiedontuo-
tannon ylläpito tarkoittaa ketjun kaikkien osien kriittistä tar-
kastelua. LYNET-laitosten tavoitteena on siirtää painopiste 
ketjun alkupäästä, tiedon keruusta sen loppupäähän, tiedon 
jakelun, hyödyntämisen ja jalostamiseen haasteisiin.

LYNETin tavoitteena on hyödyntää luonnonvara- ja ym-
päristötiedon tuotannossa entistä paremmin mittaus- ja kau-
kokartoitusteknologian ja mallinnuksen tuomat mahdolli-
suudet ja lisätä laitosten välistä yhteistyötä tiedonkeruussa. 
Myös kansalaiset ja avoimen datan kehittäjäyhteisöt halu-
taan tutkimusryhmien rinnalle tiedontuotantoon ja palve-
lu- ja sovelluskehitykseen. Avoimien sovellusalustojen seu-
rauksena on jo syntynyt suuri määrä mobiililaitteisiin, esi-
merkiksi älypuhelimiin liitettäviä sovelluksia. Näitä kehit-
täjäyhteisöjä tuetaan tuomalla myös luonnonvara- ja ympä-
ristötieto heidän käytettäväkseen. Entistä tarkemmin pohdi-
taan myös julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin roolia 
tiedontuotannossa.

Liiketoimintaa vai vääriä tulkintoja
Julkisten tietovarantojen avaamiseen ja tiedontuotannon 
muutokseen liitetään hyvin suuria odotuksia. Odotetaan uu-
sia innovaatioita, liiketoimintaa ja palveluita. Luonnonvara- 
ja ympäristötietojen avaamiseen ja tiedontuotannon muutok-
seen liittyvistä mahdollisuuksista on keskusteltu LYNETin 
järjestämissä työpajoissa yhdessä tutkijoiden, viranomaisten 
ja tiedonkäyttäjien kanssa. Avaamisen nähdään tuovan mer-
kittäviä hyötyjä jo lyhyelläkin tähtäimellä mm. päällekkäisen 
tiedonkeruun vähenemisenä, tietojen yhdistämisestä nou-

sevina uusina tutkimuskysymyksinä, aineiston laadun pa-
ranemisena ja tiedon nopeampana siirtymisenä käyttöön. 
Aineistojen tuominen vapaasti muun tutkimuksen ja erilais-
ten kehittäjäyhteisöjen saataville uskotaan myös lisäävän tut-
kimusyhteistyötä. Ehkäpä tästä löytyy motivaatio myös tutki-
joille tuoda aktiivisesti aineistojaan vapaaseen käyttöön.

Toisaalta aineistojen avaamiseen ja eri tietoaineistojen yh-
teiskäyttöön liittyy myös riskejä. Aineistot ovat usein hyvin 
monimutkaisia erilaisine mittaus-, laboratorio- ja otantame-
netelmineen ja tieteellisine taustoineen. Pitkissä aikasarjoissa 
on myös usein tapahtunut muutoksia tiedonkeruussa, jotka 
täytyy osata ottaa huomioon tietoa analysoitaessa. LYNETin 
järjestämissä työpajoissa suureksi riskiksi on nähty että avat-
tujen tietoaineistojen analysointi johtaa virheellisiin päätel-
miin joko tahattomasti tai tahallisesti. Tiedon käyttäjän vas-
tuu onkin suuri arvioitaessa tiedon, analysoinnin ja johtopää-
tösten luotettavuutta. On myös syytä muistaa, etteivät kaikki 
aineistot herätä laajaa kiinnostusta, vaikka ne ovat arvokkaita 
tutkimuksen tai ympäristönseurannan näkökulmista.

Paikkatietotutkimuksesta potkua palvelu- ja 
sovelluskehitykseen
LYNETiin kuuluvat laitokset tuottavat merkittävät määrät 
paikkaan sidottua luonnonvara- ja ympäristötietoa, mutta 
laitoksilta löytyy myös laaja-alainen ja korkeatasoinen osaa-
minen paikkatiedon menetelmä- ja sovelluskehitykseen liit-
tyen. LYNET onkin aloittanut Paikkatiedon tutkimusohjel-
man suunnittelun. LYNET-laitokset tulevat toteuttamaan 
ohjelmaa yhdessä paikkatietoalan tutkimus- ja yrityskump-
paneiden ja rahoittajien kanssa.

Paikkatieto-ohjelma on LYNETin kuudes tutkimusohjel-
ma. Yhdessä Biotalous-, Ilmastonmuutos-, Itämeri-, Kestävä 
maankäyttö- ja Ruokajärjestelmän kestävyys -ohjelmien 
kanssa pyritään laitosten ja sidosryhmien välisellä yhteis-
työllä porautumaan monitieteisesti yhteiskunnan kannalta 
keskeisiin tutkimuskysymyksiin ja nostamaan tutkimuksen 
tieteellistä tasoa. Paikkatieto-ohjelmaa rakennetaan asiakas-
lähtöisesti avoimen luonnonvara- ja ympäristöpaikkatiedon 
sekä palveluiden ja liiketoiminnan näkökulmista

Arvokas vai kallis?
Data muuttuu informaatioksi, informaatio tiedoksi ja ratkai-
suiksi vasta käytössä. Parhaimmillaan luonnonvara- ja ympä-
ristöaineistot auttavat käyttäjää tekemään parempia päätöksiä 
tai harjoittamaan tuottavampaa liiketoimintaa. Arvokas data 
muuttuu kuitenkin helposti kalliiksi, jos aineistoja ei käytetä. 
Siksi se on avattava.
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Perinteisesti vedenlaadun seuranta on pohjautunut 
kiinteiltä havaintopaikoilta otettuihin ja laboratori-
ossa analysoituihin vesinäytteisiin. Asemien sijainti 

on valittu niin, että ne edustaisivat mielenkiinnon kohteena 
olevaa tutkimus- tai seuranta-aluetta ja ottaisivat vesialueen 
ominaispiirteet ja kuormituslähteet huomioon. Tavallisesti 
järvien havaintoasema on sijoitettu syvänteen kohdalle ja 
näytteenotto on ajoitettu siten, että se tuottaisi arvion se-
kä järven kerrostuneisuuskausien että täyskiertojen aikaises-
ta tilasta.

Perinteinen lähestymistapa on viime vuosien aikana jou-
tunut vakavien haasteiden eteen. Seurannan velvoitteet ovat 
lisääntyneet merkittävästi samaan aikaan kun taloudelliset 
resurssit ovat vähentyneet. Kansainväliset sitoumukset kuten 

vesipuitedirektiivi, meristrategiadirektiivi ja HELCOMin 
johdolla tapahtuva Itämeriyhteistyö edellyttävät ympäristön 
tilan seurannalta aiempaa parempaa alueellista ja ajallista kat-
tavuutta ja tulosten luotettavuutta. Näihin vaatimuksiin eivät 
tällä hetkellä käytössä olevat seurantajärjestelmät ole pysty-
neet vastaamaan. Ollaan tilanteessa, jossa säännöllistä seuran-
taa voidaan kustannussyistä toteuttaa vain osassa niistä vesi-
muodostumista, joiden tila tulisi esimerkiksi vesipuitedirek-
tiivin velvoittamana arvioida. Joistakin vesimuodostumista 
vedenlaatutiedot puuttuvat kokonaan ja monissa tapauksissa 
käytössä on vain yksittäisiä mittauksia. Mittaustulokset eivät 
riitä luotettavien tila-arvioiden tekemiseen. Esimerkiksi kaik-
kia Suomen rannikkovesien uloimpia vesimuodostumia ei 
voida tällä hetkellä seurata kattavasti. Tästä syystä vesiensuo-
jelun suunnittelun pohjana toimiva vesimuodostumien eko-
loginen luokittelu on osittain epävarmaa. Ajallisesti harvasta 
näytteenotosta johtuen vain osalla alueista on mahdollista 
saada näkyviin vedenlaadun kausivaihtelu. Seurantatulosten 
käyttökelpoisuutta rajoittaa myös se, että niukkoja seuran-
taresursseja on jaettu tasaisesti vesimuodostumien kesken. 
Monista vesimuodostumista otetaan näytteitä vain joka kol-
mas vuosi, ja kun laadunvaihtelut ovat usein suuria, ei muo-
dostumien tilasta saada luotettavaa kuvaa.

Artikkelissa vertailemme kaukokartoituksen, perinteisten 
järjestelmien sekä reittilaivoihin ja väylämerkkeihin asennet-
tujen laitteistojen käyttöä a-klorofyllipitoisuuden seurannas-
sa. Tavoitteenamme on osoittaa, että uudet menetelmät voi-
vat tarkentaa tietoamme siitä, mitä vedenlaatu ja sen vaihtelu 
ovat alueilla, joilla ei kustannus- tai muista syistä voida mitata 
perinteisin menetelmin.

Kaukokartoitus – optisia havaintoja 
kanavittain
Satelliittikuvien käyttö vedenlaadun mittaamisessa perustuu 
siihen, että vedestä heijastuvasta auringon säteilystä mita-
taan samanaikaisesti useita eri aallonpituusalueita. Kun ih-
missilmä hahmottaa vain kolme heijastuvaa aallonpituusalu-
etta (kanavaa), pystyy satelliitti huomattavasti parempaan. 
Satelliitti-instrumentilla on kanavia usein yli 10, mutta nii-
tä voi olla jopa yli 200. Niinpä, kun paljain silmin erotam-
me vedestä vain levälautat ja veden värin, voidaan satelliit-

Seurantatieto tarkentuu 
palasia yhdistellen

JENNI ATTILA
tutkimusinsinööri
Suomen ympäristökeskus, Geoinformatiikkayksikkö
E-mail: jenni.attila@ymparisto.fi

PIRKKO KAUPPILA, SARI MITIKKA, 
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Kuvassa vasemmalta Pirkko Kauppila, Kari Kallio, Sari Mitikka, 
Seppo Kaitala ja Juhani Kettunen.

Satelliittikuvat, reittialuksiin ja mittausasemille asennetut anturit ja automaattiset näytteenottimet ovat 
hyvää vauhtia tulossa perinteisten, vedenlaadun seurannassa käytettyjen mittausmenetelmien rinnalle. 
Erityisen hyvin ne soveltuvat merialueiden ja suurten järvien vedenlaadun vaihtelun seurantaan. Niillä 
voidaan tuottaa alueellisesti ja ajallisesti aiempaa paljon kokonaisvaltaisempaa tietoa. Seurantatiedon 
kattavuutta ja luotettavuutta voidaan parantaa myös erilaisia aineistoja yhdistämällä.
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tikuvasta useiden aallonpi-
tuusalueiden ja bio-optisen 
mallin avulla tuottaa tulkin-
toja veden pintaosan biolo-
gisista ominaisuuksista sekä 
pintalämpötilasta.

Suomen ympäristökes-
kuksessa on 1990-luvun 
puolivälistä lähtien kehitet-
ty satelliittikuviin perustuvia 
menetelmiä, joita voidaan 
käyttää vedenlaadun seuran-
nassa. Alussa tämä kaukokar-
toitustieto oli varsin suurpiir-
teistä. Satelliittikuvista arvi-
oitiin veden pintalämpötila 
sekä keskikesän pintalevälau-
tat ja tuloksia käytettiin esi-
merkiksi eri alueiden välisten 
sameusvaihteluiden vertailuun. Viimeisten kuuden vuoden 
aikana satelliittien tuottamat havainnot ovat tarkentuneet 
konkreettiseksi, ympäristön seurantaa palvelevaksi informaa-
tioksi, jota tuotetaan päivittäin ja josta koostetaan tarpeen 
mukaan tavallisesti viikoittaisia ja kausittaisia yhdistelmiä. 
Kehitystyötä on tehty erityisesti kasviplanktonin biomassaa 
mittaavan a-klorofyllin ja veden sameuden määrittämiseksi 
vesialueilta, mutta myös humuksen ja näkösyvyyden arvioin-
timenetelmät ovat kehittyneet paljon viime vuosina.

Vedenlaadun määrittämiseen parhaiten soveltuvaa aineis-
toa on viime vuosina tuottanut ENVISAT-satelliitin MERIS-
instrumentti, jonka päivittäisistä havainnoista koostuva ai-
kasarja alkaa vuodesta 2002 ja jatkuu kymmenen vuoden 
jakson aina vuoden 2012 alkupuolelle. MERIS-instrumen-
tin havainnot on tehty 300 m maastoerotuskyvyllä. Tämän 
artikkelin analyyseissä käytimme MERIS-instrumentin ha-
vaintoja vuosien 2010 ja 2011 analyyseihin ja erotuskyvyl-
tään heikomman (1 000 m) MODIS-instrumentin havain-
toja vuoden 2012 analyyseihin.

 Alg@line – linjakasta aineistoa
Itämerellä liikkuu tällä hetkellä kahdeksan kauppa-alus-
ta, jotka mittaavat meriveden laatua jatkuvatoimisesti. 
Mittausjärjestelmä toimii laivojen pohjaan rakennetun lä-
pivirtausputkiston avulla. Putkistoon on asennettu jatkuva-
toimisia mittausantureita sekä laitteisto, joka kerää halutuin 
väliajoin/-matkoin vesinäytteitä. Anturimittausten tulokset 
puretaan seurantarekistereihin internetin tai puhelinyhteyk-
sien välityksellä ja vesinäytteet analysoidaan laboratoriossa 
määräsatamaan saapumisen jälkeen. Laivojen muodostamaa 
akkreditoitua järjestelmää kutsutaan nimellä Alg@line ja se 
on tuottanut mittausaineistoa sekä rannikolta että avomereltä 
vuodesta 1993 lähtien.

Alg@line-laivoilla havainnoidaan jatkuvatoimisesti läm-
pötilaa, sähkönjohtokykyä (suolapitoisuus), kasviplankto-
nin määrää kuvaavaa klorofyllifluoresenssia ja humuksen 
määrää kuvaavaa CDOM-fluoresenssia. Havainnot tehdään 
laitteiston läpi virtaavasta vedestä viiden metrin syvyydellä. 

Esimerkiksi Brahe-laivaan asennettujen seurantalaitteistojen 
avulla saadaan säännöllistä ja kattavaa mittaustietoa monesta 
Helsingin itäpuoleisesta vesimuodostumasta 250 metrin vä-
lein. Seuraavissa tarkasteluissamme olemme käyttäneet em. 
laivoilla mitattuja havaintoaineistoja Suomen rannikkoalu-
eiden osalta.

Älykkäitä merimerkkejä rannikolla
Kesällä 2012 tehtiin Suomenlahden rannikolla kokeilu, jossa 
tutkittiin väylämerkkeinä toimivien viittojen soveltuvuutta 
vedenlaadun jatkuvatoimiseen mittaamiseen. Kolme taval-
lista viittaa korvattiin älyviitoilla, jotka varustettiin optisil-
la antureilla sameuden, a-klorofyllin ja sinilevien yhteyttä-
mispigmentin (fykosyaniini) mittausta varten. Lisäksi viit-
toihin asennettiin lämpötilan ja suolapitoisuuden mittarit. 
Havaintojen mittaussyvyys vaihteli veden korkeudesta riip-
puen kahdesta kolmeen metriin ja mittausten välinen ai-
ka oli yksi tunti. Älyviitat on kehitetty Luode Consulting 
Oy:n ja Meritaito Oy:n toimesta. Viitat asennettiin kesä-
kuun lopulla Helsingin, Porvoon ja Pyhtään merialueille. 
Mittauksia tehtiin kolmen kuukauden ajan. Helsingin kau-
punki, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset sekä 
SYKE tekivät laboratoriossa vesinäytteistä analysoituja ver-
tailumittauksia älyviittojen tuottamien aineistojen tarkkuu-
den arvioimiseksi.

Aineistojen vertailu
Vertailimme tässä työssä satelliittiaineistojen, rannikon perin-
teisten havaintoasemien, Alg@linen ja älyviittojen tuottamia 
mittauksia Suomenlahden ja Saaristomeren rannikon vesi-
muodostumilla perinteisillä menetelmillä tehtyihin havaintoi-
hin vuosijaksolla 2010–2012. Vertailuissa oli mukana yhteen-
sä 106 vesipuitedirektiiviseurannan vesimuodostumaa. Näistä 
muodostumista MERIS-satelliitin tuottamia ja laboratoriossa 
analysoituja a-klorofyllipitoisuuksia voitiin verrata 56 muo-
dostuman osalta vuosilta 2010–2011. Satelliittiaineistojen 
maastoerotuskyvystä johtuen loput sisemmistä alueista jäi-
vät yhteistarkastelujen ulkopuolelle. Vuoden 2012 vertailuissa 
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maastoerotuskyvyltään karkeampaa MODIS-aineistoa voitiin 
hyödyntää 23 uloimman vesimuodostuman osalta. Kuvassa 1 
on esitetty perinteisten seuranta-aineistojen havaintopaikat, 
Alg@line-linjat ja älyviittojen paikat Helsingin edustan ve-
simuodostumissa. Karttaan on merkitty myös vesimuodos-
tuma-alueiden rajat. Vastaavantyyppisiä aineistoja käytimme 
vertailuihin myös muilla vesimuodostumilla niiltä osin kun 
aineistoja oli saatavilla.

Taulukko 1 esittää kunkin aineiston osalta niiden vesi-
muodostumien määrän, joilta havaintoja käytettiin vertailui-
hin. Lisäksi siinä on kuvattu eri aineistojen mittausten ajalli-
sia ja alueellisia ominaisuuksia valituilla vesimuodostumilla. 
Kun mittauksia ei läheskään aina ollut saatavissa samanaikai-
sesti eri menetelmillä, havainnollistamme seuraavassa aineis-
tojen keskinäisiä suhteita tilastollisen analyysin sijasta aika-
sarja-kuvaajien avulla.

Kuvaan 2 on otettu esimerkkejä satelliitin mittaamista ja 
havaintoasemilta tehdyistä a-klorofyllipitoisuuden vesimuo-
dostumakohtaisista aikasarjoista Suomenlahden ja eteläisen 
Saaristomeren sisä-, väli- ja ulkosaaristoissa. Kuvaan on mer-
kitty havaintosarjojen keskiarvot ja keskihajonnat. Analyysiin 

valitsemamme havaintosarjat alkavat huhtikuun puolivälistä 
ja jatkuvat syyskuun loppuun. Esitetyt aikasarjat havainnol-
listavat, että samaan aikaan mitatut satelliittihavainnot ja pe-
rinteisellä menetelmällä tehdyt a-klorofylli-tulokset ovat usein 
hyvin samanlaiset sekä Suomenlahden että Saaristomeren ve-
simuodostumissa. Vieläkin tärkeämpi on havainto, jonka mu-
kaan menetelmät antavat samanlaisia tuloksia sekä sisä-, vä-
li- että ulkosaariston vesimuodostumissa (Sipoon sisäsaaristo, 
Helsinki-Porkkala välin ulkosaaristo, Paimionlahden välisaa-
risto ja ulkosaaristo Gullkronan selällä).

Aikasarjakuvaajien lisäksi vertailimme aineistoja myös kau-
sittaisten tilastollisten tunnuslukujen avulla. Taulukkoon 2 
on koottu Kuvan 2 alueiden osalta vertailevaa aineistoa sa-
telliittidatan ja havaintoasemien a-klorofyllin havainnoista 
lasketuista tilastollisista tunnusluvuista vuoden 2011 osalta. 
Vaikka aikasarjoissa (Kuva 2) on hyvinkin paljon samankal-
taisuutta, vesimuodostumien tunnusluvuissa voi eri menetel-
mien välillä kuitenkin olla huomattavia eroja. Taulukon 2 
esimerkkialueilla erot satelliittihavaintojen ja havaintoasema-
tulosten välillä mm. luokittelujakson keskiarvoissa ovat var-
sin suuria kaikilla muilla alueilla, paitsi Sipoon saaristossa.

Kuva 1. Rannikon havaintoasemat, Alg@linen 
reitit, älyviittojen sijainnit ja Helsingin edustan 
vesimuodostumien aluerajat.

Taulukko 1. Tarkasteluihin valittujen aineistojen määrä ajallinen ja alueellinen edustavuus vesimuodostumittain.
Tiedon lähde Vesi muodostumien 

määrä
Edustavuus

Ajallinen Alueellinen
Rannikon havaintoasemat 106 Muutamia havaintoja vuodessa Pistemittaus havaintoasemalla
Satelliittiaineistot 56 (23) Päivittäin, pilvisyys estää n. 70 % 

havainnoista
300 m x 300 m pikselikoko (2010-2011)
(1 000 x 1 000 m, 2012)

Alg@line 5 Ainakin kerran viikossa, laivan aikataulun 
mukaan

Laivareitin osalta 250 m:n välein

Älyviitta 1 Jatkuva Pistemittaus älyviitalla
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Kuva 2. Kasviplanktonin a-klorofyllin vaihtelu neljällä Suomenlahden ja Saaristomeren vesimuodostumalla. Keskiarvo ja 
keskihajonta satelliitti- (sininen) ja havaintoasema-aineistolta (punainen). Vesimuodostumat: a) Sipoon sisäsaaristo b) Helsinki-
Porkkala välin ulkosaaristo, c) Paimionlahden välisaaristo ja d) eteläisen Saaristomeren ulkosaaristo Gullkronan selällä.

a) b)

c) d)

Taulukko 2. Tutkituilta vesimuodostumilta (Kuva 2) lasketut, satelliittiaineiston ja havaintoasemien tuottaman seuranta-
aineiston a-klorofyllipitoisuuksien [µg/l] keskiarvot (KA), mediaanit (MED) sekä keskihajonnat (STD) aikasarjoissa näkyvältä 
ajanjaksolta: a) koko kausi, viikot 15–39 ja b) vesipuitedirektiivin ekologisessa luokittelussa käytetty jakso, viikot 27–36. 
Arvot on laskettu vuoden 2011 aineistoista.
Vesimuodostuma Satelliittidata Havaintoasemien aineisto

a) Koko kausi b) Luokitusjakso a) Koko kausi b) Luokitusjakso
KA MED STD KA MED STD KA MED STD KA MED STD

Ss_025 Sipoon saaristo 13,4 7,8 4,7 10,8 8,9 5,3 13,4 11,1 0,8 10,5 11,15 1,1

Su_050 Helsinki-Porkkala 6,2 3,2 3,2 5,9 3,6 2,8 11,9 8,1 2,0 9,8 9,1 1,7

Ls_019 Paimionlahti ja Paimionselän sisäosa 23,3 12,8 8,0 9,1 9,0 3,3 6,2 5,1 0,9 4,3 4,3 1,38
Lv_012 Paimionselän ulko-osa 8,9 4,0 3,5 5,2 4,3 3,0 7,2 7,0 0,1 7,3 6,9 0,1

Lu_040 Gullkronan selän ulkosaaristoalue 3,3 1,9 2,0 3,3 2,6 2,1 5,5 5,5 2,0 6,1 5,6 2,3
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Kuvassa 3a älyviitta-, Alg@line- ja satelliittiaineistois-
ta muodostetut aikasarjat on yhdistetty Helsingin edus-
tan (Helsinki-Porkkala-alueen) vesimuodostuman osalta. 
Yhdistelmäkuvaan on otettu vain päiväsaikaan mitattujen äly-
viittahavaintojen keskiarvo ja -hajonta. Vastaavasti Kuvaan 3b 
on yhdistetty Loviisa-Porvoo-alueen vesimuodostuman ha-
vaintoasemilta tehdyt mittaukset samaan kuvaan Alg@line- ja 
satelliittihavaintojen kanssa. Kuvissa 3a ja 3b eri mittausme-
netelmien keskinäinen vastaavuus on hyvin selvä.

Haastavaa, mutta mahdollista
Kuvissa 2 ja 3 esitetyt aikasarjatarkastelut osoittavat, että 
eri menetelmillä saadaan hyvin samanlaisia seurantatulok-
sia. Vesimuodostumilta lasketuissa keskiarvoissa voi eri me-
netelmien välillä kuitenkin olla suuriakin eroja. Ne selittyvät 
huomattavalta osaltaan erilaisilla havaintojen määrillä ja ha-
vaintopaikkojen sijainnilla. Perinteisin menetelmin toimivil-
la rannikon havaintoasemilla näytteitä kerätään tyypillisesti 
vain muutaman kerran vuodessa kun taas satelliittiaineistosta 
kertyy keskimääräisen viikon aikana jopa yli 3 000 havaintoa 
(pikseliä) yhtä vesimuodostumaa kohden.

Satelliittiaineistojen ja perinteisten havaintoasemien tuot-
tamien vedenlaatuaineistojen keskinäiseen vertailuun liittyy 
omat haasteensa. Tyypillinen tilanne on, että eri menetelmillä 
tehdyt havainnot osuvat hieman eri ajankohtiin. Pienetkin 
erot havaintojen ajankohdissa aiheuttavat eroja tuloksiin 
erityisesti silloin, kun kyseessä on nopeasti muuttuva ti-
lanne esimerkiksi levien kukinta-ajankohtana. Usein myös 
havaintoasemien sijainti vesimuodostumassa selittää tulos-
ten eroavuutta. Esimerkiksi Helsinki-Porkkalan (Su_050) 
vesimuodostumassa havaintoasemat sijaitsevat lähellä ran-
nikkoa (Kuva 1 ja Kuva 2b, Taulukko 3), minkä vuok-
si otettujen näytteiden a-klorofylliarvot edustavat parem-
minkin rannikon läheisiä kuin ulomman saariston alueita. 

Satelliittihavainnoista puolestaan arvioidaan koko vesimuo-
dostuman keskimääräinen a-klorofylliarvo ja kuvataan sen 
alueellista vaihtelua.

Ei päivää ilman pilveä
Myös satelliiteista tehtävällä seurannalla on omat rajoituk-
sensa. Satelliitti tekee havaintonsa kaukana kohteestaan ja 
mittaukseen sekä sen tulkintaan saattaa tulla virhettä mm. il-
makehässä leijailevien hiukkasten, vesihöyryn, pienten pilvi-
en ja niiden aiheuttamien varjojen muodossa. Mainitut vir-
helähteet pyritään luonnollisesti poistamaan kuvasta, mutta 
joskus esim. pilven aiheuttama varjo voi muuttaa klorofyl-
litulkintaa jopa usean mikrogramman verran. Pilvet voi-
vat myös ajoittain peittää kohdealueen täysin, jolloin sa-
telliittiaineiston määrä ja alueellinen kattavuus saattaa jää-
dä pieneksi verrattuna sellaiseen ajankohtaan, jolta hyvän 
sään ansiosta aineistoa kertyy kattavasti. Tällainen oli ti-
lanne Kuvassa 3a kesäkuun viimeisellä viikolla (viikko 26) 
2012 Helsinki-Porkkalan vesimuodostumassa. Sää oli erit-
täin pilvinen ja havainnot kattoivat vain vesimuodostuman 
uloimman osat.

Mallilla paketti yhteen
Kuten yllä kuvattiin, eri tietolähteet voivat tukea toisiaan tai 
olla myös ristiriidassa keskenään. Aineistoja jatkossa yhdis-
tettäessä on mietittävä huolella, minkälainen matemaatti-
nen menetelmä soveltuu keskenään paikoitellen erityyppis-
ten ja sijainniltaan vaihtelevien aineistojen yhteiskäyttöön. 
Erityisen tärkeää yhdistelyssä on huomioida erilaisten ai-
neistojen alueelliset ja ajalliset erot sekä aineistojen erilaiset 
virhelähteet.

Vedenlaadun seurannat voivat käyttää hyödykseen myös 
muita tieteenaloja, joista on hyviä esimerkkejä aineistojen 
yhdistämisestä. Mm. meteorologiassa, jossa sääennusteita 

Kuva 3. Satelliittihavainnoista (MODIS) ja Alg@linen mittauslinjalta lasketut a-klorofyllin keskiarvot ja keskihajonnat 
yhdistettynä a) älyviitta-aineistoihin Helsinki-Porkkala-alueen vesimuodostumalta ja b) havaintoasemamittauksiin Loviisa-
Porvoo-alueen vesimuodostumalta vuoden 2012 osalta.

a) b)
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laaditaan päivittäin malli yhdistää erilaiset havainnot koko-
naisuudeksi matemaattisesti optimaalisella tavalla. Samaa 
periaatetta voidaan soveltaa myös vedenlaatutulkinnoissa. 
Data-assimilaation eli matemaattisen mallin avulla tehtävän 
tiedon yhdistämisen hyöty on erityisesti siinä, että eri läh-
teistä tulevien havaintojen epätarkkuudet ja niiden ajallinen 
tai alueellinen edustavuus koko alueelle voidaan huomioida 
paremmin kuin muulla tavalla yhdistäen.

Erilaisten aineistojen kattavuutta rannikolla on havain-
nollistettu Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren kansallis-
puiston merialueilla (Kuva 4). Aineistoista näkyy, että pirs-
taleiset saaristoalueet ja kapeat jokisuistot jäävät satelliittiha-
vaintojen ulottumattomiin. Kuitenkin juuri näiden alueiden 
havaintoasemilla otetaan enemmän näytteitä kuin uloimmil-
la rannikkovesialueilla. Mallin avulla tehtävässä aineistojen 
yhdistelyssä voidaan yhdistää alueellisesti ja ajallisesti hyvin-
kin eri tavalla sijoittuvat ja ajoittuvat aineistot.

Rohkaisevia tuloksia yhteistulosvertailuista
Erilaisia tietolähteitä on jatkossa tärkeää käyttää yhdessä ei-
kä erikseen palasina. Rannikon vesimuodostumille koostetut 
aineistot tuottavat yhdessä keskenään hyvin samankaltaista 
ja toisiaan täydentävää informaatiota, joka kokonaisuutena 
ja järkevästi käytettynä antaa vesialueiden tilasta kattavan 
kuvan. Havaintoasema- ja satelliittiaineiston vertaileminen 
aikasarjoina havainnollistaa aineistojen yhteneväisyydet ja 
eroavuudet (Kuva 2). Toisaalta taas aineistoista lasketut ti-
lastolliset tunnusluvut (Taulukko 2) paljastavat, että eri ai-
neistoista voidaan päätyä hyvinkin erilaiseen johtopäätök-

seen vesimuodostuman tilasta. Satelliittiaineistolta nähdään 
paremmin vedenlaadun vuodenaikaiset vaihtelut. Tämä ko-
rostuu erityisesti niissä vesimuodostumissa, joilta avovesikau-
den vesinäytteitä haetaan harvoin.

Satelliitti-, älyviitta- ja Alg@line- ja perinteisten ve-
denlaatuasemien mittaukset osuvat hyvin yksiin toistensa 
kanssa (Kuvat 3a ja 3b). Nähdään, että aineistot täyden-
tävät ja tukevat toisiaan vesialueiden tilan arvioimisessa. 
Älyviittatuloksista piirtyy ajallisesti tiheä aikasarja a-kloro-
fyllipitoisuuksien vaihtelusta viitan sijaintipaikalla. Myös äly-
viitta-mittaukset ja koko vesimuodostumaa edustavat a-klo-
rofyllin satelliittihavainnot antavat varsin yhdenmukaisia tu-
loksia (Kuva 3a). Aivan erityisen hyvä on Alg@linen ja äly-
viittahavaintojen keskinäinen yhdenmukaisuus.

Tarvetta monenlaisille aineistoille?
Satelliitti-, Alg@line- ja älyviitta-aineistoilla voidaan jo nyt 
tarkentaa a-klorofyllin ja sameuden havainnointia, mutta 
sama pätee jatkossa myös humuksen ja näkösyvyyden mit-
tauksiin. Uusia menetelmiä käyttäen vesialueiden ekologista 
luokittelua voidaan nykyisestään tarkentaa. Aineistoja voi-
daan käyttää myös havaintoasemien sijainnin suunnitteluun 
ja optimointiin. Lisäksi ne auttavat meitä rajaamaan tarkem-
min rannikon luonnolliset vesimuodostumat ja palvelevat 
näin seurantojen käytännön suunnittelua. Kun vesialueiden 
veden laadun vaihtelusta saadaan mittauksia useammin ja 
laajemmalta alueelta, päästään kiinni vuodenaikavaihtelun 
ja vuosien välisen vaihtelun hyödyntämiseen seurannoissa ja 
vesimuodostumien tilan määrittämisessä. 

Kuva 4. Pohjanpitäjänlahden vesimuodostumarajat ja havaintoasemien sijainnit (ympyrät). Taustalla satelliitin havainnoista 
koostettu a-klorofyllipitoisuustulkinta. Kuvassa valkoiset vesialueet ovat sellaisia, joilta ei ole mahdollista saada havaintoja 
MERIS-instrumentin erotuskyvyllä.

Kiitokset! Kuvissa ja taulukoissa esitettyjen satelliittiaineistojen valmisteluun ovat osallistuneet Sofia Junttila, Hanna Alasalmi, Eeva Bruun, Saku Anttila ja Mikko Kervinen. 
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Tiedon käyttäjien tarpeet ohjaavat osaltaan tutkimustie-
don hallinnan kehitystyötä; mitä ja miten tietoa kan-
nattaa ensisijaisesti säilyttää, miten tietoa pitää kuvail-

la, miten tarjota asiakkaille käyttöön. Asiakasselvitystyöllä; 
asiakkaat, tiedonkäyttötarpeet, tiedonkäyttötavat jne., on 
mahdollista saada arvokas kokonaiskuva tiedon käytettävyyt-
tä kehitettäessä. Selvityksen perusteella palveluita on pystyt-

ty kohdistamaan erilaisten tiedonhyödyntäjäryhmien tarpei-
siin. Oleellinen kehityskohde on älykkäiden hakutoiminto-
jen kehittäminen, jotta tiedon hakija löytää joustavasti ta-
voittelemansa tiedon. Tässä voidaan hyödyntää semantiikan 
tarjoamia mahdollisuuksia. Tiedon tuottaminen laajemmalle 
käyttäjäkunnalle edesauttaa tiedon uusiokäyttöä sellaisissakin 
tarkoituksissa, joita tietoa kerätessä ei ole osattu ajatella.

Tiedon merkitys ja hyödyntäminen
Tutkimustyön infrastruktuuri muodostuu ensisijaisesti kerä-
tystä tiedosta. Tiedonkeruuseen on sidottu merkittävä määrä 
resursseja, joten myös tiedon säilyttämiseen pitää panostaa. 
Luonnonvaratutkimuksessa maastokartoitukset, säännölli-
set seurantamittaukset, pysyvien koealojen mittausdata ja 
tapauskohtaiset yksittäismittaukset muodostavat aineisto-
poolin, josta voi ammentaa erityyppisiin tarkoituksiin tie-
toa heti tuoreeltaan tai vuosienkin kuluttua. Esimerkiksi 
metsäntutkimuksessa 1900-luvun alkupuolella perustettu-
jen Heikinheimon puuston alkuperäkokeiden tavoitteena 
oli tutkia siemenen mahdollista siirtämistä Etelä-Suomesta 
Lappiin. Samat alkuperäkokeet ovat nykyisin tehokäytössä 
ilmastonmuutostutkimuksissa. Samanlaisia esimerkkejä löy-
tyy myös muiden luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyväs-
tä tutkimuksesta.

Ilman määrätietoista tutkimusinfrastruktuurin ylläpitoa 
on kerätty tieto ajan kuluessa hyödytöntä ja käyttökelvoton-
ta, niin alkuperäistarkoituksessaan saati laajemman käyttäjä-
kunnan tarpeisiin. Ilman yhteisiä toimintatapoja tai työka-
luja tiedon säilyttämisessä joutuu jokainen tutkimusryhmä 
ratkaisemaan samoja säilytyksen järjestämiseen liittyviä on-
gelmia uudestaan ja uudestaan. Huonoimmassa tapauksessa 
data lepää tutkijan koneella eikä siitä tallenneta kuvailutietoa, 
joka mahdollistaisi aineiston uusiokäytön. Joskus kerätyn tie-
don analysointimahdollisuuksia ei ole hyödynnetty täydes-
sä mittakaavassaan lainkaan. Hyvä tiedonhallinta tarkoittaa 
tutkimusryhmien palvelua ja joustavakäyttöisiä työkaluja, 
jotta uudet menetelmät otetaan käyttöön ja tiedon säilyvyys 
ja käyttö mahdollistuvat.

Tiedon hyödyntämisen lisäksi viimeaikainen kehitys tut-
kimuslaitosten osalta tähtää entistä tiiviimpään yhteistyö-
hön aineistojen hyödyntämisen osalta esimerkiksi luonnon-
varayhteistyön osalta Luonnonvara ja ympäristötutkimuksen 
yhteenliittymässä (http://www.lynet.fi/). Esimerkkinä täs-

ANU KANTOLA
MMT, projektipäällikkö
Metsäntutkimuslaitos
E-mail: anu.kantola@metla.fi

EERO MIKKOLA
MMM, varttunut tutkija
Metsäntutkimuslaitos
E-mail: eero.mikkola@metla.fi

Kerätty tieto on ensisijainen resurssi tutkimus työssä. Se muuttuu kuitenkin ajan kuluessa hyödyttö-
mäksi ilman asianmukaista ylläpitoa. Vuosien saatossa kertynyttä tietoa on tutkimuslaitoksissa valta-
vat määrät ja tuosta massasta pitää poimia tiedon käyttäjiä kiinnostava tietomassa esille.

Luonnonvara-aineistot tehokäyttöön 
tietämystieteen keinoin
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tä yhteistyöstä on Met-
säntutkimuslaitoksessa 
koordinoitu tutkimus-
tiedon hallintaa ja yh-
teiskäyttöisyyttä ke-
hittävä LifeData-han-
ke (http://www.metla.
fi/life/lifedata/), jos-
sa yhteistyössä muiden 
luonnonvaroja hallin-
noivien tutkimuslaitos-
ten kanssa (Riista- ja 
kalatalouden tutkimus-
laitos, Maa- ja elintar-
viketalouden tutkimus-
keskus, Suomen ympä-
ristökeskus) kehitetään 
yhteisiä tiedon hyödyn-
tämiskeinoja. Hanke 
kattaa metsäntutki-
mukseen, kasvillisuus-
peiteseurantoihin, vesi-
varoihin ja riista- sekä 
kalatalouteen liittyvien 
aineistojen hallinnan. 
Tehtäväkokonaisuuteen 
kuuluu asiakastarpeiden selvitys ja palvelukanavien luomi-
nen, tietovarantojen sekä tiedon hakuratkaisujen kehittämi-
nen asiakastarpeita vastaaviksi. Työssä keskitytään luonnon-
varalaitosten tiedon yhdisteltävyyden kehittämiseen.

Tutkimustiedon tarjontaa kehitetään 
asiakkaiden tietotarpeiden näkökulmasta
Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin palveluiden kartoitus-
projekti, jossa kartoitettiin keskeiset palvelut tavoitetilas-
sa ja jäsennettiin palvelut tarkoituksenmukaisin perustein. 
Palveluiden kartoituksen lähtökohtana olivat tunnistetut asi-
akkaat ja sidosryhmät sekä niiden asettamat vaatimukset pal-
veluille. Projektissa tunnistettiin asiakkaiden tarpeista lähte-
viä strategisia tavoitteita ja päämääriä sekä keinoja näiden 
saavuttamiseksi. Tärkeimpiä strategisia tavoitteita ovat vai-
kuttavuuden lisääminen ja asiakasläheisen palvelukulttuurin 
vahvistaminen. Asiakkaat myös ilmaisivat, että he ovat val-
miita maksamaan hyvin kohdennetuista, lisäarvoa tuottavista 
palveluista. Lisäarvo tarkoittaa asiakkaan vaivan säästämistä 
tiedon löytymisessä, koostamisessa tai analysoinnissa.

Palvelukartoituksen perusteella palvelut voidaan jakaa 
yleisiin- ja substanssipalveluihin. Substanssipalvelut ovat tiet-
tyyn asiakkaaseen, teemaan tai sisältöalueeseen liittyviä pal-
veluja, joiden avulla tietämys paketoidaan tarjottavaan muo-
toon. Yleiset palvelut muodostavat keinovalikoiman, jolla 
tarjotaan substanssista riippuvat palvelut asiakkaille. Palvelut 
kuvattiin palvelusalkkuun, jossa palveluita jäsennettiin pal-
velutyyppien, sidosryhmäluokkien, asiakastarpeen ja vaikut-
tavuusalueiden mukaan.

Palveluiden kehittäminen jatkuu siten, että tavoitteena on 
kuvata palvelujen tuottaminen mahdollisimman konkreetti-

selle tasolle. Työssä valitaan 4-5 palveluiden tuottamisen ja 
tarjoamisen kannalta erityyppistä kohdealuetta, joiden avulla 
hankkeessa toteutetaan laitoksen tasolla yleistettäviä kuvauk-
sia ja ratkaisuja.

Asiakashaastattelujen tulokset osoittavat, että asiakkailla 
on vahva ja varaukseton luottamus Metlan osaamiseen ja asi-
antuntemukseen, mikä luo hyvän pohjan palveluiden kehit-
tämiselle. Asiakkaiden tarpeet on jäsennetty karkealla tasolla 
asiakaskohtaisuuden asteen mukaan (Tietolaatikko). Kuvan 
ytimessä ovat asiakkaan toimintaa lähimpänä olevat tarpeet. 
Ulommilla kuorilla tarpeet yleistyvät asteittain.

Luotua palvelunkuvausmenetelmää voidaan hyödyntää 
muissa luonnonvara-aineistoja keräävissä ja hallinnoivissa or-
ganisaatioissa. Työssä saavutettujen kokemusten pohjalta vas-
taavanlaista lähestymistapaa palveluiden kehittämiseen läh-
detään edistämään seuraavaksi RKTL:ssä. Selvitämme mie-
lenkiinnolla, miten pitkälle samaa konseptia voidaan viedä 
eteenpäin muihinkin tutkimuslaitoksiin.

Sähköisiä palveluita tehostaa hyvä tiedon 
hallinta sekä älykkäät hakutoiminnot
Tutkimustiedon hallinnan edellytys on aineistosisällön tun-
temus ja säilyvyyden turvaaminen tietovarannoissa sekä tie-
tokokonaisuuksien dokumentointi ja ylläpito. Hyvän hal-
lintatavan lisäksi on tarjottava asiakkaiden käyttöön sopi-
via sähköisiä hakutoimintoja, jotta tiedon hyödyntäminen ja 
uudelleen käyttö voidaan toteuttaa mahdollisimman laajan 
käyttäjäkunnan hyväksi.

Kokonaisuutta voidaan tarkastella kerrosmallilla ylhäältä 
alaspäin (Kuva 1). Metlan tietojen ja palvelujen käyttäjiä ovat 
muun muassa yksityishenkilöt, omat ja ulkopuoliset tutkijat, 

Kuva 1. Tiedon tarjoilu eri käyttäjäryhmille.
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yritykset ja ammatinharjoitta-
jat, oma henkilöstö sekä viran-
omaiset. Järjestelmä asiakkaa-
na tarkoittaa, että tietoja voi-
daan siirtää suoraan jonkin si-
dosryhmän tietojärjestelmään. 
Verkossa olevia palvelukanavia 
ovat julkinen internet (Web) 
sekä intranet omalle henki-
löstölle ja extranet kumppa-
neille. Palvelukanava voi ol-
la myös suora asiakaskontak-
ti puhelimitse, toimistossa tai 
kentällä. Aineistot ja tietova-
rannot ovat asiakaspalvelijan 
käytössä. Automaattinen tie-
donsiirto vastaa tietojen vaih-
tamisesta tietojärjestelmien vä-
lillä. Palvelukanavissa tarjotta-
va tieto perustuu asiakkaan tai 
muun tiedon käyttäjän mää-
rittelemiin näkymiin. Yksi 
näkymä voi vastata dynaa-
misesti muodostettua aineis-
tokokonaisuutta. Näkymien 
tuottaminen edellyttää teho-
kasta tiedonhakusovellusta. 
Palvelunäkymien ja aineisto-
kokonaisuuksien muodosta-
minen edellyttää metatietojen 
kurinalaista ja yhtenäistä ku-
vaamista, sekä tarpeen mukaan 
ontologioiden soveltamista. 
Mallin alimmassa kerroksessa 
ovat aineistotietokannat.

Tiedon haun perusteena on 
tutkimusaineiston ja -tiedon 
kuvailu, joka auttaa tiedon ha-
kijaa löytämään halutunlaisen 
tietokokonaisuuden käyttöön-
sä. Metatietojen kuvaamisen 
lisäksi harmonisoidut sanastot 
on aineistojen hallinnan sekä tiedon hakemisen ja koostami-
sen kulmakivi sekä edellytys luotettavalle tietojen löytymi-
selle ja yhdistämiselle. Resurssien tehokas hyödyntäminen ja 
tietojen ja järjestelmien yhteentoimivuus edellyttävät yhtei-
siä sanastoja. Sanastojen kehittämisessä pitää ottaa huomioon 
luonnonvara-aineistoihin liittyvä intressiyhteisö.

Metatiedoilla tarkoitetaan tiedon ymmärrettävyyttä lisää-
viä, kuvailevia tietoja. Metlassa tutkimusaineistojen kuvaus-
palvelu (metatietopalvelu) RADAR on otettu talon sisäisesti 
käyttöön kuluvan vuoden aikana. Työtä jatketaan edelleen 
ja ontologioihin perustuvan tietämystieteen mahdollisuuk-
sia selvitetään parhaillaan. Metatietopalvelusta on ratkaisevaa 
hyötyä erityyppisten tutkimusaineistojen säilyvyyden kan-
nalta, haettavuutta voidaan kuitenkin kehittää tietämystie-
teen keinoin ontologioita hyödyntäen.

RADARin kehitystyössä on otettu oppia SYKEn metatie-
totyökalun kehitystyöstä. SYKEn viitoittaman työn pohjalta 
metatietotyökalun valmistuminen tapahtui suoraviivaisesti 
ja nopeasti; työkalu oli rakennettu tutkimusyhteisön tarpei-
siin, joten varsinainen tarve- ja vaatimusmäärittelyvaihe oli 
nopea. Jatkossa MTT ja RKTL voivat molemmat hyödyn-
tää RADAR työkalua luonnonvara-aineistojensa hallinnassa. 
Yhteistyö asiassa on jo aloitettu.

Tietämystieteen hyödyntäminen
Perinteisen metatietopalvelun käyttäjän eli tiedon hakijan 
pitää tuntea hyvin käytettävät asiasanat ja tiedon rakenne, 
jotta haluttu tieto löytyy. Sanastoja onkin perinteisesti laa-
dittu ihmisten, erityisesti tiedon indeksoijan tarpeita silmäl-
lä pitäen. Tällöin termien semantiikan kuvaus on voitu jät-

Asiakastarpeiden jäsennys ja tarvittava 
palvelurajapinta eritasoisia tarpeita 
palvelemaan

Yleistieto Asiakkaat, jotka tarvitsevat yleistietoa

Tilannetieto Asiakkaat, jotka tarvitsevat tilanteen tai ajankohtaisen tarpeen 
mukaista tietoa

Toiminnan 
suunnittelun tuki 

Asiakkaat, jotka tarvitsevat tietoa ja palveluja organisaationsa 
toiminnan suunnittelun tueksi (tilastot, ennusteet, katsaukset)

Asiakkaat, jotka tarvitsevat organisaatio- tai henkilö-kohtaista 
neuvontaa

Yhteinen 
tutkimus 

Asiakkaat, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä Metlan 
asiantuntijoiden kanssa (yhteiset asiakkaat/yhteinen tutkimus)
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tää osittain ihmisen tulkinnan varaan. Yhä enenevässä mää-
rin sanastoja käyttävät kuitenkin tietokonesovellukset. Uusi 
tärkeä sovellusalue on ontologioita hyödyntävät semanttiset 
web-palvelut, jolloin kone avustaa käyttäjää tiedon etsimi-
sessä. Koska tietokoneelta puuttuu ihmisen piilotietämys ja 
tulkintakyky, täytyy termien merkitys määritellä sanastoissa 
aiempaa täsmällisemmin ontologioina. Yhtenäiset sanastot, 
koneluettavat ontologiat ja metatietojen systemaattinen ku-
vaaminen ovat keinoja tutkimusaineistojen löydettävyyden 
parantamiseen.

Tiedon hallinnan tämän päivän merkittävimpiä kehitys-
suuntia ovat tietojen yhteiskäyttö ja tiedon hyödyntäminen 
ennalta suunnittelemattomissa kohteissa. Keskenään yhteen 
sopimattomat käsite- ja tietomallit ovat muodostaneet esteen 
tietojen tehokkaalle yhdistelylle ja ontologioiden soveltami-
selle. Näin ollen tietokantojen suunnittelun on pohjaudut-
tava yhdenmukaisiin käsite- ja tietomalleihin. Käsitemallien 
määrittelyn tulee alkaa karkeimmalta tasolta, jolla määritel-
lään yleiset ylätason käsitteet. Tämä tarjoaa lähtötason, josta 
voidaan lähteä tarkentamaan alemman tason käsitemalleja. 
Tarkemman tason käsitemallien tulee perustua karkeamman 
tason malleihin, jotka takaavat yhtenäisen nimeämisen ja 
alemman tason mallien yhteensopivuuden.

Metlassa on käynnistymässä pilotti, jossa valitaan koh-
dealue ja laaditaan sille ontologia. Pilotin jälkeen tulee ar-
vioida ontologisoinnin jatkotoimenpiteet. Semanttinen ha-
kusovellus perustuu metadataelementteihin, kontrolloituun 
asiasanastoon ja tutkimuksen käyttämiin käsitteisiin sekä nii-
den välisiin suhteisiin. Ontologiat määrittelevät kuvailus-
sa käytettävät käsitteet riittävän täsmällisesti hakusovelluk-
sen ymmärtämällä tavalla. Tällaiset hakusovellukset paranta-
vat huomattavasti tutkimusaineistojen löydettävyyttä. Muut 
luonnonvaralaitokset seuraavat ontologiapilotin edistymistä 
ja tuloksia.

 Jatkotoimenpiteet määräytyvät pilotin tulosten perus-
teella. Käsitemallin muodostaminen tehdään työpajoissa ai-
neistoa hallinnoivan, käyttävän ja keräävän tutkimusryhmän 
kanssa yhteistyössä. Tutkimusryhmä määrittää käytetyt käsit-
teet ja avaa niiden väliset yhteydet, jotka opetetaan koneelle. 
Tämä edellyttää henkilöstön motivointia työhön ja hyötyjen 
konkreettista osoittamista heille. Työn vaativuuden ja hyö-
tyjen suhdetta arvioimalla voidaan päättää, onko ontologi-
an hyödyntämisestä aidosti etua tutkimusaineistojen haun 
terävöittämisessä.

Tieto tehokäyttöön
Tutkimusaineistojen hallinnan kehittäminen vaatii kehitys-
hankkeen henkilöstön lisäksi sitoutumista tutkijaryhmis-
sä sekä aineistoa keräävän ja ylläpitävän henkilöstön osalta. 
Aineistojen kuvailu on oleellinen tehtävä, jotta dataa voidaan 
louhia erilaisia uusiakin tutkimustarkoituksia varten. Mikäli 
itselle uutta tutkimusaineistoa käyttää, on väärintulkinnan 
vaara suuri. Näin ollen aineiston tunteva henkilö on aineis-
ton uusiokäyttötilanteissa avainasemassa. Aineiston riittä-
vällä tasolla tapahtuva kuvailu ja metatiedottaminen vaatii 
näin ollen ponnisteluja ja se olisikin sidottava saumattomaksi 

osaksi aineiston keruuta. Tämä edellyttää henkilöstön osoit-
tamista kyseiseen tehtävään.

Tutkimusaineistojen hallintaa kehittävä hanke pystyy tar-
joamaan tutkimuslaitokselle työkaluja, joilla aineistot saa-
daan tehokäyttöön. Kuitenkin vaaditaan myös organisaatio-
tason tuki ja käyttöönottoprojektit, joilla nuo uudet työka-
lut ja työskentelytavat saadaan osaksi työskentelykulttuuria. 
Valmis työkalu on siis puoli voittoa ja niiden käyttöönotto 
vasta saattaa tiedon tehokäyttöön. 

Ympäristötieteellinen seura ry yhdessä Tampereen 
teknillisen yliopiston Kemian ja biotekniikan lai-
toksen kanssa järjestää ympäristötutkimuksen 
joka toinen vuosi järjestettävän päätapahtuman, 
Ympäristötieteen päivät (Finnish Conference of 
Environmental Science, FCES ’13) Tampereella ensi 
toukokuussa. Konferenssi tarjoaa tilaisuuden luoda 
ja ylläpitää yhteyksiä ympäristöalan tutkijoiden ja 

muiden toimijoiden välillä valtakunnallisesti.

Lue lisää: http://www.fses.fi/congress/

YMPÄRISTÖTIETEEN PÄIVÄT
2.-3. toukokuuta 2013

Tampereen teknillinen yliopisto (Konetalo), 
Korkeakoulunkatu 6, Tampere
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Ympäristöseurannan 
menestystekijät tulevaisuudessa 
– SYKEn laboratorion rooli

Kirjoittajat Tero Väisänen, Teemu Näykki ja 
Marja Luotola tutustumassa SYKEn uuteen 
ICP-MS laitteistoon. 

SYKEn laboratoriotoiminnan strateginen tavoite on 
turvata ympäristöpolitiikan julkista luotettavuut-
ta tuottamalla ympäristötietoa ja palveluja tiedon 
oikeellisuuden varmistamiseksi päätöksentekoa ja 
toimenpiteitä varten. Tavoitteen haasteellisuus ja 
painoarvo korostuu entisestään seurantoihin kohdis-
tuvissa muutospaineissa. SYKEllä on laajan testaus- 
ja tutkimustoiminnan lisäksi valtakunnallisia erityis-
tehtäviä, kuten toimiminen ympäristöalan vertailula-
boratoriona ja vesiympäristön kemian mittanormaa-
lilaboratoriona. Ympäristöministeriön hallinnonalan 
koko laboratoriotoiminta on keskitetty SYKEen.

SYKE toimii ympäristönsuojelulain mukaisena 
kansallisena vertailulaboratoriona, vesiympäristön 
kemian kalibrointilaboratoriona (mittanormaali-

laboratoriona) sekä ympäristöalan tutkimus- ja testaus-
laboratoriona. Testaus- ja kalibrointitoiminta ja vertailu-
laboratorio ovat FINAS akkreditoituja. SYKEn toiminta 
muodostaa tärkeän osan Suomen ympäristölaboratorio-
toimialasta ja se on ympäristöministeriön hallinnonalan 
ainoa laboratoriotoimija. Tavoitteena on palvella asiak-
kaita ja kumppanuusverkostoja tuottamalla monipuoli-
sia mittaus- ja asiantuntijapalveluita sekä tukea SYKEn 
strategisten teemojen tutkimus-, kehittämis- ja innovaa-
tiotoimintaa. Palveluja tuotetaan myös yli hallinnonrajo-
jen ja kansainvälisesti.
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Laboratoriopalvelut
Ympäristönsuojelu- ja vesienhoitolaki edellyttävät ympäris-
tön tilan seurannan ja valvonnan mittauksilta korkeaa laa-
tutasoa. Mittausten oikeellisuutta ja jäljitettävyyttä tuetaan 
mm. vertailulaboratorion järjestämin vertailumittauksin. 
SYKE toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimi-
alayhteisönä ympäristöalalla ja vastaa tässä roolissa menetel-
mästandardisointityöstä Suomessa ja kansainvälisestä stan-
dardisointiyhteistyöstä (CEN ja ISO). SYKEn yhteydessä 
toimii myös riippumaton näytteenottajien henkilösertifioin-
tijärjestelmä. Vertailulaboratorion toiminnoista on tuotteis-
tettu pätevyyskokeiden järjestäminen (Proftest) ja ympäristö-
näytteenottajien henkilösertifiointi (CERTI) (Kuva 1).

SYKEn kalibrointilaboratorio toimii Mittatekniikan kes-
kuksen sopimuslaboratoriona (Designated Institute) vesiym-
päristön kemian alalla. Laboratorio ylläpitää ja kehittää osal-
taan kansallista mittanormaalijärjestelmää sekä vastaa SI-jär-
jestelmän ylläpidosta. Kalibrointilaboratorio tuottaa korkean 
tarkkuuden ja jäljitettävyyden omaavia kalibrointituloksia, 
joita käytetään mm. vertailuarvoina laboratorioiden välisissä 
pätevyyskokeissa. Tehtäviin kuuluu myös toimialan laatuasi-
oihin liittyvä tiedotus- ja koulutustoiminta sekä metrologia-
laitosten kansainvälinen yhteistyö. Koulutusta annetaan mm. 
analyysimenetelmien validoinnista ja mittausepävarmuuden 
arvioinnista. Kalibrointilaboratorion toiminta on tuotteistet-
tu ENVICAL SYKE tuotenimellä (Kuva 1).

Testaustoiminnan pääasiakkaita ovat ympäristöhallin-
non vesien ja meren tilan seurantahankkeet. SYKE koordi-
noi vesien tilan seurantaa ja toteuttaa pääosan merien tilan 
seurannasta. Sisävesien seurantahankkeiden toteuttamisvas-
tuu on alueellisilla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
silla (ELY). Muita keskeisiä asiakkaita ovat tutkimushank-
keet. Analyysien tuottamisen lisäksi annetaan ELYille myös 
näytteenoton suunnittelupalveluja. Lisäksi tuetaan ympäris-
töhallinnon yhteisen näytteenoton ja laboratorion tiedon-
hallintajärjestelmän (LIMS) käyttöä SYKEssä ja ELYissä. 
Myös tietojen tarkastaminen ja siirtäminen ympäristöhal-
linnon rekistereihin (PIVET, POVET ja HERTTA) kuuluu 
palvelutarjontaan.

Kuva 1. SYKEn laboratoriokeskuksen tuotteistamat palvelut.

SYKE

www.ymparisto.fi/syke/laboratorio

Historiasta nykypäivään

Vesiasioita hoitaneen hallinnonalan alueorganisaati-
oihin ja keskushallintoon perustettiin vesien seu-

rantaa varten laboratorioita 1960- ja 1970 -luvuilla. 
Ajan hengen mukaisesti laboratorioissa oli käytössä pää-
osin yhteneväiset analyysimenetelmät, jotka oli kuvat-
tu mm. Vesianalyysitoimikunnan mietinnössä (1968). 
Laboratorioiden palveluita käytettiin vesien seurantojen 
lisäksi myös tutkimuksen ja valvonnan tarpeisiin.

Ympäristöhallinnon vesilaboratorioiden toimintaa on 
järjestelty niiden perustamisen jälkeen useamman ker-
ran. Luotola ja Väisänen (2004) tekivät ympäristöminis-
teriön määräyksestä selvitystyön ympäristöhallinnon la-
boratorioiden kehittämisestä. Selvitykseen sisältyi myös 
laboratoriotoiminnan historiakatsaus. Selvitystyön pe-
rusteella ympäristöministeriö asetti ympäristöhallinnon 
laboratorioverkon hoitamaan ja kehittämään laborato-
riotoimintaa (Luotola ym. 2012). Laboratorioverkko 
toimi vuosina 2005–2009, jonka jälkeen keskitettiin 
hallinnon laboratoriotoiminta SYKEen osana aluehal-
linnon uudistusta vuonna 2010.

SYKEen siirtyi vuonna 2009 alusta lukien myös 
entisen Merentutkimuslaitoksen meribiologian ja ke-
mian seurantojen tutkimusvastuut ja näihin liittyvä 
laboratoriotoiminta. Perustettiin SYKEn merikeskus. 
SYKEn koko laboratoriotoiminta on vuodesta 2012 
alkaen yhdistetty yhteiseen akkreditoituun johtamis-
järjestelmään, johon kuuluvat SYKEn laboratoriokes-
kus, (Helsingin Hakuninmaan, Joensuun ja Oulun toi-
mipaikat), vesikeskuksen sisävesiyksikkö ja merikes-
kuksen laboratoriotoiminta (Hakuninmaa, Kumpula 
ja tutkimusalus Aranda).

Sisä- ja rannikkovesien tilan seurannan toteutukses-
ta vastaavat alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset (ELY) SYKEn koordinoidessa tehtäväko-
konaisuutta. Selvittäessään ympäristöhallinnon alueel-
listen ympäristötehtävien organisointia Rainio (2012) 
painotti, että ympäristöseurannan tehtäväkokonaisuus 
ja siihen liittyvät tehtäväjaot tulee selvittää mahdolli-
simman pikaisella aikataululla.

Kirjallisuus
Luotola, M., Pehkonen, R., Näykki, T. ja Väisänen, T., 2012. Verkostomainen yh-
teistyö ympäristöhallinnon laboratoriotoiminnan menestystekijänä. Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 25, 2012. Julkaisu saatavissa vain internetistä. 
www.ymparisto.fi/julkaisut. ISBN 978-952-11-11-4100-3 (PDF).
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nisteriön moniste 142, 2004.
Rainio, R., 2012. Ympäristöhallinnon alueellisten ympäristötehtävien organisaatio-
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Yksittäisten ympäristövahinkojen selvityksiä on tuettu 
analyysi- ja asiantuntijapalveluilla. Esimerkiksi Talvivaaran 
kipsisakka-altaan vuodot vuoden 2012 loppupuolella osoitti-
vat hallinnon laboratorion oman testaustoiminnan merkityk-
sen erityistilanteissa. SYKE tuotti tarvittavaa tietoa nopeasti 
ja luotettavasti alueellisten ELY-keskusten ottamista näytteis-
tä, kun tiedontarve oli suuri ja sitä tarvittiin nopeasti.

Keskeisiä tutkimuskohteita ovat haitallisten aineiden ym-
päristövaikutukset riskinhallintaa varten sekä määritysme-
netelmien kehittäminen nouseville aineille, kuten kulutta-
jakemikaaleille ja nanomateriaaleille. Lisäksi kehitetään uu-
sia tekniikoita vesien biologisten laatutekijöiden määrittämi-
seen. Menetelmätutkimuksella palvellaan useita tutkimus-
hankkeita ja seurantaa.

Laboratorion monipuolisten palveluiden tuottaminen 
edellyttää erittäin hyvää ja kattavaa osaamista näytteenotosta 
ja analyysimenetelmistä sekä koko ympäristötiedon tuotan-
toprosessista. Osaaminen tuottaa lisäarvoa ministeriöille, tut-
kimuslaitoksille ja aluehallinnolle. Myös kaupalliset labora-
toriot käyttävät SYKEn asiantuntijapalveluita kuten vertailu-
mittauksia, näytteenottajien sertifiointia ja koulutusta labo-
ratoriotoimintansa kehittämiseen ja laadun parantamiseen.

Laadukkaan ympäristötiedon merkitys
Ympäristötietoa käytetään yhteiskunnallisessa päätöksen-
teossa monin tavoin, esimerkiksi lainsäädännön valmiste-
luun, luvanvaraisen toiminnan kriteerien asettamiseen tai 
muihin ympäristön suojelutoimiin. Tiedon käyttöön liittyy 
myös suuria taloudellisia intressejä. Ympäristönsuojelulain 
(86/2000) 108 §:n perusteella lain täytäntöönpanon edel-
lyttämät mittaukset, testaukset, tutkimukset ja selvitykset on 
tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin me-
netelmin. Laadukkuusvaatimukset säilynevät ja täsmentyvät 
tekeillä olevan lakimuutoksen jälkeenkin.

Ympäristön tilan seurannan strategia vuoteen 2020 (YM 
23, 2011) korostaa seurantatiedon tuotantoketjun laaduk-
kuutta ja kattavuutta. Vertailukelpoiset mittaukset varmis-
tavat oikein kohdistetut toimenpiteet sekä mahdollista-
vat luotettavan kansallisen ja kansainvälisen raportoinnin. 
Esimerkiksi vesienhoidon toimien vaikuttavuus raportoi-
daan ympäristöhallinnon kokoamien tietojen perusteella. 
Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (2004/1299) 9§:n 
mukaan pinta- ja pohjavesien seuranta vesienhoitoalueella on 
järjestettävä siten, että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja 
monipuolinen kokonaiskuva.

Kansainväliseen raportointiin käytettävää ympäristötietoa 
olisi käytännössä tällä hetkellä tuotettava pääosin standardi-
menetelmin, akkreditoidussa laboratoriossa ja sertifioidun 
näytteenottajan ottamista näytteistä. Näytteenottotoiminta 
voidaan myös akkreditoida. Näiden vaateiden toteuttaminen 
edellyttäisi säädöspohjan selkeyttämistä ja täsmentämistä.

Tulevaisuuden laboratoriotoiminta 
ympäristöhallinnossa
Vesien tilan seurantoja kehitetään jatkossa ympäristön ti-
lan seurannan strategisten linjausten mukaisesti, jotka ulot-
tuvat vuoteen 2020. Linjausten mukaan seurannoissa pyri-

tään ottamaan käyttöön ja hyödyntämään entistä laajemmin 
vaihtoehtoisia tiedontuotantomuotoja, kuten automaattisia 
mittauksia, kaukokartoitusta, mallinnusta ja kansalaisha-
vainnointia. Mikäli nämä hyväksytään kansainväliseen ra-
portointiin, tulee niiden käyttö seurannoissa merkittävästi 
lisääntymään.

Perinteiseen näytteenottoon ja laboratorioanalyyseihin 
perustuvan tiedon osuus tuotetusta tietomassasta vähenee. 
Hallinnon laboratoriotyön rooli ja painopisteet muuttuvat 
ja keskeiseksi nousee asiantuntemus, jolla merkittävät muu-
tokset tiedontuotantotavoissa hallitaan. Tähän kuuluu mm. 
uusien menetelmien ja mittausten vertailukelpoisuuden var-
mentaminen, referenssimittausten tuottaminen sekä koko 
tiedontuotantoprosessin laadun arviointi ja varmentaminen. 
Muutos edellyttää vahvaa osaamispohjaa ja kyvykkyyttä so-
veltaa tietoa uusissa tilanteissa.

SYKEn laboratoriotoiminnassa ennakoidaan ja varaudu-
taan tuleviin muutoksiin toiminnan suuntaamiseksi. Kaikki 
haasteet eivät ole vielä tunnistettavissa. Olemme mukana 
muun muassa jatkuvatoimisia mittauksia koskevissa hank-
keissa. Euroopan metrologiatutkimusohjelman (EMRP) 
hankkeessa kehitetään kentällä mitattavan (in-situ) veteen 
liuenneen hapen mittauksen pätevyyskoetta ja jäljitettävää 
primäärimenetelmää kalibrointilaboratorion käyttöön.

Pätevyyskoe
Ulkoinen laadunarviointi työllesi! 
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Jäljitettävät tulokset kenttämittauksissa parantavat mitta-
ustulosten laatua, vertailtavuutta ja käytettävyyttä. Tällä sa-
ralla on vielä paljon kynnettävää. Ennenkuin vaihtoehtoisia 
tiedontuotantomenetelmiä voidaan seurannoissa täysipainoi-
sesti hyödyntää, tarvitaan paljon kehitystyötä. Jatkuvatoimisia 
mittauksia, niihin soveltuvia menetelmiä ja mittausjärjestel-
miä sekä tulosten käsittelyprosesseja on viime vuosina kehi-
tetty. Esimerkiksi maatalousvaltaisten alueiden vesien (Iital & 
Tattari, 2012) ja yksittäisten mittausten (Arola, (toim.), 2012) 
soveltuvuutta jatkuvaan seurantaan on selvitetty. Myös merien 
tilan seurannan automatisointiin panostetaan voimakkaasti. 
Kuitenkin kokonaistarkastelu mittausjärjestelmien käyttökel-
poisuudesta, toimintavarmuudesta ja soveltuvuudesta seuran-
nan työkaluksi on vielä tekemättä. Luonnonvesille soveltu-
via mittausantureita ja – menetelmiä ja erityisesti antureiden 
puhdistusjärjestelmiä on kehitettävä edelleen.

Kalibrointilaboratorio on julkaissut vapaasti internetistä 
ladattavan ohjelmiston laboratorioiden mittausepävarmuu-
den arviointia varten (Näykki, et al. 2012). Lisäksi SYKE ke-
hittää kenttämittauslaitteiden testaus- ja kalibrointipalvelua. 
Tavoitteena on, että testaus- ja kalibrointi voidaan tehdä hal-
litusti laboratorio-oloissa, ja että saadut tulokset ovat vertai-
lukelpoisia akkreditoiduin laboratoriomenetelmin tuotettui-
hin tuloksiin. Vuoden 2013 aikana SYKE järjestää kehitys-
hankkeena pätevyyskokeen hapen, lämpötilan, pH:n ja säh-
könjohtavuuden in situ -määrityksistä pintavedestä. Nämä 
käytännön esimerkit asiantuntijatyöstä ja palveluista ovat uu-

sia avauksia laboratorion asiantuntijaroolin kasvattamisek-
si kenttämittausten laadunvarmistuksessa. Luonnonvara- ja 
ympäristötutkimuksen (LYNET) laboratorioyhteistyö vah-
vistaa ja monipuolistaa kenttämittausten kehitystyötä ja me-
netelmien sovellettavuutta.

Ympäristöpolitiikan julkisen luotettavuuden turvaami-
nen on SYKEn laboratoriotoiminnan vastuullinen tavoi-
te. Tuotettu ympäristötieto ja asiantuntijapalvelut tukevat 
tavoitteen saavuttamista. Tavoitteen haasteellisuus ja pai-
noarvo korostuu entisestään seurantoihin kohdistuvissa 
muutospaineissa.
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Mittaustilanteessa käyttäjä täyttää purkin analysoitavas-
ta kohteesta otetulla vesinäytteellä, asettaa kuvausta-
sorakennelman purkin sisälle ja ottaa matkapuheli-

mella kuvan purkin kannessa olevan aukon kautta (Kuva 1). 

Secchi3000 – mökkiläisen vedenlaatumittari
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Kuva 1. Secchi3000- laite mittaustilanteessa. Kuvaustasot 
mittauskohteineen (musta-valko-harmaa alue) näkyvät 
purkin sisällä ja kännykkä on valmiina kuvan ottoon.
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Secchi3000 on uudenlainen kansalaishavain-
toihin soveltuva, edullinen vedenlaadun mit-
talaite. Se koostuu muovisesta purkista ja sen 
sisälle rakennetuista kuvaustasoista. Laitteen 
lisäksi käyttäjä tarvitsee matkapuhelimen, jos-
sa on kamera. Järjestelmän täydentää ilmainen 
Levävahti Pro –mittausohjelmisto, jonka käyt-
täjä saa kameraansa tietoverkosta.
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Matkapuhelin lähettää mittauskuvan aika- ja paikkatietoineen 
analysoitavaksi. Kuva-analyysiohjelmisto etsii kuvasta mittaus-
kohteet ja arvioi vedenlaatua (mm. näkösyvyys, sameus, hu-
mus ja väri) kirkkauserojen avulla. Lopuksi järjestelmä lähettää 
mittaustulokset käyttäjän matkapuhelimeen tietokantoihin ja 
karttanäkymään, jota voi katsoa verkossa. Järjestelmä on vielä 
testikäytössä, mutta lähiaikoina tapahtuvan käyttöönoton jäl-
keen kaikki tämä tapahtuu muutamassa sekunnissa.

Yksinkertaisen menetelmän taustalla on vuonna 2009 al-
kanut kehitystyö. SYKE:ssä saadun idean pohjalta SYKE ja 
Teknillinen korkeakoulu kehittivät erilaisia prototyyppejä 
mittalaitteelle pääasiassa TEKES:n rahoittamassa hankkees-
sa. Mittausten toimivuus todennettiin ensin isoilla, mutta 
hankalasti jokapäiväiseen käyttöön soveltuvilla mittausasti-
oilla. Tämän jälkeen kehitystyön päätavoitteena on ollut löy-
tää pieni ja kustannuksiltaan edullinen laite. Lopulta löytyi 
kotitalouksillekin tuttu ”kahvipurkki”, joka näyttäisi sopivan 
mainiosti laitteen perustaksi. SYKE:n ja TKK:n lisäksi yhteis-
työssä on ollut mukana myös VTT, joka vastaa laitteen vaati-
masta tietoliikenneratkaisusta ja hahmontunnistuksesta.

Laitteen ensimmäisen käyttäjätesti tehtiin kesän 2012 ai-
kana. Testissä oli mukana 125 testilaitetta, jotka jaettiin ELY-
keskuksiin, vesiensuojeluyhdistyksiin, sekä vapaaehtoisille 
kansalaisjärjestöille ja kansalaisille. Tavoite oli saada käyttä-
jäpalautetta ja mittaustietoja laitteen jatkokehitystä varten. 
Mittausten analysointi on vielä kesken, mutta ensimmäiset 
tulokset ovat lupaavia (Kuva 2). 

Laitteen kaupallistaminen on käynnissä. Kehitystyö jat-
kuu myös kuva-analyysiohjelmiston viimeistelyllä ja mitta-
laitteen kehittämisellä käyttäjäpalautteen pohjalta. Tavoite 
on, että viimeistään vuonna 2014 laitteet olisivat kaikkien 
halukkaiden saatavilla. 

Kuva 2. Vasemmalla Secchi3000 laitteella mitattu näkösyvyys verrattuna perinteisellä menetelmällä mitattuun tulokseen ja 
oikealla Secchi-laitteella ja laboratoriossa mitatut veden sameusarvot.
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Sulfaatti on luonnossa yleinen 
yhdiste ja merivedessä sitä on 
huikeat 2 700 mg/l. Sen sijaan 

järvi-, joki- ja pohjavesissämme sulfaat-
tia on vain muutamia milligrammoja 
litrassa. Poikkeuksena ovat alunamaat, 
joita happamiksi sulfaattimaiksikin kut-
sutaan. Alunamailla muinaisen meren-
pohjan sulfidit hapettuvat sulfaatiksi 

mm. kuivatuksen seurauk-
sena ja niiltä tulevat vedet 
ovat hyvin sulfaattipitoisia. 
Keski-Euroopassa, toisin 
kuin Suomen maaperässä, 
veden sulfaattipitoisuudet 
voivat nousta useisiin sa-
toihin milligrammoihin 
litrassa. Ranskalaisissa laa-
dukkaiksi kehutuissa mi-
neraalivesissä korostetaan 
sulfaatin korkeata pitoi-
suutta, joka vaihtelee pul-

lovesissä 7…1 060 mg/l välillä (www.aquamaestro.com).
Sulfaattia tulee vesistöihin mineraalien liukenemisen ja sul-

fidien hapettumisen seurauksena. Ihmistoiminta lisää sulfaatin 
määrää ympäristössä. Kaivosteollisuuden ohella sulfaattia tulee 
ympäristöön erityisen paljon rikkihaposta, joka on maailman 

käytetyimpiä kemikaaleja. Maakohtaisia rikkihapon käyttö-
määriä on hyödynnetty jopa teollisuustuotannon mittarina. 
Tuotetusta rikkihaposta yli puolet käytetään lannoitteiden val-
mistuksessa. Sulfaatteja käytetään myös pesuaineissa ja rauta-
sulfaatilla saostetaan fosforia jätevesistä. Sulfaattia päätyy ve-
sistöihin myös ilmalaskeumana, tosin happamoitumisen hil-
litsemiseksi tehty kansainvälinen työ on alentanut laskeumaa. 
Tämän vuoksi lannoitteiden sulfaattipitoisuuksia on nostettu 
kasvien rikin saannin varmistamiseksi (Yli-Halla ym. 2011). 
Myös maataloudesta tulee sulfaattia merkittäviä määriä vesis-
töihin (Korkman 1973, Ekholm ym. 2011).

Sulfaatti pelkistyy mikrobiologisesti ja 
vaikuttaa aineiden kiertoon
Sulfaatti ei sellaisenaan vaikuta olevan kovinkaan haitallinen 
yhdiste, ja sulfaatin on jopa oletettu kulkeutuvan – suurempaa 
huomiota herättämättä – vesiekosysteemin läpi, vaikka jotkin 
vesikasvit ja eliöt ovat herkkiä sulfaatille. Merkittävimmät sul-
faatin vesistövaikutukset tulevat kuitenkin esiin, kun sulfaat-
ti pelkistyy hapettomissa oloissa mikrobiologisesti sulfideiksi 
(H2S ja HS−). Sulfaatti on anaerobisessa hengityksessä käytetty 
elektroniakseptori (elektronin vastaanottaja) eli yhdiste, joka 
pelkistyy sulfidiksi, samalla kun orgaanisesta aineksesta (elekt-
ronin luovuttaja) muodostuu vettä ja hiilidioksidia. Tämä dis-
similatorinen sulfaatin pelkistys tapahtuu, jos ympäristössä on 
sulfaatin pelkistykseen kykeneviä mikrobeja, hapettomat olo-
suhteet ja riittävä määrä käyttökelpoista hiiltä. Muodostuva 
rikkivety (H2S) on eliöille myrkyllinen erittäin pieninä pi-
toisuuksina ja sitä kerääntyy pohjanläheisiin vesikerroksiin 
esimerkiksi Itämeren hapettomilla alueilla. Rikin hapetus- ja 
pelkistysreaktiot vaikuttavat merkittävästi biogeokemiallisiin 
kiertoihin, sillä ne vaikuttavat joko suoraan tai epäsuorasti 
hiilen, typen, fosforin ja raudan kiertoihin. Näiden aineiden 
kiertoja tarkasteltaessa sulfaatilla on myös myönteisiä vaiku-
tuksia: sulfaatti voi muun muassa hillitä kasvihuonekaasu me-
taanin muodostumista. Mikrobit voivat myös hapettaa sulfaa-
tin avulla jo muodostunutta metaania (anaerobinen metaanin 
hapettuminen). Lisäksi mikrobit kykenevät hyödyntämään 
sulfidien sisältämää kemiallista energiaa ja pelkistämään nit-
raattia haitattomaksi typpikaasuksi.

Todennäköisesti haitallisin sulfaattikuormituksen vesis-
tövaikutus on se, että sulfaatin pelkistyksessä muodostuvat 
sulfidit voivat tyrehdyttää sedimentin raudan kierron, mikä 
kytkee sulfaatin fosforiin ja rehevöitymiseen (Kuva 1). Tämä 
epäsuora vaikutus näyttää olevan heikosti tiedostettu, vaikka 
sulfaatti ja rehevöityminen on tieteellisessä kirjallisuudessa 
liitetty toisiinsa jo pitkään.

Sulfaatin rehevöittävän vaikutuksen havaitsivat luulta-
vasti ensimmäisenä Hasler ja Einsele (1948), ja aihetta ovat 
käsitelleet myös Ohle (1953), Sugawara (1957) ja Sperber 
(1958). Sulfaatin yhteys rehevöitymiseen tuotiin esille uu-
delleen Caracon ym. (1989) ja Curtisin (1989) tutkimuksis-
sa, mutta mekanismia ei missään näistä tutkimuksista vielä 
kyetty selvästi identifioimaan.

JOUNI LEHTORANTA
erikoistutkija, 
akvaattisten tieteiden dosentti
Suomen ympäristökeskus
E-mail: jouni.lehtoranta@ymparisto.fi

PETRI EKHOLM
erikoistutkija, 
akvaattisten tieteiden dosentti
Suomen ympäristökeskus
E-mail: petri.ekholm@ymparisto.fi

Kaivoksien aiheuttamat vesistöhaitat ovat tuo-
neet yleiseen keskusteluun hapettuneen rikki-
yhdisteen, sulfaatin (SO4

2−). Kaivokset eivät kui-
tenkaan ole ainoita vesiemme sulfaattikuormit-
tajia. Sulfaatti pidättyy maahiukkasiin heikosti 
ja on altis huuhtoutumaan. Mitä vaikutuksia sillä 
voi olla vesistöissä?

Sulfaatti - salakavala rehevöittäjä
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Hapettomissa oloissa vapautuva fosfori yhdistetään ylei-
sesti raudan pelkistymiseen. Kuitenkin tutkimuksia, joissa 
samalla olisi selvitetty, mikä yhdiste hapettuu raudan pel-
kistyessä, on niukasti. Roden ja Edmonds (1997) havaitsi-
vat kokeissaan, että mikrobiologinen raudan pelkistys, jossa 
rautaoksidit pelkistyvät ja orgaaninen hiili hapettuu, ei vielä 
johtanut fosforin massiiviseen vapautumiseen. Tämä tapah-
tui vasta kun koeyksiköihin lisättiin sulfaattia. Sulfaatin pel-
kistyminen johti sulfidien muodostukseen, jotka taas pel-
kistivät kemiallisesti rautaoksidit kiinteiksi rautasulfideiksi 
(FeS ja FeS2). Sulfaatin mikrobiologinen pelkistyminen joh-
taa siis siihen, että raudan kierto pysähtyy ja rauta hautau-
tuu fosforin sidontaan kykenemättömässä sulfidimuodossa. 
Raudasta vapautunut fosfori puolestaan siirtyy vapaasti ve-
teen. Sulfaatti voi siis rehevöittää vesistöä ilman samanaikais-
ta fosforikuormituksen kasvua. Tämä havaittiin Hollannissa, 
jossa Rein- ja Maas-jokien sulfaattipitoista vettä ohjattiin 
järviin ja tulvaniityille. Nämä ympäristöt rehevöityivät il-
man muutosta ravinnekuormituksessa: fosforipitoisuudet 
kasvoivat, uposkasvit katosivat ja leväkukinnat runsastuivat 
(Smolders ja Roelofs 1993). Ilmiölle annettiin nimi sulpha-
te-mediated eutrophication.

Pohjasedimentti, jossa sulfaatin pelkistys on tehokasta, 
on tunnistettavissa pikimustasta väristä ja rikkivedyn mä-
dänneen kananmunan hajusta (Kuva 2). Haju ja musta väri 
osoittavat, että sulfideja muodostuu ja fosforin sidontakyky 

Kuva 1. Raudan ja fosforin kierto kun sedimentissä on käyttökelpoista hiiltä rautaoksideja ja sulfaattia pelkistäville mikrobeille 
ja (A) niukasti ja (B) runsaasti sulfaattia. (A) Mikrobiologisessa raudan pelkistyksessä rautaoksidi (FeOOH) pelkistyy liukoiseksi 
kahdenarvoiseksi raudaksi (Fe2+) orgaanisen aineksen (CH2O) toimiessa pelkistimenä. Samalla rautaan sitoutunut fosfori (PO4

3-) 
vapautuu huokosveteen. Liuennutta Fe2+-rautaa muodostuu runsaasti fosforiin nähden ja huokosveden Fe2+:PO4

3- moolisuhde 
säilyy korkeana. Liukoinen Fe2+ diffundoituu pintakerrokseen, jossa se hapettuu ja fosfori sitoutuu vastamuodostuneisiin rauta-
oksideihin. Rauta ja fosfori kiertävät sedimentissä ja fosforia vapautuu niukasti veteen. (B) Raudan pelkistyessä kemiallisesti sul-
faatin pelkistyksessä muodostuneella rikkivedyllä (H2S) rauta saostuu kiinteinä rautasulfideina (FeS tai FeS2). Mikrobiologisessa 
pelkistyksessä syntyvää liukoista Fe2+ esiintyy vähän kemiallisessa pelkistyksessä syntyviin rautasulfideihin nähden ja Fe2+:PO4

3- 
moolisuhde alenee voimakkaasti. Liian pieni määrä hapettuvaa rautaa fosforiin nähden kykenee sitomaan fosforin vain osittain 
ja fosforia vapautuu veteen. Raudan kierto tyrehtyy ja se hautautuu lähinnä sulfideina (kuva muokattu Lehtoranta 2003). On esi-
tetty, että fosforin sidonta on tehokasta kun Fe2+:PO4

3- moolisuhde on suurempi kuin 2 (Blomqvist ym. 2004).

Kuva 2. Saaristomeren (A) sedimenttinäyte on saven har-
maaksi värjäämä ja pintakerroksessa on rautaoksideja indi-
koiva hyvin fosforia pidättävä ruskea kerros. Saaristomereltä 
löytyy myös heikosti fosforia pidättäviä sulfidisedimenttejä. 
Suomenlahden (B) sedimentti on pikimustaa ja rautasulfide-
ja sisältävä fosforin pidätykseen kykenemätön kerros ulottuu 
pintaan saakka. Valkoinen kasvusto sedimentin pinnalla on 
sulfideja hapettavaa Beggiatoa-suvun bakteeristoa.
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on heikentynyt oleellisesti – erityisesti jos musta sulfidi-ker-
ros ulottuu sedimentin pintaan.

Korkea sulfaattipitoisuus ei välttämättä johda sulfaatin pel-
kistykseen ja fosforin vapautumiseen. Esimerkiksi Perämeren 
sedimentti pidättää erinomaisesti fosforia, kun taas Itämeren 
pääaltaalla ja Suomenlahdella, jossa sulfaatinpelkistys on poh-
jasedimentin laadun perusteella tehokasta, fosfori pidättyy 
heikosti (Lehtoranta ym. 2008). Lehtoranta ym. (2008) ovat 
ehdottaneet, että Itämeren kuormitetuilla alueilla rehevyys 
(runsaasti käyttökelpoista hiiltä) ja hydrodynaamiset olosuh-
teet suosivat sulfaatinpelkistystä, rautasulfidien muodostumis-
ta ja fosforin vapautumista, kun taas oligotrofisella (niukasti 
käyttökelpoista hiiltä) Perämerellä raudan kierto voi toimia 
kuten järvisedimenteissä – sulfaatista huolimatta. Perämerellä 
raudan ja fosforin toisiinsa kytkeytynyt kierto voi osaltaan 
selittää kasviplanktontuotannon fosforirajoittuneisuutta ja 
Suomenlahden typpirajoittuneisuutta se, että rauta hautau-
tuu rautasulfideina ja fosfori vapautuu veteen.

Sulfaattikuormitukseen ja rikin kiertoon 
kiinnitettävä huomiota
Sulfaatti voi kiihdyttää rehevöitymistä ja muun muassa 
Pohjois-Savon Kolmisoppi-järvessä sulfaattikuormitus näyt-
täisi lisänneen rehevöitymistä (Saarijärvi ym.). Suomessa sul-
faatin määritys on kuulunut ympäristöseurantoihin vuosi-
kymmeniä, mutta tuloksia ei ole tulkittu ”elektroniakseptori-
näkökulmasta” eli miten sulfaatti ja sen mikrobiologinen pel-
kistyminen vaikuttavat ainekiertoihin.

Fosfori- ja typpikuormituksen vähentämiseen on kohden-
nettu valtavasti voimavaroja. Maassamme ei kuitenkaan ole 
kiinnitetty huomiota sulfaatin rooliin vesien ravinnetalou-
dessa eikä sitä käsitellä vesienhoitosuunnitelmissa. Kuten yllä 
totesimme, dissimilatorisen sulfaatin pelkistyksen edellytyk-
siä ovat sulfaatin läsnäolon lisäksi pelkistämiseen kykenevät 
mikrobit, hapettomat olot ja käyttökelpoinen eloperäinen 
aines. Mikrobiologisena prosessina sulfaatin pelkistyminen 
reagoi myös lämpötilan muutoksiin. Myös valuma-alueen 
luonne ja sedimentaatiota ja veden liikkeitä säätelevät hyd-
rodynaamiset ja -morfologiset tekijät vaikuttavat siihen, mil-
laisiksi sedimentin olosuhteet muotoutuvat. Näiden tekijöi-
den vuoksi ei ole itsestään selvää, miten sulfaattikuormituk-
sen muutos vaikuttaa vesistön tilaan. Sulfaatin aiheuttamien 
haittojen arviointi edellyttääkin tietoa sulfaattikuormituksen 
ja veden sulfaattipitoisuuden ohella myös mikrobiologisista 
toisiinsa kytkeytyneistä hapetus-pelkistysprosesseista, joihin 
sulfaatista peräisin oleva rikki osallistuu.

Kaivosteollisuuden ja myös muiden lähteiden sulfaat-
tipäästöjen seuranta on tarpeellista, jotta tiedämme, missä 
määrin ihmistoiminta lisää sulfaatin pitoisuutta vesistöissä. 
Sulfaatin aiheuttamat haitalliset seuraukset veden laadussa 
ovat todettavissa vasta viiveellä, sillä tässä esitetyt sulfaatin 
aiheuttamat muutokset tapahtuvat ensin pohjasedimentin 
hapettomissa kerroksissa. Sulfaatin aiheuttamia muutoksia 
onkin seurattava jo sedimentissä: tarvitaan suoria mittauksia 
sedimentin mikrobiyhteisöistä, sulfaatin pelkistymisnopeu-
desta ja sulfidien esiintymisestä sedimentin eri kerroksissa 
samalla kun seurataan huokosveden raudan ja fosforin pitoi-

suuksien muutoksia. Tämä tuo tarvittavaa tietoa siitä, miten 
kohonnut sulfaattipitoisuus vaikuttaa sedimentin mikrobio-
logisiin ja geokemiallisiin toimintoihin ja kuinka haitallisia 
muutoksia veden laatuun on odotettavissa.
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Rikastushiekka-altaista suotau-
tunut sulfaatti on nostanut 
Kolmisopen veden sulfaattipitoi-

suutta merkittävästi. Kolmisopessa suo-
malaisille järville tyypilliset pohjasedi-
mentin hengitysprosessit ovat sulfaatin 
lisääntymisen myötä muuttuneet sulfaa-
tin pelkistystä suosiviksi, mikä vaikut-

taa raudan kiertoon sedi-
mentissä. Nykytilanteessa 
rauta voi siis pelkistyä sul-
faatin pelkistyksen seu-
rauksena rautasulfideiksi, 
joilla on heikko kyky si-
toa fosforia, ja näin fosfo-
ria vapautuu aikaisempaa 
enemmän pohjanläheiseen 
veteen. Tulokset viittaavat 
siihen, että Kolmisopen 
nopea rehevöityminen on 
seurausta lisääntyneestä 
sulfaattikuormituksesta.

Kolmisopen rehevöity-
minen voi johtua juuri sul-

faatin lisääntyneestä määrästä, mikä on suosinut sulfaatin 
pelkistystä pohjasedimentissä ja heikentänyt sedimentin ky-
kyä pidättää fosforia. Kolmisopen pohjasedimentin hengitys-
prosessit ovat sulfaatin lisääntymisen myötä voineet muuttaa 
raudan kiertoa niin, että fosforia vapautuu pohjasta veteen 
enemmän kuin aikaisemmin. Nykytilanteessa rauta pelkistyy 
sulfaatin pelkistyksen seurauksena rautasulfideiksi, joilla on 
heikko kyky sitoa fosforia, ja näin fosforia vapautuu aiempaa 
enemmän pohjanläheiseen veteen, mikä voi osaltaan selittää 
järven tilan heikentymistä.

Kaivostoiminta muutti järven valuma-aluetta 
ja kuormituksen luonnetta
Kolmisopen tilaa ja erityisesti rikastushiekka-altaiden vaiku-
tuksia käsiteltiin laajalti vuoden 2011 aikana valmistuneessa 
hankekokonaisuudessa. Työn taustalla oli rikastushiekka-al-
taiden laajentamiseen liittyvä apattiittia louhivan Yara Suomi 
Oy:n ympäristölupavelvoite.

Kolmisoppi on pieni (0,45 km²) ja melko matala (keskisy-
vyys 2,5 m, suurin syvyys 11 m) järvi, jonka valuma-alue oli 
alun perin 23 km². Valuma-alueen maankäyttö on pääosin 

maa- ja metsätaloutta. Järven etelä- ja itäpuolelle on rakennettu 
kolme rikastushiekka-allasta (Raasio, 1,7 km², käyttöön vuon-
na 1979, Musti 8 km², 1983 ja Mustin lisävesiallas, 1 km², 
2007–2008). Altaiden alle jääneet alueet olivat maankäytöl-
tään samankaltaisia kuin niiden ulkopuolelle jääneetkin alueet; 
karttatarkasteluiden perusteella ehkä hieman maatalousvaltai-
sempia. Rikastushiekka-altaisiin johdetaan vesijuoksutuksella 
apatiitin rikastuksesta syntyvä sivutuote. Rikastushiekka-al-
taiden rakentamisen myötä luontainen valuma-alue supistui 
merkittävästi (nykyisin noin 12 km², Kuva 1).

Onko sulfaatti rehevöittänyt 
Siilinjärven Kolmisopen?
Pohjois-Savon Kolmisoppi-järveen kohdistuneet paineet ovat viime vuosikymmeninä olleet epätyypil-
lisiä moniin muihin vesistöihin verrattuna. Siilinjärven apatiittikaivoksen käyttöön rakennetut rikas-
tushiekka-altaat ovat puolittaneet järven valuma-alueen. Valuma-alueen pienentymisen myötä ulkoi-
nen fosforikuormitus on vähentynyt, mutta silti järvi on rehevöitynyt voimakkaasti 2000-luvulla.

ERKKI SAARIJÄRVI
Vesi-Eko Oy Water-Eco Ltd
E-mail: erkki.saarijarvi@vesieko.fi

EEVA KAUPPINEN
Vesi-Eko Oy Water-Eco Ltd

LAURI HEITTO
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

JOUNI LEHTORANTA
Suomen ympäristökeskus

PETRI EKHOLM
Suomen ympäristökeskus

Kuva 1. Kolmisoppi, apatiittikaivoksen rikastushiekka-alueet 
(Musti ja Raasio), sekä Mustin lisävesiallas. Alkuperäisen valu-
ma-alueen koko oli noin 23 km2, josta noin 12 km2 on jäänyt 
rikastushiekka-altaiden alle. 
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Kolmisopen tulovirtaama on valuma-alueen pienenemi-
sen ohella vähentynyt 160:stä noin 120:een litraan sekunnis-
sa eli noin neljänneksellä. Samalla järven viipymä on pidenty-
nyt kuukaudella (nykyisin noin 4 kk). Järveen tulevan veden 
määrä ei kuitenkaan ole vähentynyt valuma-alueen pienen-
tymistä vastaavalla määrällä, sillä rikastushiekkapatoaltaista 
suotautuu vettä Kolmisoppeen.

Suotovesivirtaama on hieman pienentynyt 2000-luvun 
alkuvuosista Mustin pääaltaan täyttyessä rikastushiekalla. 
Kaikkien kolmen altaan läpi suodattunut vesi kattaa ny-
kyisin lähes kolmanneksen järven tulovirtaamasta (vuosien 
2007-2010 mittausjaksolla), joten sillä on merkittävä osa 
Kolmisopen vesitaseessa.

Kolmisopen valuma-alueen maankäytön ja ominaiskuor-
mituslukujen perusteella ulkoinen kokonaisfosforikuormitus 
oli ennen patoaltaiden rakentamista 400–450 kg/v ja niiden 
valmistumisen jälkeen 240–260 kg/v. Ulkoinen fosforikuor-
mitus on vähentynyt valuma-alueen pienenemisen myötä 
noin 40 prosenttia.

Rehevöitymiskehitys ja muutokset 
kehityksessä sulfaatin määrän lisäännyttyä
Velvoitetarkkailuun liittyvän vedenlaatuseurannan perusteel-
la Kolmisopen tila heikkeni nopeasti 2000-luvun alkupuo-
lella (kuvat 2, 3, 4). Tilan heikentyminen on näkynyt eri-
tyisesti klorofylli-a pitoisuuden nousuna (Kuva 4) samanai-
kaisesti, kun veden sulfaattipitoisuus on noussut (Kuva 2). 
Myös veden fluoridipitoisuus, sähkönjohtavuus ja pH ovat 
kohonneet.

Kolmisopesta otettiin paleolimnologiset sedimenttinäyt-
teet vuonna 2008 ja näytteet ajoitettiin 137Cs-menetelmällä 
(Kuva 5).  Sedimentin piilevien perusteella Kolmisopen re-
hevöityminen alkoi vuosien 1950-1970 välillä, jolloin valu-
ma-alue oli vielä maa- ja metsätalouden käytössä – ja alkupe-
räisen koossaan. Tuolloin levälajisto ja levien suhde osoitti re-
hevöitymisen merkkejä. Piilevien avulla rekonstruoitu veden 
fosforipitoisuus viittaa kuitenkin siihen, että pitoisuus olisi 
noussut 20:stä lähes 50 µg/l:aan 1990-luvun ja 2000-luvun 
välisenä aikana. Tämä muutos vastaa ajallisesti hyvin sul-

faattipitoisuuden nousua 10:stä noin 
50-60:een mg/l 1980-luvulta nykyhet-
keen (Kuva 2).

Onko sulfaatti lisännyt 
fosforin vapautumista 
pohjasta veteen?
Kolmisopen tulovirtaama on siis ri-
kastushiekka-altaiden rakentamisen 
myötä vähentynyt noin neljännek-
sen. Samalla ulkoinen kokonaisfosfo-
rikuormitus on vähentynyt noin 40 
prosenttia, joten laskennallisesti jär-
viveden fosforipitoisuuksien olisi pi-
tänyt laskea. Ristiriita tulovirtaaman 
pienenemisen, ulkoisen kuormituksen 
vähenemisen ja samanaikaisesti kiihty-
neen rehevöitymisen välillä johtuu to-
dennäköisesti sulfaatin aiheuttamista 
muutoksista pohjasedimentin mikro-
biologisissa hengitysprosesseissa. Tätä 
prosessia on tarkasteltu lähemmin toi-
saalla tässä lehdessä (Lehtoranta & 
Ekholm). Vedenlaatuseurantojen pe-
rusteella Kolmisopen pohjanläheisen 
veden happipitoisuus ja sen loppumi-
nen on selittänyt hyvin havaittua fosfo-
ripitoisuutta 1980-1990-luvulla, mut-
ta 2000-luvulla hapettomuus on johta-
nut aikaisempaa suurempiin fosforipi-
toisuuksiin (Kuva 2). Fosforin sisäinen 
kuormitus on siten lisääntynyt merkit-
tävästi samanaikaisesti Kolmisopen ve-
den sulfaattipitoisuuden nousun kans-
sa. Järven nykyinen sulfaattipitoisuus 
vastaa nykyisin hyvin tasoa, joka aihe-
utti Hollannissa merkittäviä vedenlaa-
tuongelmia (Loeb 2007).
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Kuva 2. Kolmisopen havaintopaikan 4B vedenlaatu 1990–2010.

44 www.vesitalous.fi

KAIVOSTOIMINNAN VESIENKÄSITTELY

VT1302.indd  44 25.2.2013  13:51:31



Kolmisopen tilan parantaminen
Tutkimustulokset osoittavat Kolmisopen pohjasedimentin 
prosesseissa tapahtuneesta tilamuutoksesta 2000-luvulla ja 
Kolmisopen pohjasedimentti on tullut 2000-luvulla ”epä-
vakaammaksi”. Pääsyynä on mitä todennäköisimmin lisään-
tynyt sulfaattikuormitus. Kolmisopella ja vesiensuojelussa 
laajemminkin on siis kiinnitettävä huomiota myös muihin 
biologisesti aktiivisiin aineisiin kuin ravinteisiin. Koska sul-
faatin pelkistyminen rautasulfidiksi ja siitä johtuva fosforin 
sisäisen kuormituksen lisääntyminen tapahtuvat hapettomis-

sa oloissa, voidaan Kolmisopen rehevöityyshaittoja vähentää 
syvänteitä hapettamalla. Pysyvämpään ratkaisuun päästään 
kuitenkin vasta sulfaattikuormituksen vähentämisellä, mikä 
palauttaa raudan kierron normaaliksi pohjasedimentissä.
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Kuva 3. Kolmisopen keskiosan syvännealueen (4B) pohjan-
läheisen veden fosforipitoisuuden riippuvuus happipitoisuu-
desta vuosina 1982-1999 (sulfaatti <20 mg/l) ja 2000-2010 
(sulfaatti >20 mg/l).

Kuva 4. Kolmisopen keskiosan 
syvännealueen (4B) klorofylli-a – ja 
keskimääräiset sulfaattipitoisuudet 
vuosina 1982-2010.

Kuva 5. Kolmisopen Syrjänlahden (A) sedimentissä on havaittavissa rautasulfidien muodostusta, mikä on tyypillistä rehevälle 
järvelle. Järven matalahkolla keskiosalla (B) sedimentti on ruskeaa ja sisältää vähän sulfideja. Rikastushiekka-altaiden läheisyydessä 
(C) pikimusta rautasulfidilieju ulottuu noin 30 cm syvyyteen sedimentissä.
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Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous päätti keväällä 2011, 
että Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminnas-
sa ovat mukana vuodesta 2012 lähtien kaikki yhdistyk-

sen jäsenlaitokset. Rahaston resurssit kasvoivat laajentuneen 
jäsenpohjan ansiosta lähes kaksinkertaisiksi, noin 300 000 
euroon vuodessa. Laajentuneen rahoituspohjan myötä rahas-
ton toimintaa on uudistettu entistä paremmin vesihuoltolai-
toksia hyödyttäväksi.

Uusimuotoisen toiminnan tehokkaaksi käynnistämiseksi 
vuonna 2012 toteutettiin Vesihuoltolaitosten kehittämistarve-
selvitys. Kehittämistarveselvityksen tavoitteena oli tunnistaa, 
koostaa ja priorisoida vesihuoltolaitosten tärkeimpiä haastei-
ta, kehittämistarpeita ja -ideoita. Kehittämistarveselvityksen 
toteutti Gaia Consulting Oy Vesihuoltolaitosten kehittämis-
rahaston rahoituksella.

Kehittämistarveselvityksen tiedonkeruu toteutettiin ve-
sihuoltolaitoksille suunnatulla Internet-kyselyllä sekä vesi-
huoltolaitosten ja vesihuoltoalan tärkeimpien sidosryhmi-
en kuten viranomaisten ja tutkimuslaitosten haastattelusar-
jalla. Tiedonkeruun tuloksena syntyi listaus vesihuoltoalan 
haasteista, kehitystarpeista ja -ideoista. Tuloksia jalostettiin 
edelleen ja tärkeimmät kehittämistarpeet tunnistettiin vesi-
huoltoalan edustajista koostuvassa työpajassa sekä ryhmätöis-
sä Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivillä. Hankkeen 
loppuraportti löytyy Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston 
verkkosivuilta (www.vvy.fi/kehittamisrahasto).

Kuntaliitokset ja organisaatiojärjestelyt 
merkittävin muutosvoima
Vesihuoltolaitosten kehittämistarpeita tarkasteltiin ensin toi-
mintaympäristöstä johtuvina tarpeina. Internetkyselyn perus-
teella vesihuoltolaitokset pitävät ylivoimaisesti merkittävim-
pänä muutospaineena kuntaliitoksia ja niihin liittyviä organi-
saatiojärjestelyjä (Kuva 1). Kuntaliitokset ja laitoskoon kasva-
minen nähtiin vesihuollon näkökulmasta usein mahdollisuu-
tena parantaa toimintaa ja lisätä osaamista, mutta faktoihin 
perustuvaa tutkimustietoa yhdistymisten eduista ja haitoista 

Vuodesta 2004 vesihuoltoalan kehitystyötä rahoittaneen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toi-
mintaa uudistettiin vuonna 2012 entistä paremmin vesihuoltolaitoksia hyödyttäväksi. Uusimuotoisen 
toiminnan tehokkaaksi käynnistämiseksi vuonna 2012 selvitettiin vesihuoltolaitosten tärkeimpiä haas-
teita, kehittämistarpeita ja -ideoita. Tämän kehittämistarveselvityksen perusteella vesihuoltolaitoksilla 
on runsaasti kehittämistarpeita käytännön toiminnan parempaan hallintaan.

Ratkaisuja kaivataan 
vesihuoltolaitosten toimintojen 
parempaan hallintaan

RIINA LIIKANEN
Vesihuoltoinsinööri, Vesilaitosyhdistys
E-mail: riina.liikanen@vvy.fi

Kuva 1. Vesihuoltolaitosten vastaukset kysymykseen: 
”Mitkä toimintaympäristön muutoksista näet 
merkittävimmiksi vesihuoltoalan näkökulmasta? 
Merkitse enintään kolme.”

Kuntaliitokset ja niihin kytkeytyvät yhtiöjärjestelyt

Muu

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Muut lainsäädäntömuutokset ja uudet velvoitteet

Laatu- ja turvallisuusvaatimusten kiristyminen

Energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen

Asiakasnäkökulman vahvistuminen

Kansainvälistyminen

Väestörakenteen muutokset
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sekä mahdollisista skaalaeduista kaivattiin tämän näkemyksen 
tueksi. Tarvetta nähtiin myös ohjeille ja hyville käytännöille 
laitosten tekniseen ja hallinnolliseen yhdistämiseen.

Toimintaympäristöön liittyvinä merkittävinä muutosvoi-
mina nousivat vesihuoltolaitosten vastauksissa esiin myös laa-
tu- ja turvallisuusvaatimusten kiristyminen, uudet velvoitteet 
ja muut lainsäädäntömuutokset, ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset sekä asiakasnäkökulman vahvistuminen. Sidosryhmät 
pitivät samoja toimintaympäristön muutosvoimia merkittä-
vinä, mutta nostivat ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ki-
ristyvät energiatehokkuusvaatimukset vesihuoltolaitoksia tär-
keämmiksi tekijöiksi.

Toiveissa työkaluja etenkin verkostojen 
hallintaan
Toimintaympäristöstä johtuvien muutospaineiden lisäksi ke-
hittämistarpeita tarkasteltiin vesihuoltolaitoksen ydintoimin-
tojen näkökulmasta. Vesihuollon toiminnoista vesihuolto-
laitokset priorisoivat viemäröinnin ja hulevesien käsittelyn 
kehittämistarpeeltaan tärkeimmäksi osa-alueeksi (Kuva 2). 
Uusia työkaluja toivotaan etenkin verkoston kunnon selvit-
tämiseen, paikka- ja verkkotiedon keräämiseen ja hallintaan 
sekä tehokkaaseen saneerausten suunnitteluun ja toteutta-
miseen, eli sanalla sanoen verkosto-omaisuuden hallintaan. 
Samat verkostojen ikääntymiseen ja korjausvelkaan liitty-
vät haasteet ja tarpeet nousivat tärkeinä esiin myös veden-
jakelun puolella. Lisäksi vastaajien mielissä siinsivät älyk-
käät vesihuoltoverkostot, joissa verkostojen hallinnassa hyö-
dynnetään nykyistä tehokkaammin modernia mittaus- ja 
ICT-teknologiaa.

Vaikka Suomen puhtaat ja runsaat vesivarat turvaavat ve-
denhankinnan ja asiantunteva vedenkäsittely talousveden 
laadun, vesihuoltolaitokset nostivat vedenhankinnan ja -kä-
sittelyn tärkeäksi kehittämistarvealueeksi. Uusia ratkaisuja 

vesihuollon energia , ympäristö , resurssi ja
kustannustehokkuuden kehittäminen

verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen
kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto ja
hulevesien hallinta

lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen
sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen

vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet

Kuva 3. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston yleisen haun painopistealueet vuonna 2013.

Kuva 2. Vesihuoltolaitosten vastaukset kysymykseen: 
”Millä vesihuollon osa-alueella tunnistat merkittävimmät 
haasteet nyt ja lähivuosina? Valitse enintään kolme.”

Muu

Koulutus

Viestintä

Hallinto

Talous

Lietteen käsitteIy

Jätevedenpuhdistus

Viemäröinti ja hulevesien käsittely

Vedenjakelu

Vedenhankinta ja -käsittely
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EI KOMPROMISSEJA

Grundfos, SE- ja SL-pumput sekä S-tube
Yhdyskuntatekniikka 2013 -näyttelyssä 
Jyväskylän Paviljongissa 15.–16.5.2013

Huippuluokan hydraulinen 
hyötysuhde tinkimättä 

läpäisykyvystä

SE- ja SL-sarjan jätevesipumput ovat kokonaishyöty suhteeltaan markki-
noiden parhaita. S-tube-juoksupyörän yksinkertainen ja järeä rakenne 
on suunniteltu käsittelemään jätevettä, jonka kiintoaine pitoisuus on 
suuri. Optimaalisen muotoilun ansiosta S-tube pystyy läpäisemään 
jopa 160 mm kiintoaineita — tinkimättä laisinkaan pumpun erinomai-
sesta hyötysuhteesta.

toivottiin erityisesti veden laadun mittaamiseen ja seurantaan 
vedenhankinnan eri vaiheissa. Kehitystyötä toivottiin myös 
vedenkäsittelymenetelmiin. Yhteenvetona vedenhankintaan 
ja käsittelyyn liittyvää kehittämistä toivottiin toimintavar-
muuden parantamisen, tiukentuvien laatuvaatimusten täyt-
tämisen sekä häiriötilannetoiminnan tueksi.

Jätevedenpuhdistukseen vesihuoltolaitokset toivovat 
ratkaisuja erityisesti tiukentuviin puhdistusvaatimuksiin 
vastaamiseksi. Jätevedenpuhdistuksessa nähtiin ravintei-
den poiston tehostamisen lisäksi tarvetta selvittää ratkaisu-
ja haitta-aineiden sekä mikrobien poiston tehostamiseksi. 
Lietteen hyötykäytön lisäämiseksi toivottiin uusien käsit-
telytekniikoiden kehittämistä sekä lietteestä tuotetun bio-
kaasun ja ravinteiden hyödyntämisen tutkimista.

Vesihuollon energiatehokkuuden lisäämiseen nähtiin 
potentiaalia jäteveden hukkalämmön talteenotossa, pump-
pausten tehostamisessa sekä automaation hyödyntämises-
sä. Kehitystä toivottiin tekniikan energiatehokkuuteen ja 
yleisesti kehittämisen tueksi vesihuollon energiatehok-
kuusmittareita ja -tunnuslukuja.

Ratkaisuja kaivataan toiminnan parempaan 
hallintaan ja viestintään
Vesihuoltolaitoksen hallinnon ja talouden näkökulmas-
ta vesihuoltolaitokset toivoivat ratkaisuja tukemaan lai-
toksen kestävää taloutta sekä toiminnan läpinäkyvyyttä. 
Esimerkiksi vesihuoltolaitosten arvottamiseen ja laatu- ja 
palvelutasoon liittyvät yleiset ohjeistukset helpottaisivat 
myös vesihuoltolaitosten yhteistoiminnan kehittämistä.

Selvityksen perusteella vesihuoltolaitokset pitävät tar-
peellisena sekä uusien menetelmien kehittämistä, et-
tä parhaiden käytäntöjen tunnistamista ja ohjeistamista. 
Yhteenvetona vesihuoltolaitokset kaipasivat ratkaisuja pal-
velujen tuottamisen, toiminnan jatkuvuuden, resurssien, 
omaisuuden ja talouden parempaan hallintaan.

Toiminnan parempi hallinta ja läpinäkyvyys mahdol-
listavat myös toiminnan paremman viestinnän asiakkaille 
ja muille sidosryhmille. Viestintään liittyen kehittämistar-
peita nähtiin etenkin uusien sähköisten viestintäkanavien 
tehokkaammassa hyödyntämisessä. Asiakasviestinnän ke-
hittämisen yhtenä tärkeänä tavoitteena on laajentaa asiak-
kaiden ymmärrystä vesihuoltopalvelun sisällöstä.

Kehittämisrahastolta tukea hankkeille
Selvityksen perusteella vesihuoltolaitosten käytännön toi-
minnassa on paljon kehittämistarpeita, joihin kaivataan rat-
kaisuja osin kiireellisestikin. Kehittämistarpeisiin vastaami-
nen edellyttää niin vesihuoltolaitoksilta kuin palveluntar-
joajilta ja tutkimuslaitoksiltakin innovatiivista asennetta, 
halua kehittää toimialaa ja resursseja. Vesihuoltolaitosten 
kehittämisrahasto tarjoaa mahdollisuuden tämän kehitys-
työn osittaiseen rahoittamiseen. Rahaston rahoitus tuottaa 
hankkeiden kautta monikertaisen hyödyn alan monipuo-
lisena kehittymisenä.

Kehittämisrahastolla on kaksi kertaa vuodessa kaikil-
le hakijoille avoin yleinen hankehaku. Vuodesta 2013 al-
kaen näitä yleisen haun hankkeita pyritään suuntaamaan 

vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta tärkeisiin aihepii-
reihin julkaisemalla painopistealueet, joilta hakemuksia 
ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. 
Painopistealueet ovat voimassa vähintään kaksi vuotta. Keh
ittämistarveselvityksen tuloksia hyödyntäen vuodeksi 2013 
on päätetty kuvassa 3 esitetyt painopistealueet.

Vuodesta 2004 asti rahoitettujen yleisen haun hankkei-
den lisäksi vuodesta 2012 alkaen Kehittämisrahasto on ra-
hoittanut myös laitoslähtöisiä hankkeita. Laitoslähtöiset 
hankkeet syntyvät vesihuoltolaitosten tarpeista ja ne toteu-
tetaan Vesilaitosyhdistyksen toimiston ja vesihuoltolaitos-
ten edustajien ohjauksessa. Kehittämistarveselvityksen sa-
tona toteuttamista odottavia laitoslähtöisten hankkeiden 
aihioita on valmiina jo vuosiksi, mutta laitosten toivotaan 
silti toimittavan havaittuja tarpeita aktiivisesti tiedoksi esi-
merkiksi Kehittämisrahaston verkkosivuilla olevan ideako-
rin kautta. 

Vesihuoltolaitosten 
kehittämisrahasto 
tukee vesihuoltoalan 
kehitystyötä

Vesihuoltolaitosten ke-
hittämisrahasto on 
Vesilaitosyhdistyksen 

jäsenlaitosten yhteinen pa-
nostus alan kehittymiselle. 
Vuonna 2003 perustettu ra-
hasto rahoittaa nykyään vuo-
sittain noin 300 000 eurolla 
vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- 
ja kehittämistyötä. Vuoden 2012 loppuun mennes-
sä Kehittämisrahaston rahoitusta on myönnetty jo 
yli 130 hankkeelle.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoit-
taa hankkeita, jotka edistävät mahdollisimman 
laajasti erilaisten vesihuoltolaitosten kehittymistä. 
Kehittämisrahaston rahoituspäätökset tekee ja toi-
mintaa ohjaa toimikunta, jossa on kahdeksan rahas-
ton jäsenlaitoksia edustavaa jäsentä. Rahaston hal-
linnosta vastaa Vesilaitosyhdistyksen toimisto.

Tietoa Kehittämisrahastosta, rahoituksen ha-
kemisesta ja rahoitetuista hankkeista löytyy 
Kehittämisrahaston verkkosivuilta (www.vvy.fi/ke-
hittamisrahasto). Verkkosivuilta löytyvissä rahoitet-
tujen hankkeiden hankeyhteenvedoissa ja loppura-
porteissa on monenlaisia eväitä laitosten toiminnan 
kehittämiseen ja ongelmien ratkaisuun.
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SE- ja SL-sarjan jätevesipumput ovat kokonaishyöty suhteeltaan markki-
noiden parhaita. S-tube-juoksupyörän yksinkertainen ja järeä rakenne 
on suunniteltu käsittelemään jätevettä, jonka kiintoaine pitoisuus on 
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LAURI AHOPELTO ja RIKU VAHALA
Kuvat: Lauri Ahopelto

Millaista on elämä ilman vesitekniikkaa? 17 
Aalto-yliopiston vesitekniikan opiskelijaa ja yksi 
professori kävivät Etiopiassa tutustumassa elä-
mään ilman hanoja ja vessanpönttöjä sekä todis-
tamassa eroosion voiman.

Akva, eli Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan 
opiskelijoiden ammattiainekerho, järjesti 15-vuotis-
juhlavuotensa kunniaksi excursion Etiopiaan touko-

kuussa 2012. Mukaan reilun kahden viikon matkalle läh-
ti 18 akvalaista. Tutustuimme excursiolla paikalliseen vesi-
huoltoon ja veteen liittyviin kehitysyhteistyöprojekteihin. 
Suomen kehitysyhteistyöllä on Etiopiassa pitkä historia, ja 
Etiopia on yksi Suomen kehitysyhteistyön pääkumppani-
maista. Vaikka Etiopian talous on kasvanut viime vuosina 
nopeasti, on maa edelleen hyvin riippuvainen kehitysavusta. 
Suomen kahdenvälinen yhteistyö Etiopiassa oli vuonna 2010 
laajuudeltaan 14 miljoonaa euroa. Suomen tuella on esimer-
kiksi parannettu maaseudun vesihuolto- ja sanitaatiopalve-
luita, sekä kehitetty valuma-alueiden hallintaa. Kehitystä on 
tapahtunut, sillä puhdasta vettä saa nykyisin 68,5 prosenttia 
väestöstä, kun vuonna 1990 luku oli vain 19 prosenttia.

Maan pääkaupungissa, Addis Abebassa, vierailimme 
mm. Etiopian vesiministeriössä, Suomen suurlähetystössä, 
Nile Basin Initiativessa (NBI), Water Works Construction 
Enterprisessa sekä Etiopian ainoalla jätevedenpuhdistamolla. 
Toinen kaupunkikohteemme oli Bahir Dar, jossa toimii Tana-
Beles Watershed Monitoring and Evaluation -projekti, jossa 
työskentelee kaksi suomalaista Nirasin asiantuntijaa. He toimi-
vat oppainamme eroosiota käsittelevällä vierailulla. Eroosio on 
valtava ongelma Etiopiassa. Lalibelassa ohjelmassa olivat kuu-
luisien kalliokirkkojen lisäksi vierailu kaupungin lähellä sijait-
sevaan kylään, jossa vesihuolto toimi aurinkoenergian avulla.

Matkailu avartaa
Etiopian vesiasioihin tutustuessamme tuli kaikille selväksi, 
että ongelmien mittakaava on Suomeen verrattuna tyystin 
erilainen. Kuivuudesta aiheutuva vesipula on todellisempi 
ongelma kuin Suomessa vuosina 2002-2003 vallinnut kui-
vuus. Lalibelan alueella kuivakausi oli vierailumme aikana 
toivottavasti päättymäisillään. Kolmen kuukauden kuivuu-
den seurauksena horisontti oli pölyn sumentama ja kasvilli-
suus keskittyi vielä kuivumattomien uomien varteen. Vettä 
haettiin pitkien matkojen päästä.

Toisaalta sadeaikana tulvivat valtavat vesimassat tekevät 
tuhojaan ja vievät mennessään viljelymaille välttämätöntä 
humusta. Näkemämme kiviset pellot ja erodoituneet uo-
mat muistuttivat metsien hakkaamisen ja ilmastonmuutok-
sen konkreettisista yhteisvaikutuksista eräällä maailman köy-

himmistä alueista. Toivoa kuitenkin herättivät onnistuneet 
kokemukset eroosiosuojausten rakentamisesta.

Sanitaation ja hygienian puutteet tuntuivat konkreettisesti 
paitsi kärpästen määrässä, myös lukuisissa matkalaistemme 
vatsataudeissa. Hallitus on rakentamassa kiivaaseen tahtiin 
uusia kerrostaloalueita ympäri maata. Näille alueille päästäk-
seen pitää olla onnekas, ja ehkä myös riittävän varakas lahjo-
akseen päättäviä virkamiehiä. Kunnianhimoisena tavoittee-
na oli ainakin Addiksessa kytkeä nämä alueet viemäriverkos-
toon. Nähtäväksi vain jää, milloin maahan rakennetaan se 
toinen ja kolmaskin jätevedenpuhdistamo olemassa olevan 
lammikkopuhdistamon lisäksi.

Osaamisen tarve on huutava. Monissa vierailukohteissa 
korostui tarve vesialan osaamisen kehittämiseksi. Jopa vesi-
tekniikan opiskelijoiden taidoille olisi ollut käyttöä. Ehkäpä 
tämän matkan seurauksena jollekin ryhmän jäsenistä jäi ki-
pinä kytemään ja hän löytää itsensä eräänä päivänä vesialan 
kehitysyhteistyötehtävistä.

Täysimittainen matkaraportti kuvineen ja analyyseineen 
löytyy Akvan nettisivuilta osoitteesta http://akva.ayy.fi 

Vesitekniikan opiskelijat menivät Etiopiaan
Etiopian ainoan vedenpuhdistamon 
laskeutusallas.

Eroosiontorjuntapato Bahir Darin lähistöllä.
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Professori Harald-Adam Velner kuoli 
perheensä parissa kotonaan kotikau-
pungissaan Tallinnassa joulupäivänä, 

vain runsaat kaksi viikkoa vaimonsa Laine 
Velnerin kuoleman jälkeen. Harald Velner 
oli syntynyt Narvassa 15.12.1923 ja oli 
kuollessaan 89-vuotias. Hän oli Tallinnan 
Teknillisen Korkeakoulun emeritus profes-
sori, joka vielä eläkkeelle jäätyäänkin jat-
koi elämäntyötään monin tavoin niin koti-
maassaan Virossa kuin kansainvälisestikin. 
Hän oli pidetty luennoitsija ja oman alansa 
ahkera kirjoittaja.

Harald Velner oli Itämeren suojelutyön 
suurmies, joka eläessään jätti selvän jälken-
sä merkittävään aikaan Itämeren kansain-
välisen merensuojelun historiassa. Toisen 
maailmansodan jälkeen Suomenlahden ja 
koko Itämeren rehevöityminen ja saastu-
minen oli kiihtynyt, mutta lähinnä poliit-
tisista syistä tutkimukset olivat vaikeita ei-
kä yhteisiä toimia Itämeren suojelemiseksi 
voitu käynnistää.

Harald Velner oli nimi, joka sitten vuo-
desta 1968 alkaen oli avain siihen, että ai-
nutlaatuinen Suomenlahden vesiensuoje-
lun mahdollistava tieteellis-tekninen yhteis-
työ Suomen ja Neuvostoliiton välillä saatiin 
käyntiin. Tosin aluksi kaikki kontaktit oli-
vat tarkkaan säänneltyjä ja työ vain viran-
omaisten sopimia tutkimuksia ja selvityk-
siä. Harald Velnerin diplomaattiset kyvyt, 
tiedot ja taidot saivat aikaan vertaansa vailla 
olevan yhteistyön, jossa Neuvostoliiton osa-
puolen asiantuntemus ja kontaktit hoidet-
tiin eestiläisten kautta myös Leningradin 
ja Moskovan viranomaisten kanssa. Tämä 
Suomenlahden yhteistyö oli eräänlaisena 
mallina koko Itämeren kattavalle meren-
suojelun kansainväliselle sopimukselle, jos-
ta kaikki silloiset Itämeren valtiot sopivat 
vuonna 1972. Itämerisopimus allekirjoitet-
tiin 1974 ja Itämerikomissio, HELCOM, 
perustettiin 1980.

Läpi näiden vuosikymmenten Harald 
Velner oli avainasemassa neuvoteltaessa 
Itämerta koskevia kansainvälisiä sopimuk-
sia, sopimusten laajennuksia, toimenpi-
deohjelmia ja viimein konkreettisia ohjel-

mia Itämeren kuormituksen vähentämi-
seksi. Hän toimi HELCOM:in pääsihtee-
rinä vuosina 1984-1988, sekä Komission 
puheenjohtajana hämmästyttävästi kahteen 
otteeseen: ensin hän edusti Neuvostoliittoa 
ja sitten uudelleen itsenäistynyttä kotimaa-
taan Viroa. Kansainvälisestä työstään hän 
sai useita tunnustuksia. Näistä suomalai-
sia kunnianosoituksia olivat ensimmäinen 
Ahvenenmaa-palkinto (Östersjöfondens 
pris) sekä Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarimerkki (SVR-R).

Harald Velner seurasi ammatinvalinnas-
sa isäänsä, tiedeinsinööri August Velneriä 
(Wellner), joka oli arvostettu tiedemies ja 
hydrometeorologian ja tekniikan profes-
sori. Harald kasvoi kulttuurikodissa, jossa 
monipuolisesti lahjakas poika sai laajan si-
vistyksellisen pohjan. Hän oli paitsi oman 
alansa huipputiedemies, myös tavattoman 
kielitaitoinen sekä kulttuurin ja taiteiden 
arvostaja. Esimiehenä ja kollegana hän oli 
viisas ja ystävällinen. Hänen puoleensa saat-
toi aina kääntyä riippumatta siitä, oliko on-
gelma suuri vai pieni.

Nuoruuden urheiluharrastuksista pisim-
pään säilyi uinti. Vielä yli 80-vuotiaana hän 
pistäytyi aina tilaisuuden tullen koko kesän 
uimaan oman pihan uima-altaaseen, joka 
oli kaivettu kesäkodin Paistun pihalle.

Harald Velner tapasi tulevan vaimonsa 
Lainen jo opiskeluaikana ja heidän läm-
mintä ja kiinteää avioliittoaan kesti yli 70 
vuotta. Harald Velner oli herrasmies, ystä-
vällinen ja huumorintajuinen, jonka kaikes-
sa käytöksessä heijastui myös vaimon ja per-
heen arvostus. Perhe oli Harald Velnerille 
tärkeä.

Viron jälleen itsenäistyttyä Velnerit saivat 
takaisin Viljandissa Paistun kylässä sijaitse-
van tilan. Sinne he rakensivat vanhaa kunni-
oittaen kesäpaikan, jossa viihtyvät niin lap-
set kuin lastenlapset ja heidän lapsensa.

Jäämme kaipaamaan monien muiden 
kanssa pitkän ja merkittävän elämäntyön 
tehnyttä ystäväämme, esimiestämme ja työ-
toveriamme Harald Velneriä.

Terttu Melvasalo ja Mare Pärnapuu

Professori
s. 15.12.1923   k. 25.12.2012

In Memoriam 
Harald-Adam Velner
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13:00-13:10  Avaus
- puheenjohtaja, ympäristöneuvos Tapio Kovanen, Suomen Vesiyhdistys

13:10-13:30  Valtiovallan tervehdys
- kansliapäällikkö Hannele Pokka, Ympäristöministeriö

13:30-13:40  Ajankohtaista euroopassa
- presidentti, professori Pertti Seuna, European Water Association

13:40-14:10  Porvoon vesi 100-vuotta
- toimitusjohtaja Risto Saarinen, Porvoon Vesi

14:10-14:40  Väliaikakahvi, Avanti-salin lämpiö

14:40-15:10  Suomen vesihuollon kehitys ja yhteistyö
- tekniikan tohtori Tapio Katko, Dosentti UNESCO-oppituoli: Kestävät ve-
sihuoltopalvelut Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

15:10-15:35  Vesiyhteistyö on aluekehittämistä parhaimmillaan 
– esimerkkinä Vanajavesikeskus
- pääsihteeri Sanni Manninen Johansen, Vanajavesikeskus

15:35-16:00  Suomenlahden kuormitus ja tila
- erikoistutkija Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskus (SYKE), 
merikeskus

16:00-16:25  Öljyonnettomuuksia torjutaan yhteistyöllä
- yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus, vesikeskus

16:25-16:50  Vesiala nousuun yhteistyöllä
- toimitusjohtaja Katri Mehtonen Finnish Water Forum

16:50-17:00  Päivän yhteenveto ja foorumi kysymyksille

17:00-19:00  Cocktailtilaisuus

• Tilaisuuden avaus, Porvoon vesi

• Juniorvesipalkinnon jakaminen

• Kirjallisuuspalkinnon jakaminen sekä palkitun esitelmä

• Illan artistina: Ira Kaspi ja Peter Ingberg

• Menu: Buffet ja viinitarjoilu

Suomen Vesiyhdistys ry:n juhlaseminaari
Kantavana teemana Vesiyhteistyö

Meillä on ilo kutsua Teidät Maailman vesipäivänä 22.3.2013 Suomen Vesiyhdistys ry:n juhlaseminaariin klo 13:00-17:00 sekä 
cocktailtilaisuuteen klo 17:00-19:00. Paikka: Porvoon Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo.

Tervetuloa!

Tapio Kovanen
Puheenjohtaja
Suomen Vesiyhdistys

Ohjelma

VUOSIKOKOUS 2013
Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 
keskiviikkona 10.4.2013 klo 16:30 alkaen Suomen 
ympäristökeskuksessa (SYKE), Mechelininkatu 34a, 
Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:ssä 
mainitut asiat. Tervetuloa! Tarjolla on kahvia ja 
voileipiä. 

Samana päivänä ennen vuosikokousta SYKEssä pi-
detään Pohjavesijaoston seminaari ”Kalliopohjavesi 
ja maalämpö”. 

Lisätietoja seminaarista www-sivuillamme 
www.vesiyhdistys.fi, tervetuloa! 

Tilaisuuteen järjestetään bussikuljetus 
HKI-Taidetehdas-HKI
Lähtö- ja paluupaikkana Mikonkadun turistipysäkki (Helsingin 

Rautatieasema). Lähtö klo 11.30.

Paluukuljetus lähtee Helsinkiin sekä juhlaseminaarin että 

cocktailtilaisuuden jälkeen.

Ilmoittautumiset
Ilmoittautuminen pyydetään ystävällisesti suorittamaan 8.3.2013 

mennessä osoitteella jari.koskiaho@ymparisto.fi. Samalla pyydetään 

Teitä ilmoittamaan osallistumisenne bussikuljetuksiin sekä mahdolli-

set ruoka-aineallergiat. Seminaarimaksu on 50 euroa. Seminaarimaksu 

tulee suorittaa 22.3. mennessä Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille 

FI95 8000 1601 3156 00. Opiskelijat voivat osallistua maksutta.

Juhlaseminaarin järjestävät yhteistyössä Suomen Vesiyhdistys ry ja 
Porvoon vesi, joka juhlii seminaarin yhteydessä 100-vuotista taivaltaan.

Risto Saarinen
Toimitusjohtaja
Porvoon vesi
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Liikehakemisto
Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, kaksi palstaa 170 mm

Pyydä tarjous
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi tai soita Eeva Vartiainen 0400-773 833
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Ilmoituskoot ja -hinnat (alv 0%)
Koko Mitat (lev. x kork.) Hinta
2/1- sivua (aukeama) 380 x 240 mm tai 420 x 290 + 3 mm 2 200 €

1/1- sivu 170 x 240 mm tai 210 x 290 + 3 mm 1 350 €

2/3- sivu, pysty 110 x 240 mm 890 €

2/3- sivu, vaaka 170 x 160 mm

1/2- sivu, pysty 90 x 240 mm 790 €

1/2- sivu, vaaka 170 x 120 mm

1/3- sivu, pysty 53 x 240 mm 690 €

1/3- sivu, vaaka 170 x 80 mm

1/4- sivu, pysty 85 x 120 mm 645 €

1/4- sivu, vaaka 170 x 60 mm

2.- ja 3.-kansi 170 x 240 mm  tai 210 x 290 + 3 mm 1 430 €

Takakansi 170 x 240 mm tai 210 x 265 + 3 mm 1 590 €

Muut koot sopimuksen mukaan. Liite huomataan, kysy tarjousta!

Edullista ilmoitusten 
suunnittelua

Lisätietoja: ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
tai soita Eeva Vartiainen 0400-773 833
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Ilmestymis- ja varausaikataulu 2013
Nro ja teema Varaukset Aineistot Ilmestyy

1. Taloudellinen arvottaminen 07.01.13 14.01.13 01.02.13

2. Ympäristöseurannoista tietovaratuotteiksi 11.02.13 18.02.13 06.03.13

3. Vesihuolto 19.04.13 26.04.13 14.05.13

4. Itämeri 12.08.13 19.08.13 06.09.13

5. Ilmastonmuutos, tulvat ja kuivuus 23.09.13 30.09.13 18.10.13

6. Vesialan kehitysyhteistyö 11.11.13 18.11.13 05.12.13

Ilmoita Vesitalous-lehdessä 
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Slatek (80 x 45)

CGI (ent. 
Logica (50 x 

80)

Maveplan (80 x 60)

Huber (80 x 50)WASTE WATER Solutions

Vesihuollon 
monipuolinen
yhteistyökumppani

www.slatek.fi

Ratkaisut vesi-,
energia- ja jäte-

huoltoon

Olisiko tässä paikka 
sinun ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous 
ilmoituksesta 

suunnittelusta
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi tai 

soita Eeva Vartiainen 0400-773 833
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AIRIX (80 x 60)

Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

Pöyry (80 x 70)

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15) Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Suunnittelutoimisto 
Aluetekniikka (80 x 40)

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

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI
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 VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

Fennowater (80 x 60)
                         

 Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h 

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki 
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki 
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h 
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h

Pa-Ve 
Kalvi 

(80 x 50)

Sulzer (80 x 80)

VPP (80 x 50)

KSB (80 x 80)

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

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

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Raiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com

 VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

The Heart of Your Process

Vesihuollon 
huippuosaamista

Insinööritoimisto 
Rictor (80 x 30)

Kaiko (80 x 50)

 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 www.rictor.fi
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LSK (80 x 30)

 LAITEHUOLTO

Kemira (80 x 
80)

Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi
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Bang & Bonsomer 170 x 60

 VESIKEMIKAALIT

Algol (170 x 60)

Nordkalk (80 x 60)

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

Nordkalk Oy Ab
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com/watergroup
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Steffen Zacharias: TERENO - A Network of 
Terrestrial Environmental Observatories in 
Germany

Climate change and land use change trigger 
a number of environmental changes, such 

as alterations in precipitation and temperature 
regime, land productivity, geo-resources soil and 
water, and atmospheric composition, and are 
they among the key challenges that have to be 
tackled by society this century. Long-term envi-
ronmental monitoring and research are the keys 
to understand global change and its implications 
for the Earth system. TERENO (TERrestrial 
ENvironmental Observatories), a network of 
long-term operated monitoring and research 
Earth observatories, is breaking new ground in 
establishing integrated terrestrial environmental 
research in Germany. TERENO aims to cap-
ture long-term trends in ecological and social 
developments at the regional scale. The general 
concept of the TERENO activity is described. 
Exemplary for the four TERENO observatories, 
the Harz/Central German Lowland observatory 
is described in more detail.

Kaarina Vartiainen and Juha Aaltonen: New 
tools for data collection from flood-risk areas

The questionnaire service Harava makes it 
possible for the public to be heard in many 

ways with a combination of a questionnaire and 
a map. Its map interface and user interfaces make 
both the display of information easy and facili-
tate giving and processing feedback. It is hoped 
that new electronic instruments will lead to im-
provements including reaching a larger audience 
than today, bringing new ideas and enhancing 
the quality, transparency and interactivity of 
planning. The management of flood risks, which 
puts into practice the floods directive, is one of 
the pilot schemes for the Harava project.

Juhani Kettunen: MONITOR – 2020 
transforms monitoring

The aim of the Monitor-2020 programme is 
to modernise environmental monitoring in 

line with their present and potential users’ needs. 
The intention is to integrate monitoring into a 
harmonised set, eliminating duplicated effort and 
changing best practices into general operating 
methods for the monitoring system. Efforts will 
be made to replace labour-intensive monitoring 
with automated methods which are comprehen-
sive in terms of time and geographical coverage.

Juha Heikkinen and Helena Henttonen: 
The use of secondary data in targeting 
monitoring and in focusing of estimates

The targeting of sampling theory-based 
monitoring make sure that systematic as-

sessment errors arising from the selection of 
observation points are avoided and that the reli-
ability of results can be assessed. Secondary data 

can be used within the framework of sampling 
theory both to allocate resources and to support 
the analysis of materials. This article is based on 
the methods used in the Finnish national forest 
inventory (VMI), which are also applicable to 
other kinds of monitoring. 

Sirpa Thessler and Juhani Kettunen: 
Collaboration to open up data on natural 
resources and the environment

For the past two decades, European authori-
ties and research institutions have been en-

couraged to finance their operations through 
sales of materials, register data and other data 
resources. Now the policy has changed and 
materials obtained with public funds are made 
available to all in electronic format, freely 
and without charge. The Finnish Partnership 
for Research on Natural Resources and the 
Environment LYNET will also open up its ar-
chives and materials.

Jenni Attila, Pirkko Kauppila, Sari Mitikka, 
Juhani Kettunen, Kari Kallio and Seppo 
Kaitala: Monitoring detail focussed by 
combining pieces

Satellite images, sensors mounted on ships 
and measurement stations, and automatic 

samplers are rapidly joining conventional meas-
urement methods used for monitoring water 
quality. They are particularly well suited to 
monitoring and to variations in quality in the sea 
and large lakes. They can generate much more 
all-embracing data, both geographically and in 
terms of time. The coverage and reliability of 
monitoring data can also be improved by com-
bining various materials. In the article, we show 
that new measurement techniques yield, for ex-
ample, observations on chlorophyll A which are 
equivalent to those obtained with conventional 
measuring systems. These new measurement 
techniques are well suited to delimiting water 
formations and the design of observation pro-
grammes. It is also easy to obtain information 
with them on phenomena on a different scale.

Anu Kantola and Eero Mikkola: More 
efficient use of materials on natural 
resources through knowledge-based 
methods

Opening research databases for multiple use 
are the latest improvement in data shar-

ing. The main challenge is to bridge the gap 
between data/information producers and users, 
enabling easy access to databases. In the LifeData 
project, we make new practices possible. The 
organisations of the project represent Finnish 
Partnership for Research on Natural Resources 
and the Environment (LYNET). The themes of 
the project are forest research, land cover moni-
toring, water management and sustainable use of 
game and fish. The requirements of the custom-

ers are analysed by surveys, based on which re-
quired services are described and a service map is 
established. The project develops smooth access 
to online datasets and their metadata by build-
ing thematic pilot services for viewing, down-
loading, and analysing the monitoring data or 
information. Similarly, we analyse new semantic 
methods to apply in data searching systems. The 
tools and methods will be conducted at organisa-
tion level, such that they can be utilised in other 
knowledge-based organisations to communicate 
with public actors.

Tero Väisänen, Teemu Näykki and 
Marja Luotola: Future success factors of 
environmental monitoring – the role of 
SYKE’s laboratory

The strategic goal of laboratory work at the 
Finnish Environment Institute SYKE is to 

ensure the public reliability of the environmen-
tal policy by producing environmental data and 
services to verify the accuracy of information 
for decision-making and actions. The chal-
lenging nature and weight of the objective are 
further emphasised in the pressure for change 
exerted on monitoring. SYKE has, in addi-
tion to broad-spectrum testing and research 
activities, special nationwide missions, such as 
serving as a comparative laboratory for the en-
vironmental sector and as a normative measure-
ment laboratory for the chemistry of the water 
environment. The entire laboratory work of the 
Ministry of the Environment’s administrative 
branch is consolidated in the hands of SYKE. 

Sampsa Koponen and Timo Pyhälahti: 
Secchi3000 – a water quality gauge for 
summer cottages 

Secchi3000 is a new breed of instrument for 
measuring water quality, inexpensive and 

suited to observations by ordinary members of 
the public. It consists of a plastic jar with imaging 
plates built inside it. In addition to the instru-
ment, you need a mobile phone with a camera. 
The system is completed with the Levävahti Pro 
measurement software, which the user can down-
load into a camera from a data network. The pilot 
testing indicates that the device measures at least 
the Secchi depth and turbidity precisely.

Other articles:
Juhani Kettunen: Seven good reasons (Editorial)
Jouni Lehtoranta and Petri Ekholm: Sulphate – a 
stealthy case of eutrophication
Erkki Saarijärvi, Eeva Kauppinen, Lauri Heitto, 
Jouni Lehtoranta and Petri Ekholm: Has sulphate 
from the mining industry caused eutrophication in 
the Kolmisoppi district of Siilinjärvi?
Riina Liikanen: Solutions are needed for the 
better management of water treatment plants’ 
operations
Jussi Simpura: Monitoring of monitoring!

Finnish journal for professionals in the water sector
Published six times annually | Editor-in-chief: Timo Maasilta | Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland
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Vieraskynä
Seurantojen 
seuranta!
JUSSI SIMPURA
tutkimusprofessori, suunnitteluyksikön päällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
E-mail: jussi.simpura@thl.fiK
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Ilmatieteen laitoksen 175-vuotisjuhlassa tammikuussa 2013 oli juontajana näyttelijä, 
joka esitti laitoksen ensimmäistä johtajaa J.J. Nervanderia. Hänen repliikkeihinsä 
oli kirjoitettu kaiken seurantatyön ylistys. Nervanderin 1830-luvulla käynnistä-

mä havaintosarja ei keskeytynyt missään oloissa, ei edes suuriruhtinaan vieraillessa 
laitoksessa.

Tänään ympäristön ja luonnonvarojen seurannassa hyrräävät Suomessakin sa-
dat automaattiset havaintolaitteet ja tuottavat gigabittikaupalla seuranta-aineistoa. 
Väestön, talouden, elinolojen ja terveyden seurannan asiantuntijat voivat vain unel-
moida luonnon ja ympäristön seurannan reaaliaikaisista tietomassoista, mutta näillä-
kin aloilla seurannat ovat monenlaisen toiminnan kivijalka. Noitten alojen seuranta 
perustuu viranomaistietoihin, rekistereihin ja erillisiin tiedonkeruisiin. Ja on siellä 
myös luonnon ja ympäristön seurannasta tuttuja näyteaineistoja, joita varten on juuri 
tänä vuonna tulossa voimaan erityinen biopankkilaki. Seurannat eivät osoita mitään 
supistumisen merkkejä, vaan ovat kaikilla aloilla mieluumminkin laajenemassa.

Seurantatyyppinen tieto avaa ovia avoimen datan maailmaan, ja sielläkin 
Ilmatieteen laitos on tänä vuonna edelläkävijöiden joukossa, kun se avaa joukon 
tietovarantojaan. Seurantatiedot ovat myös maailmalla nousukurssissa olevan ”Big 
Datan” ydintä. Siitä louhitaan tietoa kaikilla kaivureilla kaikista mahdollisista tie-
toperustoista: tiedon Talvivaara, toivottavasti vain hyvässä eikä pahassa. Elämme 
seurantojen suuria vuosia!

”Big Data” on jo tätä päivää. Jo neljä vuotta sitten julkaistiin Nature–lehdessä Jeremy 
Ginsbergin johtaman ryhmän artikkeli, jossa kuvattiin, miten influenssaepidemian 
etenemistä voitiin seurata tautia koskeneiden nettihakujen vilkastumisen ja laantumi-
sen avulla – ja tulokset sopivat hyvin yhteen muiden, virallisempien seurantalähteiden 
kanssa. Tässä tapauksessa ehdotettiin tällaista tiedonkeruuta myös ennakointiin ja 
ilmiön esiinnousun varhaiseen tunnistamiseen, ei vain seurantaan. Mitä melkoisin 
näköala: erityiset seurantajärjestelmät ja vielä erityisemmät seurantatarkoituksessa 
tehdyt tutkimukset saavat rinnalleen muita ja yllättäviäkin tietolähteitä. Nämä muut 
tietolähteet ovat ehkä harvoin perusseurantojen kilpailijoita, mutta joskus varmaan 
kirittäjiä ja usein vähintäänkin pohjana seurantatietojen arvioinnissa.

Joissakin arvovaltaisissa tiedepiireissä tuhahdellaan joskus vähätellen seuranta-
luontoiselle työlle. Se ei ole oikein kunnon tutkimusta, vaan jotakin, joka kelpaa 
työksi vain harmaalle virastolle. Alaspäin katsovan sankaritutkimuksen asenne tuo 
mieleen Lauri Viidan runon urosluteen: ”…, jalomman saa lude sadon”, kun jättää 
seurantojen harmauden ja ryntää aina vain tavoittelemaan uutta ja uniikkia.

Seurantaväki ei luteista hätkähdä, jolleivät ne sitten satu olemaan seurannan koh-
teina. Seurantaväki tietää olevansa suurella asialla: käyttämässä parasta, tutkimukseen 
perustuvaa asiantuntemusta tuottaakseen parasta mahdollista aineistoa. Se kelpaa 
tilastoihin, yritysten ja laitosten toiminnan tukemiseen, päätöksentekoon ja tietysti 
myös sankaritutkimukseen. Seurantatyössä ei ole mitään hävettävää, vaikka tieteen 
omat seurannat eivät oikein tunnustakaan seurantatyössä ja laadukkaiden seuranta-
aineistojen kehittämisessä saavutettuja meriittejä. Tarvittaisiin seurantojen seuran-
taa, jotta nähtäisiin, kuinka laajaa ja monille toimille perustavanlaatuisen tärkeää 
seurantatyö on. Ja kun jonakin päivänä on tarpeeksi vettä virrannut vesitalouden 
seurantalaitteiden ohi, alkavat seurantatyön ansiot kelvata kovenevassa akateemisessa 
kilpailussa. Sietääpä seurata, pääsisikö näin käymään! 

Kirjoittaja on työskennellyt 
urallaan eri yhteyksissä 
tietovarantojen, seuranta-
luontoisen sosiaalitutkimuk-
sen ja elinolotilastoinnin 
kysymysten parissa. Hän on 
SOTERKO-tutkimusyhteen-
liittymän sihteeristön jäsen 
ja pitänyt siellä esillä tiedon 
käyttöön ja tietovarantoihin 
liittyviä kysymyksiä.
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Member of the KWH Group

Weholite-säiliöissä on ainutlaatuinen, kestävä ja joustava 
kaksikerrosputkirakenne. PE-muovinen säiliö ei syövy, murru tai 
ruostu. Weholite-säiliöt valmistetaan mittatilaustyönä kunnallis-
tekniikkaan, teollisuuteen ja maatalouteen, niin sisä- kuin ulko-
käyttöön. Weholite-rakennetta sovelletaan myös kiinteistö- ja 
kyläkohtaisissa WehoPuts-jätevedenpuhdistamoissa. 

Weholite – viisas valinta

Esimerkkisovelluksia
•  Alavesisäiliöt 
•  Alkalointisäiliöt
•  Kemikaalisäiliöt
•  Lietteen vastaanottosäiliöt
•  Saostussäiliöt
•  Tasausaltaat
•  Tulvavesien keräilyaltaat
•  Ylivuotosäiliöt

Aito ja alkuperäinen

Mittatilaustyönä tehty Weholite-säiliö tuo 
tilaajalle selvää säästöä asennuksesta alkaen. 
Säiliön nerokas rakenne takaa pitkän käyttöiän.

www.kwhpipe.fi

VT1302.indd  60 25.2.2013  13:53:18


