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EI KOMPROMISSEJA 
S-tube-juoksupyörä 
ei tee kompromissia 
vapaan läpäisykyvyn ja 
hydraulisen hyötysuhteen 
välillä
Tehokkuus: Sulava muotoilu, staattinen ja 
dynaaminen tasapainoitus vähentää tärinää, 
patentoitu tiivistejärjestelmä

Vapaa läpäisykyky: Läpäisykyky jopa 160 mm, 
tehokasta kiintoaineiden käsittelyä ja vähemmän 
tukoksia

Yksinkertaisuus: Juoksupyörän yksinkertainen 
ja järeä rakenne merkitsee pidempää käyttöikää 
ja matalampia huoltokustannuksia

VAPAAN LÄPÄISYKYVYN JA HYDRAULISEN HYÖTYSUHTEEN VÄLILLÄ

Jätevedenkäsittely on haastavaa, Jätevedenkäsittely on haastavaa, 
sillä kiintoaineiden ja veden 
määrä vaihtelee jatkuvasti. 
Grundfosin S-tube on ainoa 
juoksupyörä, joka pystyy 
vastaamaan näihin haasteisiin. vastaamaan näihin haasteisiin. 

Jäteveden pumppauksessa on perinteisesti 
jouduttu tekemään kompromisseja vapaan 
läpäisykyvyn ja hyötysuhteen välillä. Näin ei 
ole enää – nyt voit keskittyä maksimoimaan 
käyttöajan ja pienentämään kustannuksia. 

Lue lisää osoitteesta 
http://fi.grundfos.com/ei-kompromisseja.html
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SEPPO KNUUTTILA
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
E-mail: seppo.knuuttila@ymparisto.fi

Itämeren maiden ympäristöministerit kokoontuvat loka-
kuussa 2013 Kööpenhaminaan keskustelemaan vuonna 
2007 hyväksytyn Itämeren toimintaohjelman (Baltic Sea 

Action Plan, BSAP) edistymisestä. Ministerit voivat myös 
tehdä päätöksiä ohjelman alkuperäisten ravinnekuormituk-
sen vähennystavoitteiden päivittämisestä (ylös- tai alaspäin) 
uusimman tutkimustiedon pohjalta. Toimintaohjelmaan kir-
jattu tavoite on Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttami-
nen vuoteen 2021 mennessä. Rehevöitymisen tunnusmerk-
kien osalta tavoitteen täyttymisen edellytyksenä on esimer-
kiksi kesäisten sinileväkukintojen vähentyminen Itämeren 
”normaalille tasolle”.

Tuoreimpien kuormitustietojen (vuosien 2008–2010 kes-
kiarvo) valossa BSAP:n typpikuormituksen vähennystavoit-
teesta (noin 120 000 tonnia) on saavutettu kaksi kolman-
nesta, mutta fosforitavoitteesta (noin 15 000 tonnia) vain 
neljännes. Vuoden 2007 ministerikokouksessa toimintaoh-
jelmaan kirjattiin, että kuormitusvähennysten on oltava to-
teutettu vuoden 2016 loppuun mennessä, jotta edellytykset 
Itämeren hyvän tilan saavuttamiselle asetetussa aikataulussa 
täyttyisivät.

Yli puolet jäljellä olevasta fosforikuorman vähennystar-
peesta on allokoitu Puolalle, toisesta puolikkaasta valtaosa 
Venäjälle, pääosin sen Suomenlahden valuma-alueelle. Jotta 
Puola voisi saavuttaa jäljellä olevan vähennystavoitteensa, pi-
täisi Puolan kahden suuren joen – Veikselin ja Oderin – fos-
foripitoisuuksien kutakuinkin puolittua nykyiseltä noin 150 
µg/l tasoltaan. Puolan kansallisen EU:n yhdyskuntajätevesi-
direktiivin toimeenpano-ohjelman tavoitteena on vähentää 
fosforikuormitusta 12 000 tonnilla vuoden 2000 tasosta vuo-
teen 2015 mennessä. Vuoteen 2010 mennessä Puolan fosfo-
rikuormitus Itämereen BSAP:n vertailujaksoon (1997–2003) 
nähden on alentunut vain noin 1 600 tonnia. On selvää, että 
koko HELCOMin Itämeren toimintaohjelma meren rehe-
vyystason alentamistavoitteen osalta vesittyy ellei Puola on-
nistu paremmin kuormituksensa alentamisessa.

Venäjän päästöt ovat alentuneet viime vuosina merkittä-
västi. Pietarin jätevesiremontin myötä Suomenlahden vuo-
tuinen fosforikuormitus on pienentynyt noin 1700 tonnil-
la. Viime vuonna päästöt pienenivät arviolta saman verran 
Fosforitin lannoitetehtaan fosfaattivuodon tukkimisen myö-
tä. Jo toteutuneista toimenpiteistä huolimatta vähennyspoten-
tiaalia Venäjällä riittää mm. Pietarin ympäristön pienempien 
kaupunkien jätevedenpuhdistuksessa. Kokonaispotentiaalin 
arviointia kuitenkin vaikeuttaa virallisten päästötietojen sur-
kea taso. Käytännössä kaikki oleellinen ja luotettava tieto 
Venäjän päästölähteistä on saatu joko Pietarin jätevedenpuh-
distamoja operoivalta toimijalta tai ulkomaisten tutkimus-
laitosten Venäjällä toteuttamista hankkeista. HELCOMin 
venäläinen pääyhteistyökumppani sen sijaan on keskittynyt 
lähinnä päästöjen peittelyyn ja tiedon saannin vaikeuttami-
seen. Syksyn ministerikokoukseen käsittelyyn tulossa ole-
va päästövähennystavoitteiden päivitys perustuukin Venäjän 
osalta pääosin ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon.

HELCOMin jäsenmailta olisi vihdoin syytä odottaa kat-
tavaa ja luotettavaa päästöjen raportointia. Itämeren suo-
jeluohjelmien uskottavuudelta putoaa pohja, jos viimeisen 
puolentoista vuoden aikana julkisuuteen nousseet, aiem-
min ”tuntemattomat” isot päästölähteet saavat vielä jatkoa. 
Valitettavin – ja myös kummallekin viimeaikaiselle tapauk-
selle (Fosforit ja Puolan kipsivuoret) yhteinen – piirre on ol-
lut päästöjen peittelystä kiinni jääneiden maiden vastuullis-
ten viranomaisten toiminta. Vaikka havainnot olisivat kuinka 
ilmiselvät, kaikki kiistetään, kunnes joko päästön aiheuttaja 
lopulta tunnustaa tai ulkopuoliset tahot tuovat vastaansano-
mattomat todisteet kaikkien nähtäville. Tempoilu on tuonut 
väkisinkin mieleen Suomen hiihtoliiton edustajien kiemurte-
lun jatkuvien dopingpaljastusten syövereissä. Tosin sillä ero-
tuksella, että kilpailukieltoon eivät päädykään päästöjen pi-
mittäjät, vaan niiden paljastajat. HELCOMille valitettavasti 
tuntuu jäävän tässä lajissa toistuvasti tahdottoman perässä-
hiihtäjän rooli. 
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Eloperäisen (orgaanisen) aineen kulkeutuminen maalta 
mereen on ekosysteemiin vaikuttava tekijä, joka liittyy 
läheisesti ihmistoimintaan, erityisesti maankäyttöön ja 

pistekuormitukseen valuma-alueella, mutta myös ilmastolli-
siin tekijöihin kuten sadantaan ja vuodenaikaisuuteen (esim. 
lumi- ja jääpeitteen ajoittumiseen ja kestoon valuma-alueella). 
Eloperäisen aineen kuormitus on arvioitu äskettäin Itämeren 
suojelukomission kokonaisvaltaisessa tilanarviossa erääksi va-
kavimmista meriympäristöön kohdistuvista ihmistoimin-
nan paineista Suomea ympäröivillä merialueilla (HELCOM 
2010). Eloperäisen aineen määrän seuraaminen merivedessä 
onkin sisällytetty myös Euroopan merien ympäristön hyvään 
tilaan tähtäävän EUn meristrategiadirektiiviin sekä Suomen 
merenhoitosuunnitelmaan, jolla direktiiviä toimeenpannaan.

Valuma-alueelta mereen kulkeutuva 
eloperäinen aines
Valuma-alueelta Itämereen päätyvä eloperäinen aine voi ol-
la joko hiukkasmuotoista (kiintoaine) tai veteen liuennee-
na. Osa liuenneesta eloperäisestä aineesta on värillistä ja te-
kee vedestä ruskehtavaa. Hiukkasmaisen ja liuenneen elo-
peräisen aineen suhde kuormituksessa riippuu valuma-alu-
een ominaisuuksista, kuten maankäytöstä ja hydrologiasta. 
Maankäyttötavoista esimerkiksi maa- ja metsätalous, ojitus 
sekä turvetuotanto tyypillisesti lisäävät eloperäisen aineen 
kuormitusta.

Hiukkasmaisen kiintoaineen kuormitukseen on mahdol-
lista vaikuttaa hallintatoimenpiteillä mm. suodattamalla, 
imeyttämällä tai laskeuttamalla kiintoainetta sisältäviä vesiä. 
Suomen Itämereen laskevissa joissa eloperäinen aine on kui-
tenkin pääosin liuenneessa muodossa (jopa 90 %), jollaisena 
sen kuormittavan vaikutuksen hallinta on monimutkaista tai 
nykykeinoin jopa lähes mahdotonta. 

Itämeressä havaittava liuennut eloperäinen aines koostuu 
tuhansista erilaisista yhdisteistä, joiden alkuperä vaihtelee 
metsistä meriveden planktoneliöihin. Tyypillisiä metsä- ja 
suomailta peräisin olevia yhdisteitä ovat ligniini, selluloosa 
sekä humus- ja fulvohapot. Maatalousmailta ja jäteveden-
puhdistamoista veteen voi päätyä esimerkiksi ureaa ja amino-
happoja. Koska liuennut eloperäinen aines koostuu hyvinkin 
erilaisista yhdisteistä, sen täsmällinen analysointi on erittäin 
haastavaa. Usein analysoidaan vain yhtä tai useampaa liuen-
neen aineen ominaisuutta, joita käytetään kuvaamaan koko 
liuenneen eloperäisen aineen varantoa. Yleisesti käytettyjä 
analyysejä ovat alkuaineanalyysit hiilestä, typestä ja fosforista 
sekä optiset mittaukset (absorbanssi ja fluoresenssi). Näiden 
avulla on mahdollista esittää arvioita liuenneen orgaanisen 
aineen määrästä, alkuperästä ja biohajoavuudesta.

Liuenneeseen muotoon päätynyttä eloperäistä ainetta pys-
tyvät vesiekosysteemissä hyödyntämään lähinnä vain toisen-
varaiset (heterotrofiset) bakteerit. Otto tapahtuu suoraan 
bakteereiden solukalvojen läpi yksinkertaisten yhdisteiden 
ollessa kyseessä tai erilaisten entsyymireaktioiden välityksel-
lä. Liuenneen eloperäisen aineen sisältämän hiilen baktee-
rit joko hengittävät elintoiminnoissaan hiilidioksidiksi tai 
muuttavat biomassaksi, joka voi toimia suurempien plank-
toneliöiden ravintona. Lisäksi liuennutta eloperäistä ainesta 
poistuu vesimassasta jokisuissa suolaisemman veden aiheut-
taman saostumisen takia. Tämä osa liuenneesta eloperäisestä 
aineesta muuttuu siis takaisin hiukkasmaiseen muotoon ja 
päätyy jokisuistojen pohjasedimenttiin.

Eloperäisen hiilen määrää käytetään yleisesti kuvaamaan 
koko eloperäisen aineen määrää, koska valtaosa eloperäises-
tä aineksesta koostuu hiilestä. Suomen joet kuljettavat vuo-
sittain keskimäärin yli 900 000 tonnia eloperäistä hiiltä 
Itämereen, josta yli 90 prosenttia on liuenneessa muodossa 

RIITTA AUTIO 
FT, johtava tutkija 
Suomen ympäristökeskus / Merikeskus
E-mail: riitta.autio@ymparisto.fi

EERO ASMALA, VIVI FLEMING-LEHTINEN, CHRIS HULATT, 
HERMANNI KAARTOKALLIO, PIRKKO KORTELAINEN, 
TUIJA MATTSSON JA ANTTI RÄIKE
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PhD, professori
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yliopisto, Wales; Århusin yliopisto, Tanska

Itämeren vesi ei ole kirkasta kuten vesi valtamerissä; veden värjää ruskehtavaksi liuennut eloperäinen 
aines, jota joet kuljettavat valuma-alueiltaan Itämereen. Osa aineksesta saostuu jokisuissa ja vajoaa 
pohjaan, osa hajotetaan ja osa kulkeutuu avomerelle. Kaikissa tapauksessa ekosysteemi reagoi kuor-
mitukseen.
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(Mattsson ym. 2005). Valtaosa (67 %) tästä kuormasta virtaa 
Perämereen. Vaikka kuusi suurinta jokeamme kuljettaa lähes 
70 prosenttia Suomen jokien hiilikuormasta ei niiden pinta-
alaan suhteutettu kuorma (t km-2) ole kovinkaan suuri, koska 
järvet pidättävät tehokkaasti sinne tulevaa eloperäistä ainesta. 
Suurimmat (>6,0 t km-2) pinta-alaan suhteutetut eloperäisen 
hiilen kuormat tulevat Pohjanmaan vähäjärvisiltä, runsassoi-
silta joilta (Kuva 1, Räike ym. 2012).

Jokien kuljettaman eloperäisen hiilen määrä vaihtelee 
vuosittain huomattavasti johtuen sadannan ja sitä kautta 
virtaaman muutoksista. Suomen jokien Itämereen kuljet-
tamassa eloperäisen hiilen kokonaiskuormassa ei voitu ha-
vaita selkeää trendiä vuosien 1975-2010 aikana (Kuva 2, 
Räike ym. 2012). Yksittäisistä joista sen sijaan Kymijoella, 
Kokemäenjoella ja Simojoella näkyi selkeä muutos. Simojoki 
oli tutkituista joista ainoa, jonka eloperäisen hiilen kuorma 
kasvoi. Tämä kasvu voidaan yhdistää Pohjois-Suomen joki-
en kasvaneisiin virtaamiin. Kymijoen ja Kokemäenjoen elo-
peräisen hiilen kuorma puolestaan laski tuona ajanjaksona, 
mikä johtui yhdyskuntien ja metsäteollisuuden vähentynees-
tä kuormituksesta. Vielä 1980-luvulla noin puolet Suomesta 
Itämereen päätyvästä eloperäisen hiilen kuormasta oli peräi-
sin pistekuormituksesta, mutta viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden aikana pistekuormittajien osuus on laskenut huo-
mattavasti ja on nykyisin alle 20 prosenttia. 

Tieto täsmentyy tutkimusmenetelmiä 
yhdistelemällä
Tutkimusryhmämme Suomen ympäristökeskuksessa on kes-
kittynyt Suomen Akatemian FiDiPro-rahoituksen turvin sel-
vittämään liuenneen eloperäisen aineen kuormituksen muu-
toksia, kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä ja kuormituksen 
vaikutuksia Itämeren ekosysteemissä. Tutkimusaihetta on lä-
hestytty kokeellisesti laboratoriossa, kenttätutkimuksissa se-
kä hyödyntämällä Suomen ympäristökeskuksen useita vuo-
sikymmeniä kattavaa seuranta-aineistoa eloperäisen aineen 
jokikuormituksesta.

Seuranta-aineistosta selviää, että suurin osa Suomen joki-
en Itämereen kuljettamasta ainevirtaamasta tulee kevättul-
van mukana. Ilmaston lämpenemisen ennustetaan pienentä-
vän lumen määrää ja sitä kautta kevättulvia. Malliennusteen 
perusteella myös kesäsateiden arvioidaan vähenevän. Siten 
myös keväisin ja kesäisin mereen kulkeutuvan eloperäisen 
hiilen määrän oletetaan alenevan tulevaisuudessa. Toisaalta 
talvisateiden ennustetaan lisääntyvän, nimenomaan vetenä 
sulaan maaperään, mikä saattaa merkittävästi kasvattaa elope-
räisen aineen huuhtoumista vesistöihin. Tutkimuksessamme 
saimmekin tästä viitteitä: ajanjaksolla 2005-2010 oli useampi 
vesisateinen talvi, mikä näkyi poikkeuksellisen runsaina elo-
peräisen  hiilen virtaamina marras-tammikuussa. Myös vuo-
sitasolla eloperäisen hiilen virtaamat olivat tuona ajanjaksona 
korkeita (Kuva 2).

Kokeellisissa tutkimuksissa seurattiin liuenneen eloperäi-
sen aineen poistumaa ja hajoamista kolmen Itämereen laske-
van joen jokisuissa kahden vuoden ajan eri vuodenaikoina. 
Tutkimusjokien välillä havaittiin eroja liuenneen eloperäi-
sen aineen määrässä ja laadussa, ja eroja pystyttiin jossain 

määrin selittämään valuma-alueiden maankäytön eroavai-
suuksilla. Perämereen laskeva metsien ja soiden ympäröimä 
Kiiminkijoki sekä Merenkurkkuun laskeva intensiivisen 
maatalouden leimaama Kyrönjoki kuljettavat Itämereen 
erityisen humuspitoista eloperäistä ainetta, jopa kaksinker-

Kuva 2. Prosentuaalinen kuukausittainen muutos 
orgaanisen hiilen ainevirtaamassa suhteutettuna pitkän 
aikavälin keskimääräiseen orgaanisen hiilen virtaamaan.

Kuva 1. Suomen jokien Itämereen kuljettaman orgaanisen 
hiilen määrä suhteutettuna valuma-alueen pinta-alaan. 
TOC= total organic carbon.
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taisina pitoisuuksina verrattuna kolmannen tutkimusjoen, 
Suomenlahteen laskevan Karjaanjoen kuormitukseen (Kuvat 
3 ja 4). 

Laboratoriokokeissa keskimäärin 10 prosenttia jokiperäi-
sen liuenneen eloperäisen hiilen kuormasta hajotettiin mik-
robien toimesta kahdessa viikossa, eikä jokien välillä ollut 
merkittäviä eroja. Sen sijaan liuenneen eloperäisen typen 
hajotus erosi huomattavasti jokien välillä, ollen 5 prosent-
tia Kiiminkijoella ja 20 prosenttia Kyrönjoella. Kyrönjoella 
typpikuormitus oli kaiken kaikkiaan suurinta, johtuen alu-
een suuresta peltoalasta. Mittasimme myös bakteerien kas-
vutehoa, joka kertoo hajotettavan eloperäisen aineen käyttö-
kelpoisuudesta, eli ”laadusta”. Mitä suurempi kasvuteho, sitä 
enemmän liuenneen eloperäisen aineen sisältämästä hiiles-
tä päätyy bakteeribiomassaan sen sijaan, että se hengitettäi-
siin hiilidioksidina ulos bakteerisoluista. Tutkimusjoistamme 
suurin kasvuteho mitattiin Karjaanjoella ja Kyrönjoella, jois-
sa ihmistoiminnan vaikutukset (esim. maatalouden ja yhdys-
kuntajätevesien päästöt) ovat suurempia kuin Kiiminkijoella. 
Tuloksemme paljastavat myös, että rannikkovyöhykkeel-
lä kasvuteho on suurempi kuin joessa, mikä saattaa johtua 
kasvavan suolapitoisuuden aiheuttamista muutoksista liu-
enneen eloperäisen aineksen ominaisuuksissa joelta merelle 
siirryttäessä.

Suolapitoisuuden ja viipymän vaikutuksia liuenneen elo-
peräisen aineen ominaisuuksiin tutkittiin tarkemmin labo-
ratoriokokeissa. Viipymän, ts. sen ajan, jonka vesi ja sen si-
sältämä aines viipyy sisävesissä ennen purkautumistaan jo-
kisuiston kautta mereen, havaittiin pienentävän edellä mai-
nittua bakteerikasvutehoa. Tämä viittaa siihen, että liuen-
nut eloperäinen aines muodostaa jatkumon erittäin helposti 
hyödynnettävistä yhdisteistä erittäin vaikeasti hyödynnettä-
viin, ja että viipymän kasvaessa käyttökelpoisuus (”laatu”) 
heikkenee. Jokien kuljettaman liuenneen eloperäisen ainek-
sen joutuessa suolaiseen meriveteen sen fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet muuttuvat, jolloin sakkautuminen käynnistyy. 
Sakkautuminen on verrattavissa vedenpuhdistuksessa käytet-
tävään saostamiseen, jossa meriveden sisältämä suola toimii 
saostuskemikaalina. Kenttä- ja laboratorioaineistomme pe-
rusteella sakkautuminen on suurinta suolapitoisuuden ol-
lessa 1–2 promillea eli hyvin lähellä joen suuta. Suolan aihe-
uttama sakkaaminen poistaa noin 10 prosenttia liuenneesta 
eloperäisestä hiilestä, mikä on samaa suuruusluokkaa lyhyen 
aikavälin mikrobiologisen hajotuksen aiheuttaman poistu-
man kanssa. 

Käyttökelpoisuuden lisäksi pyrimme tutkimuksessamme 
arvioimaan myös muita liuenneen eloperäisen aineen laa-
dullisia ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet liittyvät esim. 
eloperäisen aineen hiili-typpisuhteeseen, molekyylikokoon 
ja optisiin ominaisuuksiin (absorbanssi, ts. valon imeytymi-
nen yhdisteeseen ja fluoresenssi, ts. yhdisteen kyky tuottaa 
loistevaloa kun sitä aktivoidaan valolla). Näistä erityisesti op-
tiset mittaukset osoittautuivat monikäyttöisiksi analyyttisen 
nopeutensa ja edullisuutensa vuoksi verrattuna esimerkiksi 
perinteisiin alkuainemittauksiin. Vaikka vain osa liuenneesta 
eloperäisestä aineesta absorboi tai fluoresoi, tulosten perus-
teella voidaan kuitenkin esittää arvioita eloperäisen aineen 

kokonaismäärästä ja laadusta (Asmala ym. 2012). Pystyimme 
paitsi linkittämään liuenneen eloperäisen aineen absorbans-
sin liuenneen eloperäisen hiilen konsentraatioon, myös ab-
sorbanssi- ja fluoresenssiominaisuuksia aineksen käyttökel-
poisuuteen. Näin ollen suhteellisen yksinkertaisilla optisilla 
mittauksilla on mahdollista arvioida esimerkiksi jokiperäi-
sen liuenneen eloperäisen hiilen kulkua yhtäältä bakteeribio-
massaan ja sitä kautta eteenpäin ravintoverkossa, ja toisaal-
ta uloshengitettäväksi hiilidioksidiksi. Lisäksi optiset mitta-
ukset tarjoavat keinon jäljittää jokiperäisen liuenneen elo-
peräisen aineen kulkua jokisuistosta pidemmälle Itämeren 
ulappa-alueille. 

Liuennut eloperäinen aines Itämeren 
ekosysteemissä
Itämereen päädyttyään liuennut eloperäinen aines vaikuttaa 
ekosysteemin toimintaan monin tavoin, mutta vaikutustavat 
ja merkitys ovat paljon huonommin tunnettuja kuin esimer-
kiksi epäorgaanisten ravinteiden (typpi, fosfori) rehevöittävä 
vaikutus. Liuenneen eloperäisen aineksen kuormitushistoria 
ei myöskään ole kovin hyvin tunnettu, mutta näkösyvyys-
mittaukset, joita Pohjois-Itämereltä on yli sadan vuoden ajal-
ta, viittaavat maankäytön muutoksiin liittyvien vedenlaadun 
muutosten ajoittuvan Perämerellä jo 1900-luvun alkupuolel-
le (Fleming-Lehtinen ja Laamanen 2012). 

Lisääntynyt eloperäisen aineen kuormitus muuttaa veden 
väriä tummemmaksi, mikä vähentää valon määrää vesipat-
saassa. Vähentynyt valon saatavuus voi vähentää planktonle-
vien, ja matalilla alueilla myös pohjakasvillisuuden, tuotan-
toa ja muuttaa ravintoverkkojen rakennetta. Toisaalta elope-
räisen aineen hajotus voi myös lisätä kasviravinteiden saa-
tavuutta kierrättämällä ravinteita perustuottajien käyttöön. 
Eloperäisen aineen biologinen hajotus kuluttaa happea vesi-
patsaasta, ja sakkautuessaan ja pohjaan vajotessaan myös ma-
talilta pohjilta ja voi johtaa paikallisesti vähähappisiin oloihin 
tai pohjien liettymiseen. 

Rannikkoalueet voivat toimia merkittävinä eloperäisen 
aineen kuormituksen suodattimina, missä elolliset ja elot-
tomat prosessit poistavat jokien tuomaa eloperäistä ainet-
ta vedestä. Poistuman suuruutta tai vaikuttavien prosessien 

Kuva 3. Kiiminkijoen vedestä (vasemmalla) suodatettu 
erilleen liuennut eloperäinen aines (oikeanpuoleisin).
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osuuksia ei tunneta kovin hyvin, mutta tutkimushankkeem-
me tähänastiset tulokset sekä pitkän aikavälin näkösyvyyden 
muutokset avomerellä viittaavat siihen, että suodatusteho ei 
täysin riitä, vaan kuormituksesta osa päätyy avomerelle asti. 
Maalta kulkeutuva eloperäinen aine voi aiheuttaa merkittä-
viä ekosysteemivaikutuksia sekä rannikoilla että avomerellä. 
Meriympäristöön kulkeutuvan eloperäisen aineen vaikutus-
ten selvittämiseksi ekosysteemin eri osissa ja eri aikajänteil-
lä tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta. Ymmärrys liuenneen 
eloperäisen aineen vaikutuksista on tarpeen kuormituksen 
riskien arvioinnissa ja hallintatoimien kehittämisessä meri-
ympäristön paremman tilan saavuttamiseksi. 
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•

Maa- ja vesitek-
niikan tuki

Kuva 4. Suodatustulos vesinäytteistä Karjaanjoelta (00) 
Hankoniemen eteläpuolen ulapalle (05, A=pinta, B=5m).
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Satakunnassa toimiva Sataveden 
Selkämeri-ryhmä on ottanut teh-
täväkseen täsmentää arvioita sii-

tä, paljonko Itämeren altaista ja erityi-
sesti Saaristomereltä kulkeutuu ravin-
teita Selkämerelle. Muista Itämeren al-
taista Selkämerelle tuleva kuormitus on 
Selkämerelle tulevaa taustakuormitusta. 
Aiemmin on suuntaa-antavasti arvioitu, 
että Saaristomeren kautta Selkämerelle 
siirtyy taustakuormituksena vuosit-
tain fosforia 900 tonnia ja typpeä 5200 
tonnia (Helminen ja Kirkkala 2005). 
Fosforimäärä on huomattavan suuri, kun 
sitä vertaa Selkämeren ulkoiseen kuormi-
tukseen (Taulukko 1).

Tässä työssä on virtausmallin ja tunnet-
tujen kuormitusarvojen avulla tarkasteltu 

Itämeren eri altailta peräisin olevien ravin-
teiden kulkeutumista Selkämerelle. 

Selkämeren tila ja 
ravinnekuormitus
Selkämeri on säästynyt pahimmilta rehe-
vöitymisen haitoilta pitkään toisin kuin 
Saaristomeri ja Suomenlahti. Saaristomeri 
ja Ahvenanmeren eteläosan kynnys estä-
vät Itämeren pääaltaan syvänteiden ravin-
teikkaan, suolaisen ja vähähappisen veden 
pääsyn Selkämerelle. Sisäinen kuormitus ei 
ole sekään Selkämeren ongelma, sillä ravin-
teiden vapautumista aiheuttavaa pohjanlä-
heistä happikatoa ei ole esiintynyt. Vesi ei 
ole sanottavasti kerrostunut suolapitoisuu-
den mukaan, vaan sekoittuu pinnasta poh-
jaan keväisin ja syksyisin. 

Selkämerelle tulee vuosittain ulkoista ra-
vinnekuormitusta moninkertainen määrä 
Saaristomereen verrattuna (Taulukko 1). 
Selkämeren vesitilavuus on kuitenkin lä-
hes 30-kertainen Saaristomereen verrat-
tuna, joten periaatteessa ravinteilla on 
tilaa sekoittua ja laimentua tehokkaas-
ti. Kasvukaudella rannikon kasvillisuus 
pidättää osan valuma-alueelta tulevis-
ta ravinteista, jotka kuormittavat eniten 
ranta-alueita.

Kokemäenjoki on merkittävin yksittäi-
nen ravinnekuormittaja. Se tuo vuositasol-
la keskimäärin 380 tonnia fosforia ja 9 700 
tonnia typpeä jokisuistoon. Jokien kuljet-
taman kiintoaine- ja ravinnemäärän vuo-
sivaihtelu on suurta. Sateet ja sen myötä 
virtaamavaihtelut vaikuttavat voimakkaas-
ti valuma-alueelta huuhtoutuvaan kuor-
mitukseen. Kuormituspiikit ajoittuvat-
kin kevättulvien ja syyssateiden yhteyteen. 

MARIA KÄMÄRI 
Suomen ympäristökeskus
E-mail: maria.kamari@ymparisto.fi

HARRI HELMINEN 
Varsinais-Suomen ELY-keskus

JUHA HYVÄRINEN 
Rauman kaupunki 

ARTO INKALA 
Ympäristövaikutusten arviointikeskus Oy 

JOHANNA RINNE 
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Selkämerta kuormittaa myös 
muu Itämeri

Saaristomereltä, Suomenlahdelta, Itämeren pääaltaalta ja Perämereltä 
kulkeutuu rehevöittäviä ravinteita Selkämerelle, mutta kuinka paljon ja 
pitäisikö siitä huolestua? Selkämerelle tulevan vesimäärän ja taustakuor-
mituksen arviointi auttaa suhteuttamaan paikallisten ravinnepäästöjen 
merkitystä ja asettamaan päästöjen vähentämiselle tavoitteet. 

Taulukko 1. Keskimääräinen typen ja fosforin ulkoinen 
kuormitus Itämeren altaisiin 2000−2008 (HELCOM 2011) sekä 
simuloinneissa käytetty typen ilmalaskeuma mereen 2008.

Fosfori 
(t/vuosi)

Typpi 
(t/vuosi)

Typen 
ilmalaskeuma 
(t/vuosi)

Saaristomeri 576 7 814 3 724

Itämeren pääallas 14 055 332 735 126 100

Selkämeri 1 513 48 809 16 521

Perämeri 2 406 54 085 9 755

Suomenlahti 5 674 107 552 14 200
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Esimerkiksi Kokemäenjoen syystulvissa 2011 mitattiin jo-
pa 10 tonnin fosforikuorma vuorokaudessa, josta liuenneen 
fosforin osuus oli 30 prosenttia. Typpeä tulvavesi kuljetti sa-
manaikaisesti 124 tonnia vuorokaudessa. (Oravainen 2012)

Virtaus- ja kulkeutumismalli
Veden liikkeitä Itämeren eri osien välillä arvioitiin EIA 3D 
–virtaus- ja kulkeutumismallilla, joka on validoitu muun 
muassa Suomenlahden tarkasteluissa (Koponen ym. 2006, 
Myrberg ym. 2010). Koko Itämeren kattavan virtausmal-
lin 5 x 5 km resoluution horisontaalisuuntaiseen laskenta-
hilaan tehtiin merikarttoihin perustuvia syvyystarkistuksia. 
Virtausnopeudet ratkaistiin vuosien 2000−2004 sää- ja olo-
suhdetietojen perusteella. Näin tuuli-, jääpeite-, kerrostu-
mis- ja virtaustilanteisiin sekä Itämeren eri osien vedenvaih-
don laskentaan sisällytettiin vuosittaista vaihtelua. Itämeren 
suurimpien jokien virtaamat sekä vedenlaatumallin yhtälöis-
tä kulkeutuminen ja kuormitus olivat laskennas-
sa mukana. Mallilla laskettiin ravinteiden leviä-
mistä ja sen myötä pitoisuuksien laimenemista. 
Muita biogeokemiallisten prosesseja ei sisällytet-
ty simulointeihin, mikä tulee ottaa huomioon 
tulosten tarkastelussa.

Tarkastelussamme Itämeri jaettiin viiteen 
altaaseen: Perämeri (BB), Selkämeri (BS), 
Saaristomeri (ARC), Suomenlahti (GF) ja 
Itämeren pääallas ulottuen Bornholmiin asti 
(BAL) (Kuva 1). Veden liikkeet laskettiin vuo-
den pituisina jaksoina 2000−2004 sekä pidem-
pinä jaksoina aina 40 vuoteen asti, jolloin tois-
tettiin vuosien 2000−2004 olosuhdetietoja.

Selkämerelle tulee vettä Itämeren 
muista osista
Merkittävä veden kulkureitti Itämeren pääal-
taalta Selkämerelle on Ahvenanmaan ja Ruotsin 
välissä oleva 90 m syvä Understen-Märketin 
syvänne, jota ennen pääaltaalta tuleva ve-
si ylittää Ahvenanmeren eteläosan kynnyksen. 
Sisäänvirtauksen Selkämerelle on havaittu ta-
pahtuvan 30−100 metrissä (Hietala ym. 2007), 
ja yläpuolisissa vesikerroksissa virtaussuunta on 
pääasiassa Selkämereltä ulos. Pintavirtaukseen 
taas vaikuttavat muun muassa tuulen suunta ja 
vedenkorkeuden vaihtelu. Selkämeren ja Perämeren välisen 
vedenvaihdon pullonkaulana on Merenkurkku.

Viipymään perustuvia virtausmallisimulointeja on ha-
vainnollistettu yhden laskennallisen vesipisaran osal-
ta, joka lähtee liikkeelle Suomenlahdelta ja päätyy lopulta 
Selkämerelle (Kuva 2). Prosenttiosuuksilla kuvataan aikaa, 
jonka Selkämeren vesi on aikaisemmin viettänyt Itämeren 
eri altaissa. Simulointituloksista voidaan päätellä, että 
Selkämerelle vuosittain tuleva kuormitus jää 89-prosenttisesti 
Selkämerelle (Taulukko 2). Lisäksi ilmenee, että Selkämeren 
vedenvaihto on suurempaa Itämeren pääaltaan kuin muiden 
altaiden kanssa.

Kuvassa 1 esitetään viipymäsimulointeihin perustuva ar-
vio, miten Saaristomeren vesi leviää ajan myötä Selkämereen 
ja muille altaille. Näin ollen osa vedessä olevista ravinteista 
siirtyy Saaristomereltä Selkämerelle ja osa Itämeren muihin 
osiin.

Ravinnekuormitustarkastelut 
Virtausmallisimuloinneissa lisättiin kuhunkin altaaseen 
vuorotellen 1 000 tonnin suuruinen kuormitus tai ku-
hunkin altaaseen vuoden aikana tuleva ulkoinen fosfori- 
tai typpikuormitus, ja laskettiin kuinka suuren pitoisuus-
lisän kuormitus aiheuttaa Selkämerellä vuoden pituisessa 

Taulukko 2. Selkämeren veden eri altailla viettämän ajan 
%-osuus. Prosenttiosuus kuvaa kuinka suuren osan laskenta-
ajasta Selkämeren vesi on viettänyt Itämeren eri altaissa.

Laskenta-
jakso (t)

Perä -
meri

Selkä-
meri

Saaristo-
meri

Suomen-
lahti

Itämeren 
pääallas

0−1 vuotta *) 4 89 <1 1 6

0−5 vuotta 7 68 <1 4 21

5−10 vuotta 8 52 <1 6 33

10−15 vuotta 9 47 <1 6 37

20−25 vuotta 9 45 <1 6 39

35−40 vuotta 10 44 <1 6 40

*) keskiarvo viidestä vuoden pituisesta simuloinnista

Kuva 1. Mallin allasjako ja viipymäsimulointeihin perustuva arvio 
Saaristomeren veden leviämisestä vuoden kuluessa.
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simuloinnissa. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty pitoisuuslisäykset 
Selkämerellä 1 000 t kuormituksen ja fosforikuormituksen 
vaikutuksesta. Lisäksi Selkämerelle kulkeutuvan fosforin ja 
typen vuotuiset taustakuormitusarvot laskettiin kertomalla 
keskimääräiset pitoisuuslisäykset Selkämeren tilavuudella 
(Taulukko 3).

Selkämeren taustakuormituksen vähentämiseen täh-
täävät toimet ovat tehokkaimpia, kun ne toteutetaan 
Saaristomerellä tai Perämerellä (Kuva 3). Itämeren pääal-
taalla tai Suomenlahdella tehtävällä 1 000 tonnin fosfori- 
tai typpikuormitusvähennyksellä ei olisi näkyvää vaikutus-
ta Selkämeren tilaan. Mallissa kaikki orgaaninen ja epäor-
gaaninen aines kulkeutuu samalla tavalla ja Saaristomereltä 
tai Perämereltä tulevan kokonaisfosforipitoisuuden leviämi-
nen erottuu rannikollamme selvästi (Kuva 4) Pohdittaessa 
Perämeren vaikutusta Selkämeren ravinnetasoihin tulee ot-

taa huomioon, että Perämeri on fosforirajoitteinen ja todel-
lisuudessa sieltä ei juurikaan kulkeudu epäorgaanista fosfo-
ria. Perämeren havaitut fosforipitoisuudet ovat Selkämerta 
pienempiä, joten sieltä kulkeutuva vesi laimentaa jo nyt 
Selkämeren fosforipitoisuutta. Rehevöittävää typpeä sen si-
jaan Perämereltä saattaa kulkeutua Selkämerelle.

Saaristomereltä lähtevä kuormitus leviää Selkämerelle si-
ten, että pitoisuudet ovat suurimmat Suomen rannikon tun-
tumassa. Saaristomeren taustakuormituksen vaikutus ravin-
nepitoisuuksiin Vakka-Suomen ja Satakunnan rannikoilla on 
selvästi suurempi kuin Itämeren pääaltaan tai Suomenlahden 
(Kuva 4). Vaikutus laimenee asteittain pohjoisemmaksi siir-
ryttäessä. Esimerkiksi Porin korkeudella Saaristomereltä tu-
leva fosforilisä on enää vähäinen. Satakunnan rannikolla jo-
kivedet, erityisesti Kokemäenjoesta, ovat merkittävin tekijä 
rannikkovesien tilaa ajatellen.

Kuva 2. Esimerkki Nevajoen suistosta liikkeelle lähteneen ja Selkämerelle päätyneen vesitipan viipymästä ja lasketusta 
prosenttiosuudesta, jonka se on ollut Itämeren eri altaissa 20 kuukauden kuluessa.

Taulukko 3. Simuloitu taustakuormitus Perämereltä, Saaristomereltä, Suomenlahdelta ja Itämeren pääaltaalta Selkämerelle (t/v).

Simulointi-
jakso

Perämeri Saaristomeri Suomenlahti Itämeren pääallas Yht.

P N P N P N P N P N

2000 278 7367 163 3270 199 4270 390 12540 1030 27447

2001 271 7197 171 3434 190 4073 359 11557 992 26259

2002 278 7388 208 4175 89 1910 231 7446 807 20919

2003 294 7792 163 3275 116 2500 291 9363 865 22929

2004 295 7826 163 3266 117 2505 290 9333 865 22930

Keskiarvo 283 7514 174 3484 142 3052 312 10048 912 24097
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Itämeren pääaltaalta tuleva taustakuormitus levi-
ää Ahvenenmeren kautta Selkämeren ulapalle toisin kuin 
Saaristomereltä tuleva kuormitus, joka keskittyy rannikon 
tuntumaan (Kuva 4). Kuvassa 3 pääaltaan vaikutus näyttää 
pieneltä, koska 1 000 tonnin kuormitus on sekoitettu tasai-
sesti pinnasta pohjaan koko pääaltaan vesimäärään, jolloin 

altaalta Selkämerelle siirtyy ravinnepitoisuudeltaan laimeaa 
vettä. Suomenlahden vettä kulkeutuu Selkämerelle sekä pää-
altaan että Saaristomeren kautta. Perämereltä lähteneen kuor-
mituksen pitoisuudet ovat pienempiä syvällä Ruotsin ranni-
kolla kuin Suomen puolella, sillä ne on esitetty Selkämeren 
syvyyskeskiarvoina (Kuvat 3 ja 4).

Kuva 4. Fosforipitoisuuden nousun (mg/m3) syvyyskeskiarvo Selkämerellä vuoden 2000 simuloinneissa keskimäärin. 
HELCOMille raportoidut altaisiin tulevat fosforikuormitukset on jaettu vuorotellen tasaisesti Itämeren pääaltaan, 
Suomenlahden, Saaristomeren tai Perämeren koko vesimassaan. Vuosikuormitus jakautuu ajallisesti tasaisesti koko vuodelle.

Kuva 3. Suuruudeltaan 1000 tonnin kuvitteellisen fosfori- tai typpikuormituksen leviäminen Selkämerelle puolen vuoden 
kuluessa, kun kuormitus lähtee liikkeelle Itämeren pääaltaalta, Suomenlahdelta, Saaristomereltä tai Perämereltä koko 
vesimassaan sekoittuneena. 
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Tulokset ilmentävät lähinnä kuormituksen leviämisriski-
alueita ja kuvaavat miten erisuuruiset kuormitukset leviä-
vät Selkämerelle. Laskennoissa on käytetty kokonaisravinne-
kuormitusta, jolloin tehdään virheellinen oletus, että kaikki 
ravinteet ovat käyttökelpoisia ja sedimentin ravinnetaseet ei-
vät muutu. Sedimentoitumisen huomiotta jättäminen liioit-
telee muualta kulkeutuvien aineiden pitoisuuksien määrää, 
mutta toisaalta myöskään pohjasta vapautuvia ravinteita eli 
sisäistä kuormitusta ei mallissa oteta huomioon.

Selkämerelle kulkeutuu tonnikaupalla 
ravinteita
Selkämerelle siirtyvä vuotuinen ravinnekuorma Saaristomereltä 
ja Suomenlahdelta yhteensä on fosforin osalta 316 t ja typen 
6 535 t (Taulukko 3). Itämeren pääaltaan kuormituksesta osa 
kulkeutuu Saaristomeren kautta Selkämerelle. Aikaisemmin 
on arvioitu altaiden välisiin ravinnepitoisuuseroihin perus-
tuen, että Saaristomeren läpi ravinnevuot Selkämerelle olisi-
vat vuosittain 900 t fosforia ja 5 200 t typpeä (Helminen ja 
Kirkkala 2005). Uusi arvio on typen osalta samaa suuruus-
luokka ja fosforin osalta selkeästi pienempi.

Fosforin osalta laskelmien erotus selittynee pääosin sillä, 
että fosforin sisäistä kuormitusta ei tässä mallitarkastelussa 
otettu huomioon, koska sitä ei tunnettu. Aikaisemmassa pi-
toisuuksiin perustuvassa Selkämeren taustakuormituksen las-
kelmassa se oli sisäänrakennettuna mukana. Jos erotus koko-
naisuudessaan on Saaristomeren ja Suomenlahden sisäisestä 

kuormituksesta johtuva, voidaan päätellä, että sisäisen kuor-
mituksen osuus Selkämerelle tulevasta taustakuormituksesta 
on noin 2/3. Lehtoranta (2003) on tutkimuksissaan pääty-
nyt siihen, että Suomenlahdella pohjasta vapautuva fosfori-
määrä voi selvästi ylittää vuotuisen ulkoisen fosforikuormi-
tuksen. Saaristomeren sisäisestä kuormituksesta ei ole aiem-
paa arviota. Sisäinen kuormitus ylläpitää Suomenlahden ja 
Saaristomeren rehevöitymiskehitystä tehokkaasti ja ylimää-
räiset ravinteet kulkeutuvat Selkämerelle asti.

Vesi kuljettaa ylijäämäfosforia kesällä
Altaiden välinen vedenvaihto mahdollistaa kevätkukin-
nan jälkeisen niin kutsutun ylijäämäfosforin siirtymisen 
Selkämerelle. Itämeren pääaltaalla kevätkukinnan jälkeen 
käyttämättä jääneen liukoisen fosforin määrä on lisääntynyt 
2000-luvulla (Raateoja ym. 2011), joten sillä on potentiaa-
lia siirtyä vesimassojen mukana Selkämerelle. Selkämeren 
ulappa-alueella on havaittu loppukesän sinileväkukintoja 
(Kuva 5). Sinilevän kasvun mahdollistava fosfori on saatta-
nut kulkeutua Selkämerelle juuri Itämeren pääaltaalta. Sen 
sijaan kasvukaudella rehevöittävää typpeä ei todennäköises-
ti juurikaan ehdi kulkeutua Selkämerelle muualta kuin fos-
forirajoitteiselta Perämereltä. Kasviplanktonin käytettävissä 
oleva liukoinen typpi hyödynnetään nopeasti kasvukauden 
aikana ja lisäksi jopa puolet typestä poistuu denitrifikaatios-
sa. Tämä pitää suuren osan Itämerta jatkuvasti typpirajoit-
teisena (Kuosa ym. 2006).

Grundfos

1.7.2013 on astunut voimaan EU-direktiivi, 
joka vaatii CE-merkintää kaikille sarja-
tuotantoisille ja kiinteästi asennettaville 
rakennusteollisuuden tuotteille.

Grundfosin pumppaamot ovat läpi-
käyneet standardin mukaiset testaukset 
puolueettoman kolmannen osapuolen 
toimesta. Testeissä pumppaamot ylittivät 
reilusti vaaditut raja-arvot. CE-merkintä 
on myönnetty kaikille suurille kunnallis-
teknisille ja teollisuuskäyttöön tarkoite-
tuille säiliöille ja pienimmille Polar-sarjan 
säiliöille sekä säiliöiden tulo- ja paine-
yhteille. Myös putkistomme kuuluu 
tyyppi hyväksyntään, vaikka se ei käytän-
nössä kuulukaan tämän standardin piiriin.

Tutustu säiliöihin ja koko laajaan tuote-
valikoimaamme osoitteessa 
www.grundfos.fi.

GRUNDFOSIN 
PUMPPAAMOSÄILIÖILLÄ 
ON CE�MERKINTÄ
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Selkämeren tulevaisuus
Saaristomereltä kulkeutuu jossain määrin fosforia Selkämerelle, 
mutta sen osuus paikallisiin kuormituslähteisiin verrattuna 
vähenee nopeasti. Vaikka ravinnemäärä on suuri esimerkiksi 
yksittäisiin kuormittajiin verrattuna, on Pohjois-Satakunnan 
jokivesien kuormittamalla rannikolla Saaristomereltä kulkeu-
tuneen fosforin osuus jo merkityksetön.

Itämeren pääaltaalta tuleva vesimäärä ja sen myötä ra-
vinnekuormitus osoittautuivat yleisesti ajateltua paljon 
suuremmiksi suhteessa Saaristomereltä tulevaan kuor-
mitukseen. Itämereltä tulevalla kuormituksella voi näh-
dä yhteyden Selkämeren ravinnevarannon kasvuun, ja 
Selkämeren ulapan elokuiset sinilevälautat ilmentävät mi-
tä todennäköisimmin juuri pääaltaan suunnasta tullutta 
ravinnekuormitusta.

Mikäli Selkämeri pysyy jatkossakin hyvin sekoittunee-
na, niin laajoja happikatotilanteita ei pääse esiintymään. 
Vuosina, jolloin kerrostuminen Selkämerellä on tavallista 
voimakkaampaa, liikahduksia rehevöitymisen suuntaan ta-
pahtuu. Selkämeren sisäsaariston havaintoasemilla on tavat-
tu ajoittain hapettomia pohjia. Ravinnepitoisuuksia tai veden 
sameutta tarkasteltaessa sisäsaariston tila on selvästi heikom-
pi ulkosaaristoon nähden (Lundberg ym. 2009). Raateoja 
(2013) on arvioinut, että veden sekoittumista heikentävää 
suolaisuuskerrostuneisuuden muodostumista ei ole odotet-
tavissa Selkämerellä pitkällä tähtäimellä, sillä ilmastomuutos 
ei tue Selkämeren suolaisuuden voimistumista. Toisaalta li-
sääntyvä valunta voi lisätä kerrostuneisuutta.

Rannikon rehevöittävien päästöjen vähentäminen ja valu-
ma-alueella tehtävät vesiensuojelutoimet ovat keskeisiä, jotta 
rannikkovesien tila ei asteittain huonone. Selkämeren ran-
nikkoalueen kasviplanktonmäärän on arvioitu vähenevän te-
hokkaimmin yhtäaikaisella typpi- ja fosforikuormituksen vä-
hentämisellä. (Kuosa ym. 2006)

Tulokset havainnollistavat veden liikkeiden kautta 
Itämeren eri osa-alueiden yhteyttä ja yhteistä intressiä 
kuormituksen vähentämiseksi. Ilmiön tunnistaminen ei 
pelkästään taustoita rannikkovesien suojelua. Saariston 
niukkuus on Selkämerelle tunnusomaista ja avomeren vai-
kutus ulottuu paikoin rannikolle asti. Selkämeren ula-
pan tilalla on näin myös vesien virkistyskäytön kannalta 
suuri merkitys. Aivan rannanläheisten vesien tilan ratkai-
see kuitenkin ensisijaisesti valuma-alueelta tuleva kuormi-
tus. Siihen voidaan ratkaisevasti vaikuttaa paikallistason 
käytännön vesiensuojelutoimilla. 
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Kuva 5. Sinilevän pintakukinta havaittuna Envisat MERIS-
satelliittikuvasta 19.8.2011 (SYKE).
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Kuusi Itämerellä purjehtivaa kauppa-alusta tuot-
taa yli 50 miljoonaa havaintoa Itämeren tilasta jo-
ka vuosi. Mittauksia tehdään mm. lämpötilasta, 
happi- ja suolapitoisuudesta sekä meressä olevan 
levän pitoisuudesta. Alun perin leväkukintojen 
seurantaan syntynyt järjestelmä on vakiinnutta-
nut asemansa yhtenä keskeisistä ympäristönseu-
rannan työkaluista. Alg@line:ksi kutsuttu järjes-
telmä viettikin tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan ja 
seurantalaivasto sai alkukesällä uuden jäsenen.

Tutkijoiden ja varustamojen yhteistyönä rakentaman au-
tomaattisen Alg@line -järjestelmän mittauksia käyte-
tään mm. Itämeren jää- ja levätilan seurannassa ja en-

nusteissa. Laivoilta mittaustieto siirretään sähköisesti viran-
omaisille ja tutkijoille. Mittaukset ovat myös kaikkien niistä 
kiinnostuneiden käytössä, jopa reaaliaikaisesti. 

Ensimmäisenä seurantalaitteet asennettiin Helsingin ja 
Tallinnan väliä kulkevalle Georg Otsille jo vuonna 1991 se-
kä Suomen ja Saksan väliä kulkeneelle Finnjetille vuonna 
1993. Nykyiset reitit kattavat käytännöllisesti katsoen koko 
Itämeren (Kuva 1). 

Mittausjärjestelmällä seurataan meriveden lämpötilaa, 
sameutta, suolapitoisuutta, klorofylli-pitoisuutta, sinilevien 
pigmenttiä ja liuennutta hiiltä. Havainnot tehdään laivan 
alakannella, aluksesta riippuen, noin 3,5…6 metrin syvyy-
dellä olevassa tunnelissa, jonka läpi merivesi laivan liikkuessa 
virtaa. Viimeisimpinä suureina mitattavien muuttujien jouk-
koon ovat tulleet hiilidioksidin ja metaanin pitoisuudet ve-
dessä sekä veden happamuus. Niitä käytetään ilmastonmuu-
toksen vaikutusten seurantaan. 

Jatkuvatoimisten antureiden lisäksi laitteistoon kuulu-
vat myös automaattiset vesinäytteen ottimet, jotka kokoavat 
vuosittain noin 2 000 pullollista vettä tutkittavaksi suoma-
laisissa laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan liuenneet ra-
vinteet: nitraatti, fosfaatti ja silikaatti sekä kasviplanktonin 
koostumus.

Itämeren kauppalaivat tekevät yli 50 miljoonaa 
vedenlaatuhavaintoa vuodessa

PETRI MAUNULA
tutkimusassistentti, Suomen ympäristökeskus/Merikeskus
E-mail: petri.maunula@ymparisto.fi

JUHANI KETTUNEN
ohjelmajohtaja, Suomen ympäristökeskus
E-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi

SEPPO KAITALA 
johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus / Merikeskus
E-mail: seppo.kaitala@ymparisto.fi

Kuva 1. Alg@line-laivojen reitit Itämerellä. 
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Vanha ajatus – kansainväliset toimintamallit
Ajatus merenkulkijoiden ja -tutkijoiden yhteistyöstä ei ole 
uusi. Se sai alkunsa jo 1800-luvun puolivälissä pidetyissä 
kansainvälisissä merenkulkijoiden kokouksissa. Alun perin 
tarkoituksena oli koota yhteen ja analysoida turvalliset meri-
reitit, mutta jo vuonna 1855 M.F. Maury julkaisi myöhem-
min klassikoksi kohonneen kirjansa The physical geography 
of the sea, joka ei tyytynyt pelkkien havaintojen kirjaamiseen 
vaan oli hyvin kokonaisvaltainen, 18-lukuinen esitys mm. 
ilmakehän ja meren välisistä vuorovaikutuksista, merivirrois-
ta, myrskyjen synnystä ja merireittien valinnasta.

Alg@linen alkuperäisenä tarkoituksena oli Itämeren kas-
viplanktonin seuranta.  Klorofyllipitoisuudet mitattiin au-
tomaattisesti ja sen lisäksi otettiin vesinäytteet, joista levät 
määritettiin mikroskoopin avulla. Nykyisin seuranta painot-
tuu automaattiseurantatulosten ja satelliittiseurannan yhdis-
tämiseen. Mittauksia käytetään satelliittien avulla tehtyjen 
levämittausten kalibrointiin ja kaukokartoitusmenetelmien 
kehittämiseen. 

Alg@line on osa Baltic Ocenographic Observations 
Systems (BOOS) yhteisön toimintaa. BOOSin puitteissa 
reaaliaikaisia mittaustuloksia kuten suolapitoisuutta ja läm-
pötilaa käytetään mm. Itämeren tilaa kuvaavan (HIROMB) 
mallin apuna. Lämpötilatietoja hyödynnetään Ilmatieteen 
laitoksen jääpalvelussa.

Euroopan komissio kehittää ympäristönseurantaa erityi-
sesti COPERNICUS–ohjelman puitteissa. Osana tätä oh-
jelmaa kehitetään työkaluja meriympäristön tilan seuran-
taan ja arviointiin. Osana ohjelmaa toteutetaan kansainvälis-
tä MyOcean–hanketta meren tilan arvioimiseksi. Alga@line 
osallistuu hankkeeseen toimittamalla tosiaikaiset seurantatu-
lokset MyOcean–dataportaaliin. 

Tutkimuslaitoksille Alg@line on edullinen tapa saada lähes 
ajantasaista tietoa Itämeren tilasta. Tämä johtuu erityisesti sii-
tä, että varustamot eivät peri maksua tutkimustilojen käytöstä. 
Muuten kustannukset, jotka ovat yhteensä noin 50 000 euroa 
vuosittain, katetaan pitkälti ulkoisten projektien kautta.

Alg@line-järjestelmän 20-vuotispäiviä vietettiin 
huhtikuussa työn merkeissä. Helsingissä järjestet-
tiin kansainvälisen FerryBox-yhteisön viides työ-

paja. Paikalla oli 75 laivoilla tapahtuvan ympäristöseu-
rannan ammattilaista Euroopasta ja Yhdysvalloista. Parin 

päivän aikana kuultiin kolmisenkymmentä alaan liitty-
vää esitelmää ja tutustuttiin aiheesta tehtyihin posterei-
hin. Myös laitevalmistajat esittelivät pieniinkin aluksiin 
soveltuvia, läpivirtaukseen perustuvia mittalaitteistoja ja 
elektroniikkaa.

Kuva: Vanessa Riki

Alg@line
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Kuva 2. Finnmaid-aluksella toukokuussa 2013 tehtyjä meriveden tilan mittauksia. (a) Aluksen edestakainen reitti, (b) veden 
lämpötila reitillä, (c) klorofyllin pitoisuutta kuvaava fluoresenssi ja (d) orgaanisen hiilen pitoisuutta kuvaava fluoresenssi.

Itämeren kauppalaivojen automaattista havaintotoimintaa 
koordinoi SYKEn Merikeskus. Mukana ovat myös tutkimus-
laitokset Ruotsista, Virosta ja Saksasta, Helsingin kaupunki 
sekä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. 

PuwimexPuwimexPuwimex

Lisää tietoa laivaseurannoista löytyy seuraavista netti-osoitteista:
http://www.ferrybox.org/links/index.html.en

http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/itameren_tila/algaline/fi_FI/algaline_seuranta/
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Itämeren suojelun toimintaohjelman toteuttami-
sen on arvioitu palauttavan Itämeren asteittain 
hyvään ekologiseen tilaan. Järkevästi toimien ra-
vinnekuormituksen vähentämisen ei tarvitse tul-
la kalliiksi. Pääosa vähennystavoitteista saatai-
siin edullisesti yhdyskuntajätevesistä.

Itämeren ekosysteemiä on kuormitettu ravinteilla voimak-
kaasti viimeiset 100 vuotta. Tämän tuloksena meriekosys-
teemin toiminta on muuttunut. Itämereen on syntynyt laa-

joja hapettomien pohjien pinta-aloja. Hapettomilta alueilta 
vapautuu fosforia sedimentistä veteen pahentaen ulkoisen 
kuorman haittoja; ilmiötä kutsutaan usein ravinteiden sisäi-
seksi kuormitukseksi. Huolena on ollut, että sisäinen kuor-
mitus on luonut takalukon Itämeren tilaan: vaikka ulkoista 
ravinnekuormaa on asteittain vähennetty, se ei näy meren 
tilan paranemisena. Tämän ajattelun mukaan tarvitaan mer-
kittävä ulkoisen ravinnekuorman vähennys ennen kuin saa-
daan käänne parempaan. Huolena on myös ollut se, että ta-
kalukon purkaminen voi tulla hyvin kalliiksi.

Itämeren suojelun toimintaohjelman toteuttamisen on 
arvioitu tuovan tarvittavan vähennyksen, jolla Itämeri pa-
lautuu asteittain hyvään ekologiseen tilaan (Helcom 2007). 
Tärkeimmät Itämerta kuormittavat sektorit ovat maatalous 
ja yhdyskuntajätevedet. Viimeaikaiset havainnot Venäjältä 
ja Puolasta tosin osoittavat, että eräät tilastolukujen ulko-
puolella olevat pistekuormittajat voivat laskea merkittäviä 
määriä päästöjä. Tällaiset päästöt on saatava heti kuriin ja, 
kuten Venäjän Laukaanjoen esimerkki osoitti, se on yleensä 
erittäin halpaa. 

Tässä kirjoituksessa keskityn yhdyskuntavesiin ja maa-
talouteen. Kirjoitukseni sanoma on, että järkevästi toimi-
en Itämeren suojelun toimintaohjelman toteuttamisen ei 
tarvitse tulla kalliiksi. Luonnostelen kaksivaiheisen strate-
gian Itämeren tilan parantamiseksi. Hahmotteluni perus-
tuu Itämeren toimintaohjelman maakohtaisten vähennys-
velvoitteiden kustannustehokkaaseen kohdistamiseen näiden 
kahden pääsektorin kesken. Päästöjen vähennyspotentiaali ja 
puhdistuskustannukset puhdistamoissa erityisesti itäisen ja 
eteläisen Itämeren maissa osoittavat, että pääosa Itämeren toi-
mintaohjelman vähennystavoitteista saadaan edullisesti juuri 
yhdyskuntajätevesistä.

Yhdyskuntajätevesien puhdistuspotentiaali ja 
–kustannukset
Euroopan unionin yhdyskuntajätevesidirektiivi asettaa ra-
vinteiden vähentämisvaatimukset yhdyskuntajätevesilaitos-
ten koon, eli asukasvastineluvun mukaan. Asukasvastineluku 
tarkoittaa sellaista orgaanista biologisesti hajoavaa kuormi-
tusta, jonka viiden vuorokauden biokemiallinen hapenkulu-
tus (BOD5) on 60 grammaa happea vuorokaudessa. EU:n 
yhdyskuntajätevesidirektiivi edellyttää, että laitoksilla, joiden 
asukasvastineluku on 10 000 – 100 000, kokonaisfosforin 
poistotehon tulee olla vähintään 80 prosenttia laitokselle tu-
levasta kuormasta. Vaihtoehtoisesti lähtevän jäteveden fos-
foripitoisuus saa olla korkeintaan 2 mg litrassa. Yli 100 000 
asukasvastineluvun laitoksilla jälkimmäinen arvo on 1 mg 
litralta. Kokonaistypen poistotehon tulee olla vähintään 70–
80 prosenttia tai vaihtoehtoisesti jäteveden typpipitoisuus ei 
saa ylittää 15 mg litrassa (10 mg litrassa yli 100 000 asukas-
vastineluvun laitoksilla). 

HELCOM suosittaa korkeampaa puhdistustasoa kuin 
EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivi, suurimmilla (yli 10 000 
avl laitoksilla) suositellaan 90 prosentin fosforin poistoa ja 
70–80 prosentin typen puhdistusta.

Taulukossa 1 arvioidaan maittain yhdyskuntajätevesien 
puhdistuspotentiaalia fosforin ja typen suhteen EU:n yh-
dyskuntajätevesidirektiivin mukaisilla ja sitä korkeammil-
lakin puhdistustasoilla. Taulukon viimeinen sarake esittää 
uusimpaan tutkimukseen perustuvan arvion vuotuisista 
puhdistuskustannuksista (miljoonia euroja), kun puhdistus 
nostetaan typen osalta 90 ja fosforin osalta 95 prosenttiin 
(Hautakangas ym. 2013).

Ravinteiden vähennyspotentiaali ja puhdistuskustannuk-
set vaihtelevat maittain ja ravinteittain. Ne osoittavat eri-
tyisesti sen, että Puola ja edelleen myös Venäjä ovat avain-

MARKKU OLLIKAINEN
ympäristöekonomian professori 
Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos
E-mail: markku.ollikainen@helsinki.fi

Kaksivaiheinen 
ravinnevähennysstrategia Itämeren 
pelastamiseksi
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asemassa vähennysten aikaansaamisessa. Tämän kirjoituksen 
kannalta tärkeämpää on havaita, että typen puhdistustason 
nostaminen 90 prosenttiin ja fosforin 95 prosenttiin tuot-
taa kokonaisvähennykseksi 83 400 t N ja 9 415 t P. Määrät 
ovat suuria ja vastaavat typen osalta 63 prosenttia Itämeren 
toimintaohjelman tavoitteista ja fosforin osalta jopa 70 pro-
senttia. Puhdistuksen vuotuinen kokonaiskustannus puh-
distusprosenttien ylärajoilla on noin 820 miljoonaa euroa. 
Kustannukset viittaavat vuotuisiin keskimääräisiin nykyar-
voisiin kustannuksiin.

Onko kustannuksia syytä pitää korkeina ja ovatko puh-
distusprosentit epärealistisia? Vastaus kumpaankin kysymyk-
seen on kielteinen. Suomi, Ruotsi, Saksa ja Tanska puhdista-
vat jo nyt fosforia keskimäärin enemmän kuin 95 prosenttia. 
Fosforin puhdistaminen hallitaan teknologisesti hyvin ja sen 
rajakustannukset (kustannus viimeiseksi puhdistetusta yksi-
köstä) 95 prosentin tasolla vaihtelevat puhdistamon koosta 
riippuen noin 12 eurosta 18 euroon kilolta (Kuva 1). 

Tanska ja Saksa saavuttavat jo nyt 90 prosentin typen kes-
kimääräisenä puhdistustasona. Vaikka Suomi ja Ruotsi ovat 
selvästi jäljessä näitä maita alhaisempien kansallisten vaati-
musten vuoksi, näidenkin parhaat laitokset yltävät puhdis-
tuksessa 90 prosenttiin. Typen puhdistuksen on perinteises-
ti arveltu olevan kallista – ehkä fosforinpoistoa suurempi-
en investointikustannusten vuoksi. Mutta kun investointien 
pitkäikäisyys otetaan huomioon, vuotuiset rajakustannuk-
set 90 prosentin puhdistustasolla ovat noin 6–12 € riippuen 
puhdistamon koosta (Kuva 2).

Maatalouden ravinnekuorman 
rajoittamiskeinot ja kustannukset
Ravinteiden vähennyspotentiaalia on paljon hankalampi ar-
vioida maataloudessa kuin yhdyskuntajätevesissä. Maatalous 
on hajakuormittaja, mikä tarkoittaa että ravinnekuormi-
tus ei tule selvästi havaittavasta ja mitattavasta pisteestä, 
vaan diffuusisti peltolohkoilta pinta- ja salaojavaluntana. 
Ravinnevähennyksiä saadaan lähinnä tuotantoratkaisujen 
kautta joko muuttamalla tuotannon intensiteettiä ja kasvi-
lajivalintaa tai kohdentamalla peltomaata (suojakaistat), tai 

Taulukko 1. Puhdistamojen vähennyspotentiaali ja kustannukset (tonnia ja M€).

Typpi Fosfori Puhdistuskustannus

70 % 80 % 90 % 80 % 90 % 95 %

Tanska 0 41 822 0 51 163 10

Viro 583 871 1 301 103 154 189 12,5

Suomi 3 926 5 391 7 307 0 0 4 63

Saksa 0 20 536 0 0 1 3,4

Latvia 1 556 1 920 2 309 128 199 236 16

Liettua 1 415 1 957 2 549 176 237 287 21,6

Puola 30 643 41 497 53 132 4 863 6 575 7 494 540

Venäjä 2 476 5 005 7 632 408 795 1 040 86

Ruotsi 3 069 4 674 7 813 0 0 3 68

Yhteensä 43 668 61 376 83 401 5 678 8 011 9 417 820,5

Kuva 1. Fosforin rajapuhdistuskustannus puhdistamoissa 
(€/kg). Alhaisimmat rajakustannukset ovat 11,5 euroa/kg ja 
korkeimmat 17,5 euroa. Ero on merkittävän suuri, mutta jos 
sivuutetaan pienin kokoluokka, muiden kokoluokkien välinen 
ero on vain alle 2 euroa/kg fosforia. (Hautakangas ym. 2013)

Kuva 2. Typen puhdistuksen rajakustannusfunktiot 
puhdistamojen koon mukaan (€/kg). Suurten laitosten 
rajakustannukset ovat alhaisemmat kuin pienten laitosten 
rajakustannukset. Puhdistuspotentiaalin ylärajalla, 
90 prosentissa, korkein rajakustannus on jo noin 12 euroa/kg 
ja alhaisin 6 €/kg. (Hautakangas ym. 2013)
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tekemällä toimia (kosteikot) jo karanneiden ravinteiden kiin-
niottamiseksi. Ravinnekuorman vähentämistä monimutkais-
taa vielä se, että kuormitus on riippuvainen satunnaisista sää-
oloista, erityisestä sateiden määrästä ja jakaumasta. Tämän 
vuoksi maatalouden ravinnekuormituksen vähentämispoten-
tiaalia voidaan arvioida vain tuotanto- ja huuhtoumamallit 
yhdistävien simulointien avulla.

Fosforia huuhtoutuu maataloudesta kahdessa muodos-
sa: partikkelifosforina ja liukoisena fosforina. Vain pieni osa 
partikkelifosforista on leville käyttökelpoisessa muodossa 
(arviolta 16 %), kun taas liukoinen fosfori on heti käytet-
tävissä leväkasvuun. Liukoisen fosforin hehtaarikohtainen 
huuhtouma riippuu maan viljavuusfosforin määrästä, joka 
muuttuu ajassa erittäin hitaasti. Vuotuinen fosforilannoitus 
selittää huuhtoumasta vain murto-osan. Partikkelifosforin 
huuhtouma riippuu ennen muuta eroosion määrästä. Typen 
kokonaishuuhtoumaan vaikuttavat viljelysmaan kokonais-
pinta-ala ja, koska kasvien typpitarve vaihtelee, eri kasvien 
pinta-alaosuudet. Fosforin kokonaishuuhtouma puolestaan 
riippuu viljelysmaan kokonaispinta-alan ohella peltolohko-
jen viljavuusfosforin jakaumasta.

Taulukko 2 havainnollistaa Suomen aineistolla fosforin ja 
typen vähentämisen rajakustannuksia ja kokonaiskustannuk-
sia maataloudessa, kun tavoitteena on vähentää kumpaakin 
ravinnetta 10 - 30 prosenttia nykytasosta lyhyellä aikavälil-
lä. Fosforin osalta kustannukset kuvaavat lähinnä partikkeli-
huuhtouman vähentämistä, koska liukoinen fosfori ei juuri 
vähene lyhyellä aikavälillä.

Typen suhteen 10 prosentin vähennyksen rajakustan-
nus maataloudessa on 4,4 €/kg, kun se oli puhdistamoissa 
70 prosentin tasolla 6-12 €/kg. Mutta kun puhdistustasoa 
nostetaan maataloudessa 20-30 prosenttiin ja puhdistamois-
sa 80-90 prosenttiin, niin tehokkaiden teknologisten puhdis-
tusprosessien ansiosta puhdistamojen rajakustannukset jää-
vät alhaisemmaksi kuin maataloudessa ja vielä 90 prosentin 
tasolla myös puhdistamojen kustannukset alittavat maata-
louden kustannukset. 

Tämä havainto pätee hieman vaihdellen kaikissa Itämeren 
alueen maissa. Fosforin osalta maatalouden rajakustannuk-
set ylittävät selvästi puhdistamojen rajakustannukset, joten 
kaikissa niissä maissa, joiden puhdistamojen puhdistus alit-
taa 95 prosentin tason, ravinteiden vähentäminen puhdista-

moissa on edullisempaa (Suomessa ja Ruotsissa tällaista vä-
hennyspotentiaali ei ole).

Itämeren toimintaohjelman toteuttaminen ja 
sektoreiden kustannusrasitus
Yhteiskunnan on järkevää pyrkiä minimoimaan kuormituk-
sen vähentämistavoitteen saavuttamisesta koituvat kustan-
nukset; muu olisi niukkojen resurssien hukkaamista tai ym-
päristön tilan parantamisen mahdollisuuksien laiminlyömis-
tä. Edellä esitetty tarkastelu osoittaa, että ravinteiden puh-
distaminen puhdistamoissa on merkittävästi edullisempaa 
kuin on ajateltu ja myös edullisempaa kuin maataloudessa. 
Itämeren suojelun toimintaohjelman tavoitteista voidaan saa-
vuttaa 60-70 prosenttia nopeasti ja edullisesti puhdistamois-
sa, mutta tämä edellyttää, että puhdistustaso nostetaan koko 
Itämeren alueella korkeammaksi kuin EU:n yhdyskuntajäte-
vesidirektiivi vaatii tai Helcomin suositukset edellyttävät.

Valitettavasti tämä mahdollisuus ei sisälly Itämeren suoje-
lun toimintaohjelmaan. Se asettaa puhdistamoille alhaisem-
mat ravinteiden vähennystavoitteet kuin edellä esitetty fosfo-
rin 95 ja typen 90 prosentin puhdistus. Toimintaohjelma pi-
kemminkin korostaa, että suurimmat vähennykset tarvitaan 
juuri maatalouden hajakuormituksessa (HELCOM 2007, 
12). Voisiko painopisteen merkittävä kohdistaminen haja-
kuormitukseen olla todella toteuttamiskelpoinen ja edulli-
nen vaihtoehto? 

Taulukko 3 auttaa hahmottamaan vastauksen kysymyk-
seen. Taulukon ensimmäinen sarake kertoo Itämeren toi-
mintaohjelman (BSAP) asettamat maakohtaiset ravinteiden 
vähentämistavoitteet. Toisessa sarakkeessa raportoidaan ra-
vinnekuorman vähennys olettaen, että kaikki maat toteut-
tavat EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin ja seuraavassa sen 
kustannukset. Loput vähennystavoitteista ja niitä vastaavat 
kustannukset kohdistetaan maatalouteen. 

Tällainen ratkaisu maksaa Itämeren maille vuosittain yh-
teensä 11,36 miljardia euroa ja se horjuttaisi vakavasti eräi-
den, ellei kaikkien, maiden maataloutta.

Suomen ja Ruotsin suhteen taulukkoon sisältyy kiinnos-
tavia piirteitä. Typen puhdistuspotentiaali puhdistamoissa on 
suuri molemmissa maissa. Itämeren suojelun toimintaohjel-
man tavoitteet Suomelle toteutuvat taulukossa kolminker-
taisena, jolloin maataloudelle ei tulisi lainkaan typenvähen-

Taulukko 2. Typen ja fosforin vähentämisen kokonais- ja rajakustannukset Suomen maataloudessa. (Ollikainen ym. 2012)

Typpi Fosfori

Vähennys Puhdistuskustannus Vähennys Puhdistuskustannus

% Tonnia
Kokonaiskust.
M€

Rajakust.
€/kg

% Tonnia
Kokonaiskust.
M€

Rajakust.
€/kg

10 3 573 10 4,4 10 195 20 45

20 7 147 35 9,4 20 390 60 229

30 10 720 80 15,2 30 585 140 561
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nysvelvoitteita (tai se saisi jopa lisätä kuormitustaan). Myös 
Ruotsissa maatalouden vähennysvelvoite jäisi pieneksi. On 
kuitenkin syytä muistaa, että Itämeren suojelun toimintaoh-
jelman vähennysvelvoite Suomelle koskee Suomenlahtea, ei 
kaikkia merialueita, joten vähennyksiä maataloudessa tarvi-
taan Suomenlahteen laskevilla valuma-alueilla.

Kustannukset ylittävät liki kolminkertaisesti aiemmat, 
kustannustehokkaaseen toteuttamiseen liittyvät kustannus-
arviot (Ollikainen ja Honkatukia 2001, Gren 2008, Elofsson 
2010). Ratkaisu ei ole toteuttamiskelpoinen. On syytä kysyä, 
löytyykö järkevämpiä tapoja pelastaa Itämeri kuin vaarantaa 
alueen maatalous? Vastaus kysymykseen löytyy taulukosta 4, 
jossa esitellään vaihtoehtoisia tapoja kohdistaa Itämeren suo-
jelun toimintaohjelman vähennysvelvoitteet yhdyskuntajäte-
vesien ja maatalouden kesken. (Näiden ohella teollisuuteen 
kohdistetaan pieniä vähennyksiä, mutta teollisuuden kustan-
nuksista ei ole tietoja, joten niitä ei raportoida).

Taulukko 3. Itämeren toimintaohjelman vähennysvelvoitteiden kohdistaminen Itämeren maatalouteen.

BSAP Puhdistamot Maatalous

Vähennystavoite 
(tonnia)

Jätevesidirektiivi
(tonnia)

Kustannus
(M€)

Vähennys 
(tonnia)

Kustannus
(M€)

      Typpi Fosfori Typpi Fosfori P+N Typpi     Fosfori P+N

Tanska 17 000 0 0 0 0 17 000 0 210

Viro 900 200 600 100 5 300 100 1

Suomi 1 200 200 3 900 0 29 -2 700 200 6

Saksa 5 600 200 0 0 0 5 600 200 72

Latvia 2 600 300 1 600 100 9 100 200 2

Liettua 12 000 900 1 400 200 11 10,4 700 269

Puola 62 000 8800 3 2000 5 200 291 30 000 3 600 7 677

Venäjä 7 000 2500 3 700 600 36 3 300 1 900 2 675

Ruotsi 21 000 300 3 100 0 23 17 700 300 40

Yhteensä 129 300 13 400 46 300 6 200 404 71 310 7 200 10 952

Taulukko 4. Itämeren toimintaohjelman vähennysten kohdentaminen: vaihtoehtoja.

Vähennysten kohdistaminen toimijoiden kesken Puhdistuskustannukset

              Puhdistamot (Pu)          Teollisuus (Te)         Maatalous (Ma) Pu Te Ma Yht.

Typpi 
(70 %)

Fosfori
(80 %)

Typpi Fosfori Typpi Fosfori N+P N+P N+P N+P

46 300 6 200 0 0 83 000 7 200 404 0 10 952 11 356

46 300 6 200 8 300 700 74 700 6 500 404 - 7 846 8 250

N (90 %) P (95 %) N P N P N+P N+P N+P N+P

86 500 10 600 0 0 42 800 2 800 820 0 717 1 537

86 500 10 600 4 200 300 38 600 2 500 820 - 537 1 357
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Taulukon kaksi ylintä riviä toistavat edellisen taulukon 
tulokset. Kahdessa alimmassa rivissä oletetaan, että puhdis-
tamoihin kohdistetaan koko Itämeren alueella korkeammat 
vähennystavoitteet: edellisen analyysin mukaisesti 90 pro-
senttia typelle ja 95 prosenttia fosforille. Puhdistamojen kus-
tannukset kaksinkertaistuvat noin 400 miljoonasta eurosta 
runsaaseen 800 miljoonaan euroon ja maatalouden kustan-
nukset laskevat runsaasta 10 miljardista 1,5 miljardiin eu-
roon. Nähdään siis, että järkevällä kohdentamisella koko-
naiskustannukset ovat vain runsaat 10 prosenttia kalleim-
masta vaihtoehdosta. 

Todettakoon vielä, että nämä kustannukset ovat alhaisem-
mat kuin yllä mainituissa aiemmissa tutkimuksissa arvioidut 
kustannukset. Merkittävin syy eroihin luvuissa on uusimmat 
tutkimuksen (Hautakangasa ym. 2013) tarkentamat arviot 
yhdyskuntajätevesien puhdistuskustannuksista.

Ehdotus kaksivaiheiseksi 
toteuttamisstrategiaksi
Edellä esitetty osoittaa, että Itämeren suojelun toi-
mintaohjelman vähennysten kohdistamisella on väliä. 
Pistekuormittajien teknologiset mahdollisuudet puhdistaa 
ravinteita ovat hyvät verrattuna maatalouteen. Lyhyellä ai-
kavälillä menestyksen avain Itämeren suojelussa löytyy pis-
tekuormittajista. Ensimmäinen erä taistelussa Itämeren eko-
logisen tilan parantamiseksi voidaan voittaa juuri puhdis-
tamoilla. Puhdistuksen kunnianhimon nostaminen ja jär-
kevästi mitoitetut investointiohjelmat puhdistamoissa voi-
vat tuoda ratkaisevan suuren vähennyksen Itämeren ravin-
nekuormaan jopa jo 4-8 vuoden aikajänteellä, mikä sopii 

Itämeren suojelun toimintaohjelman asettamaan aikarajaan 
2016. Maatalouden tulee tukea tätä kehitystä vähentämäl-
lä välittömästi typpikuormaa muun muassa tarkentamalla 
lannoitekäyttöä, lisäämällä kasvipeitteisyyttä ja suojavyö-
hykkeiden määrää. Mutta maatalouden liukoisen fosforin 
huuhtoumaa ei ole mahdollista vähentää näin lyhyellä ai-
kavälillä maaperäkemiallisten prosessien hitauden vuoksi. 
Maatalouden liukoisen fosforin vähentämiseen Itämeren 
toimintaohjelman aikajänne on yksinkertaisesti aivan lii-
an tiukka.

Maatalouden fosforin vähentämiseen tarvitaan pitkä ai-
kaväli, jotta voidaan toteuttaa maan viljavuusfosforin alasajo 
pelloilla, joiden fosforivarannot ovat suuret. Vain laskemalla 
maan fosforivarantoja voidaan laskea liukoisen fosforin huuh-
touma. Pitkällä aikavälillä myös liukoisen fosforin vähentä-
miskustannukset säilyvät suhteellisen alhaisina. Jos puhdis-
tamot tulee asettaa etusijalle lyhyellä aikavälillä, ratkaiseva 
toinen erä Itämeren pelastamiseksi voitetaan vähentämällä 
päättävästi erityisesti maatalouden liukoista fosforikuormaa 
pidemmällä aikavälillä. On mahdollista, että nykyinen kei-
novalikoima ja suosituimmat toimet eivät riitä kuormituksen 
pysyvään ja riittävän suuren vähentämiseen. Maatalouden 
tuotantotavoissa ja tehokkuudessa tarvitaan myös merkittävä 
laadullinen muutos, jotta ravinnekuorma saadaan pysyvästi 
laskemaan. Jätevedenpuhdistuksen tehostaminen antaa aikaa 
kehitykselle kohti uudenlaista, ravinneälykästä maataloutta, 
joka kierrättää ravinteita, käyttää ne tehokkaasti tuotantoon 
ja sitoo ravinteet pelloille. Aikaa ravinnetehokkaisiin muu-
toksiin ja keksintöihin on, mutta toimiin tulee ryhtyä nyt, 
jotta toinen erä Itämeren suojelussa voitetaan. 
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Saarijärvellä Keski-Suomessa tutkittiin kahden 
peltovaltaisen alueen vesistökuormitusta auto-
maattiseurannan avulla 2011 - 2013. Kohteena 
olivat hiesupitoinen peltoalue (9 ha) ja osin tur-
vepohjainen peltovaltainen alue (396 ha).

Ravinnekuormitukset vaihtelivat paikallisesti ja vuo-
sittain samallakin alueella. Fosforikuormituksen ar-
viointi automaattiseurannalla osoittautui osin epä-

varmaksi. Niiltä osin kuin kokonaisfosfori saatiin luotet-
tavasti mitattua, kuormitusluvut vastasivat pääosin maa-
talouden yleisiä kuormituslukuja. Automaattiantureilla ei 
vielä pystytä mittaamaan liukoisen fosforin eikä välitöntä 
rehevöitymistä aiheuttavan fosfaattifosforin pitoisuuksia. 
Kokonaistyppikuormitus vastasi maatalouden yleisiä kuor-
mituslukuja tai paikoin ylitti ne. Tutkimukset tehtiin EU:n 
maaseuturahaston rahoittamassa ja Jyväskylän ammattikor-
keakoulun hallinnoimassa Maisa-hankkeessa. 

Tutkimusalueet
Tutkimuksen kohdealue sijaitsee Keski-Suomessa 
Saarijärvellä, jossa yli 50 prosenttia pelloista on nurmivil-
jelyssä. Automaattiset mittausasemat (optiseen mittaukseen 
perustuvat S::can-anturit) asennettiin Tarvaalaan valtaojaan 
ja Satosuolle puroon. Anturit sijaitsivat veden korkeudesta 
riippuen 5 – 40 cm pohjasedimentin yläpuolella. Tässä artik-
kelissa tutkimusalueella tarkoitetaan kahden mittausaseman 
välistä valuma-alueen osaa. Sekä Tarvaalan että Satosuon va-
luma-alueet ovat osa Summasjärven valuma-aluetta.

Tarvaalan valuma-alueesta (129 ha) on hiesuista maatalous-
maata noin 14 prosenttia. Muu osa valuma-alueesta on metsä-
talousmaata, jossa vallitseva maalaji on hiekkamoreeni. Kaksi 
automaattista mittausasemaa sijaitsevat valtaojassa. Oja virtaa 
tutkimusalueen peltojen poikki Summasjärveen. Tarvaalan tut-
kimusalueesta (9 ha) on maalajimääritysten perusteella multa-
vaa hiesupeltoa lähes 100 %. Toinen mittausasema (ns. ala-ase-
ma) sijaitsee peltoalueen alapuolella ja toinen (yläasema) pel-
toalueen yläpuolella. Tutkimusalueella valtaojan varrella ole-
vien peltolohkojen jyrkkyys vaihteli 2 ja 5 prosentin välillä. 
Tutkimusalueen eroosioherkkyyttä arvioitiin RUSLE–mallilla 
rinteen pituus- ja jyrkkyystekijän perusteella (Lilja 2013).

Satosuolla mittausasemat sijaitsevat alueen läpi virtaavassa 
Satosuonpurossa. Satosuonpuron valuma-alueesta (1218 ha) 
on osin turvepohjaista maatalousmaata noin 31 prosenttia. 
Satosuon tutkimusalueesta (396 ha) on 64 prosenttia peltoa, 
josta turvepeltoa 39 prosenttia. Satosuon maalajitiedot ovat 
peräisin Geologisen tutkimuslaitoksen maaperäaineistoista 
sekä Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2007-09-24 
aineistosta. Ensimmäinen mittausasema (ala-asema) asen-
nettiin puron alajuoksulle kesällä 2011 ja toinen mittausase-
ma (yläasema) yläjuoksulle keväällä 2012. Tutkimusalueella 
Satosuonpuron varrella olevat pellot olivat pinnanmuodos-
tukseltaan varsin tasaisia, niiden jyrkkyys jäi arviomme mu-
kaan keskimäärin alle yhden prosentin. (Kuva 1)

Seurantajaksot, sadeolosuhteet ja virtaamat
Tässä artikkelissa käsiteltävät seurantajaksot toteutettiin 
Tarvaalan tutkimusalueella 28.3.2011 – 9.1.2012 (yhteensä 
282 vrk), 14.3. – 28.11.2012 (259 vrk) ja 24.3. – 15.5.2013 
(52 vrk, vain kevätvalunta). Satosuonpuron alueella en-
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simmäisellä seurantajaksolla 12.8 – 21.11.2011 (yhteensä 
102 vrk) käytettävissä oli vain yksi mittausasema (ala-asema). 
Seuraavilla seurantajaksoilla 21.3. – 26.11.2012 (242 vrk) ja 
27.3 – 15.5.2013 (45 vrk, kevätvalunta) myös Satosuonpurolla 
oli käytössä kaksi automaattista mittausasemaa.

Vuonna 2011 seurantajaksojen aikainen sadesumma koh-
dealueella (Tarvaalan Luonnonvarainstituutin sääaseman 
mukaan) jäi runsassateisista elo- ja syyskuusta huolimatta 
noin viidenneksen Ilmatieteen laitoksen pitkäaikaisia keski-
arvoja pienemmäksi (Kuva 2).

Suurimmat virtaamat mitattiin kaikilla mittausasemilla 
syyskuun alussa ja puolivälissä sekä Tarvaalan asemilla lisäk-
si huhtikuun puolivälissä lumien sulaessa. Tutkimusjaksojen 
aikana mittausasemilla mitatut keskivirtaamat ja virtaamien 
vaihteluvälit (min, max) on esitetty taulukossa 1.

Vuoden 2012 seurantajaksojen sateisimmat kuukaudet 
olivat heinä- ja lokakuu, jolloin tutkimusalueen sadesum-
mat olivat noin kaksinkertaiset Ilmatieteen laitoksen pitkä-
aikaisiin keskiarvoihin verrattuna (Kuva 2). Kesäkaudella 
Keski-Suomessa puustoisilla alueilla haihdunta on keski-
määrin 70–80 prosenttia sadannasta (Hökkä ym 2011). 
Touko- ja heinäkuun sadanta kuitenkin todennäköisesti 
ylitti haihdunnan poikkeuksellisen paljon. Koko seuranta-
jakson sadesumma oli noin 1,3-kertainen Ilmatieteen lai-
toksen pitkäaikaisiin keskiarvoihin verrattuna. Suurimmat 
virtaamat havaittiin kaikilla mittausasemilla huhtikuun 

Kuva 1. Satosuonpuron valuma-alue (1218 ha, rajattu vihreällä viivalla), automaattisten ravinnemittausasemien sijainti sekä 
mittausasemien väliin jäävä tutkimusalue (396 ha). Turvemaa-alue on rajattu punaisella katkoviivalla.

Kuva 2. Tarvaalan tutkimusalueen kuukausittaiset 
sadesummat seurantajaksoilla 2011 – 2013 sekä lähialueen 
keskimääräinen sadesumma 1971 - 2000 Ilmatieteen 
laitoksen mukaan (www.fmi.fi).
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kahden viimeisen viikon aikana lumien sulaessa sekä tou-
ko-, heinä-, loka- ja marraskuussa voimakkaiden sadejak-
sojen aikana.

Kevään 2013 seurantajakson suurimmat virtaamat mitat-
tiin kaikilla mittausasemilla huhtikuun 17. – 19. päivä, jol-

loin lumien sulaminen oli nopeaa sateisen ja lämpimän sään 
ansiosta. Virtaamahuiput olivat edellisiä vuosia suuremmat 
kaikilla kohteilla, vaikka huhtikuun sademäärä jäi noin kol-
manneksen Ilmatieteen laitoksen pitkäaikaisia keskiarvoja 
pienemmäksi (Kuva 2).

Taulukko 1. Sameuden, kiintoaineen, nitraatti- ja kokonaistypen sekä liukoisen orgaanisen hiilen ja kemiallisen 
hapenkulutuksen keskipitoisuudet ja pitoisuuksien vaihteluvälit sekä keskivirtaamat ja virtaaman vaihteluvälit mittausasemilla 
eri tutkimusjaksoilla. Satosuonpuron mittausasemilta lisäksi kokonaisfosforin keskipitoisuudet ja pitoisuuden vaihteluvälit.

Satosuonpuron ala-asema

Tutkimusjakso 2011 (102 vrk) 2012 (242 vrk) 2013 (45 vrk)

keskipit. min max keskipit. min max keskipit. min max

Sameus (FTU) 7,1 3,2 56 8,4 2,2 109,2 12,9 2,3 78,8

Kiintoaine (mg/l) 8,1 1 89 7,7 0,5 140 20,7 3,6 126

89 18,6 690,5 89,3 71 381,1 218,6 38,1 1331,7

1,2 0,02 7,9 0,9 0,1 6,4 1 0,3 4,7

N-tot (mg/l) 2,5 0,8 11,2 2,2 1,2 7,5 1,6 0,4 7,9

DOC (mg/l) 23,5 12 35,5 25,9 14,4 41,7 19,5 12,2 21,6

28 19 44,7 26,3 15,7 40,9 21,7 15,2 23,5

Satosuonpuron yläasema

Tutkimusjakso 2011 2012 (242 vrk) 2013 (45 vrk)

keskipit. min max keskipit. min max keskipit. min max

Sameus (FTU) 9,1 1,7 311,9 18 4,7 93,4

Kiintoaine (mg/l) 12,8 2,4 440,6 22,8 6 172,8

66,8 47,4 861,8

0,5 0,1 3,8 0,7 0,1 5,7

N-tot (mg/l) 1,4 0,1 5 1,3 0,2 6,5

DOC (mg/l) 21,4 15,2 35,3 17,7 12,2 19,6

27,6 14,5 57,2 18,7 12,6 20,9

Tarvaala ala-asema

Tutkimusjakso 2011 (282 vrk) 2012 (259 vrk) 2013 (52 vrk)

keskipit. min max keskipit. min max keskipit. min max

Sameus (FTU) 13 0,4 371,7 10,9 2,5 102,8 15,3 2,3 95,9

Kiintoaine (mg/l) 17,3 0,4 506,9 15,3 3,4 144 20,9 3,1 130,8

0,8 0,1 16,1 0,3 0 3,8 0,4 0,2 2,1

N-tot (mg/l) 1,5 0,1 14,1 0,8 0,1 4,8 0,8 0,1 3,9

DOC (mg/l) 18,9 7,6 38,4 17,1 9,8 33,6 12,6 8,9 17,8

27 10,8 54,8 21,7 11,8 43,9 18 12,8 25,4

Tarvaala yläasema

Tutkimusjakso 2011 (282 vrk) 2012 (259 vrk) 2013 (52 vrk)

keskipit. min max keskipit. min max keskipit. min max

Sameus (FTU) 11,8 1 247,8 7 1,7 130,7 12 4,8 72,9

Kiintoaine (mg/l) 11,8 2,9 219,3

N-tot (mg/l) 0,7 0,3 1,3 0,5 0,2 1,2 0,3 0,1 0,7

DOC (mg/l) 20 13,5 36,9 18,3 11,2 33,9 13,3 9,5 19

24,1 12,5 49,7

P-tot (µg/l)

NO₃-N (mg/l)

COD
Mn

  (mg/l)

P-tot (µg/l)

NO₃-N (mg/l)

COD
Mn

  (mg/l)

NO₃-N (mg/l)

COD
Mn

  (mg/l)

COD
Mn

  (mg/l)
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Ravinnekuormitusaineiston kerääminen
Automaattisten mittausantureiden (automaattianturit) mit-
taustaajuus oli kerran tunnissa, ja tulokset siirrettiin GSM-
yhteydellä mittausasemien verkko-osoitteisiin. Tarvaalan 
kummankin mittauspaikan yläpuolella oli kolmiomittapa-
to. Virtaamamittaus toteutettiin ilmanpainekompensoitu-
jen paineanturien avulla. Paineanturit mittasivat pinnankor-
keutta, joka muutettiin mittapatokaavan avulla virtaamak-
si. Satosuonpurossa virtaamaa mitattiin ultraääniaaltojen 
heijastumiseen perustuvilla akustisilla virtaamamittareilla. 
Virtaamamittauslaitteet kalibroitiin mittauspaikkakohtai-
sesti, jolloin eri mittausmenetelmillä saatiin keskenään ver-
tailukelpoiset tulokset.

Kaikilla mittausasemilla automaattianturit mittasivat op-
tisesti sameutta (FTU), nitraattitypen (NO3-N) pitoisuutta 
ja liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuutta. Anturit 
puhdistettiin automaattisesti paineilmalla joka toinen tunti 
ja lisäksi manuaalisesti kerran viikossa. Veden kokonaisfosfori 
(P-tot.)- ja kiintoainepitoisuudet laskettiin automaattiantu-
rin mittaaman sameusarvon perusteella vedenlaatumuuttu-
jien välisiin riippuvuuksiin perustuen.

Mittausdataa seurattiin päivittäin ja datasta poistettiin 
satunnaisten häiriötekijöiden (esim. sedimenttiä vapaut-
tanut kaivuutyö, joutsenparven aamupesu) aiheuttamat 
virhepiikit.

Mittausdatan luotettavuuden varmistamiseksi ja mitta-
usantureiden kalibrointia varten mittauspaikoilta otettiin an-
turien mittaushetkellä anturin vierestä vesinäytteitä, joista 
analysoitiin laboratoriossa mm. sameus, kiintoaine, P-tot., 
liuennut P-tot. sisältäen myös orgaanisen fosforin, kokonais-
typpi (N-tot.) ja NO3-N. Vuoden 2011 (3 mittausasemaa) 
seurantajaksojen aikana otettiin yhteensä 45 vesinäytettä, 
vuoden 2012 (4 mittausasemaa) seurantajaksoilla yhteensä 
59 vesinäytettä ja kevään 2013 (4 mittausasemaa) seuranta-
jaksolla yhteensä 16 vesinäytettä.

Kuormitus laskettiin automaattiantureiden mittaamista 
arvoista tunneittain pitoisuuden ja virtaaman tulona seuran-
tajaksoittain, ts. koko sulan veden ajalta. Tutkimusalueiden 
kuormitus (kg/ha) laskettiin vähentämällä koko valuma-
alueen kuormituksesta tutkimusalueen yläpuolisen alueen 
kuormitus.

Tulokset ja tulosten tarkastelu
Satosuonpuron mittausasemilla automaattiantureiden mit-
taamat tulokset ja vesinäytteistä laboratoriossa määritetyt 
tulokset vastasivat pääosin erinomaisesti toisiaan kaikkien 
mitattujen suureiden osalta. Sameuden ja P-tot:n välinen 
riippuvuus vaihteli seurantajaksojen välillä sekä seuranta-
jaksojen sisällä. Automaattianturin mittaaman sameuden 
perusteella laskettujen P-tot -tulosten ja vesinäytteistä la-
boratoriossa määritettyjen tulosten välinen selitysaste (r²) 
oli Satosuonpuron ala-asemalla vuoden 2011 mittausjak-
solla 0,95, seuraavan vuoden 2012 jaksolla 0,57 ja kevään 
2013 seurantajaksolla 0,88. Tarvaalan mittausasemilla veden 
sameuden ja P-tot -pitoisuuden välinen korrelaatiokerroin 
(r) oli niin alhainen, ettei P-tot -pitoisuutta pystytty anturi-
mittausten perusteella laskemaan. Vertailun vuoksi vastaava 

korrelaatio laskettiin myös partikkelifosforin ja sameuden 
välille. Partikkelifosforin ja sameuden välillä korrelaatio oli 
voimakkaampi kuin P-tot:n ja sameuden välillä.

Tutkimusalueilla kokonaisfosforista 60 – 85 prosenttia oli 
liukoisessa muodossa ja 43 – 90 prosenttia fosfaattifosforina. 
Tämä voi osaltaan selittää alhaista korrelaatiota mittausantu-
rin sameuden ja vesinäytteiden P-tot:n välillä. Tätä tukee se, 
että korrelaatio mittausanturin sameuden ja vesinäytteiden 
partikkelifosforin välillä oli parempi. Tutkimuskohteiden liu-
koisen fosforin osuus oli savimaiden tutkimuksissa esitettyjä 
arvoja suurempi (Aura ym. 2006). Räty ym. (2012) ovat to-
denneet, että nurmiviljelyalueilla valtaosa pintavalunnan fos-
forikuormituksesta on liukoisessa muodossa, kuormituksen 
ollessa selvästi kevätpainotteista.

Tarvaalan tutkimusalueella ala-aseman NO3-N ja DOC -
pitoisuuksien osalta automaattiantureiden mittaamat tulok-
set ja vesinäytteistä laboratoriossa määritetyt tulokset olivat 
pääosin hyvin lähellä toisiaan. Myös automaattianturin mit-
taaman sameuden perusteella lasketut kiintoainepitoisuudet 
vastasivat hyvin laboratoriossa määritettyjä tuloksia, lukuun 
ottamatta tutkimusjaksoa 2011, jolloin korrelaatiota sameu-
den ja kiintoaineen välillä ei ollut Tarvaalan tutkimusalueel-
la. Tarvaalan yläasemalle tulevan veden NO3-N –pitoisuudet 
jäivät pääsääntöisesti alle automaattianturin mittausrajan, 
minkä vuoksi anturit kalibroitiin yläasemalla mittaamaan 
kokonaistyppeä. Automaattianturin mittaamat ja laboratori-
ossa määritetyt arvot kaikkien mitattujen ravinteiden osalta 
vastasivat toisiaan niin Tarvaalassa kuin Satosuollakin yläase-
milla hieman heikommin kuin ala-asemilla, mikä johtunee 
yläasemille metsäalueilta tulevan veden pienemmistä ravin-
nepitoisuuksista. Ala-asemille tulevan veden ravinnepitoi-
suutta on voinut lisätä myös valtaojaan aiemmin sedimen-
toituneet ravinteet.

Valumavedestä mitattujen suureiden keskipitoisuudet ja 
pitoisuuksien vaihteluvälit (min, max) on esitetty taulu-
kossa 1. Ravinnepitoisuudet olivat kaikilla tutkimusjaksoil-
la Satosuonpuron mittausasemilla isommat kuin Tarvaalan 
mittausasemilla. Kiintoainepitoisuudet sen sijaan olivat hie-
suisen Tarvaalan ala-asemalla muita asemia suuremmat kai-
killa seurantajaksoilla. RUSLE-mallilla saatujen alustavien 
tulosten (Lilja 2013) perusteella eroosioriski oli selvästi ko-
honnut Tarvaalan tutkimusalueella. Lisäksi maastohavain-
tojen perusteella valtaojassa oli näkyvää eroosiota korkeiden 
virtaamien aikana. Eroosio selittää Tarvaalan tutkimusalueen 
suurta kiintoainepitoisuutta.

Kuormitusluvut on esitetty taulukossa 2. Hehtaari-
kohtainen orgaanisen aineksen kuormitus DOC ja CODMn –
arvojen perusteella oli etukäteisoletuksesta poiketen suurem-
pi Tarvaalan tutkimusalueen multavilla hiesupelloilla kuin 
Satosuon tutkimusalueella, josta neljännes oli turvepeltoa. 
Tarvittaisiin pitempiaikaisia tutkimuksia, jotta tuloksia pys-
tyttäisiin tarkemmin tulkitsemaan.

Kokonaistypen hehtaarikohtainen kuormitus (kg/ha) oli 
suurempi Tarvaalan kuin Satosuon tutkimusalueella, mitä 
selittää Tarvaalan tutkimusalueen suurempi peltoprosentti 
(Tarvaalassa 100, Satosuolla 64). Kiintoainekuormitus 
(kg/ha) oli Tarvaalan eroosioherkällä tutkimusalueella monin-
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kertainen Satosuon tuloksiin verrattuna. Kuormitushuiput 
sijoittuivat kaikilla alueilla huhtikuun keskivaiheille virtaa-
mahuippujen aikaan. Keskimäärin puolet vuoden kiintoai-
ne- ja ravinnekuormituksesta muodostui huhti-toukokuun 
aikana (Kuva 3).

Satosuonpuron peltovaltaisen tutkimusalueen (396 ha) 
N-tot ja P-tot -kuormitukset (kg/ha) vastasivat vuoden 2012 
seurantajaksolla sekä SYKE:n VEPS–arviointijärjestelmän 
(Tattari ym. 2004) että Rekolaisen (1992) esittämiä maata-
louden yleisiä kuormituslukuja (Kuva 4). Maatalouden vuo-
sittainen N-tot -kuormitus on VEPS:n mukaan 8 – 22 kg/ha 
ja Rekolaisen mukaan 7,6 – 20 kg/ha, P-tot -kuormitus 
VEPS:n mukaan 0,54 – 2,5 kg/ha ja Rekolaisen mukaan 0,9 
– 1,8 kg/ha. Tarvaalan tutkimusalueen N-tot -kuormitus oli 
maatalouden yleisiä kuormituslukuja suurempi sekä vuonna 
2011 (53 kg/ha) että vuonna 2012 (35 kg/ha).

Johtopäätökset
Seurantajaksojen aikainen hehtaaria kohti laskettu kuormitus 
oli kaikkien vertailtujen (N-tot, DOC, kiintoaine) suurei-
den osalta suurempi Tarvaalan tutkimusalueen hiesupelloil-
ta kuin Satosuonpuron turvevaltaiselta peltoalueelta. Tämän 

tutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan tehdä pitkäl-
le meneviä johtopäätöksiä maalajin vaikutuksesta vesistö-
kuormitukseen, koska keskenään vertailukelpoisia tuloksia 
molemmilta tutkimusalueilta on vasta yhdeltä kokonaiselta 
vuodelta. Lisäksi peltoalueiden koko poikkesi toisistaan 25-
kertaisesti. Vertailua vaikeuttaa sekin, että Tarvaalan tutki-
musalueen pellot olivat keskimäärin huomattavasti jyrkem-
piä kuin Satosuon pellot, mikä lisäsi Tarvaalan tutkimusalu-
een eroosioherkkyyttä.

Automaattiseurannassa ongelmia aiheutti P-tot:n ja joissa-
kin tapauksissa myös kiintoaineen heikko korrelaatio sameu-
den kanssa, jolloin P-tot- ja kiintoainekuormitusta ei pystytty 
laskemaan. Syynä heikkoon korrelaatioon oli suuren liukoi-
sen fosforin osuuden lisäksi todennäköisesti veden humuspi-

Kuva 3. Kiintoaineen, P-tot:n ja nitraattitypen kokonais-
kuormituksen (kg) kuukausittainen vaihtelu Satosuonpuron 
(1218 ha) ja Tarvaalan (129 ha) valuma-alueilla.

Kuva 4. Ravinnekuormitus Tarvaalan ja Satosuonpuron pelto-
valtaisilla tutkimusalueilla vuonna 2012, Hovin kosteikon va-
luma-alueella seurantajaksolla 2008 - 2009 (Hyttinen, 2010) 
sekä maatalouden yleiset kuormitusarviot (kg/ha/a) maksimi-
arvoilla Rekolaisen (1992) ja VEPS:n mukaan. P-totkuormitus-
ta ei pystytty mittaamaan Tarvaalan tutkimusalueelta.
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toisuus, joka häiritsi optista mittausta. Automaattiantureilla 
ei vielä pystytä mittaamaan liukoisen fosforin eikä välitön-
tä rehevöitymistä aiheuttavan fosfaattifosforin pitoisuuksia. 
Lisäksi kuormitus vaihteli suuresti paikallisesti ja eri vuosien 
välillä mm. hydrologisten olosuhteiden mukaan. Yhden tai 

kahden vuoden seurannalla ei vielä saada kokonaiskuvaa alu-
een kuormituksesta. Maatalouden kuormitusarvioiden tar-
kentamiseksi tarvitaan uutta mittausteknologiaa, lisää pitkiä 
aikasarjoja ja useita vuosia kestäviä, ympärivuotisia seuran-
tajaksoja erilaisilta alueilta ja maalajeilta. 

Taulukko 2. Kiintoaine-, DOC- ja CODMn – ja ravinnekuormitukset (kg/ha) seurantajaksoilla 2012 ja 2013 Satosuonpuron ja 
2011, 2012 ja 2013 Tarvaalan  valuma-alueilla sekä osuus (%) koko kyseisen valuma-alueen kokonaiskuormituksesta (kg).
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Tulevaisuus on mystinen, kiehtova ja jokaista kosketta-
va aihe. Jos luppoaikaa ilmaantuu, saatamme uppoutua 
suunnittelemaan ja haaveilemaan tulevista tapahtumis-

ta. Tulevaisuus on salaperäinen – tiedämme varmuudella, että 
huomenna moni asia on eri tavalla kuin tänään, mutta emme 
kuitenkaan osaa sanoa, mitä ja milloin jotain tarkalleen otta-
en tulee tapahtumaan. On kuitenkin lohduttavaa tiedostaa, 
että voimme omilla valinnoillamme ja päätöksillämme osal-
taan vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus meitä, lapsiamme 
ja lastenlapsiamme kohtaa. Tulevaisuuden ylivertainen kieh-
tovuus on tehnyt sen tutkimisesta oman tieteenalansa, jossa 
ympärillä olevan tiedon ja kokemuksen avulla luodaan visioi-
ta yhteiskunnallisista ja organisatorisista muutoksista.

Organisaatioiden näkökulmasta kiinnostavaksi kysymyk-
seksi nousee se, mikä ilmiö tulee seuraavaksi oleellisesti vai-
kuttamaan omaan toimintaan – mikä on se seuraava Iso Juttu, 
johon kannattaisi reagoida hyvissä ajoin. Merkille pantavaa 
tässä on se, että se seuraava Iso Juttu voi jo tällä hetkellä ol-
la olemassa pieninä juttuina, jonkinlaisina oraalla olevina il-
miöinä, joiden olemassa oloon ei helposti kiinnitä huomiota. 
Ne voivat kuitenkin ajan saatossa vahvistua, kasvattaa merki-
tystään ja alkaa vaikuttaa organisaation toimintaan.

Mikä ihmeen heikko signaali?
Näiden oraalla olevien itujen – vasta kehitysasteella olevien 
trendien – tunnistaminen auttaa ennakoimaan ja valmistau-
tumaan tulevaan. Bisnesmaailmassa tulevien trendien en-
nakointia käytetään saavuttamaan etulyöntiasemaa kilpai-
lijoihin nähden. Tästä klassisena esimerkkinä voidaan pitää 
Nokian 1990-luvun alussa tekemiä radikaaleja strategisia uu-
distuksia, jotka johdattivat yrityksen maailmanlaajuiseen me-
nestykseen. Nyttemmin Nokialla ennakoidaan toimintaym-
päristön muutosoireita erittäin aktiivisesti, jotta ihmisten 
vaihteleviin kulutustarpeisiin osattaisiin varautua mahdolli-
simman varhain. Ennakointia voi käyttää myös tulevaisuu-
den uhkien kartoittamiseen, jolloin se toimii apuvälineenä 

riskienhallinnassa. Ennakoinnin tärkeys korostuu jatkuvasti 
toimintaympäristön muutosnopeuden kasvaessa; aikainen 
varautuminen mahdollistaa valintojen teon silloin, kun vielä 
on useampia tulevaisuuspolkuja tarjolla.

Edellä kuvatuista, mahdollisesti tulevaisuuden trendeik-
si kehittyvistä oraista puhutaan tulevaisuudentutkimuksessa 
heikkoina signaaleina. Niiden tarkasta määrittelystä käydään 
vilkasta keskustelua, mutta lähtökohtaisesti niiden voidaan 
sanoa olevan ensimmäisiä merkkejä tulevaisuuden muutos-
kehityksestä. Heikko signaali voi ajan kuluessa vahvistua, 
yleistyä, kenties muuttaa hieman muotoaan ja muodostua 
lopulta trendiksi. Havaitsemme heikkoja signaaleja jatku-
vasti, mutta ohitamme ne helposti toisarvoisena kohinana. 
Mutta juuri toisarvoisuudentuntu on yksi heikon signaalin 
tunnusmerkeistä; mikäli havainto on niin varhainen, ettei 
suoraa syy-yhteyttä osata vielä luoda, se on helppoa sivuuttaa. 
Eräänä heikkojen signaalien ominaisuutena pidetäänkin sitä, 
että niiden esittäminen mahdolliseksi tulevaisuuden trendik-
si aiheuttaa kollegoissa huvittuneisuutta, ärsyyntyneisyyttä 
tai torjuntaa. Jos havainto on sellainen, josta puhuminen on 
lähes kiellettyä organisaatiossa, tai sellainen, josta ei ole vielä 
aiemmin kuultu, on kyseessä hyvin todennäköisesti heikko 
signaali. Parhaimmillaan heikkojen signaalien esiin nostami-
nen käynnistää organisaatiossa vuorovaikutteisen, toimintaa 
parantavan oppimisprosessin.

Mistä niitä voi löytää?
Kuten todettua, vielä tänään tiedostamattomissa olevat tule-
vaisuuden trendit viriävät pienistä sykäyksistä, kuten muu-
toksista ihmisten asenteissa, mielipiteissä ja käyttäytymisessä. 
Kaikki arkeen juurtuneet tavat ja tottumukset ovat saaneet 
jostain alkunsa. Tämän varjolla voimme päätellä hyvän en-
nakoijan olevan sellainen, joka kykenee pitämään hoksotti-
mensa terävänä siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Siksi heikkoja 
signaaleja voi etsiä ja löytää lähes kaikkialta: sanomalehdistä, 
uutisista, sosiaalisesta mediasta tai vaikkapa toisten ihmisten 

Ennakoinnilla voidaan lisätä organisaatioiden sopeutuvuutta toimintaympäristön muutoksiin. Keskeinen 
kysymys on, kyetäänkö muutoksiin valmistautumaan jo silloin, kun ne ovat vasta aluillaan eli kyetäänkö 
niin kutsutut heikot signaalit tunnistamaan. Heikkoja signaaleja voidaan hyödyntää vesihuollossa strate-
gisen suunnittelun työkaluina, kriittisten kysymysten asettelijoina ja välittävän työilmapiirin rakentajina.

Heikot signaalit vesihuollossa
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Tampereen teknillinen yliopisto
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kanssa käydyistä keskusteluista. Oheisessa kuvassa on hah-
motettu heikkojen signaalien ideaa (Kuva 1).

Luova ja uusiutumiskykyinen organisaatio pystyy tunnis-
tamaan toimintaympäristönsä muutoksia laaja-alaisesti, mi-
kä peräänkuuluttaa kehittämistoiminnan läpileikkaavuutta. 
Heikkojen signaalien kartoittamisen ei siten tarvitse rajoit-
tua pelkästään organisaation ylimmän johdon työkaluksi, 
vaan siitä voi parhaimmillaan muodostua koko henkilöstön 
yhteinen asia. Se kannustaa rakentavaan itsearviointiin, sal-
lii uteliaisuuden ja lisää työn mielekkyyttä – se luo välittä-
misen ilmapiirin.

Artikkelin loppuun on kerätty muutamia kirjallisuusviit-
teitä, joihin tutustumalla saat lisätietoa heikoista signaaleista 
ja niiden etsinnästä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että 
oleellisinta heikkojen signaalien etsinnässä ei ole menetel-
mällinen eksaktius, vaan ennen kaikkea pyrkimys synnyttää 
vuorovaikutteista sekä rakentavaa kyseenalaistamista ja välit-
tämistä ruokkivaa toimintakulttuuria.

Miksi heikkoja signaaleja vesihuoltoon?
Vesihuoltopalveluiden perusta nojaa luotettavasti toimiviin 
fyysisiin järjestelmiin, joita on perinteisesti hallittu varmuut-
ta ja vakautta korostaen. Suuri osa nykyisin käytössä olevista 
järjestelmistä on rakennettu toisen maailmansodan ja 1980-
luvun lopun välimaastossa, jolloin toimintaympäristö oli ver-
rattain tasapainoinen ja sen muutokset olivat suhteellisen 
helposti ennustettavissa. Siihen aikaan tehdyissä päätöksissä 
ei ollut niin oleellista huomioida tulevaisuuden epävarmuu-
teen liittyviä asioita. Nykyisin erilaisten muutosten sävyttämä 
epävarmuus vaikuttaa elämään eri tavalla, mikä synnyttää tar-
peen lisätä tulevaisuusorientoituneisuutta sekä organisaatioi-
den päätöksentekoon että niiden toimintaan ylipäänsä.

Voisi kuvitella, että ennakointi soveltuu vain nopeasti 
muuttuville ja teknologisen kehityksen terävimmässä kärjes-
sä eteneville liiketoiminnan aloille, mutta ei jykevään perus-

infrastruktuuriin nojaavaan vesihuoltoon. Niin ei kuitenkaan 
ole asianlaita, sillä päätösten pitkävaikutteisuuden vuoksi tar-
vitaan ennakoivaa otetta strategisessa suunnittelussa; on hy-
vä olla jonkinlainen käsitys siitä toimintaympäristöstä, johon 
nyt tehtävä päätös ajan kuluessa implementoituu. Voisikin 
sanoa, että ennakointi on erityisen tärkeää juuri siellä, mis-
sä nopeat käännökset eivät ole mahdollisia. Jos et ole nopea, 
reagoi aikaisemmin.

Tulevaisuuden tutkiminen ja ennakointi eivät kuitenkaan 
merkitse sitä, että niiden avulla saisimme varmuuden tulevis-
ta tapahtumista. Epävarmuus ei poistu, mutta useita erilaisia 
kehityspolkuja kartoittamalla ja vaihtoehtoja ylläpitämällä 
voidaan epävarmuus kääntää omaksi eduksi. Näin ei lukit-
tauduta yhteen ainoaan strategiaan, vaan vaihtoehtoja ylläpi-
tämällä luodaan toimintaan joustavuutta ja sopeutuvuutta.

Mistä ja miten signaaleja etsittiin?
Päätimme kokeilla heikkojen signaalien etsintää suoma-
laisen vesihuoltolaitoksen toimintaympäristöä silmällä 
pitäen. Materiaaleiksi valikoimme neljä sanoma- ja aika-
kauslehteä: Aamulehti, Lapin Kansa, Image ja Kuluttaja. 
Kahdesta ensiksi mainitusta valitsimme yhden vuoden jul-
kaisujakson ajalta jokaisen kuukauden 11. ja 27. päivän 
lehdet. Kahdesta viimeksi mainitusta kävimme läpi yh-
den vuosikerran. Todettakoon valitsemistamme aikakaus-
lehdistä lyhyesti, että Imagessa käsitellään laaja-alaisesti 
populaarikulttuuriin ja politiikkaankin kuuluvia asioita, 
ja sitä voidaan pitää eräänlaisena lifestyle-suunnannäyt-
täjänä. Kuluttaja on puolestaan Kuluttajaviraston julkai-
sema lehti, jonka sisältö keskittyy tuotteiden ja palvelui-
den arviointiin. Lehden avulla on siten mahdollista päästä 
jyvälle esimerkiksi ihmisten vaatimusten ja mieltymysten 
muuttumisesta.

Vesihuoltoalan ammattilehtiä, kuten Vesitaloutta, emme 
valinneet tutkimusmateriaaliksi, koska oman alan julkaisut 

eivät lähtökohtaisesti ole paras mahdolli-
nen heikkojen signaalien lähde kahdesta 
syystä. Ensinnäkin, jos asia on jo noussut 
alan ammattilehden keskusteluun, kysy-
myksessä harvemmin on heikko signaa-
li. Ja toiseksi, tarkoituksena on ennakoi-
da ennen kaikkea laajassa toimintaym-
päristössä tapahtuvia muutoksia, joilla 
voi olla omaan toimintaan heijastelevia 
vaikutuksia.

Mitä löytyi?
Materiaalin läpikäynnin jälkeen haaviin 
tarttui kymmeniä heikoiksi signaaleiksi 
laskettavia löydöksiä, joita tyypittelemäl-
lä ja yhteen niputtamalla voidaan poi-
mia muutamia oleellisimpia aihealueita. 
Yksi keskeisistä havainnoista liittyy ih-
misten muuttuvaan vaatimustasoon sekä 
yksityisiä että julkisia palveluita kohtaan. 
Ihmiset haluavat yhä enemmän vakuu-
tusta sille, että palvelut mukailevat riittä-Kuva 1. Heikot signaalit organisaation strategisena työkaluna. (Kuva: Kim Takala)
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västi omia arvoja, tarpeita ja mieltymyksiä. Halutaan vaihto-
ehtoja tai ainakin perusteluja vaihtoehdottomuuksille.

Toinen heikkojen signaalien skannauksessa korostunut 
teema oli ihmisten lisääntyvä, pelonsekainen kiinnostus ke-
mikaaleja kohtaan. Aihe nousi esille erityisesti Kuluttaja-leh-
den tuotearvioinneissa, joissa ihmiset peräänkuuluttivat ym-
märrettävässä muodossa olevan informaation tärkeyttä tuot-
teiden sisältämistä kemikaaleista.

Kolmas kiinnostava teema liittyi päätöksentekoon. 
Kansalaiset osoittavat kyllästyneisyyttään poliitikkojen ha-
luttomuudelle tehdä vaikeita päätöksiä ja keskustella myös 
pehmeistä arvoista. Lisäksi huomionarvoisia havaintoja oli-
vat erilaiset vaatimukset ja toiveet nykyistä avoimemmille ja 
osallistavammille päätöksentekoprosesseille julkishallinnos-
sa. Tähän teemaan liittyen löytyi myös signaaleja siitä, millä 
tavalla osallistavan ja läpinäkyvän päätöksenteon haasteeseen 
on vastattu: esimerkiksi Veroviraston ylläpitämät blogit ja 
keskustelufoorumit internetissä on nähty oivalliseksi tavaksi 
käydä dialogia asiakkaiden kanssa ja luoda hyväksyntää toi-
minnalle. (Ks. lisätietoa tuloksista Heino & Takala 2011.)

Mitä jäi käteen?
Tässä vaiheessa on vaikeaa arvioida löydettyjen heikkojen 
signaalien merkittävyyttä, sillä niiden toteutuminen ja vaiku-
tukset paljastuvat myöhemmin. Se ei kuitenkaan estä muu-
toksiin valmentautumista; ennakolta luodut ajatusrakennel-
mat uusien tilanteiden varalta lisäävät sopeutumiskykyä ja 
ylläpitävät vaihtoehtoja.

Havaittujen signaalien oikeellisuutta tärkeämpänä seik-
kana pidämme kuitenkin koko signaalienetsintäprosessia. 
On nimittäin selvää, että itsestäänselvyydet ohjaavat mie-
lipiteitämme, asenteitamme ja kokemuksiamme. Hyppäys 
heikkojen signaalien etsintään pakotti irrottautumaan itses-
täänselvyyksien kahleista – murtamaan ilmeisenä pidettyä. 
Se yllytti uteliaisuuteen ja rakentavaan tyytymättömyyteen, 
löytämään niitä orastavia ilmiöitä, jotka tavallisesti ohitam-
me epäolennaisina.

Kenties tärkeimmäksi heikkojen signaalien etsinnän 
hyödyksi voidaan sanoa kyky tuottaa kriittisiä kysymyksiä. 
Olennaista ei ole ennustaa, milloin jokin asia tapahtuu, vaan 

ennen kaikkea kysyä, millä tavalla jokin ilmiö voisi vahvis-
tuessaan vaikuttaa omaan toimintaamme. Miten voisimme 
varautua toimintaympäristössä kumpuavaan uhkaan tai saa-
da kaikki hyöty irti ihmisten muuttuvista mieltymyksistä? 
Juuri oikeiden kysymysten asettelu strategisessa päätöksen-
tekoprosessissa on yksi organisaation kestävän menestyksen 
salaisuuksista. 

Kirjallisuus
Day, G.S. & Schoemaker, P.J.H., 2006. Peripheral Vision: Detecting the Weak Signals That Will Make or Break Your Company.

Heino O. & Takala A., 2011. Significance of Wild Cards and Weak Signals for Sustainability – Case of Water Services. Presented in: Trends and Future of Sustainable 

Development, June 9 – 10, University of Tampere, Tampere.

Hiltunen, E., 2012. Matkaopas tulevaisuuteen.

Hiltunen, E., 2010. Weak signals in organizational futures learning. Väitöskirja. Saatavissa: http://epub.lib.aalto.fi/fi/diss/?cmd=show&dissid=400

Mannermaa, M., 2004. Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus.

•

•

•

•

•

Slatek

31Vesitalous 4/2013

VESIHUOLTO

VT1304.indd   31 28.8.2013   1:06:49



Maailman vesipula kasvaa vauhdilla. Kun vuonna 
1960 vesipulasta kärsivillä alueilla asui 284 miljoo-
naa ihmistä, tuo luku kahdeksankertaistui vuo-
teen 2005 mennessä. Nopean kasvun on ennustet-
tu jatkuvan. Vaikka Suomi ei kärsi veden vähyydes-
tä, on vesipula kuitenkin myös meidän asiamme. 
Noin puolet suomalaisen vesijalanjäljestä kohdis-
tuu maamme rajojen ulkopuolelle.

Vesivaroihin kohdistuvat paineet kasvavat räjähdysmäi-
sesti. Väestön kasvu, nopea ja usein huonosti suun-
niteltu kaupungistuminen, lisääntyvät päästöt, vilje-

lymaan rappeutuminen, ilmaston vaihtelut ja mahdolliset 
pysyvät muutokset lisäävät kasvavalla vauhdilla maapallon 
vesivaroihin kohdistuvia paineita. Näin tapahtuu erityises-
ti alueilla, jotka ovat vesivarojen suhteen niukkoja, ja joiden 
taloudellinen kapasiteetti ei ole erityisen vahva.

Maailma on janoinen koska olemme nälkäisiä
Ihminen juo pari litraa vettä päivässä vettä mutta jokainen 
meistä ”syö” noin 1500-4500 litraa vettä päivässä. Maatalous 
on ylivoimaisesti suurin veden kuluttaja, noin 80-90 prosent-
tia ihmisen käyttämästä vedestä kuluu ruoan tuotantoon. 
Ruokaturva ja vesivarat ovat siis kiinteästi yhteydessä toisiin-
sa. Vesi on kuitenkin vain yksi tekijä kun pohditaan globaalia 
ruokaturvaa. Potentiaalinen viljelysmaa on jo suurelta osin 
käytössä ja uutta maata saadaan lähinnä muuttamalla sade-
metsää pelloiksi, mikä taas ei ole ilmastonmuutoksen ja bio-
diversiteetin kannalta kestävää (Foley ym. 2011). Maailmassa 

on noin miljardi aliravittua ihmistä. Samaan aikaan, osittain 
jopa samoissa maissa, liikalihavuus on kasvanut hälyttäväs-
ti (Finucane ym. 2011). Ruokaa on tarpeeksi, mutta veden 
tavoin se on jakaantunut epätasaisesti ja merkittävä osa siitä 
päätyy jätteeksi (Kummu ym. 2012).

Vesi on hyvin keskeinen usealle muullekin elinkeinolle ja 
taloudelliselle sektorille, kuten energian tuotannolle missä 96 
prosenttia tämänhetkisestä uusiutuvan energian tuotannosta 
perustuu joko bioenergiaan tai vesivoimaan. Nämä molem-
mat kytkeytyvät voimakkaasti vesivaroihin. Myös lähes kaik-
ki muut energiantuotantomuodot tarvitsevat vettä.

Onko vesistressi ongelma?
Vesistressi ei välttämättä ole ongelma alueilla, joilla on kapa-
siteettia mukautua siihen. Monella Lähi-idän öljyvaltioilla on 
esimerkiksi varaa tuoda lähes kaikki elintarvikkeet muualta, 
kun vettä niiden tuottamiseen kotimaassa ei ole. Esimerkiksi 
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat tuovat muualta yli 90 pro-
senttia ruoastaan. Suomessa vastaava luku on 30 prosenttia.

Mutta alueilla, joilla on perinteisesti eletty hyvin oma-
varaisesti ja kapasiteetti mukautua isoihin muutoksiin on 
pieni, niin vesistressi voi olla merkittävä ongelma. Tällaisia 
alueita ovat mm. iso osa Etelä-Aasiaa ja lähes koko Saharan 
eteläpuolinen Afrikka. Näillä alueilla vesistressi on kasvanut 
merkittävästi viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana 
(Kummu ym. 2010) ja väkiluvun kasvun on ennustettu jat-
kuvan vielä pitkään.

Vesi: konfliktialtis luonnonvara
Johtuen siitä, että vesi on niin monella tavalla keskeinen 
luonnonvara, on se usein myös konfliktien ja jännitteiden 
aihe. On myös tärkeää ymmärtää, että poliittiset rajat kulke-
vat usein vesistöalueiden halki; maailman väestöstä noin 40 
prosenttia asuu kansainvälisen vesistön alueella, ja 80 pro-
senttia maailman kaikesta pintavedestä on näissä kansainvä-
lisissä vesistöissä.

Vesi on harvoin suoranaisesti avoimen konfliktin laukaise-
vana tekijänä, mutta se liittyy useinkin altistajana välillisesti 
väestöryhmien ja valtioiden välisten jännitteiden syntyyn ja 
kasvuun, jopa aseellisiin yhteenottoihin. Erityisen keskeisenä 
näemme veden merkityksen paikallisten ja maiden sisäisten 
rauhattomuuksien osana, joihin usein liittyy eri elinkeinojen 
välisiä ristiriitoja, merkittäviä tuloeroja sekä joko taloudelli-
sista, yhteiskunnallisista tai ympäristöllisistä tekijöistä kum-
puavaa haavoittuvuutta.

Onko suomalaisen mahdollista 
vaikuttaa vesivarojen ja ruoan 
riittävyyteen?
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Pulaa vedestä
 Kun alueen (maan, joen valuma-alueen, provinssin) uusituvat vesivarat henkeä kohti laskevat alle 1000 m3 
vuodessa niin alueella katsotaan olevan korkea vesipula. Kun taas uusiutuvista vesivaroista käytetään yli 
40 prosenttia, niin alueella katsotaan olevan korkea vesistressi. Vuonna 1960 yhdeksän prosenttia maapal-
lon väestöstä asui korkean vesipulan alueilla. Vuonna 2005 tämä määrä oli kahdeksankertaistunut ja kattoi 
yli 35 prosenttia maapallon väestöstä (Kummu ym. 2010).

Tulevaisuudessa sekä vesipulan että -stressin on arvioitu entisestään kasvavan. Syinä ovat lähinnä väkiluvun 
kasvun jatkuminen monissa maissa, kulutus- ja ruokailutottumusten muutokset, biopolttoaineiden käyttö 
sekä ilmastonmuutos. Väkiluvun kasvun on arvioitu vaikuttavan niin historian kuin tulevaisuuden vesistres-
sin kasvussa huomattavasti enemmän kuin ilmaston muutoksen (Vörösmarty ym. 2000).

Veden määrän puute suhteessa sen käyttöön siis aiheuttaa vesistressiä. Veden laadun pilaantuminen on 
myös globaalisti nopeasti kasvava ongelma, ja se pahentaa tuntuvasti vesistressiä suuressa osassa maapal-
lon asuttuja alueita.

Kuva 1. Vesipulasta kärsivien ihmisten määrä kasvaa huomattavasti nopeammin kuin väestö. Vuonna 1960 yhdeksän 
prosenttia ihmisistä asui vesipulan vaivaamilla alueilla. Luku oli noussut 35 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä ja 
sen ennustetaan kasvavan 50 prosenttiin vuonna 2040. Useat veden hyödyntämisen kannalta keskeiset tekijät ovat 
kasvaneet suurin piirtein samassa tahdissa vesipulan kanssa (Kummu ym. 2010).
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Kuva 2. Reilu viidennes kaikesta tuotetusta ruoasta menee hukkaan. Hukattu osuus poikkeaa maanosittain 
kohtalaisen vähän (18-35 %; ylempi kuva). Sen sijaan tuotanto- ja kulutusketjun eri vaiheissa tapahtuneen 
hävikin merkitys poikkeaa kovastikin maanosien välillä (alempi kuva). Vaurailla alueilla kuten Pohjois-Amerikassa 
ja Euroopassa kulutusvaihe on keskeinen, kun taas köyhemmillä alueilla, erityisesti Afrikassa, tuotantoketjun 
alkuvaiheessa tapahtuu suurimmat hävikit (Kummu ym. 2012). Afr: Saharan etelänpuoleinen Afrikka; Eur: Eurooppa; 
TeA: Teollistunut Aasia; LAm: Latinalainen Amerikka; PALIKA: Pohjois-Afrikka, Lähi-itä, ja Keski-Aasia; PAO: Pohjois-
Amerikka, Australia, ja Oseania; EKA: Etelä- ja Kaakkois-Aasia.

Ruokahävikkien puolittamisella ruokaa miljardille 
Kaikesta maailmassa tuotetusta ruoasta reilu viidennes menee hukkaan ennen kuin se niellään. Tästä joh-
tuen myös ympäristölle aiheutetusta vesijalanjäljestä reilu viidennes on turhaa. Suurin piirtein sama osuus 
käytetyistä lannoitteista ja viljelysmaasta haaskataan (Kummu ym. 2012). Laskimme, että jos nuo hävikit 
voitaisiin puolittaa, riittäisi ruokaa noin miljardille ihmiselle enemmän kuin tällä hetkellä. Tätä laskelmaa voi 
verrata siihen, että maailman väkilukuun on arvioitu tulevan miljardi ruokittavaa suuta nykyistä enemmän 
vuoteen 2025 mennessä. EU on kiinnittänyt näihin valtaviin ruokahävikkeihin runsaasti huomiota, ja sitout-
taa jäsenmaitaan puolittamaan ruokahävikit juuri vuoteen 2025 mennessä (Euroopan parlamentti 2012).
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Ruokaturva on läheisesti kytköksissä veden saatavuuteen. 
Aihe on ollut viime aikoina korkealla poliittisissa keskusteluissa 
mm. ruoan hinnan nousun ja kuivuuksien takia. Potentiaalisia 
konflikteja voisi ennaltaehkäistä oikeilla toimilla kohti parem-
paa ruokaturvaa. Naturessa hiljattain julkaistu tutkimus (Foley 
ym. 2011) ehdotti viittä toimenpidettä, joilla tulevaisuuden 
ruokaturva voidaan saavuttaa ympäristöä kuormittamatta: 1) 
viljelysmaan kestämättömän lisäämisen pysäyttäminen, 2) sa-
tojen nostaminen normaalitasolle vähän tuottavilla viljelys-
mailla, 3) tuottavuuden lisääminen, 4) ruokavalion muutos, 
ja 5) ruokahävikin vähentäminen. Yhdessä nämä toimenpiteet 
voisivat kasvattaa ruoan saatavuutta 100-180 prosenttia. Oma 
arviomme (Kummu ym. 2010) on että pelkästään ruokahävik-
ki puolittamalla voitaisiin ruokkia miljardi ihmistä lisää.

Suomalainen voi vaikuttaa
Suomessa vettä kuitenkin riittää eikä vesistressi uhkaa vaik-
ka väestö kasvaisikin. Pitääkö meidän siis olla huolissamme 
maailman muiden osien vesistressistä ja ruokaturvan haas-
teista? Mielestämme kyllä; globaalissa maailmassa myös on-
gelmat ovat globaaleja. Suomen vesijalanjäljestä lähes puolet 
jää maamme rajojen ulkopuolelle (Hoekstra ym. 2012) ja 
noin 30 prosenttia ruuasta (energiana mitattuna) tuodaan 
muualta. Joten myös ruokaturvamme perustuu merkittävältä 
osin tuontiruualle ja näin olemme osa globaalia ongelmaa.

Vaikka haasteet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä, niin myös yk-
sittäinen kansalainen voi vaikuttaa ja osaltaan olla mukana rat-
kaisemassa vesikriisiä. Suurimmat vaikutukset voidaan tehdä ruo-
kavalion sekä kuluttamisen kautta. Ylensyömisen välttäminen, 
lihan syömisen vähentäminen sekä kotimaisten raaka-aineiden 
suosiminen ovat ensimmäiset askeleet. Ruokaa heitetään pois val-
tavia määriä ja samalla vettä menee hukkaan; ruokahävikin mi-
nimointiin voi jokainen meistä vaikuttaa. Kulutushyödykkeiden 
tekemiseen kuluu muiden raaka-aineiden ohella myös paljon 
vettä (15 prosenttia suomalaisten kuluttamasta vedestä, WWF 
2012), joten kierrätys sekä kulutuksen vähentäminen helpottavat 
osaltaan globaaleihin vesivaroihin kohdistuvaa painetta.

Suomi osana maailmaa
Yleisemminkin, Suomi on poikkeuksellisen riippuvainen 
ulkomaankaupasta. Se nelinkertaistui 1990-luvun alku-
puolelta vuoteen 2008 mennessä. Tuonnin osuus BKT:sta 
oli vuonna 2010 36 prosenttia ja viennin 39 prosenttia. 
Suomen talouselämän kannalta on ensiarvoisen tärkeää ke-
hittää kansainvälisen talouden pelisääntöjä ympäristön (ku-
ten vesivarojen) sekä sosiaalisten kysymysten kannalta yhte-
näiseen suuntaan. Yritysten yhteiskuntavastuuasia on sekä 
eettisesti että taloudellisesti merkityksellinen asia maamme 
teollisuudelle ja kuluttajille, ja vesi on monessa tuotanto-
ketjussa keskeisesti mukana. Vesiteknologia ja –tietämys 
laajasti miellettynä on tärkeä ja kasvava vientiteollisuuden 
haara ja keskeinen osa cleantech-klusteria.

Vettä tarvitsevat kaikki. Veden kautta voidaan edistää 
lukuisia Suomellekin tärkeitä asioita, joista monet ovat mi-
tä arkipäiväisimpiä. Ympäristön kestävä kehitys, ihmisar-
voiset elinolot, ruoka- ja energiaturva sekä tasapainoinen 
taloudellinen kehitys ovat näistä keskeisiä. Usein vesien 
asianmukaisella hoidolla kyetään vähentämään yhteiskun-
tien ja ekosysteemien haavoittuvuutta ja moninaisia mui-
ta ongelmia.

Suomi on ollut hyvin aktiivinen kansainvälisten so-
pimusten edistäjänä sekä diplomatian alalla. Nämä ovat 
Suomelle yhtälailla tärkeitä kuin suurelle osalle maailman 
muita maita. Darfur, Aceh ja monet muut diplomatian me-
nestystarinat liittyvät vesiin, ja niin liittyvät myös monet 
keskeisistä Suomellekin tärkeistä kansainvälisistä sopimuk-
sista (kansainväliset vesialueet, ilmastomuutos, kosteikot, 
aavikoituminen jne.).

YK:n vuosituhattavoitteista suuri osa liittyy suoraan ve-
siin. Varsinainen vesihuoltotavoite on jo saavutettu vuon-
na 2010 vaikka tavoitteena oli vuosi 2015. Tätäkin voidaan 
pitää positiivisena merkkinä vuosituhattavoitteiden, ja ylei-
semminkin kansainvälisen sopimuskäytännön poliittisesta 
tehosta. 
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Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain (1299/2004) mukaan vesienhoitosuunnitelman 
ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että pinta- ja 

pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on 
vähintään hyvä. Toimenpideohjelman tulisi olla kustannuste-
hokas, eivätkä kustannukset saisi olla kohtuuttomia suhteessa 
saavutettavaan hyötyyn. Ensimmäisellä suunnittelukaudella 
toimenpiteet suunniteltiin pääasiassa valtakunnallisen ohjeis-
tuksen avulla. Tässä artikkelissa esitellään kaksi työkalua ve-
sienhoidon kustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi.

Työkaluja on kehitetty ja testattu Suomen ympäristökes-
kuksen (SYKE) KarTuTa-, GisBloom- ja VELHO-hankkeis-
sa. Tavoitteena on, että kustannustehokkaiden toimenpitei-
den valintatyökalu (KUTOVA) ja ihmistoiminnasta aiheu-
tuvan rehevyyden vaikutusta vesistön virkistyskäyttöarvoon 
arvioiva VIRVA–malli olisivat mm. ELY-keskusten hyödyn-
nettävissä vuoteen 2014 kestävällä vesienhoidon toisella 
suunnittelukaudella.

Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valinta
KUTOVA on vesienhoitotoimenpiteiden kustannustehok-
kuusanalyysien toteuttamiseksi SYKEssä kehitetty Excel-
työkalu (Kunnari 2008). Työkalua on sittemmin edelleen 

kehitetty ja sovellettu useissa vesistöissä. Työkalun avulla 
voidaan arvioida toimenpiteillä saavutettavissa olevaa fos-
forikuormitusvähennystä ja toimenpiteistä syntyviä kustan-
nuksia sekä muodostaa kustannustehokkaita toimenpideyh-
distelmiä valuma-aluetasolla. KUTOVA sisältää nykyisel-
lään 19 toimenpidettä maatalouden, metsätalouden, haja-
asutuksen ja turvetuotannon sektoreilta.

Kustannustehokkuudella tarkoitetaan toimenpiteen 
kustannusten suhdetta toimenpiteen vaikutukseen, ku-
ten fosforikuormituksen vähenemiseen. Se ilmaistaan esi-
merkiksi kuormituksesta poistuvan fosforikilon hintana, 
jolloin sen yksikkö on euroa per poistettu fosforikilo (€/
P kg). Kustannustehokkuus ei ota erikseen huomioon toi-
menpiteiden toteutettavuutta, hyväksyttävyyttä tai mah-
dollisia muita vaikutuksia, joten kustannustehokkaiden 
toimenpiteiden yhdistelmä ei välttämättä ole käytännössä 
toteutettavissa.

KUTOVAlla käyttäjän on mahdollista muodostaa ve-
siensuojelutoimenpiteiden yhdistelmiä, joiden kustannuk-
set ja kokonaisvaikutus fosforikuormitukseen lasketaan. 
Vesistöalueen osavaluma-alueittainen tarkastelu auttaa arvi-
oimaan, mihin toimenpiteitä kannattaa alueella kohdistaa. 
Tarvittavia lähtötietoja kohdealueelta ovat fosforikuormitus 

Tehokkuutta vesienhoitoon – 
uusia työkaluja suunnittelijoille

Vesienhoito tulisi järjestää kustannustehokkaita toimenpideyhdistelmiä käyttäen siten, että kustan-
nukset eivät ole kohtuuttomia suhteessa saavutettaviin hyötyihin. Suomen ympäristökeskuksessa on 
kehitetty uusia työkaluja vesienhoidon kustannusten ja vedenlaadun paranemisesta virkistyskäytölle 
syntyvien hyötyjen arvioimiseksi.
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sektoreittain ja arviot toimenpiteiden suurimmasta mahdol-
lisesta toteuttamislaajuudesta. Lisäksi osalle maatalouden 
toimenpiteistä täytyy laskea tarkastelualueelle toimenpitei-
den fosforin pidätyskyky eli reduktio.

KUTOVAa on sovellettu yhteensä kahdeksalla vesistö-
alueella (Kuva 1). Taulukossa 1 on esitetty muutamien 
toimenpiteiden kustannustehokkuuksien vaihtelua pilotti-
alueiden välillä. Pääosin erot toimenpiteiden kustannuste-
hokkuudessa ovat suurempia toimenpiteiden kuin pilotti-
alueiden välillä. Esimerkiksi kosteikot ja metsätalouden toi-
menpiteet ovat kaikilla alueilla varsin kustannustehokkaita, 
mutta haja-asutuksen toimenpiteet ja loivien peltojen toi-
menpiteet kuuluvat kaikilla alueilla kalleimpien menetel-
mien joukkoon. Alueellinen vaihtelu kustannustehokkuu-
dessa on suurinta metsätalouden, haja-asutuksen ja turve-
tuotannon toimenpiteissä. Alueiden erilaiset laskennalliset 
ominaiskuormitusluvut sekä alueilla jo toteutetut toimet 
selittävät näitä eroja.

KUTOVAn avulla verrattiin fosforikuormituksen pienene-
mistä vesienhoidon ensimmäisellä suunnittelukierroksella laa-
dituilla toimenpideyhdistelmillä ja pilottialueille KUTOVAlla 
muodostetuilla ns. kustannustehokkaimmilla toimenpideyh-
distelmillä. Kustannustehokkaimmat toimenpideyhdistelmät 
muodostettiin niin, että niiden kustannukset olivat yhtä suu-
ret kuin toimenpideohjelmien kustannukset. Näillä toimen-
pideyhdistelmillä saavutettavissa oleva fosforikuormituksen 
vähennys (14–37 % valuma-alueen kuormituksesta) oli kai-
killa alueilla suurempi kuin toimenpideohjelman mukaisella 
toimenpideyhdistelmällä (7–27 %). Alueittaiset erot olivat 
suuria. Erot toimenpideohjelman ja kustannustehokkaan yh-
distelmän välillä vaihtelivat 3 ja 23 prosenttiyksikön välillä. 
Eroja selittää suurelta osin alueellinen vaihtelu siinä, kuinka 
paljon toimenpideohjelmaan on valittu kustannustehokkaim-
pia toimia. Eroja voi selittää myös se, että toimenpideohjel-
missa on ehdotettu myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät 
ole KUTOVA-tarkastelussa mukana.

Kuva 1. KUTOVAn ja VIRVAn pilottialueet.
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Vedenlaadun vaikutus vesistön 
virkistyskäyttöarvoon
VIRVA on SYKEssä kehitetty Excel-laskentamalli (Marttunen 
ym. 2012), jolla voidaan arvioida vedenlaadun, erityisesti re-
hevyyden vaikutusta virkistyskäyttöarvoon. Mallin kehittä-
miseen on saatu ideoita vedenkorkeuden vaihtelusta vesis-
tön virkistyskäytölle syntyvän haitan arviointiin kehitetystä 
VIRKI-mallista (Sinisalo ym. 1999). VIRVAssa lähtökohtana 
on oletus, että muutos vedenlaadussa vaikuttaa virkistäyty-
misestä koettuun hyötyyn, jota tarkastellaan virkistyskoke-
muksen laadun ja määrän kautta. Esimerkiksi vedenlaadun 
heikentymisen seurauksena virkistäytymisen miellyttävyys 
vähenee, käyttäjälle voi aiheutua lisätyötä tai lisäkustannuk-
sia, käytön määrä vähenee sekä ääritapauksessa vesistöä ei ole 
enää mahdollista käyttää lainkaan virkistykseen.

VIRVAa on sovellettu yhteensä seitsemällä vesistöalueella 
(Kuva 1). Sen avulla määritettiin vesistön nykyinen virkis-
tyskäyttöarvo sekä saavutettavat hyödyt, mikäli veden laatu 
paranee hyvää ekologista tilaa tai erinomaista käyttökelpoi-
suutta osoittavalle tasolle. Tietoa vedenlaadun vaikutuksesta 
virkistyskäyttöön kerätään kyselytutkimuksen tai haastatte-
lujen avulla.

VIRVAa sovelletaan erikseen rantakiinteistöille ja mui-
den kuin rantakiinteistöjen käyttäjien virkistyskäyttöarvon 
määrittämiseksi. Ranta-asutuksen virkistyskäyttöarvo muo-

dostuu uinnista, kalastuksesta, veneilystä, pesu- ja saunave-
den otosta sekä vesimaiseman ihailusta ja rannalla oleilusta. 
Eri käyttömuotojen tärkeys otetaan huomioon käyttömuoto-
kohtaisten painokertoimien avulla. Muiden kuin rantakiin-
teistöjen käyttäjien virkistyskäyttöarvo muodostuu mallissa 
uinnista, kalastuksesta ja veneilystä.

Vedenlaadun ja käyttökelpoisuuden välistä riippuvuut-
ta kuvataan arvofunktioiden avulla. Vedenlaatua kuvaa-
vana mittarina voidaan käyttää joko pintaveden klorofyl-
li- tai kokonaisfosforipitoisuutta. Kuvassa 2 on esitetty esi-
merkki virkistyskäytön arvofunktioista eri käyttömuodoille. 
Pystyakselin käyttökelpoisuuskerroin kuvaa vedenlaadun so-
veltuvuutta kyseiseen virkistyskäyttömuotoon. Kerroin saa 
arvon yksi ihannetilassa eli tilassa, jossa ihmistoiminnasta 
aiheutuva rehevyys ei aiheuta haittaa käytölle. Kertoimen 
arvo on nolla tilanteessa, jossa huono vedenlaatu estää vir-
kistyskäytön täysin.

VIRVAssa rantakiinteistöjen virkistyskäyttöarvo on si-
dottu kiinteistön nykyarvoon ja muiden käyttäjien virkis-
tyskäyttöarvo yhden käyttökerran arvoon (Marttunen ym. 
2012). Rantakiinteistöjen virkistyskäyttöarvo määritetään 
käyttökelpoisuuskertoimen ja kiinteistön vesistöstä aiheu-
tuvan arvon avulla. Tarkastelun keskeisiä tuloksia ovat vesis-
tön nykyisestä vedenlaadusta aiheutuva käyttökelpoisuuden 
alenema ihannetilaan verrattuna, virkistyskäyttöarvo nyky-

Taulukko 1. Eräiden toimenpiteiden fosforikuormituksen vähentämisen kustannustehokkuuksien vaihtelu pilottialueilla. 
Mitä tummempi taustaväri, sitä kustannustehokkaampi menetelmä.

Toimenpide Min Ka Max
Pienet kosteikot (<0,5 ha), 30 50% peltoa 150 200 240
Keskikokoiset kosteikot (0,5 2 ha), 20 30% peltoa 200 300 360
Keskikokoiset kosteikot (0,5 2 ha), 30 50% peltoa 120 180 220
Keskikokoiset kosteikot (0,5 2 ha), > 50% peltoa 100 110 130
Suuret kosteikot (> 2 ha), 30 50% peltoa 110 150 180
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, <0,5% kaltevuus 660 990 1400
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, 0,5 1,5% kaltevuus 490 630 890
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, 1,5 3,0% kaltevuus 280 360 520
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, 3,0 6,0% kaltevuus 120 160 230
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, >6,0% kaltevuus 70 90 130
Säätösalaojitus 340 1500 2700
Ravinnetaseen hallinta 290 440 520
Hakkuualueiden suojavyöhyke 60 130 210

Metsätalouden putkipadot 20 40 50
Viemäröinnin laajentaminen haja asutusalueille 830 2300 4500
Uudet haja asutuksen kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät 480 1300 2600
Uudet loma asutuksen kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät 200 570 1100
Pintavalutuskenttä pumppaamalla (kesä/ympärivuotinen) 430 880 1300
Pintavalutuskenttä (ei pumppausta) 100 202 310
Virtaaman säätö 109 220 330
Kemiallinen käsittely 670 1300 2000

Kustannustehokkuus (€/P kg)
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tilassa ja vedenlaadun paranemisesta syntyvä virkistyskäyt-
töarvon lisäys. Kuvassa 3 on esitetty pilottialueiden käyttö-
kelpoisuuskertoimen alenema nykytilassa. Pilottivesistöjen 
virkistysarvo nykytilassa vaihteli 5 ja 36 milj. €/v välillä. 
Vesistöjen kiinteistökohtainen virkistysarvo nykytilassa vaih-
teli 3 300 ja 11 000 €/v/kiinteistö välillä. Suurin virkistysar-
vo on Raaseporin rannikkoalueella, missä rantakiinteistöjen 
lukumäärä ja muiden käyttäjien määrät ovat suuria. Hyödyt 
hyvän ekologisen tilan saavuttamisesta vaihtelivat pilottiai-
neistossa 0,2 ja 6 milj. €/v välillä. Hyödyt olivat suurimmat 

alueilla, missä on runsaasti ranta-asutusta ja vedenlaatu ny-
kytilassa on huono. Rantakiinteistöjen euromääräinen virkis-
tyskäyttöarvo oli tarkastelluissa vesistöissä yli kymmenkertai-
nen suhteessa muiden käyttäjien virkistysarvoon.

Kustannusten ja hyötyjen vertailu
KUTOVAlla arvioidut kustannukset ja VIRVAlla lasketut 
hyödyt eivät ole yhteismitallisia. Vertaamalla malleilla las-
kettuja hyötyjä ja kustannuksia saadaan kuitenkin suuntaa-
antava käsitys hyötyjen ja kustannusten keskinäisistä mit-

Kuva 3. Pilottivesistöjen vedenlaadusta johtuva käyttökelpoisuuden alenema nykytilassa suhteessa ihannetilaan 
(erinomainen yleisen käyttökelpoisuuden luokka). Pilottivesistön nimen perässä on suluissa ilmoitettu vedenlaatua kuvaavan 
mittarin (kokonaisfosfori tai klorofylli-a) osoittama ekologinen luokka nykytilassa.

Kuva 2. Esimerkki käyttömuotokohtaisista käyttökelpoisuutta kuvaavista arvofunktioista pintaveden (0–2 m) kasvukauden 
(1.6.–30.9.) keskimääräisen kokonaisfosforipitoisuuden suhteen Hiidenveden Kirkkojärveltä ja Mustionselältä.
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tasuhteista. Vertailua tehtäessä on tärkeää pitää mielessä, että KUTOVA 
arvioi toimenpiteiden kokonaiskustannuksia, jotka voivat muodostua suo-
rista ja välillisistä toimenpiteiden kustannuksista. Suoria kustannuksia ovat 
toimenpiteiden investointi- ja hoitokustannukset ja välillisiä kustannuksia 
esimerkiksi toimenpiteistä viljelijöille aiheutuvat satotappiot. VIRVAlla voi-
daan arvioida ainoastaan vedenlaadun paranemisesta virkistyskäytölle synty-
viä hyötyjä. Se ei huomioi esimerkiksi mahdollista rantakiinteistöjen arvon 
nousua, tulevien sukupolvien hyötyä puhtaammista vesistöistä tai yleisesti 
ihmisten arvostusta puhtaammasta vesistöstä. Lisäksi vesienhoidon toimen-
piteiden maksajina ovat julkisen sektorin lisäksi valuma-alueen asukkaat ja 
toiminnanharjoittajat, kun taas hyötyjinä ovat kohdevesistön ranta-asukkaat 
ja muut käyttäjät.

Toimenpideohjelmien kustannuksia verrattiin hyvän ekologisen ti-
lan saavuttamisesta vesistön virkistyskäyttöarvolle syntyviin hyötyihin. 
Kustannushyötysuhde oli paras Pien-Saimaalla ja Paimionjoen vesistöalu-
eella. Pien-Saimaalla vesistön rantakiinteistöjen lukumäärä on suuri ja ve-
sistön valuma-alue on pieni, joten valuma-aluetoimenpiteiden kustannuk-
set ovat pienet suhteessa saavutettaviin hyötyihin. Paimionjoella hyötytar-
kasteluun sisältyi myös Paimionlahti, mihin Paimionjoki laskee. Vastaavasti 
Lapuanjoella ja Karvianjoella, missä kustannushyötysuhde oli selvästi huo-
nompi, ei arvioitu rannikkoalueille syntyviä hyötyjä, vaikka vesistöalueilla 
tehtävät toimet vaikuttavat myös niiden tilaan.

Kokemukset pilottialueilta ja tulevaisuuden näkymät
KUTOVAn ja VIRVAn tuloksia esiteltiin viidessä GisBloom-hankkeen työ-
pajassa pilottialueilla. Työpajoissa kerättiin palautetta hankkeen työkaluista. 
Suullisen ja kirjallisen palautteen perusteella erityisesti KUTOVA nähtiin 
hyödyllisenä apuvälineenä toimenpiteiden suunnittelussa ja mitoituksessa 
vesienhoidon suunnittelun kannalta. VIRVAa koskevaa palautetta saatiin 
vähemmän, palautteissa kuitenkin mainittiin mm. tarkastelun hyödyllisyys 
perusteltaessa kunnostushankkeiden kustannuksia päättäjille ja rahoittajille. 
Työkaluja tullaan jatkossa kehittämään yhteistyössä vesienhoidon suunnit-
telijoiden kanssa vastaamaan entistäkin paremmin vesienhoidon suunnitte-
lun tarpeita. 
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Venetsia paikkana oli luonteva valinta. Venetsia sijaitsee 
laguunissa ja sen erottaa Välimerestä Lidon hiekkasär-
kät. Hiekkasärkissä on kolme aukkoa, joista vesi kulkee 

laguuniin. Ongelmia osittain veden päällä sijaitsevalla kau-
pungilla on ollut usein. Näimmekin symposiumin yhteydessä 
mielenkiintoisen esityksen Mose-järjestelmästä, jolla pyritään 
suojaamaan Venetsia meriveden noustessa.

Mosen tulvaportit sijoitetaan Lidon hiekkasärkkien kol-
meen aukkokohtaan. Tällä hetkellä tulvaportteja varten on 
rakennettu massiiviset ankkurit. Näihin ankkureihin kiinni-
tetään portit. Portit ovat normaalitilanteessa meren pohjassa 
ja niiden sisällä on vettä. Kun merivesi alkaa nousta, portit 
täytetään ilmalla. Ilma nostaa portit pystyyn ja näin veden 
nouseminen laguunissa pysähtyy.

Symposium
Euroopan klubin symposiumissa oli viisi teemaa: vesivaro-
jen hallinta Euroopassa, Euroopan hydraulisen infrastruk-
tuurin kunnostaminen ja kehittäminen, patojen ja vesivoi-
man tulevaisuus ja haasteet, sosiaalisten- ja ympäristövaiku-
tusten vertailu vesialtaiden rakentamisessa sekä eurooppa-
laisten patojen valvonnan parantaminen ja harmonisointi. 
Esityksiä oli kaiken kaikkiaan 45. Ensimmäisessä teemassa 
oli ainoa suomalaisten esitys, jossa Juha Laasonen esitteli ko-
keellisen tutkimuksensa puiden ja kantojen aiheuttamista 
riskeistä padoilla.

Symposiumissa oli lukuisia hyviä esityksiä. Kirjoituksista 
puolet koski aihetta Euroopan hydraulisen infrastruktuurin 
kunnostaminen ja kehittäminen. Useat esitykset käsittelivät-
kin patojen korjaamista sekä korjaamiseen käytettyjä mene-
telmiä ja materiaaleja. Patojen ikääntyessä korjaustarpeita on 
syntynyt. Lisäksi mitoitustulvien arviointien perusteella oli 
esimerkiksi Ranskassa lisätty padon juoksutuskapasiteettia.

Symposiumin yhteydessä järjestettiin ICOLDin Euroopan 
klubin kokous. Kokouksessa esitettiin uuden suomalaisten 
johtaman työryhmän perustamista aiheena patojen häiriöti-
lanteiden hallinta sekä tähän liittyvän ensimmäisen worksho-
pin järjestämistä Ruotsissa aiheena onnettomuuksiin ja häi-
riötilanteisiin liittyvien kokemusten jakaminen. Nämä ide-
at hyväksyttiin. Suomessa onkin jo järjestetty ensimmäinen 
kansallinen kokous tulevan kansainvälisen työryhmän työn 
perustaksi Suurpadot – Suomen osasto ry:n toimesta.

EIJA ISOMÄKI
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ympäristönsuojeluyksikkö, patoturvallisuus
E-mail: eija.isomaki@ely-keskus.fi

ICOLDin (International Commission on Large Dams) Euroopan klubin symposium järjestetään joka kol-
mas vuosi. Tänä vuonna tapahtumapaikkana oli Venetsia. Symposium järjestettiin 10. – 12.4.2013 tee-
malla Sharing experience for safe and sustainable water storage ja siihen osallistui 380 henkilöä yli 
30 maasta. Kirjoituksia symposiumia varten laadittiin 140.

ICOLDin Euroopan 
klubin symposium
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Tekninen ekskursio suuntautui Vajont-
padolle. (Kuva: Eija Isomäki)

Tekninen ekskursio
Teknisellä ekskursiolla oli mahdollisuus tutustua Mose-jär-
jestelmään tai vierailla Vajont-padolla. Vajont-padolla ta-
pahtui onnettomuus 1963, kun massiivinen liukusortuma 
(250 milj. m³) nostatti padon ylitse valtaisan vesimassan, 
joka tuhosi useita kyliä. Sortumaa edelsi pienempi sortu-
ma, jonka jälkeen Vajontin alue tutkittiin. Jälkimmäinen 
sortuma siis tiedostettiin, mutta sen odotettiin olevan huo-
mattavasti mitättömämpi ja tapahtuvan paljon hitaammin. 

Liukusortuman tuottama maamassa täytti padon märän puo-
len. Vesi voimalaitokselle tulee maanalaisissa tunneleissa, joi-
ta rakennettiin jo ennen onnettomuutta, jotta taattaisiin voi-
malaitoksen toiminta sortuman jälkeen. Onnettomuudessa 
kuoli noin 2 000 ihmistä.

Onnettomuudesta huolimatta pato oli melko hyvässä 
kunnossa. Sen yläpuolella oli turisteja varten järjestetty kul-
kumahdollisuus ja me pääsimme jopa padon alapuolella si-
jaitsevalle sillalle tarkastelemaan patoa. 
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K.H. RENLUNDIN SÄÄTIÖ: apurahoja geologisiin ja 
ympäristöprojekteihin vuodelle 2014

K.H. Renlundin säätiö julistaa haettavaksi projektirahoitusta yhteensä n. puoli miljoonaa euroa. 
Säätiö tukee taloudellisesti käyttökelpoisten maakamaran raaka-aine- ja vesivarojen etsintää, 

tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvityksiä. Säätiö tukee myös mineralogian ja geologian alojen 
teknistä innovaatiota sekä geologisesti suuntautuneita ympäristöhankkeita (ei kongressimatkoja 
eikä puhtaita laitehankintoja). Säätiö voi rahoittaa julkaisutoimintaa sekä tieteellisiä jatkotutkintotöitä, 

joiden aihepiiri liittyy säätiön tavoitteisiin.

Rahoitushakemukset lähetetään 30.11.2013 mennessä osoitteeseen:

Prof. Carl Ehlers, Geologi och mineralogi, Institutionen för Naturvetenskaper, 
Åbo Akademi, FI-20500 Turku. Sähköposti: carl.ehlers@abo.fi

Lisätietoja: http://www.abo.fi/renlund tai http://web.abo.fi/renlund//

Vesitalous 50 vuotta sitten
Onko mikään muuttunut vesialalla 50 vuodessa? 
Arvioi itse. Vesitalous-lehti julkaisee 50 vuotta 
vanhojen lehtien kansikuvia, joissa kerrotaan 
lehden keskeiset aiheet ja kirjoittajat.

 3 Joenperkaus- ja vesistönjärjestelytyöt

 4  Tapio Nevalainen: Valtimon vesistön järjestely

 8 Risto Mussalo: Pulsaattori - uudentyyppinen 
selkeyttämöratkaisu

11 Rauno Kahri: Pohjaveden lämpötiloista 
Suomessa

14 Ilppo Kangas: Kuparisulfaattikäsittelyn 
soveltamisesta levien tuhoamiseen 
Tuusulanjärvellä

16 Jaakko Peltola: Havaintoja kuivatustoiminnasta 
Itä-Saksassa

20 Valtakunnalliset vesihuoltolain koulutuspäivät

19 Abstracts of the articles

Lehti sisältää myös Vesiensuojelun neuvottelukunnan 
tiedotuksia
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Tuusulassa kokoontui kesäkuun 13. ja 14. päivänä 
EWA:n (European Water Association) edustajisto 
puheenjohtajansa professori Pertti Seunan johdolla. 

EWA:an kuuluu 25 maata jäsenjärjestöjensä kautta ja niissä 
vaikuttaa noin 55 000 vesialan ammattilaista. Suomen kan-
sallinen järjestö on Suomen Vesiyhdistys, joka on myös ollut 
EWA:n perustajajäseniä vuonna 1981. EWA on ns. NGO 
(non-governmental organisation), se on siis vapaaehtois-
pohjalla toimiva voittoa tavoittelematon ammatillinen jär-
jestö, joka toiminnallaan pyrkii edistämään vesivarojen kes-
tävää käyttöä ja vesiympäristön hyvää tilaa. Tämä tapahtuu 
mm. konferensseja ja ammatillisia kokouksia järjestämällä 
ja EU:n vesilainsäädäntöön osallistumalla. EWA muodostaa 
myös laajan keskustelu- ja informaatiofoorumin vesipolitii-
kan ja -tekniikan asioille Euroopassa.

Presidentin raportissaan Seuna käsitteli mm. jäsenyys-
kysymystä sekä eräitä tämän hetken polttopistealueita 
Euroopassa. Jäsenyyden osalta tällä hetkellä kutakin maata 

edustaa yksi järjestö, vaikka ilman äänioikeutta useamman-
kin järjestön mukanaolo olisi mahdollista. Koska mm. eräis-
sä maissa vedenhankinta ja jätevesiasiat kuuluvat eri järjestön 
toimikenttään, on harkittu mahdollisuutta useammankin ää-
nivaltaisen järjestön (max. 3) hyväksymistä yhdestä maasta. 
Sääntömuutosten vaatimasta aikataulusta johtuen asiassa ei 
vielä voitu tehdä lopullista päätöstä, vaan käsittely jatkuu.

Eurooppalaisista vesiasioiden polttopistekysymyksistä voi-
daan mainita vedenkäytön tehostaminen, vesi-infrastruktuurin 
ikääntyminen sekä energiatehokkuus, joka merkittävästi liittyy 
myös veteen. Myös hydrometeorologiset ääri-ilmiöt ovat jo 
pitkään olleet tärkeässä roolissa ja niistä on juuri nyt saatu hy-
vin konkreettisia esimerkkejä sekä tulvien että helteiden muo-
dossa Euroopassa. Ääri-ilmiöiden arvioidaan pitkässä juoksus-
sa olevan lisääntymässä ja äkkitulvien vaara kasvaa mm. vettä 
läpäisemättömien pintojen lisääntyessä. Yhdyskuntarakenteen 
kaupungistuminen lisää myös yhteiskunnan häiriöherkkyyttä, 
jolloin vahinkoriskit korostuvat. EWA:n Council antoikin tul-
via ja tulvavahinkojen vähentämistä koskevan lehdistötiedot-
teen istuvan presidentin ehdotuksesta. 

Euroopan vedenkulutuksesta keskimäärin neljännes ku-
luu maataloudelliseen kasteluun. Suomessa määrä on mität-
tömän pieni, mutta Etelä-Euroopassa jopa yli 80 % kaikes-
ta vedenkäytöstä menee maataloudelliseen kasteluun. Veden 
riittävyyden kannalta maatalouden vedenkäytöllä onkin suu-
ri merkitys monilla alueilla jopa valtioiden rajoja ylittävästi. 
Euroopan olosuhteiden suuresta vaihtelusta johtuen tasa-
puolisten ja oikeudenmukaisten määräysten aikaansaaminen 
EU:ssa on haasteellista.

Vesi-infrastruktuurin ikääntyminen ja kunnon heikkene-
minen näkyy mm. vuotoina sekä puhtaan veden että jäte-
veden johtamisen osalta. Eräissä maissa jopa puolet puh-
taasta käyttövedestä saatetaan menettää vuotojen takia. 

Euroopan vesiyhdistyksen edustajisto 
kokoontui Tuusulassa 13.–14.6.2013

Euroopan vesiyhdistyksen (European Water Association) edustajistoa kävi vuosikokoksen yhteydessä vierailemassa 
Rusutjärven vesilaitoksella. Vieraat pääsivät näin tutustumaan tekopohjavesiprosessiin Päijännetunnelin pumppaamolla, 
pohjavesikaivolla ja käsittelylaitoksella. Kuvat: Jukka Nissinen.

Kalkkikivisuodattimella Kaivolla
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Jätevesiputkistojen vuodot taas aiheuttavat lisääntyneitä 
pumppaus- ja puhdistuskustannuksia, toisaalta putkistoista 
pois vuotavat vedet aiheuttavat maaperän ja pohjaveden pi-
laantumisvaaraa. EWA:n toiminnassa vesihuoltokysymykset 
ovat olleet toiminnan ydinaluetta järjestön toiminnan alusta 
alkaen. Suomessa vesi-infrastruktuurin ikääntymisongelmat 
on listattu alan asiantuntijoiden toimesta vesialan tärkeim-
mäksi ongelma-alueeksi.

Energian tarpeen arvioidaan edelleen kasvavan maail-
massa säästötoimenpiteistä huolimatta. Maailmanlaajuisesti 
noin kaksi kolmasosaa kaikesta energiasta tuotetaan vielä 
tälläkin hetkellä öljyllä ja kivihiilellä ja uusiutuvan energian 
osuus jää kymmenen prosentin vaiheille. Kestävään energi-
antuotantoon pääseminen edellyttää siten suurta muutos-
ta, joka kuitenkin on hiljalleen tiedostettu.  Veden merkitys 
on tässä tavoitteessa merkittävä, vaikka suora vesivoiman 
osuus ei suuresti voikaan kasvaa. Säätövoimana ja muussa 
energian tuotannossa – mukaan lukien uudet liuskekaa-
sun tuotantomenetelmät – veden rooli on kuitenkin pal-
jon suurempi.  

EWA:n seuraava Dunbar -mitali, joka on EWA:n korkein 
tunnustus, päätettiin myöntää professori Rosenwinkelille 
Saksasta. Luovutus tapahtuu Brysselin konferenssin yhtey-
dessä marraskuussa.

Brysselin ajankohtaisista asioista kertoi tohtori Helmut 
Blöch, joka toimi pitkään EU komission korkeassa ympä-
ristövirassa ja on eläkkeelle jäätyään aktiivisesti avustanut 
EWA:a tiedonvälitys- ja asiantuntijaroolissa. Hän on myös 
pitänyt useampia ”How to deal with Brussels” seminaareja, 
jotka ovat osoittautuneet hyvin hyödyllisiksi.

EWA:n tulevaisuuden toimintapolitiikan kehittämistä 
varten perustettiin työryhmä, joka raportoi hahmotelmi-

aan ensimmäisen kerran syksyn EWA-hallituksen kokouk-
sessa Brysselissä. Kokouksen muina asioina päätettiin pe-
rustaa puheenjohtajan ehdotuksesta EWA:n sihteeristössä 
päivitettävä kalenteri, johon yleistä kiinnostusta sisältävien 
tapahtumien järjestäjillä on velvollisuus ottaa yhteys mah-
dollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi. EWA:n seuraa-
va Councilin kokous päätettiin pitää Münchenissä touko-
kuussa 2014.

Tuusulan kokouksen yhteydessä osanottajat tu-
tustuivat myös Tuusulan seudun vedenhankintaan ja 
Päijännetunneliin Vesilaitoksen johtajan Unto Tantun 
johdolla sekä Tuusulanjärven kunnostukseen ja Seitteli-
Rantamon kosteikkoon Tuusulanjärven kunnostuksen lii-
kelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajan Mauri Pekkarisen 
ja Tuusulanjärven kunnostushankkeen projektipäälli-
kön Jaana Hietalan, sekä Suomen ympäristökeskuksen 
tutkijoiden Markku Puustisen ja Jari Koskiahon opas-
tuksella. Osanottajille oli järjestetty myös tutustumista 
Tuusulanjärven kulttuurikohteisiin.

Gustavelund tarjosi kokoukselle erinomaiset veden- ja 
luonnonläheiset puitteet, joissa myös Suomen ehkä merkit-
tävin eksotiikka ulkomaalaisille eli keskikesän valoisuus, pääsi 
– muuten poikkeuksellisen sateisesta ja viileästä sääjaksosta 
huolimatta – ajoittain erittäin hyvin oikeuksiinsa. EWA:n 
Councilin kokousta Tuusulassa tuki merkittävästi Maa- ja 
vesitekniikan tuki ry, mistä esitän parhaat kiitokseni.

Tuusulan kokous päätti Suomen kaksivuotisen president-
tikauden, jonka jälkeen itävaltalainen tohtori Werner Flögl 
otti presidentin tehtävät vastaan professori Seunalta.

Pertti Seuna
professori, EWAn Past President (President 2011–2013)

Konferenssin tämänvuotinen teema on ”Water – 
Investing Today for the Future”. Konferenssia seuraa-
vana päivänä 15.11. järjestetään Dr. Helmut Blöchin 

vetämä workshop ”How to deal with Brussels”. Konferenssin 
ja workshopin ohjelmat ja ilmoittautuminen osoitteessa 
www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-9th-ewa-brussels-conference.html

Paikka: Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, 
Helsinki
Ajankohta: 15.10.2013 klo 13:00–18:00
Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos

Lietteiden, jätteiden ja muiden biohajoavien jakeiden yh-
teismädätys on yleistynyt viime vuosina. Aiemmat nou-
sevat teknologiat ovat vakiinnuttaneet asemansa ja uu-

sia on tulossa markkinoille. Tämä seminaari kokoaa yh-
teen alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, käyttäjiä ja alal-
la toimivia yrityksiä jakamaan kokemuksiaan ja keskustele-
maan. Ohjelman painopiste on käyttökokemuksissa ja tek-
nisissä toteutuksissa. Tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta 
www.vesiyhdistys.fi. Ilmoittautuminen 7.10.2013 mennessä alla 
olevan linkin kautta www.webropolsurveys.com/S/2A9456A5FDFE43FC.par

Avoin seminaari mädätyksen rakenne- ja 
laitetekniikka

EWA:n 9. Brysselin konferenssi 13.–14.11.2013
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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

Ratkaisut vesi-,
energia- ja jäte-

huoltoon

Schneider (80 x 40)

Olisiko tässä paikka 
sinun ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous
ilmoituksesta 

suunnittelusta

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi tai 
soita Eeva Vartiainen 0400-773 833
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Energiatehokkaita
automaatio- ja 
sähköistysratkaisuja 
vesihuollon tarpeisiin

www.schneider-electric.com/fi

LIIKEHAKEMISTO LIIKEHAKEMISTO

 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

 INFRA JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU

 JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY
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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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LIIKEHAKEMISTO LIIKEHAKEMISTO

 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
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

Sulzer (80 x 80)

The Heart of Your Process

Vesihuollon 
huippuosaamista
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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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Riitta Autio, David N. Thomas, Eero Asmala, 
Vivi Fleming-Lehtinen, Chris Hulatt, 
Hermanni Kaartokallio, Pirkko Kortelainen, 
Tuija Mattsson and Antti Räike: River-borne 
organic matter is still visible in the open Baltic Sea

The water of the Baltic Sea is not as clear as ocean sea-
water; the water is coloured a brownish hue by organic 

material which is carried by rivers from their catchment areas 
into the Baltic Sea. Most of this matter is precipitated in the 
estuaries and sinks to the bottom, but some reaches the open 
sea. In both cases, the ecosystem reacts to the pollution.

Maria Kämäri, Harri Helminen, 
Juha Hyvärinen, Arto Inkala and 
Johanna Rinne: the Sea of Bothnia receives 
pollution also from the rest of the Baltic Sea

Nutrients causing eutrophication move from the 
Archipelago Sea, the Gulf of Finland, the main body of 

the Baltic Sea and the Bay of Bothnia into the Sea of Bothnia, 
but to what extent, and should it be a cause for concern? An 
assessment of the quantity of water and background pollu-
tion entering the Sea of Bothnia will help to proportion the 
significance of local nutrient emissions and assist the setting 
of targets for reducing emissions.

Seppo Kaitala, Juhani Kettunen and 
Petri Maunula: Merchant ships on the Baltic 
Sea make more than 50 million observations on 
water quality per year

Six merchant vessels sailing on the Baltic Sea produce more 
than 50 million observations on the condition of the 

Baltic Sea every year. Measurements are made, for example, 
on temperatures, oxygen and salt concentrations, and the 
amount of algae in the water. The system originally adopted 
for monitoring algae blooms has gained an established posi-
tion as one of the principal tools for environmental moni-
toring. Known as Alg@line, the system celebrated its 20th 
anniversary this year, and the observation fleet acquired a 
new member in the early summer this year.

Markku Ollikainen: Two-stage nutrient 
reduction strategy to save the Baltic Sea

The ecosystem of the Baltic Sea has been heavily burdened 
with nutrients in the past 100 years. As a result of this, 

the functioning of the marine ecosystem has been altered. 
The Baltic Sea has developed extensive areas of seabed de-
void of oxygen. The oxygen-free areas release phosphorus 
from sediment into the water, thus aggravating the detri-
mental impacts of external pollution; this phenomenon is 

often referred to as internal nutrient loading. There has been 
concern that internal loading has locked the door on the 
condition of the Baltic Sea: although the external nutrient 
loading has been gradually run down, this does not make 
itself apparent in the form of an improvement in the state of 
the sea. According to this school of thought, a major reduc-
tion in the external nutrient loading will be needed before a 
turnaround for the better can be attained. Another concern 
has also been that opening the locked door could become 
extremely expensive.

Tiina Siimekselä, Samuli Lahtela, 
Tarja Stenman and Anneli Ylimartimo: 
Results of waterway pollution in arable field 
areas of Central Finland

At Saarijärvi in Central Finland, a study was carried out 
of the waterway pollution levels of two arable field areas 

in the period 2011 - 2013. The subjects were a loam field 
area and a partly peat-based arable field area. The nutrient 
loadings varied locally and annually even within a single area. 
The assessment of phosphorus pollution using automated 
monitoring involved some uncertainty. To the extent that 
the total phosphorus was measured reliably, the loading fig-
ures corresponded mostly to the general loading figures for 
agriculture. Automatic sensors cannot yet monitor soluble 
phosphorus or the phosphate phosphorus concentrations 
which cause direct eutrophication. The total nitrogen load-
ing was equal to general loading figures for agriculture or 
in some locations exceeded these. The studies were carried 
out as part of the Maisa Project with funding from the EU 
Agricultural Fund for Rural Development and administered 
by JAMK University of Applied Sciences.

Other articles:

Seppo Knuuttila: Towards a good ecological 
state for the Baltic Sea in 2021? (Editorial)

Ossi Heino and Annina Takala: Weak signals in 
the water supply

Matti Kummu and Olli Varis: Is it possible for 
a Finn to make a difference to the adequacy of 
water resources and food?

Mika Marttunen and Turo Hjerppe: 
New tools to support the planning of waterway 
management

Kyösti Lempa: Trends in a goals of financing 
for research in the Baltic Sea
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Vieraskynä

Viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalainen meren-
tutkimus on laajentunut ja kansainvälistynyt merkittä-
västi. 2000-luvun alussa kotimainen BIREME-tutkimus-

ohjelma (2003-2005) loi pohjaa eurooppalaiselle yhteistyölle. 
Ohjelmaa rahoittivat Suomen Akatemian ohella ministeriöt ja 
säätiöt. BONUS ERA-NET (2004-2008) kokosi Itämeren alu-
een tutkimusrahoittajat yhä jatkuvaan yhteistyöhön. BONUS-
maita ovat Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Liettua, Latvia, Viro 
ja Venäjä. BONUS-maiden ja EU:n komission yhteisessä 
BONUS+ -haussa (2009-2011) painotettiin ja BONUS 185 
tutkimus- ja kehitysohjelmassa (2010-2016) painotetaan kor-
keatasoisen tutkimuksen ohella tieteiden välistä yhteistyötä ja 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Erityisesti BONUS 185 –oh-
jelma on osoitus merentutkimuksen saamasta merkittävästä po-
liittisesta ja taloudellisesta tuesta. Suomen Akatemia on osallis-
tunut kaikkien BONUS-vaiheiden rahoittamiseen.

Merentutkimuksen laajentuminen on saavutettu tutkija-
yhteisön, rahoittajien ja poliittisten päätöksentekijöiden pit-
käaikaisella ja joustavalla yhteistyöllä. Vaikuttavuuttakin on 
nähtävissä, kun tutkijoiden pitkäjänteisen ja korkealaatuisen 
tutkimustyön tulokset ovat välittyneet kansalaiskeskustelun 
että virkamiestyön kautta poliittisiksi päätöksiksi Itämeren 
suojelun hyväksi. Yhteistyö Itämeren alueella on oiva esi-
merkki muille eurooppalaisille merialueille.

Merentutkijoilla on tässä hyvin suotuisassa lähtökohdassa 
useita tavoitteita. Merkittävän ohjelmarahoituksen turvin on 
luotu tutkijayhteisö, jonka pitäisi jatkaa ohjelmarahoituksel-
la luotua pohjaa vapaan rahoituksen turvin. Seuraavassa joi-
takin Merien tutkimuksen kansalliseen strategiaan kirjattuja 
tavoitteita.

Merentutkimuksen tohtorikoulutusohjelma on välttämä-
tön riittävän laajapohjainen osaamispohja. Merentutkimuksen 
osapuolien täytyy miettiä huolella tohtorikoulutuksen hallin-

nointi ja rahoitus, tarvitaan kiinteää yhteistyötä yliopistojen 
tohtorikoulutusohjelmien ja LYNETin välillä.

Yhteisprofessuurit ja vierailevat professorit FiDiPro-ra-
hoituksella (Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoi-
tusinstrumentti http://www.fidipro.fi/) luovat ympärilleen 
parhaat tutkimusryhmät. Onnistuneissa hakuprosesseis-
sa hakijakunta on riittävän korkeatasoista ja kansainvälistä. 
Kansainvälistyminen on välttämätön ehto merentutkimuk-
sen tason nostamiseksi. Professoreille pitää myös taata riittä-
vät resurssit tutkimusryhmän kehittämiseen.

Tutkimuksen korkean tason saavuttaminen on pidemmän 
ajan tavoite, jonka toteutumiseen vaaditaan kahden ensim-
mäisen kohdan toteutuminen.

Tieteidenvälisyys on uraauurtavan korkealaatuisen me-
rentutkimuksen edellytys, ja se on myös yhteiskunnallis-
ten tarpeiden ja tavoitteiden mukainen. Meren luonnonva-
rojen käytön ja merenkulun vaikutukset ympäristöön ovat 
aina moniulotteisia, joten ongelmien ratkaisemiseksi tar-
vitaan useamman kuin yhden tieteenalan tutkimustietoa. 
Huippututkimus merellä on tasapainoinen yhdistelmä luon-
nontieteitä, yhteiskuntatieteitä ja teknologiaosaamista.

Infrastruktuurit, kuten tutkimusasemat ja -laivat laitteis-
toineen ja tietokannat, vaativat uusia investointeja. Maahan 
on kehitetty kattava infrastruktuuri, jonka ylläpidon rahoi-
tus tullee vähenemään tulevina vuosina. Puuttuvaa rahoitus-
ta on korvattava ulkopuolisella pitkäaikaisella rahoituksella 
ja samalla on arvioitava, mitä infrastruktuureja ylläpidetään. 
Jäljelle jäävien infrastruktuuria on ajanmukaistettava ja nii-
den käyttäjäkuntaa laajennettava.

Merentutkimuksella on kunnianhimoisia tavoitteita, mut-
ta viimeisen kymmenen vuoden aikana luotu pohja, korkea-
tasoinen tutkijakunta ja vankka infrastruktuuri, tulevat tu-
kemaan ratkaisujen löytämisessä. 

KYÖSTI LEMPA
tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
E-mail: kyosti.lempa@aka.fi

Tutkimusrahoituksen tuulia ja 
tavoitteita Itämerellä
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Uponor Infra Oy

Uponor Infra Oy Puhelin 020 778 7111  
PL 21 Telefax 020 778 7902
65101 Vaasa www.kwhpipe.fi  
 
    

Weholite-säiliöissä on ainutlaatuinen, kestävä ja joustava kaksikerrosputkira-
kenne. PE-muovinen säiliö ei syövy, murru tai ruostu. Weholite-säiliöt valmiste-
taan mittatilaustyönä kunnallis-tekniikkaan, teollisuuteen ja maatalouteen, niin 
sisä- kuin ulkokäyttöön. Weholite-rakennetta sovelletaan myös kiinteistö- ja 
kyläkohtaisissa WehoPuts-jätevedenpuhdistamoissa. 

Weholite – viisas valinta

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

Esimerkkisovelluksia
•  alavesisäiliöt 
•  alkalointisäiliöt
•  kemikaalisäiliöt
•  lietteen vastaanottosäiliöt
•  saostussäiliöt
•  tasausaltaat
•  tulvavesien keräilyaltaat
•  ylivuotosäiliöt

Uponorin ja KWH Pipen yhdyskuntatekniikan yhteis-

yritys Uponor Infra tarjoaa infra- ja maarakentamiseen 

erittäin kattavan valikoiman innovatiivisia ja 

laadukkaita tuotejärjestelmiä ja palveluita.

VT1304.indd   52 28.8.2013   1:08:16




