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PÄÄKIRJOITUS

EU-komission hyväksyntää tai täyttää EU:n asetukset. On 
selvää, että asetuksia noudatetaan, mutta EU-ajan tiedolla 
on myös ihan konkreettista käyttöä niin kuin Mutanen kol-
legoineen ja Siivola esimerkeillään osoittavat. Malveen kir-
joittajaryhmä pohtii niitä vuorovaikutusmekanismeja, jotka 
jo tämän kirjoituksen aluksi nostettiin esiin. Seurannan tu-
lisi olla nykyistä paljon vahvemmin kytköksissä tiedon lop-
pukäyttöön, esimerkiksi vesien hoitoon. Kuten he Kuorta-
neenjärven esimerkillä osoittavat, ei päätöksentekoa kannata 
eikä voikaan jättää yhden tietokanavan, seurannan varaan. 
Viisaampaa on käyttää useita tietolähteitä ja useita lähes-
tymistapojakin, kuten myös Lepistö ja Kortelainen painot-
tavat. Tattarin kirjoittajaryhmän muistutus on, että meillä 
on runsaasti erinomaisia seuranta-aineistoja, jotka ovat va-
jaakäytössä. Toisaalta he päätyvät ainakin osin johtopäätök-
seen, että pitkätkään aikasarjat eivät aina riitä, jos jotain ai-
van keskeistä tietoa, esimerkiksi vesistön paineista, on jäänyt 
keräämättä.  Myös Buchwald kollegoineen analysoi olemassa 
olevia tietovarantoja. Ryhmä osoittaa, että vanhoihin aineis-
toihin perustuvilla malleilla, kalliiden biologisten suureiden 
havainnot voidaan luotettavasti korvata ennusteilla. Mallien 
käyttöön perustuu myös Pajarin ja Kokkosen artikkeli, jossa 
pohditaan mitattavan tiedon laadunvarmennusta.

Seurantojen kannalta on tärkeää, että niitä kehitetään si-
sällöllisesti. Tiukan talouden olosuhteissa haetaan uudenlais-
ta työnjakoa julkisen ja yksityisen sektorin välille. Yhteis-
työstä voisi olla hyötyä, kuten Silander ja kollegat esittävät. 
Seurantatyössä myös kansalaiset ovat tärkeä ryhmä. Kuten 
koko ajan kehittyvän Järvi&Meriwikin historia osoittaa, 
kansalaiset myös haluavat olla mukana seurannassa. 

Vesienhoito on varmasti yksi seurannan asiakas. Asiakkai-
ta on varmasti myös muita. 

V esien hoitoon käytetään Suomessa noin 1,7 miljar-
dia euroa vuodessa. Mainittu kustannus on yksi mit-
tatikku, jota vasten vesipuitedirektiivin mukaisten 

seurantojen kustannuksia voidaan, ainakin teoriassa, verra-
ta. Jos seurannat auttavat tekemään esimerkiksi viisi pro-
senttia edullisempia vesienhoitopäätöksiä, voisi niihin käyt-
tää 85 miljoonaa euroa. Jos seurannoista tämän lisäksi olisi 
hyötyä myös muulle toiminnalle kuin vesienhoidolle, jäisi 
tuosta 85 miljoonan euron vuosittaisesta seurantasijoituk-
sesta vielä voittoakin.

Seurantojen taloudellisen arvon määrittäminen on vai-
keaa. Tämä johtuu siitä, että se on tehtävä etukäteen ja siitä 
mahdollisesti saatava hyöty selviää vasta myöhemmin. Silti 
seurantojen taloudellisen arvon määrittäminen ei oikeastaan 
ole hankalampaa kuin vesienhoitotoimista saatavien hyöty-
jenkään määrittäminen. Molempiin määritystehtäviin liit-
tyy paljon epävarmuutta. Molemmilla määritystehtävillä on 
myös pari muuta yhteistä nimittäjää. Ensiksikin, valinnois-
ta saatavat hyödyt on yleensä arvioitava vertailemalla useita 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Samalla tavoin kuin käytös-
sä on monia erilaisia vesienhoitovaihtoehtoja, voidaan myös 
seurantaohjelmat toteuttaa usealla eri tavalla. Toiseksi, ve-
sienhoitotehtävä onnistuu yleensä sitä paremmin, mitä pa-
rempaa (edeltävää) seurantatietoa on käytössä. Aivan samal-
la tavalla seurannan suunnittelutehtävä sitä helpompi mitä 
varmemmin erilaisten vesienhoitovaihtoehtojen vaikutukset 
osataan arvioida.

Tässä lehdessä nostamme konkreettisten esimerkkien 
kautta esiin näkökulmia, joista seurannan yhteydessä tulisi 
mielestämme keskustella. Tärkein niistä on seurantatiedon 
käyttö. Välillä seurantakeskustelussa unohtuu se, että tiedon 
keruun pohjimmainen tarkoitus ei suinkaan ole saavuttaa 

Tiedon arvo syntyy käytöstä

JUHANI KETTUNEN
TkT, ohjelmajohtaja
Suomen ympäristökeskus SYKE
E-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi
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Vesistöjen tilaan sekä käyttöön ja hoi-
toon liittyvät tehtävät ovat olleet ELY-
keskusten ympäristövastuualueen 

ja sen edeltäjäorganisaatioiden (alueelliset 
ympäristökeskukset, vesi- ja ympäristöpii-
rit, vesipiirit ja maanviljelysinsinööripiirit) 
toimikentän olennainen osa. Ympäristö-
hallinnon vesiseurantaohjelmien sisältö on 
perinteisesti muotoutunut kahdesta näkö-
kulmasta: keskushallinnon näkökulmana 
on tuottaa alueellisesti ja tyyppiperusteises-
ti edustavista vesistöistä tilastollisesti vali-
deja seuranta-aikasarjoja, joiden avulla voi-
daan analysoida pitkäaikaisia ympäristön 
tilan muutoksia ja hoitaa mm. kansainvä-
listen sopimusten velvoittamia raportointe-
ja. Aluehallinnon näkökulmana puolestaan 
on tuottaa myös alueellisesti kattavaa tietoa, 
jota voidaan käyttää hyväksi vesien tilaa kos-
kevassa päätöksenteossa. 

Tietoa käytetään mm. ympäristölupien 
käsittelyssä ja valvonnassa, vesien tilaluo-
kituksessa ja toimenpideohjelmien laadin-
nassa, vesistökunnostushankkeiden priori-
soinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa, 
ympäristön tila -raportoinnissa, toimintojen 
sijoittumisen arvioinnissa, maakunnallisten 
ohjelmien valmistelussa, tulvatilanteiden 
ennustamisessa ja torjunnassa, ympäristö-
onnettomuuksiin ja satunnaispäästöihin 
liittyvissä lähtötilan arvioinneissa, laillisuus-
valvonnassa ja korvausmenettelyjen tausta-
tietona sekä alueen asukkaiden neuvon-
nassa. Ympäristöhallinnon lisäksi lukuisat 
alueelliset sidosryhmät (kuten kunnat, ka-
lastusalueet, konsultit ja kansalaiset) hyö-
dyntävät seurantatietoja omassa työssään 
ympäristötietojärjestelmä Oivan kautta. 

Vesistömittaukset ovat olleet suomalai-
sen vesiensuojelun menestyksen edellytys ja 

nykyisin vesienhoitolainsäädäntö määritte-
lee vesiseurantatiedon tärkeimmän käyttö-
muodon aluehallinnossa: vesien ekologinen 
ja kemiallinen tila tulee arvioida kuuden 
vuoden määrävälein. Tilaluokittelu sum-
maa kuuden vuoden aikana kertyneen seu-
rantatiedon vedenlaadusta, vesibiologiasta ja 
haitallisista aineista, määritellen vesienhoi-
don tavoitteet (hyvä ekologinen ja kemi-
allinen tila). Mikä tärkeintä, vesienhoidon 
tilaluokittelulla on oikeudellisia vaikutuk-
sia: esimerkiksi turvetuotantoalueen ympä-
ristöluvan myöntämisen edellytykset voivat 
kariutua alapuolisen vesistön heikenty-
neen tilan vuoksi (esimerkiksi korkeim-
man hallinto-oikeudet ratkaisut 2014:176 
ja 20.8.2010/1869). 

Oikeusturvakysymystenkin vuoksi tila-
luokituksessa käytettävän tiedon tulisi siis 
olla riittävän luotettavaa tasoa. Suuri osa 
(noin 40 %) tilaluokituksista joudutaan 
kuitenkin jo nykyisin tekemään mallitar-
kastelujen ym. asiantuntija-arvioiden pe-
rusteella, ilman kunnollisia seurantatietoja. 
Seurantatiedon avulla pitäisi pysytä toden-
tamaan myös vesienhoitotyöhön kohden-
nettujen merkittävien panostusten hyö-
dyt, lähtien laajojen maatalouspoliittisten 
toimenpiteiden vaikutuksesta Itämereen 
kuormitukseen, aina omaehtoisten kun-
nostushankkeiden paikallisvaikutuksiin as-
ti. Tuotetun tiedon laatu voi kuitenkin olla 
em. tarkastelutasoilla erilainen.

Seurannat ja velvoitetarkkailut 
muodostavat tiedontuotannon 
kokonaisuuden
Nykyisin ELY-keskuksissa käytetään seu-
rantaan yhteensä noin 7,3 miljoonaa eu-

Alueellinen päätöksenteko 
ja ympäristötietoisuus tarvitsevat 
seurantatietoa

JARI MUTANEN
dipl.ins., johtaja 
Ympäristövastuualue, 
Pohjois-Savon ELY-keskus
E-mail: jari.mutanen@ely-keskus.fi

JUKKA HASSINEN
FM, Ins., yksikönpäällikkö
Ympäristön tila –yksikkö, 
Pohjois-Savon ELY-keskus
E-mail: jukka.hassinen@ely-keskus.fi

ANTTI KANNINEN 
FT, hydrobiologi
Ympäristön tila –yksikkö, 
Pohjois-Savon ELY-keskus
E-mail: antti.kanninen@ely-keskus.fi

Ympäristön seurannan keskeisin arvo alueellisesta näkökulmasta on tuottaa 
tietoa päätöksentekoon ja ylläpitää ympäristötietoisuutta. Ympäristöseuran-
tojen voimavarojen väheneminen ei saisi heikentää tiedon laatua ja määrää ja 
sitä kautta kansalaisten oikeusturvaa tai tietoisuutta elinympäristönsä tilasta. 
Ympäristötiedon käyttöä ja vaikuttavuutta tulisi päinvastoin edelleen lisätä.
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roa vuodessa (Kuva 1). ELY-keskukset ennakoivat vähintään 
noin 10 prosentin vähenemää seurantaan käytettävässä työajas-
sa vuoteen 2017 mennessä (Kanninen 2013), mutta suurempi-
kin vähenemä on todennäköinen kun ELY-keskusten toimin-
tamäärärahat supistuvat merkittävästi vuoteen 2018 mennessä. 
Analyysituotanto on jo ulkoistettu ja tuottavuustavoitteet ovat 
johtamassa oman näytteenottotyön vähittäiseen loppumiseen, 
kun uutta kenttähenkilöstöä ei rekrytoida poistuvan tilalle. 

Seurannan rahoittajana toimii kolme eri ministeriötä 
(TEM, YM ja MMM), mikä ei toiminnan tulosohjauksen ja 
rahoituksen jatkuvuuden turvaamisen kannalta ole optimaa-
linen tilanne. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja voi-
mavarojen väheneminen ovat keskeinen haaste ympäristön ti-
lan seurannalle, joka on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa 
ja nojaa pitkiin, vertailukelpoisilla menetelmillä tuotettuihin 
aikasarjoihin.

Ympäristöhallinnon seurannan lisäksi tietoa ympäristön 
tilasta saadaan ympäristölupiin perustuvasta, toiminnanhar-
joittajien vastuulla olevasta velvoitetarkkailusta. Tarkkailuoh-
jelmat hyväksytään ELY-keskuksissa ja ne tuottavat suuren 

määrän vesistötietoa; esimerkiksi vuonna 2012 
muut tutkimuslaitokset ottivat noin kaksi ker-
taa enemmän pintaveden vedenlaatunäytteitä 
kuin ELY-keskukset (Kuva 2). Velvoitetarkkai-
lutietoa kertyy kuitenkin vain osasta vesistöjä 
ja perinteisten poistekuormittajien, kuten jä-
teveden puhdistuslaitosten, tarkkailut ovat vä-
hentymässä, kun kuormituksen vähentyessä 
(esim. siirtoviemäreiden ja kiristyvien lupaeh-
tojen myötä) myös tarkkailuvelvoitteita keven-
netään. Erityisesti maa- ja metsätalousvaltaisilla 
alueilla vesistöjen tilan seuranta jää pitkälti ym-
päristöhallinnon vastuulle, koska ko. sektoreilla 
ei ole lainkaan ympäristölupiin perustuvia tark-
kailuvelvoitteita. 

Vuodesta 2007 lähtien käynnissä ollut maa- 
ja metsätalouden vesistövaikutusten seuranta-

ohjelma vastaa ko. toimintojen vesistövaikutusten selvitystar-
peeseen joiltain osin, mutta ohjelma perustuu intensiiviseen 
näytteenottoon ja laajaan analyysivalikoimaan, joten alueelli-
nen kattavuus jää suppeaksi. Esimerkiksi Pohjois-Savossa ky-
seisessä ohjelmassa seurataan yhteensä 10 järven ja joen tilaa, 
kun maatalous on arvioitu merkittävimmäksi tilaa heikentä-
väksi tekijäksi yhteensä lähes sadassa hyvän tilan tavoitteen 
alapuolelle jäävässä vesistössä. Peltoviljely ei vaadi ympäristö-
lupaa, jossa tarkkailuun voitaisiin velvoittaa, mutta ympäris-
tönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava sel-
villä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä 
ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämis-
mahdollisuuksista. Vaihtoehtoja maatalouden vesistövaikutus-
ten seurannan rahoitusmalleja tulisikin pohtia: olisiko tällai-
nen esimerkiksi maataloustuotteiden kuluttajahintaan sisältyvä 
vesiensuojelumaksu? 

  Ympäristöhallinnon ja toiminnanharjoittajien yhteistyön 
mahdollisuuksia ympäristötiedon tuottamisessa ei myöskään 
ole tähän asti ehkä riittävästi tunnistettu. Esimerkiksi yhteis-
rahoitteiset mitta-asemat tai tiettyjen aluekokonaisuuksien yh-
teisseurannat voisivat tuoda kustannussäästöjä ja vaikuttavuut-
ta. Suoranaiset päällekkäisyydet lienee nykyisin karsittu, mutta 
tiedon tuotannon kokonaisuuden hahmottamista ja käytäntö-
jen yhdenmukaistamista hankaloittaa tarkkailuohjelmia kos-
kevan tietojärjestelmän puuttuminen. Tarkkailutulosten rekis-
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seurantahankkeiden metalli‐ ja 
kasviplanktonanalytiikkaa (arvo n. 150 te)
*** Ei sisällä SYKEn rahoitusosuutta

Kuva 1. Seurannan kulurakenne ELY-keskuksissa vuonna 
2014. (arvio; Kanninen 2013 perusteella).

Kuva 2. ELY-keskusten ja mui-
den näytteenottolaitosten ve-
denlaatunäytteenottojen lu-
kumäärät pintavesissä vuonna 
2012 eri ELY-keskusten alueilla 
(pintavesien tilan tietojärjestel-
mä Hertta; Kanninen 2013). 
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teritallennuksetkin ovat edelleen osin ELY-keskusten vastuulla 
ja resurssien puute johtaa siihen, että kaikki tuotettu tieto ei 
välttämättä päädy yleiseen käyttöön tietojärjestelmien kautta. 
Kaikille tiedon tuottajille ja käyttäjille avoimien ja helppokäyt-
töisten tietojärjestelmien kehittäminen onkin avainasemassa, 
jotta ympäristötiedon arvoketjua saadaan lyhennettyä myös 
velvoitetarkkailujen osalta. 

Uusien toimintatapojen mahdollisuudet
Ympäristötiedon hankkimiseenkin löytyy innovatiivisuutta ja 
luovuutta kun olemme siihen vähenevien resurssien kautta pa-
kotettuja. Monitor2020-ohjelman eri hankkeissa kehitettävät 
seurannan uudet teknologiat ja toimintamallit soveltunevat 
tulevaisuudessa parhaiten korvaamaan erityisesti alueellisesti 
kattavan tiedon tuotantoa. Riittävä määrä edustavien vesistö-
jen pitkiä seuranta-aikasarjoja tulee jatkossakin säilyttää, jotta 
säilyy mahdollisuus luotettavasti analysoida pitkän aikavälin 
muutoksia ympäristön tilassa. 

Alueellista kattavuutta voitaneen jatkossa kuitenkin ylläpi-
tää käyttäen seurannan uusia teknologioita ja toimintatapo-
ja, kuten kaukokartoitusta ja kansalaishavaintoja ja sitä kautta 
luopua perinteisestä näytteenottopohjaisesta seurannasta osas-
sa vesistöjä. Edellytyksenä on, että uudet menetelmät kykene-
vät tuottamaan tietoa vesistöjen tilan olennaisista muuttujista, 
menetelmien laatutaso on tiedossa ja niiden tuottamat tiedot 
ovat tietojärjestelmien kautta käytössä. Myös vesistömallit tule-
vat jatkossa olemaan entistäkin tärkeämpi tiedonlähde vesistö-
jen tilan arvioinnissa. Mallit tarvitsevat toimiakseen kuitenkin 
aina myös havaintotietoja ja yksi vesistöseurantojen kehittämi-
sen linja tulisikin olla seurannan optimointi vedenlaatumallin-
nuksen toimivuuden kannalta.

Jatkossa aluehallinto siirtynee ennemmin tai myöhemmin 
kokonaan seurantojen toteuttajasta ympäristötiedon ostajaksi. 
Seurantiedon hankintaan on tiedon käyttötarkoituksesta riip-
puen erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi hydrologisessa seuran-
nassa ELY-keskuksiin on hankittu vuosien saatossa automaat-
tisesti vedenkorkeutta mittaavia asemia ja pintavesiasemien 
osalta automaatioaste on korkea. Osaamista ja henkilöresurs-
seja vaativan asemien ylläpidon ELY-keskukset ovat hoitaneet 
itse.  Vasta vähäisessä määrin laitehankintojen sijasta on han-
kittu asemia palvelusopimuksina, joihin sisältyy myös ylläpito 
eli ostetaan tietoa.  Samoin vesien tilan seurannan osalta tu-
lee ratkaista ostetaanko näytteenottotyötä ja analyysipalveluita 
erikseen vai kokonaisuuksina, hankitaanko suoraan tietojärjes-
telmiin tuotettua tietoa vai peräti jo valmiiksi pitkälle jalostet-

tua tietoa, kuten tila-arvioita. Seurantojen toteutus edellyttää 
jatkossakin hankintaosaamista, jonka keskittämisestä voidaan 
saada kustannussäästöjä. Aluehallinnon virastorakenteen mah-
dolliset muutokset johtanevat luontaisesti myös seurantatoi-
mintojen keskittämiseen entistä suuremmille alueille.  

ELY-keskukset tukevat tehtäviensä myötä työllisyyttä ja yri-
tystoimintaa, joten yhteistyö mm. yritysten ja laitetoimittajien 
sekä muiden seurantietoja tuottavien tahojen kanssa on luon-
teva rooli myös laadukkaan seurantatiedon tuottamisessa. Uu-
sia tuotantotapoja kehitettäessä tulisi samalla panostaa kerätyn 
tiedon entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tavoitteena 
tulee olla, että tulevaisuudessa ympäristötiedon ulkopuolinen 
jalostus entisestään lisääntyy ja erilaiset palveluntuottajat ja so-
velluskehittäjät voivat hyödyntää tietoa palvelujen kehittämi-
sessä ja liiketoiminnan synnyttämisessä.

Lopuksi
Keskeiset kysymykset seurannan kehittämisen kannalta ovat: 
mitä tietoa tarvitaan, mikä on riittävä tietomäärä ja tiedon 
laatutaso, kuinka tieto kustannustehokkaasti hankitaan ja mi-
ten tiedon käyttöä ja vaikuttavuutta lisätään? Ympäristötiedon 
tuottamisen perimmäinen tavoite on asiakkaiden tietotarpei-
den tyydyttäminen, mutta se voi tapahtua eri tietotarpeisiin ja 
eri käyttäjille erilaisella laatutasolla ja erilaisella jalostusasteella 
(Taulukko 1). Keskeistä on löytää optimaalinen laatu ja jalos-
tusaste kuhunkin käyttötarkoitukseen. 

Alueellisen ympäristöhallinnon näkökulmasta ympäristö-
tiedon – oli se sitten peräisin seurannoista tai muista lähteistä – 
saatavuus helppokäyttöisessä ja ymmärrettävässä muodossa on 
avainasemassa ympäristötietoisuuden lisäämisessä.  Nykyises-
sä valtiontalouden tasapainottamiseen tähtäävässä taloustilan-
teessa viranomaisten merkitys tiedon tuottajina ja jalostajina ja 
yleisemmin myös hyvän ympäristön tilan edistäjinä väistämät-
tä vähenee; vastaavasti kansalaisten ja muiden suorien hyödyn-
saajien merkitys nousee entistä suuremmaksi. Ympäristötie-
toisuuden lisääntymisen myötä myös halu hyvän ympäristön 
tilan eteen toimimiseksi toivottavasti kasvaa.  

Kirjallisuus
Kanninen, Antti, 2013. Ympäristön tilan seurantatehtävien organisointi 
ja voimavarat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Selvityksen 
yhteenveto. Julkaisematon raportti, 27 s. + liite.

Tiedon käyttäjä

● ELY-keskus
● konsultit 
● yliopistot ja tutkimuslaitokset
● EU ja kv. yhteisö
● muu viranomainen  
● muut käyttäjät (kansalaiset, yhdistykset, 

 tiedotusvälineet)

 Tiedon jalostusaste 

● Raakadata tietojärjestelmässä 
● Raportti, jossa analysoitu syy-seuraus-

 suhteita 
● Tulkittu tieto, esim. tilaluokitus
● Medialle pelkistetty tieto, älypuhelin-

 sovellukset

Tiedon laatu 

● Perinteinen näytteenottoon ja 

 laboratorioanalyyseihin perustuva tieto 
● Automaattiseurantalaitteet
● Kaukokartoitus
● Kenttämittarit
● Koulutetut havaitsijat
● Kansalaisten havainnot

Taulukko 1. Ympäristötiedon tarpeen jaottelu käyttäjien, jalostusasteen ja laadun perusteella.
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Kuortaneenjärven 
ravinnekuormituksen 
vähennystoimenpiteiden 
ekologiset ja taloudelliset 
vaikutukset 

Vesienhoidon kohteena olevista vesimuodostumista on usein rajallises-
ti aineistoa. Tällöin vesien kuormitusta, tilaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä 
koskevat analyysit ja päätökset joudutaan tekemään eriasteisen epävar-
muuden vallitessa.

O soitamme Kuortaneenjärven esi-
merkin avulla, kuinka ympä-
ristöolosuhteiden ja vesienhoi-

don toimenpiteiden vaikutukset järven 
ekologiseen tilaan sekä niistä aiheutu-
vat kustannukset ja hyödyt voidaan arvi-
oida seurantatiedoilla ja mallinnustulok-
silla. Tarkastelemme ekologista tilaa vain 
järven kokonaisfosforipitoisuuden avulla, 
koska se korreloi virkistyskäyttöä Kuor-
taneenjärvellä haittaavan veden sameu-

den kanssa. Kokonaisfosforipitoisuus on 
Kuortaneenjärvellä myös levien kasvua 
rajoittava ravinne (Aaltonen ja Storberg 
2006). Kuormituksen vähentämistoimen-
piteistä analysoimme kolmea erilaista toi-
menpideyhdistelmävaihtoehtoa. Pyrimme 
myös arvioimaan, millaisella seurannalla 
epävarmuutta voidaan kustannustehok-
kaimmin vähentää.

Runsashumuksinen (Rh) Kuortaneen-
järvi on vähäjärvisen Lapuanjoen ve-

OLLI MALVE
TkT, ryhmäpäällikkö
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
E-mail: olli.malve@ymparisto.fi

TURO HJERPPE
FM, suunnittelija 
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
E-mail: turo.hjerppe@ymparisto.fi

NIINA KOTAMÄKI
FM tutkija
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
E-mail: niina.kotamaki@ymparisto.fi

ANTTI TASKINEN 
PhD., hydrologi
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
E-mail: antti.taskinen@ymparisto.fi
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Neljännessä vaiheessa arvioitiin LLR-mallilla järven koko-
naisfosforipitoisuuden muutos toimenpiteiden vaikutuksesta 
sekä VIRVA-mallilla (Hjerppe ym. 2013) laskevasta fosfori-
pitoisuudesta koituvat virkistyskäyttöhyödyt. 

Viimeisessä vaiheessa tehtiin keskitetty kokonaisarvio 
edellisten vaiheiden tulosten ja epävarmuusarvioiden perus-
teella. Tässä vaiheessa muodostettiin em. malleilla tehtyihin 
Monte Carlo -simulaatioihin perustuva satunnaismuuttuja-
malli (Bayes-verkko, esim. Varis ym. 1990, Uusitalo 2007) 
toimenpidevaihtoehtojen, fosforikuormituksen, järven fos-
foripitoisuuden, ekologisen tilan, toimenpidekustannusten 
ja virkistyskäyttöarvon välisistä vuorovaikutuksista. Mallin 
avulla havainnollistettiin eri tekijöiden väliset riippuvuudet 
(Kuva 2) sekä laskettiin niiden pohjalta tehtyjen ekologis-
ten ja taloudellisten vaikutusarvioiden tilastolliset jakaumat 
(tarkkuus) ja odotusarvot. Niiden perusteella vesienhoidon 
suunnittelijat ja sidosryhmät voivat tarvittaessa arvioida, mil-
laisella varmuudella eri toimenpidevaihtoehdoilla päästään 

44.04

44.08

44.05

44.07

Alavuden kt.

Lehtimäki
Kuortaneen kk.

Alavuden as.seutu

Kuortaneenjärvi

¯
0 105 km

© SYKE, ELY-keskukset (osittain © MML)

Kuva 1. Kuortaneenjärven valuma-alue.

sistöalueen suurin järvi ja kuuluu Etelä-
Pohjanmaan tärkeimpiin loma-asutus- ja 
virkistysjärviin. Sen yläpuolisen valuma-alu-
een pinta-ala on 1 266 km2. Järven valuma-
alue muodostuu neljästä osavaluma-aluees-
ta, joista järven oma, suo- ja metsävaltainen 
lähivaluma-alue (44.04) on alaltaan 432 km2 
(Kuva 1) (Aaltonen ja Storberg 2006). Eko-
logisen luokituksen mukaan järvi on tyydyt-
tävässä tilassa (Hertta 2013). Kuortaneen-
järvi on rehevöitynyt maa- ja metsätalouden 
ravinnekuormituksen vuoksi, mutta järvessä 
on myös voimakas sisäinen kuormitus, joka 
ilmenee syvänteiden ajoittaisena hapenpuut-
teena, kohonneena fosforipitoisuutena sekä 
sinilevien massaesiintyminä. Sisäinen kuor-
mitus hidastaa vesiensuojelutoimenpiteiden 
vaikutusta ja voi ylläpitää järven rehevää ti-
laa, vaikka ulkoista kuormitusta olisi vähen-
netty runsaasti. Kuortaneenjärven tilaa on 
pyritty parantamaan erilaisilla vesiensuoje-
lutoimenpiteillä, joista keskeisimpänä ovat 
olleet hoitokalastus, haja-asutuksen vesien-
suojelun tehostaminen sekä maa- ja metsäta-
louden vesiensuojelun tehostaminen.

Kuortaneenjärven vesien tilan ja 
hoidon arviointi  

Kokonaisarvion tekeminen Kuortaneenjär-
ven fosforikuormituksen vähennystoimen-
piteiden vaikutuksista tapahtui viidessä vai-
heessa. Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin 
pistemäisen kuormituksen, maankäytön ja 
maaperän sekä hydrometeorologisten teki-
jöiden vaikutukset valuma-alueelta järveen 
tulevaan valuntaan ja fosforikuormitukseen. 
Arvio nykykuormituksesta tehtiin VEMA-
LA-mallin (Huttunen ym. 2013; Huttunen 
ym. 2014) ja sen tulosten pohjalta laskettujen valuma-aluei-
den keskimääräisten ravinnetaseiden avulla (Taskinen 2013). 
Tämän perusteella saatiin käsitys eri osissa valuma-aluetta ja 
eri kuormituslähteisiin kohdistuvien toimenpiteiden yhteis-
vaikutuksesta järven fosforikuormaan. 

Toisessa vaiheessa arvioitiin ulkoisen ja sisäisen kuormi-
tuksen vaikutusta Kuortaneenjärven keskimääräiseen fosfo-
ripitoisuuteen. Arvio tehtiin LLR-mallilla (Kotamäki ym. 
2015). Sen avulla voidaan laskea myös, kuinka paljon kuor-
mitusta (ulkoista tai sisäistä) pitää vähentää, jotta päästään 
fosforipitoisuuden perusteella hyvään ekologiseen tilaan. 

Kolmannessa vaiheessa arvioitiin KUTOVA-työkalul-
la (Hjerppe ym. 2013, Hjerppe ja Väisänen 2014) kahden 
eri toimenpideyhdistelmän (vähän ja paljon toimenpiteitä) 
(Taulukko 1) kustannukset ja kuormitusvaikutukset neljälle 
Kuortaneenjärven osavaluma-alueelle (Kuva 1). Kolmas tar-
kasteltava vaihtoehto oli nykytila, eli kuormitus ilman toi-
menpiteitä. 
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Kuva 2. Kuortaneenjärven vesienhoitotoimenpiteet (päätösmuuttujia) ja niiden vaikutukset kuormitukseen, järven tilaan (satun-
naismuuttujia) sekä kustannuksiin ja virkistyskäyttöarvoon (kustannus- ja hyötymuuttujat).

Taulukko 1. Toimenpiteet eri päätösvaihtoehdoissa osa-alueittain

 44_04 44_05 44_07 44_08

  Vähän  Paljon Vähän Paljon Vähän Paljon Vähän Paljon
  toimia toimia toimia toimia toimia toimia toimia toimia

Suojavyöhykkeet ha 16 16 32 88 8 27 31 79

Kosteikot kpl 84 113 37 71 35 63 86 86

Talviaikainen kasvipeitteisyys ja 
monivuotiset nurmet ha 208 208 401 1765 106 662 386 940

Säätösalaojitus ha 0 0 0 0 0 885 0 0

Ravinnetaseen hallinta ha 0 8263 2900 4925 2930 3405 600 4804

Hakkuualueiden suojavyöhyke ha 6 6 4 4 4 4 3 3

Metsätalouden putkipadot ha 19 19 13 13 12 12 13 13

Viemäröinnin laajentaminen 
haja-asutusalueille kiinteistöä 0 0 0 66 0 96 0 100

Uudet haja-asutuksen 
kiinteistökohtaiset jätevesien 
käsittelyjärjestelmät kiinteistöä 0 407 0 576 0 288 0 541

Uudet loma-asutuksen 
kiinteistökohtaiset jätevesien 
käsittelyjärjestelmät kiinteistöä 145 149 0 73 0 52 78 78

Pintavalutuskenttä 
(ei pumppausta) ha 513 513 0 395 341 341 107 107

Virtaaman säätö ha 582 582 0 463 357 357 107 107

Kemiallinen käsittely ha 0 0 0 0 0 376 0 107

Kustannukset yhteensä 
(odotusarvo) €/v 310 000 1 280 000 310 000 1 240 000 310 000 1 300 000 300 000  1 250 000
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Kuortaneenjärvi
Kokonaisfosfori-
pitoisuus, µg/l

Ekologinen �la
kokonaisfosfori-

pitoisuuden 
perusteella

Virkistys-
käy�öarvo

Sisäinen kuormitus
kg fosforia / vuosi

Kuormitus 
alueelta 44.04
kg fosforia / vuosi

Kuormitus 
alueelta 44.07
kg fosforia / vuosi

Kuormitus 
alueelta 44.08
kg fosforia / vuosi

Kuormitus 
alueelta 44.05
kg fosforia / vuosi

Toimenpiteet 
alueella 44.04

Toimenpiteet 
alueella 44.05

Toimenpiteet 
alueella 44.07

Toimenpiteiden  
kustannukset

Toimenpiteet 
alueella 44.08

VT1502_8-13_Malve.indd  10 26.2.2015  10:08:13

creo




10 www.vesitalous.fi 11Vesitalous 2/2015

 TIEDON ARVO SYNTYY KÄYTÖSTÄ

Taulukko 2. Odotusarvot kustannuksille, kuormitukselle, järven fosforipitoisuudelle ja virkistyskäytön hyödylle 
sekä todennäköisyys, että järven tavoitetila saavutetaan.

hyvään ekologiseen tilaan, mikä on paras toimenpidevaihto-
ehto ja kuinka paljon siitä on odotettavissa kustannuksia ja 
virkistyskäyttöhyötyjä (niiden odotusarvo).

Vesienhoitotoimenpiteiden vaikutukset ja 
arviointiin liittyvä epävarmuus
Kuvassa 3 on esitetty kustannusten, Kuortaneenjärveen tu-
levan fosforikuormituksen, järven fosforipitoisuuden, vir-
kistyskäytölle syntyvien hyötyjen ja järven ekologisen tilan 
todennäköisyydet (tn) eri vesiensuojelutoimenpiteiden seu-
rauksina. Kuvan toimenpidevaihtoehdot ovat i) nykytila (ei 
toimenpiteitä), ii) tilanne, jossa on toteutettu toimenpiteitä 
lähinnä Kuortaneenjärven lähivaluma-alueella (44.04) ja iii) 
tilanne, jossa on toteutettu paljon toimenpiteitä kaikilla osa-
valuma-alueilla. Muuttujien odotusarvot kussakin vaihtoeh-
dossa on esitetty taulukossa 2.

Vaihtoehtojen välillä on huomattavia eroja toimenpitei-
den kustannusten (Kuvat 3 a-c) ja järveen valuma-alueelta 
tulevan fosforikuorman (Kuvat 3 d-f) osalta. Sen sijaan jär-
ven fosforipitoisuuden ja virkistyskäytölle syntyvien hyöty-
jen jakaumat ovat melko leveät ja erot vaihtoehtojen välillä 
pienempiä. Tähän vaikuttaa sisäinen kuormitus, jonka osuus 
kokonaiskuormituksesta on suuri. Lisäksi leveä jakauma 
osoittaa epävarmuuden kertymistä tarkastelussa. Toisaal-
ta mallinnettu järven kokonaisfosforipitoisuuden jakauma 
noudattaa melko hyvin vaihtelua havaituissa pitoisuuksissa 
(vuotuisten keskiarvojen vaihtelu 45-80 µg/l, kaikkien ha-
vaintojen vaihtelu 14-120 µg/l). 

Todennäköisyys, että järvi on vähintään hyvässä ekolo-
gisessa tilassa nykyisin eli ilman esitettyjä toimenpiteitä on 
vain 13 prosenttia (Kuva 3m). Ekologinen tila voidaan ar-
vioida kokonaisfosforipitoisuuden perusteella ja sen odotus-
arvo on tällöin 62 µg/l, joka on lähellä havaittujen pitoi-
suuksien keskiarvoa (2000-2011, kasvukausi 1.6.-30.9.) 61 
µg/l. Jos toimenpiteitä suoritettaisiin kaikilla osa-alueilla täy-
dessä laajuudessaan, todennäköisyys tavoitetilan saavuttami-
seen on 36 prosenttia (Kuva 3o), kokonaisfosforipitoisuuden 
odotusarvon ollessa tuolloin 50 µg/l (kuva 3i). Jos ”paljon 
toimenpiteitä” -vaihtoehto toteutettaisiin ainoastaan Kuor-
taneenjärven lähialueella (44.04) (Kuva 3n), todennäköi-
syys tavoitetilan saavuttamiseen olisi puolestaan 17 prosent-
tia, kokonaisfosforipitoisuuden odotusarvon ollessa 59 µg/l. 
Huomattavaa on, että yksittäisillä osavaluma-alueilla tehtä-
vien toimenpiteiden vaikutukset järven tilaan olisivat hyvin 

samankaltaiset kaikilla osa-alueilla.
Fosforipitoisuuden pienenemisestä syntyvät hyödyt las-

kettiin vertaamalla järven virkistyskäyttöarvoa nykytilassa ja 
eri toimenpidevaihtoehtojen seurauksena. Nykytilassa virkis-
tyshyödyn odotusarvo on nolla, mutta sen jakauma on melko 
leveä ja symmetrinen (Kuva 3j). Epävarmuuden suuruuteen 
vaikuttaa merkittävästi järven fosforipitoisuuden arviointiin 
liittyvä epävarmuus. Mikäli toimenpiteitä toteutetaan vain 
Kuortaneenjärven lähialueella, hyödyt olisivat noin 50 000 €  
vuosittain ja kaikilla osavaluma-alueilla toteutetut laajamit-
taiset toimenpiteet parantaisivat vedenlaatua sen verran, et-
tä virkistyskäyttöhyödyt olisivat noin 160 000 €/v (Tauluk-
ko 2). 

Toimenpiteiden kustannukset olisivat kertaluokkaa hyö-
tyjä suuremmat, lähialueen toimenpiteiden kustannukset oli-
sivat noin 1,3 miljoonaa euroa vuosittain ja kaikkien osava-
luma-alueiden noin 5,1 miljoonaa euroa. Kustannukset ja 
hyödyt eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia, sillä kus-
tannukset ovat toimenpiteiden kokonaiskustannuksia, mutta 
hyödyt kuvaavat vain käyttöhyötyjä, eivätkä ota huomioon 
esimerkiksi vesistön perintö- tai olemassaoloarvoa. Vaikka 
toimenpiteillä saavutettaisiin jopa kolmanneksen vähennys 
Kuortaneenjärveen tulevasta ulkoisesta kuormituksesta, ei 
tarkastelun perusteella järven tila muutu vielä hyväksi. Tä-
tä selittää suuri sisäinen kuormitus sekä se, että malli ei ota 
huomioon ulkoisen kuormituksen mahdollista vaikutusta si-
säisen kuorman suuruuteen. Sisäisen kuormituksen vähen-
täminen vaikuttaisi kuitenkin olevan kustannustehokasta ja 
välttämätöntä järven tilan parantamiseksi.     

Johtopäätökset 
Olemme esittäneet, kuinka seuranta-aineistoihin perustu-
via tila- ja vaikutusarvioita voidaan mallinnuksen keinoin 
yleistää koskemaan vähemmänkin seurattuja vesimuodostu-
mia. Kuortaneenjärven osalta tulokset osoittivat, ettei hyvää 
ekologista tilaa saavuteta pelkillä valuma-aluetoimenpiteillä. 
Toimenpiteiden kustannukset ovat pelkkiä virkistyskäyttö-
hyötyjä huomattavasti suuremmat. Tarkastelu osoitti myös 
vakavimmat tiedon puutteet ja epävarmuudet. Esimerkiksi 
hyvään tilaan pääsemiseksi pitäisi vähentää sisäistä kuormi-
tusta, jonka suuruutta ilman riittävää fosforitaseen seurantaa 
on mahdoton tarkkaan arvioida. Myös sisäiseen kuormituk-
seen kohdistuvien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden vai-
kutuksia pitäisi seurata laajemmin ja pidemmän aikaa, jotta 

Muuttuja Nykytila Paljon toimenpiteitä lähialueella Paljon toimenpiteitä kaikilla alueilla

Toimenpiteiden kustannukset (€/v) 0 1 275 000 5 084 000

Järveen tuleva kuormitus (tn P/v) 21 000 19 000 14 000

Järven fosforipitoisuus (μg/l) 62 59 50

Hyödyt virkistyskäytölle (€/v) 0 47 000 163 000

Todennäköisyys, että vähintään hyvä 
ekologinen tila saavutetaan 13% 17% 36%
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niistä saataisiin riittävän tarkka ja yleistettävä arvio. Vesien-
hoidossa olisi tarvetta laajamittaiselle hyötyjen arvioinnille, 
koska kokemukset osoittavat, että pelkät virkistyskäyttöhyö-
dyt jäävät usein selvästi arvioituja toimenpiteiden kustan-
nuksia alhaisemmiksi. 

Vaikka Kuortaneenjärven tuloksia ei voida suoraan yleis-
tää, niin niiden tuottamiseen käytetty laskentatapa soveltuu 
laajemminkin vesienhoidon toimenpidevaihtoehtojen vai-
kuttavuuden arvioinnissa. Esimerkiksi vesienhoidon toisella 

suunnittelukaudella vuonna 2014 SYKE teki vastaavat laskel-
mat ilman satunnaismuuttujamallitusta usealle kymmenel-
le vesimuodostumalle ympäri Suomea. Kokemus on kuiten-
kin osoittanut, ettei epävarmuuksia osata ottaa vesienhoidon 
suunnittelussa ja päätöksenteossa realistisesti huomioon, ei-
kä niiden laskennalliseen arviointiin ole toistaiseksi laajem-
massa mitassa ryhdytty. Jotta siihen päästäisiin, pitäisi käydä 
laajempi keskustelu ja luoda selkeä ohjeistus epävarmuuksi-
en ja riskien arviointiin sekä toimenpiteiden mitoitukseen. 

Kuva 3. Todennäköisyysjakaumat Kuortaneenjärven vesienhoitotoimenpiteiden kustannuksille (a-c), fosforikuormitukselle (d-f ), 
fosforipitoisuudelle (g-i), virkistyskäytön hyödyille (j-l) ja ekologiselle tilalle (m-o) nykytilassa, merkittävillä toimenpiteillä lähivalu-
ma-alueella ja kaikilla alueilla. Fosforipitoisuuden ja virkistyskäytölle syntyvien hyötyjen odotusarvon luokka on merkitty punai-
sella. 
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Pitäisi esimerkiksi päättää, millaisella varmuudella hyvään ti-
laan pitäisi päästä sekä se, kuinka vesienhoidon hyöty- ja kus-
tannusarviot yhteismitallistetaan. Käytännössä toimenpiteet 
pitäisi mitoittaa esimerkiksi niin, että lasketaan ekologinen 
tila-arvio sekä kustannukset ja hyödyt halutulla riskitasolla 
(todennäköisyydellä) tai laskemalla niiden tilastojakaumilla 
painotetut odotusarvot. 

Vesien seurannassa puolestaan tulisi nimetä vesienhoi-
toon liittyvät suurimmat epävarmuustekijät, kuten haja-
kuormituksen, vesimuodostuman fosforitaseen ja sisäisen 
kuormituksen arviointi, ja kohdentaa resursseja niiden tar-
kentamiseen. Seurannan kohdentaminen ravinnetaseisiin loi-
si edellytykset ulkoisen ja sisäisen kuormituksen keskinäisen 
vaikutuksen mallintamiseksi. Epävarmuutta voidaan vähen-
tää ja arvioita tarkentaa mm. tunnistamalla ja mitoittamalla 
luonnollisen ajallisen ja paikallisen vaihtelun syyt ja kohden-
taa seurantaa sen sinne, missä vaihtelu on suurinta. Lisäksi 
pitäisi mitata muuttujia, joille mallien on tunnistettu olevan 
herkimpiä, esimerkiksi kuormitusvaikutusmallin (LLR) tark-
kuutta voisi parantaa seuraamalla ravinnetaseita. Vesienhoi-
don taloudellisten vaikutusten arvioinnissa puolestaan suurin 
epävarmuus ja tiedon tarve kohdistuu hyötyjen arviointiin.

Vesienhoidon suunnittelussa yksi kehittämistarve on epä-
varmuuksien viestintä sekä niihin asennoituminen ja niiden 
ottaminen huomioon päätöksenteossa. Selkeintä olisi, jos 
epävarmuuksien huomioon ottamisen suunnittelussa olisi 
selkeä ohjeistus. Epävarmuuksiin tulisi asennoitua seuran-
taan, tutkimukseen ja päätöksentekoon luonnollisesti ja väis-
tämättä kuuluvana tosiasiana ja pyrkiä mitoittamaan seuranta 
ja toimenpiteet niin, että hyvään tilaan tarvittavien toimen-
piteiden kustannusten ja hyödyt ja niihin liittyvät riskit voi-
daan realistisesti suunnittelussa ottaa huomioon. 
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Orgaanisen aineksen 
huuhtoutuminen on kasvussa 
- monilähteisen informaation 
yhdistäminen

Orgaanisen aineksen huuhtoutumisprosessit ovat voimistuneet laajoil-
la alueilla Skandinaviassa, Iso-Britanniassa sekä osissa Kanadaa ja Poh-
jois-Amerikkaa. Orgaanisen aineksen huuhtoutumisen kasvua on havait-
tu myös Suomessa. Yksi tärkeimmistä seurantojen kehittämistavoista on 
analysoida uudelleen olemassa olevaa informaatiota pitkältä ajanjaksolta. 

Humuksella tarkoitetaan vedessä 
esiintyvää eloperäistä orgaanista ai-
netta, eli kasvien hajoamistuottei-

ta, jotka antavat vedelle ruskeankeltaisen 
värin. Humus koostuu orgaanisesta hii-
lestä, orgaanisesta typestä ja fosforista se-
kä useista muista yhdisteistä. Metsissä ja 
soilla syntyy luonnostaan kasvien maatu-
misen yhteydessä orgaanista ainesta, jota 
sateet huuhtovat vesistöihin. Huuhtoutu-
misen kasvu voi rehevöittää vesiekosystee-
mejä mikrobikierron muutosten seurauk-
sena, mutta vesien tummuessa niiden oma 
perustuotanto voi myös pienentyä.  

Suomen järvien orgaanisen aineksen 
eli humuksen pitoisuus on yksi maapal-
lon korkeimmista ja valtaosa järvistämme 
luokitellaan humuspitoisiksi (Kortelainen 
1993). Humus on keskeinen Suomen ve-
sien ekologiaan vaikuttava tekijä, sillä hu-
muksella on monia suoria ja epäsuoria 
vaikutuksia vesistöissä (mm. valaistusolo-
suhteet, lämpötila, happamuus, happiolo-
suhteet, energia- ja ravinnetalous, ympä-
ristömyrkkyjen ja metallien biosaatavuus, 
ravintoketjut), esim. Kortelainen (1993), 
Palviainen ja Finer (2013).  

Humuksen huuhtoutuminen on kas-
vussa monin paikoin. Seuraavassa tarkas-
tellaan huuhtoutumisen kasvua ja siihen 
johtavia tekijöitä ja prosesseja, sekä pohdi-
taan muutoksia Simojoella perustuen pit-
kiin seuranta-aikasarjoihin ja mallitulok-
siin.

Orgaanisen aineksen 
huuhtoutumisen kasvuun 
vaikuttavia tekijöitä
Orgaanisen aineksen pitoisuudet ja 
huuhtoutumisprosessit ovat voimistu-
neet laajoilla alueilla mm. Skandinavias-
sa, Iso-Britanniassa, ja osissa Kanadaa ja 
Pohjois-Amerikkaa. Asiasta keskustellaan 
laajalti kansainvälisesti. Ilmastonmuu-
tos ja happaman laskeuman vähentymi-
nen nähdään tärkeimpinä muutoksen ai-
heuttajina. Kuivakausien voimistuminen, 
muutokset sadannassa ja valunnan kulku-
reiteissä, muutokset maaperän lämpötilas-
sa ja voimistunut mineralisaatio, kasvava 
CO2 -pitoisuus ja biomassan kasvu, sekä 
maankäytön muutokset voivat olla vaikut-
tavia tekijöitä. 

Käsitykset eri tekijöiden merkityksestä 
eri alueilla vaihtelevat (Clark et al., 2010, 
viitteineen). DOC- pitoisuuksia on tutkit-
tu paljon enemmän kuin ainevirtoja (Räike 
et al., 2012), ja suurin osa havaituista tren-
deistä koskeekin muutoksia pitoisuuksissa. 
Myös metsätalouden kunnostusojitukset 
vaikuttavat samaan suuntaan kuin ilmasto-
tekijöiden äärevöityminen lisäten etenkin 
orgaanisen kiintoaineksen kuormaa, mut-
ta liuenneen orgaanisen aineksen (DOC) 
kuormitus voi myös pysyä ennallaan tai 
jopa vähentyä (Palviainen ja Finer, 2013).  

Suomessa sekä joissakin pienissä met-
säjärvissä (esim. Vuorenmaa et al. 2006), 
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di (kts. Fleming-Lehtinen et al., 2014), osin samoilla alueil-
la joilla orgaaninen jokikuormitus on kasvussa. Orgaanisen 
kuormituksen kasvulla tulee kuitenkin todennäköisesti jat-
kossa olemaan tärkeämpi rooli rannikkovesien mikrobituo-
tannolle ja rehevöitymiselle.

Simojoen vesistöalue -  monilähteistä 
seurantadataa 1960-luvulta lähtien
Simojoen vesistöalue (3160 km2) (Kuvat 1a ja 1b) on met-
sä- ja suovaltainen pohjoinen vesistöalue, joka ei ole muuttu-
nut kovin voimakkaasti luonnontilasta. Simojoki on rakenta-
maton lohijoki, jonka ravinnekuormitus on peräisin pääosin 
metsätalouden toimenpiteistä ja jonkin verran turvetuotan-
nosta.  Humuksen eli orgaanisen aineksen huuhtoutumista 
ja muutoksia tutkittiin Simojoen vesistöalueella i) tarkaste-
lemalla pitkiä seurannan aikasarjoja eri lähteistä, sekä ii) tes-
taamalla prosessipohjaista orgaanisen aineksen huuhtoutu-
mismallia - INCA-C (Futter et al., 2007). 

Humuksen ainevirrat joesta mereen lisääntyivät merkit-
tävästi >40 vuoden tutkimusjaksolla (1966-2008) (Kuva 2). 
Kuvassa 2a nähdään vuoden keskilämpötila – lämpimäm-
mät vuosikymmenet 1990- ja 2000-luvulla erottuvat hyvin 
verrattuna aikasarjan alkupuoliskoon. Kuvassa 2b on SY-
KEn vesistömallilla laskettu maankosteusvaje (mm), jota 
käytettiin vuorokauden aika-askelella myös INCA-C mallin 
syöttötietona. Erot hyvin sateisten (mm. 1965, 1987, jak-
so 1998-2000) ja hyvin kuivien vuosien (mm. 1969, 1973, 
1994, 2002-03 ja 2006) välillä olivat huomattavia.  Joina-
kin vuosina tulvat Simojoella ovat erittäin voimakkaita (Ku-

latvapuroissa (Sarkkola et al., 2009) että joillakin isoilla ve-
sistöaluilla on havaittu kasvavia pitoisuustrendejä, mut-
ta yksiselitteistä huuhtoutumisen kasvua laajoilla alueilla ei 
ole todettu. Räike et al (2012) selvittivät valtakunnallisesti 
DOC -kuormituksen muutoksia 29 vesistöalueella Suomes-
sa jaksolla 1975-2010. Kasvavia trendejä (non-normalised 
CODMn) havaittiin kolmella pohjoisella alueella (Kiimingin-
joki, Iijoki, Simojoki), ja väheneviä kahdella alueella (Kymi-
joki, Kokemäenjoki).  

Laskevat trendit liittyivät pistekuormituksesta peräisin 
olevan orgaanisen kuormituksen vähenemiseen. Pohjan-
maan joissa havaittiin muutoksia, jotka olivat osin ristiriitai-
sia, riippuen käytetystä menetelmästä (Räike et al., 2012). 
Monissa Pohjanmaan jokivesistöissä orgaanista ainesta ku-
vaavat COD-pitoisuudet ovat 1960-1970- luvuilla kohon-
neet metsäojitusten takia nimenomaan kevättulvan aikaan, 
verrattuna vanhoihin mittauksiin jaksolla 1913-31 (Alasaare-
la ja Heinonen, 1984). 2000-luvulla TOC-pitoisuudet ovat 
lähteneet monissa vesistöissä (mm. Kyrönjoki, Perhonjoki, 
Siikajoki, Oulujoki) taas nousuun (Fleming-Lehtinen et al., 
2014), ilmeisesti ilmastotekijöiden takia. 

Jokien tuoma orgaaninen kuormitus päätyy rannikkoalu-
eille. Kahdeksassa Suomen rannikkoalueiden 20 havainto-
pisteestä on havaittu orgaanisen hiilen (TOC) pitoisuuksi-
en nousua, mikä heijastaa jokien mukana rannikolle tulevaa 
lisääntynyttä humuskuormaa, vaikka valtaosa tulevasta ai-
neksesta poistuukin eri prosessien kautta (laimeneminen, 
fotokemialliset reaktiot, hajoamisprosessit, flokkulaatio, se-
dimentaatio). Erityisesti kaikilla viidellä Merenkurkun ja 
Perämeren asemalla havaittiin kasvava TOC-pitoisuustren-

Kuva 1a. Simojoen vesistöalue (3160 km2), jako yhdeksään osavaluma-alueeseen ja havaintopisteet.
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va 2c), suurimmat tulvat jaksolla mitattiin 
vuonna 2000 jolloin myös orgaanisen ai-
neksen kuormitus mereen oli suurin, lähes 
35000 tn/vuosi. Sateisina vuosijaksoina 
vesivirrat maaperän pintakerroksissa voi-
mistuvat, huuhtoen tehokkaasti orgaanis-
ta ainesta maaperästä vesistöön ja edelleen 
mereen. Vaikuttaa siltä, että ilmiö voimis-
tuu pitkien kuivajaksojen jälkeisinä sateisi-
na vuosina (jakso 1998-2000) (Lepistö et 
al., 2014). 

TOC-pitoisuudet erityisesti syystulvi-
en aikana ovat suurempia kuin vastaavi-
en tulvien aikana aikaisemmin (Lepistö et 
al., 2008), johtaen sateisina syksyinä entis-
tä suurempiin kuormitushuippuihin. Tä-
mä viittaa siihen että orgaanisen aineksen 
hajoamisprosessit maaperässä ovat voimis-
tuneet. Syksyisin huuhtoutumiselle altista 
orgaanista hiiltä on metsissä ja soilla aiem-
paa enemmän. Myös vuosien välinen vaih-
telu kuormituksen suhteen on merkittävää. 
Neljänä sateisimpana kesänä (5700-12800 
tn/vuosi) humuksen huuhtoutumismäärä 
oli keskimäärin yli viisinkertainen verrat-
tuna vastaavasti kuivimpiin kesiin (900-
2300 tn/vuosi).  

Joinakin vuosina maa on routaantunut 
syvälle, leutoina talvina taas routaa on hy-
vin vähän ja maa on roudassa vähemmän 
aikaa sulaen välillä osittain pois. Näiden 
leutojen, vähäroutaisten talvien jälkeen 
humusta huuhtoutuu Simojoen kevättul-
van yhteydessä huomattavasti enemmän - 
yli kaksinkertainen määrä (Lepistö et al., 
2014). Leutojen talvien (routaa max 50-
60 cm) jälkeisenä kevätkautena pitoisuu-
det ovat huomattavasti suurempia kuin sy-
väroutaisten (110-120 cm) talvien jälkeen 
(Kuva 3). Joissain tutkimuksissa pienen 
valuma-alueen mittakaavassa (mm. Haei 
et al., 2010) on havaittu että kylmät, syvä-
routaiset talvet lisäisivät TOC-huuhtoutu-
mista seuraavana keväänä, mutta Simojo-
en tulokset isolla vesistöalueella osoittavat 
päinvastaista. Eri prosessien merkitys eri 
mittakaavoissa on tärkeää: prosessit jotka 
ovat oleellisia vesistöalueen latvoilla, voivat 
olla merkityksettömiä ison alueen alaosissa.

-3
-2
-1
0
1
2
3
4

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Vu
od

en
 k

es
ki

lä
m

pö
til

a(
o C

) 

-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0

M
aa

n 
ko

st
eu

sv
aj

e 
(m

m
)  

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Vu
os

iv
al

un
ta

 (m
m

) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

TO
C 

-k
uo

rm
a 

 (t
n/

vu
os

i) 

Kuva 1b. Kevättulva Simojoella 15.5.1997. Kuva: Esko Kuusisto

Kuva 2. a) Vuoden keskilämpötila (oC), 
b) maaperän kosteusvaje (mm), c) vuo-
sivalunta (mm), ja d) orgaanisen ainek-
sen kuormitus Simojoen vesistöalueel-
ta merialueille jaksolla 1962-2008.

VT1502_14-18_Lepistö_Kortelainen.indd  16 26.2.2015  10:10:22

creo




16 www.vesitalous.fi 17Vesitalous 2/2015

 TIEDON ARVO SYNTYY KÄYTÖSTÄ

y = -0.0007x2 + 0.054x + 13.26 
R² = 0,37 
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Kuva 4. INCA-C mallilla simuloidut ja mitatut TOC-pitoisuudet  
(mg  l-1)  a) Simojoen yläjuoksulla (osavaluma-alue 1), b) keski-
juoksulla (osavaluma-alue 5) ja c) lähellä jokisuuta (osa-valu-
ma-alue 9). Vuosijakso on 1962-2008 (Lepistö et al., 2014).
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Kuva 3. Kevään TOC-pitoisuus (mg l-1) Simojoella verrattu-
na edellisen talven suurimpaan mitattuun roudan syvyyteen 
(cm) kuukausikeskiarvona. Vuosijakso 1971-2008 (Lepistö et 
al., 2014).

kuormittaa vesiekosysteemejä - muuttamalla ravintoketjuja 
itse jokivedessä ja rannikkovesissä.  

Sään ääri-ilmiöillä on merkittävä vaikutus myös orgaa-
nisen aineksen kuormitukseen. Vuosien välinen vaihtelu on 
erittäin voimakasta. Vaikuttaa siltä että pitkien kuivuusjak-
sojen jälkeinen huuhtoutuminen seuraavina sateisina vuosina 
on entistäkin voimakkaampaa. Ilmaston muuttumisen myötä 
leudot, vähäroutaiset talvet tulevat lisääntymään johtaen ai-
empaa suurempiin kuormitushuippuihin. Samoin, voimak-
kaiden syyssateiden rooli orgaanisen aineksen kuormitukses-
sa lisääntyy. 

Orgaanisen kuormituksen kasvu aiheuttaa haasteita mm. 
vedenpuhdistusprosesseille ja kustannusten kasvua tulevai-
suuden vesihuollolle. Pitkät seuranta-aikasarjat – yhdessä 
mallinnuksen kanssa - ovat erittäin hyödyllisiä tämänkaltai-
sissa tutkimuksissa, jossa mahdollisia huuhtoutumisen muu-
tokseen vaikuttavia tekijöitä on monia, ne vaikuttavat yh-
tä aikaa ehkä eri suuntiin, eikä kaikkia olennaisia prosesseja 
välttämättä tunneta. Eri lähteistä peräisin olevan seurantada-
tan yhteiskäyttö avaakin uusia mahdollisuuksia.  

INCA-C-mallisovellus Simojoen alueelle 

Orgaanisen aineen huuhtoutumismalli INCA-C (Futter et 
al., 2007) sovellettiin Simojoen vesistöalueelle (3160 km2), 
päämääränä myös testata mallin toimivuutta aiempaa suu-
remmassa mittakaavassa. Mallisovellusta varten vesistöalue 
jaettiin yhdeksään osa-valuma-alueeseen, joista kukin jaettiin 
kuuteen maankäyttöluokkaan. Mallinnuksessa huomioitiin 
metsätalouden muuttuminen perustuen Metlan metsätilas-
tollisten vuosikirjojen aineistoon: 1970-luvulla metsätalou-
den toimenpiteitä tehtiin vuosittain 2…2,5 prosentin alalla 
vesistöalueen pinta-alasta, pienentyen asteittain 0,8…1 pro-
senttiin 1980-1990-luvuilla.  

Mallilla pystyttiin simuloimaan sekä TOC-pitoisuuden 
taso ja ajallinen vaihtelu 1962-2008 yhdeksällä osa-alueella 
(R2=0.10-0.62), että virtaaman vaihtelu kahdessa pisteessä, 
jossa simuloituja arvoja voitiin verrata mitattuihin (R2=0.83-
0.80).  Kuvassa 4 nähdään mallilla simuloidut TOC-pitoi-
suudet kolmessa pisteessä: joen latvoilla (osavaluma-alue 1), 
keskijuoksulla (osavaluma-alue 5) ja lähellä merta (osavalu-
ma-alue 9) (Lepistö et al., 2014). On huomattava että TOC 
-pitoisuuksissa ei ole havaittu tilastollisesti merkitsevää kas-
vua, mutta kuormituksessa on. Mallilla simuloitiin myös 
keskimääräisten TOC-ainevirtojen (g m-2a-1) muutos vesis-
töalueen latvoilta jokisuistoon, sekä arvioitiin että noin puo-
let Simojärveen (Kuva 1) tulleesta orgaanisesta hiilestä va-
pautui hiilidioksidina ilmaan. 

Johtopäätöksiä
Ison vesistöalueen, kuten Simojoen mittakaavassa (>3000 
km2), ilmastotekijöiden merkitys orgaanisen aineksen kuor-
mituksessa on tärkeämpi kuin metsätalouden. Paikallisesti 
metsätalouden toimet ja turvetuotanto kuormittavat vesiä, 
aiheuttaen esimerkiksi rantojen liettymistä ja muuten puh-
taina säilyneiden vesien rehevöitymistä ja nuhraantumista. 
Metsätalouden kuormitus painottuu yleensä voimakkaam-
min latvavesiin, kun taas ilmastotekijät muuttavat ainevirtoja 
koko vesistöalueiden mittakaavassa. Huuhtoutumisen kasvu 
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M aatalouden fosforikuormituksen 
osuus ihmistoiminnoista aiheu-
tuvasta vesien kokonaisravinne-

kuormituksesta on noin 63 prosenttia ja 
typpikuormituksen noin 51 prosenttia 
(Suomen ympäristö 2007). Kuormituksen 
vähentämiseksi on tehty paljon työtä. Pel-
tojen ravinnetaseiden alenemisen perus-
teella voitaisiin odottaa jo merkittävämpää 
vesistökuormituksen alenemaa kuin mitta-
uksilla on todennettu. Kuormituksen vä-
hentyminen on hidasta, viiveet maaperäs-
sä ovat pitkiä ja havaitut muutokset voivat 
olla ristiriitaisia. Hajakuormituksen muu-

Maa- ja metsätalouden 
aiheuttama hajakuormitus 
– havaitaanko muutoksia 
pitkällä jaksolla?

toksista tarvitaan mahdollisimman täsmäl-
listä tietoa - sekä ravinnepitoisuuksista että 
vesimääristä. Tietoa yli 30 vuoden aikana 
tapahtuneista muutoksista saadaan kont-
rolloidusti tutkimusvaluma-alueilta.

Täsmätietoa hajakuormituksen 
muutoksesta pitkällä jaksolla
Tutkimusvaluma-alueiden verkosto on laa-
ja. Se sisältää 35 aluetta ja kattaa edusta-
vasti maan eri osien ilmasto-olot, laajalti 
erityyppisiä metsäalueita sekä suppeam- 
min maatalousvaltaisia valuma-alueita 
(Kuva 1, taulukko 1). Vedenlaatua analy-
soidaan kahdellatoista asemalla. 

Vesinäytteiden määrä on vaihdellut 
vuosittain paljon riippuen mm. alueil-
la käynnissä olevista tutkimushankkeista 
ja niiden luonteesta. Erityisesti maatalo-
usvaltaisilla alueilla näytemäärät ovat ol-
leet ajoittain suuria vaihdellen keskimää-
rin 23-58 näytettä vuodessa  (Taulukko 1). 
Vesinäytteistä on tehty alueesta ja tutki-
musaiheesta riippuen analyysejä noin 20 
vedenlaatumuuttujasta. Kolmella valuma-
alueella on nykyisin käytössä automaatti-
nen, optinen vedenlaadun mittausanturi, 
jolla mitataan nitraattityppeä ja sameutta 
kerran tunnissa. 

Seurantatulosten avulla on arvioi-
tu maatalouden osuutta kokonaisravin-
nekuormasta sekä veden laadun ja ravin-

Maa- ja metsätalouden kuormitus on vähenemässä, mutta monen mieles-
tä liian hitaasti. Pitkät aikasarjat tutkimusvaluma-alueilta mahdollistavat 
maa- ja metsätalouden ravinne- ja kiintoainekuorman, pitoisuuksien sekä 
hydrologisten muutosten tarkastelun - maankäytön ja ilmaston muuttues-
sa samanaikaisesti. Aikasarjojen arvo ympäristömuutosten seurannassa ja 
tutkimuksessa kasvaa edelleen niiden pidentyessä.

SIRKKA TATTARI
hydrologi
Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
E-mail: sirkka.tattari@ymparisto.fi

AHTI LEPISTÖ, 
JARI KOSKIAHO, 
JARMO LINJAMA JA 
MARKKU PUUSTINEN
Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
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nekuormituksen pitkän ajan muutoksia (mm. Rekolainen 
1989; Lepistö 1996; Vuorenmaa ym. 2002). Tutkimusvalu-
ma-alueita on hyödynnetty arvioitaessa metsän hakkuiden 
ja kunnostusojitusten vaikutuksia ravinne- ja kiintoaine-
kuormaan (mm. Kenttämies ja Mattsson, 2006; Laurén ym. 
2009).  Osa metsäisistä valuma-alueista on lähes luonnonti-
laisia, joten ne soveltuvat hyvin luonnollisen taustakuormi-
tuksen arviointiin (Mattsson ym. 2003). Valuma-alueiden 
tuloksia on käsitelty ja raportoitu myös yhdessä muiden Poh-
joismaiden vastaavien tulosten kanssa (Vagstad ym. 2004; 
Stålnacke ym. 2014).

Vaikka valuma-alueiden maankäyttö ja ominaisuudet tun-
netaankin, puutteena voidaan pitää sitä, että paikkakohtai-
sia tietoja alueilla tehdyistä vuosittaisista maatalouden vil-
jelykäytännöistä tai metsätalouden toimenpiteistä ei ole 
kattavasti saatavilla. Arvioitaessa kuormituksen muutoksia, 
joudutaan tukeutumaan yleisiin maatalouden viljelykäy-
täntöjen ja metsätalouden muutoksia kuvaaviin tilastoihin. 
Tutkimusvaluma-alueiden kuormitustarkastelut ovat ajan-
kohtaisia: maataloudessa aletaan soveltaa uutta ympäristö-
korvausjärjestelmää ja samaan aikaan on arvioitu päättyneen 
ohjelmakauden vaikutuksia vesistökuormitukseen (Aakkula 
ja Leppänen, 2014).

Ravinteiden pitoisuustasot ja vaihteluvälit 
Aluksi tarkasteltiin ravinteiden pitoisuustasoja jaksolla 1981-
2010. Kolmella maatalousvaltaisella alueella typpipitoisuu-
den mediaaniarvot (Kuva 2) olivat 4380 (Hovi) µg l-1, 4190 
µg l-1 (Löytäneenoja) sekä 6320 µg l-1 (Haapajyrä). Savijoel-
la, jossa maatalousmaan osuus pinta-alasta on edellisiä pie-
nempi (Taulukko 1), typen mediaanipitoisuus 2310 µg l-1 
oli huomattavasti matalampi ja vaihtelu pienempää. Kahdella 
ns. seka-alueella, Ruunapurolla ja Latosuonojalla, typen me-
diaanipitoisuudet olivat maatalousvaltaisia pienemmät, mut-
ta huomattavasti metsävaltaisia valuma-alueita suuremmat 
(vaihteluväli 120-970 µg l-1). 

Kuva 1. Tutkimusvaluma-alueiden sijainti. Veden laatua mita-
taan säännöllisesti nimillä merkityillä paikoilla (vrt. taulukko 1).

Taulukko 1. Pienet valuma-alu-
eet, joilta on saatavilla kattavaa 
vedenlaatutietoa. Näytemäärät 
ovat keskiarvoja toteutunees-
ta näytteenotosta jaksolla 1981-
2010 typelle ja jaksolla 1987-
2010 fosforille.

Valuma-alue Pinta-ala Maatalous- Typpi Fosfori
  km2 maata näytemäärä/ näytemäärä/
   % vuosi vuosi

Maatalousvaltaiset    

11_Hovi 0,12 97 49 58

 21_Löytäneenoja 6,24 63 23 23

81_Haapajyrä 6,09 57 36 43

22_Savijoki 15,21 39 37 44

Seka-alueet     

 71_Ruunapuro 5,39 21 16 17 

 43_Latosuonoja 5,32 17 12 12

Metsäiset    

 51_Kesselinpuro 21,7 1 16 17

 103_Myllypuro 9,86 1 24 27

 121_Laanioja 13,6 0 12 13

 14_Teeressuonoja 0,69 0 39 42

 44_Huhtisuonoja 4,94 0 12 12

 114_Vähä-askanjoki 15,62 0 12 13
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Kokonaisfosforipitoisuuden vuosivaihtelu oli vähäisempi 
kuin typellä lukuun ottamatta Hovin valuma-aluetta, jolla 
mediaaniarvo oli 290 µg l-1 ja vaihtelu muita alueita selväs-
ti suurempi. Muilla maatalousvaltaisilla alueilla mediaanipi-
toisuudet olivat 170 µg l-1(Löytäneenoja), 80 µg l-1 (Haapa-
jyrä) ja 170 µg l-1 (Savijoki). Metsäalueilla pitoisuudet olivat 
kertaluokkaa pienempiä (Kuva 3). 

Pitkän aikajakson muutokset typpi- ja 
fosforikuormassa ja pitoisuudessa

Vuosikuormat laskettiin periodimenetelmällä (Vuorenmaa 
ym. 2002) kokonaistypelle vuosien 1981-2010 aineistosta ja 
kokonaisfosforille vuosien 1987-2010 aineistosta. Fosforin 
analyysimenetelmä vaihtui vuonna 1986, joten vertailukel-
poinen jakso on hiukan lyhyempi. Tulokset 12 valuma-alu-
eelta julkaistaan tieteellisessä artikkelissa (Tattari ym. 2015, 

Kuva 2. Kokonaistypen pitoisuuksi-
en mediaaniarvot ja vaihtelu tutkimus-
valuma-alueilla. Viiksilaatikko ilmaisee 
muuttujan vaihteluvälin, jolle sijoittuu 
50 prosenttia havainnoista, musta viiva 
on arvojen mediaani ja viikset minimi- 
ja maksimiarvot.

Kuva 3. Kokonaisfosforipitoisuuksi-
en mediaaniarvot ja vaihtelu tutkimus- 
valuma-alueilla. Viiksilaatikko ilmaisee 
muuttujan vaihteluvälin, jolle sijoittuu 
50 prosenttia havainnoista, musta viiva 
on arvojen mediaani ja viikset minimi- 
ja maksimiarvot.
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käsikirjoitus), jossa mm. päivitetään maa- ja metsätalouden 
kuormitusarviot kansallisella tasolla. Tässä Vesitalous-lehden 
artikkelissa esitetään esimerkkinä yksi maatalousvaltainen ja 
yksi metsäinen valuma-alue.  

Ravinnekuormien vuosittaisessa vaihtelussa havaitaan 
huomattavia eroja (Kuva 4), erityisesti maatalousvaltaisella 
alueella. Löytäneenojalla pienin typpikuorma, 300 kg km-2 
a-1 havaittiin vuonna 2009, mutta seuraavana vuonna typpi-
kuorma oli jo yli yhdeksän kertaa suurempi (2730 kg km-

2 a-1). Keskimääräinen kuormitus typen osalta oli 1320 kg 
km-2 a-1, eli samalla tasolla kuin 1986-1990 (Vuorenmaa ym. 
2002).  Valtaosa typpikuormasta on maatalousalueilla nit-
raattityppeä. 

Metsävaltaisella Huhtisuonojan valuma-alueella typen 
keskimääräinen vuosikuorma oli noin 14 prosenttia maata-
lousvaltaisen alueen kuormasta eli 180 kg km-2 a-1 ja vaihte-
li välillä 110 – 340 kg km-2 a-1. Keskimääräinen kuorma oli 
pääosin metsätalouden toimista johtuen noin 30 prosenttia 
suurempi kuin keskimääräinen luonnonhuuhtouman arvo, 
joka on 140 kg-2 km-2 a-1 (Mattsson 2003).  

Fosforin osalta maatalousvaltaisilla alueella vuosikuormat 
olivat keskimäärin 47 kg km-2 a-1 pitkällä jaksolla 1987 - 2010, 
eli samalla tasolla kuin Vuorenmaa (2002) raportoi. Huhti-
suonojalla keskimääräinen fosforin vuosikuorma on 9 kg km-

2 a-1 vaihdellen välillä 4,1 – 19 kg km-2 a-1. Kuorma oli siis kes-
kimäärin 80 prosenttia suurempi verrattuna luonnontilaisen 
alueen taustahuuhtoutumaan, 5 kg km-2 a-1 (Mattsson 2003). 
Ortofosfaatin osuus kokonaisfosforikuormasta oli samaa suu-
ruusluokkaa (noin 30 %) sekä maatalousalueella että metsäi-
sellä alueella nyt tarkastelun kohteena olevilla alueilla.

Pitkien aikasarjojen avulla voidaan tarkastella kuormituk-
sen tai pitoisuuden pitkäaikaismuutosta. Kuvassa 4 kuormat 

(pylväät) edustavat vuosikuormaa ja katkoviiva valuntapai-
notteista pitoisuutta, joka on laskettu jakamalla vuosikuor-
ma vuoden kokonaisvalunnalla. Valuntakorjattu fosforipitoi-
suus on pysynyt ennallaan Löytäneenojalla, typpipitoisuus 
on nousussa sekä Löytäneenojalla että Huhtisuonojalla. Huh-
tisuonojalla nähdään selkeä fosforikuormituksen ja -pitoi-
suustason lasku. 

Trendianalyysi
Trendianalyysi perustuu ei-parametriseen Mann-Kendall 
-testiin, josta on kehitetty Multitest Excel -sovellus Linkö-
pingin yliopistossa. Testin perusperiaatteena on vähentää ha-
vaintoarvoista askel askeleelta tätä aiemmin havaittu arvo ja 
laskea yhteen kaikkien erotusten etumerkkien summa (so. 
testisuure). Jos testisuure on nolla, trendiä ei ole. Positiivi-
nen testisuure merkitsee nousevaa ja negatiivinen laskevaa 
trendiä. Tilastollinen merkitsevyys (p) riippuu siitä, kuinka 
paljon testisuure poikkeaa nollasta. Merkitsevyystasot luo-
kiteltiin seuraavasti: *** = erittäin merkitsevä (p<0,001), 
** = merkitsevä (0,001<p<0,01) ja * = heikosti merkitsevä 
(0,01<p<0,05). 

Suomen oloissa ainevirtaaman ja pitoisuuksien kausivaih-
telu on erittäin suurta ja siten tulvakausien merkitys koko-
naiskuormitukseen on erityisen suuri. Tältä kannalta hyödyl-
linen ominaisuus Multitest -sovelluksessa on, että se laskee 
trendin paitsi koko aikasarjalle, myös jokaiselle kuukaudelle 
erikseen. Siten voidaan tarkastella, johtuuko havaittu pitoi-
suuksien yleinen trendi yksittäisten kuukausien aikana tapah-
tuneista muutoksista. 

Fosforipitoisuuksien kehityssuunta oli Löytäneenojalla 
nouseva (kokonaisfosforin osalta ei tilastollisesti merkitsevä) 

Kuva 4. Typpi (NO3-N+ orgaaninen N=kokonaistyppi)- ja fosforikuormitus (PO4-P + partikkeliP=kokonaisfosfori) sekä valuntakor-
jattu pitoisuus Löytäneenojan (vasemmalla) ja Huhtisuon (oikealla) valuma-alueilla. Huomioi eri skaalat vertailtavilla alueilla.
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ja Huhtisuonojalla voimakkaasti laskeva (Taulukko 2). Löy-
täneenojalla ortofosfaatin nousu näyttäisi tapahtuneen pää-
asiassa syksyisin, kun taas Huhtisuonojalla fosforipitoisuuk-
sien väheneminen oli huomattavaa sekä kevään että syksyn 
ylivalumakuukausina.

Kokonaistyppipitoisuuksissa ei tapahtunut Löytänee-
nojalla tilastollisesti merkitsevää muutosta, mutta Huhtisuo-
nojalla havaittiin voimakkaasti nouseva trendi (Taulukko 2), 
joka näyttäisi ajoittuvan erityisesti vuoden kahdelle viimeisel-
le kuukaudelle. Sen sijaan nitraattitypen suunta Huhtisuo-
nojalla oli laskeva (ei merkitsevästi). Löytäneenojalla nitraat-
titypen nouseva trendi oli tilastollisesti heikosti merkitsevä, 
lähinnä joulukuussa tapahtuneesta kasvusta johtuen. Maata-
lous- ja metsävaltaisten alueiden valunnassa ei havaittu mer-
kitseviä eroja. 

Maatalouden ja metsätalouden kuormitus –
muutokset isossa mittakaavassa
Maatalouden ympäristötuen MYTVAS3 -seuranta keskit-
tyi erityisesti ympäristötuen vaikutuksiin, maatalouden ve-
sistökuormitukseen ja luonnon monimuotoisuuteen. Jo-
kivesistöalueiden ravinnekuormitusseurannan perusteella 
peltohehtaarilta tuleva fosforikuormitus on laskenut ohjelma-
kausittain, kolmannella ympäristötukikaudella (2007-2013) 
80 prosenttiin (72 kg km-2 a-1) ensimmäisen ohjelmakauden 
(1995-1999) tasosta (90 kg km2 a-1). MYTVAS3-seurannan 
mukaan maataloudesta vesiin kulkeutuva typpikuorma kas-
voi toisella ohjelmakaudella (2000-2006), mutta kääntyi las-
kuun kolmannella ohjelmakaudella. Kolmannen tukikauden 
ominaiskuormitusluku (1290 kg km-2 a-1) oli laskenut seit-
semän prosenttia ensimmäisen tukikauden luvusta (1390 kg 
km-2 a-1) (Aakkula ja Leppänen, 2014).  

Huomattava on myös se, että peltojen typpitaseet ovat 
alentuneet 1990-luvun alusta noin 35 prosenttia ja fosfori-

taseet 60 prosenttia. Samaan aikaan syyskyntöjen runsas mil-
joona hehtaaria on puolittunut eli kevennetyn muokkauksen 
ja kasvipeitteen osuudet ovat lisääntyneet. Vesistökuormitus 
ei kuitenkaan ole vielä vähentynyt odotusten mukaisesti.

Metsätalous kuormittaa muuten puhtaina säilyneitä lat-
vavesistöjä, painottuen voimakkaimmin maan itä- ja poh-
joisosiin (mm. Markkanen ym. 2001). Alueelliset erot ovat 
Suomessa suuria. Suurin yksittäinen metsätalouden vesistö-
kuormittaja on nykyään kunnostusojituksen seurauksena va-
lumavesien mukana kulkeutuva kiintoaine (Finér ym. 2010). 
Kiintoaine liettää vesistöjä ja sen sisältämä orgaaninen ai-
ne kuluttaa happea hajotessaan. Typpi ja fosfori kulkeutuvat 
vesistöön ojitusalueiden valumavesien mukana useimmiten 
kiintoaineeseen sitoutuneena. 

Uudisojitus ja turvemaiden fosforilannoitus olivat mak-
simissaan 1970-luvulla. Sen jälkeen kummankin vuotuiset 
suoritemäärät ovat laskeneet merkittävästi, joten em. toi-
menpiteistä johtuvan metsätalouden ravinnekuormituk-
sen on arvioitu 1990-2000 luvuilla vähentyneen verrattu-
na 1970-luvun vuosiin (Kenttämies ja Mattsson, 2006). On 
huomattava, että lisääntyvät kunnostusojitukset, metsänlan-
noitukset ja kantojen nosto bioenergian tuotannossa voivat 
potentiaalisesti kääntää kuormituksen uudelleen nousuun.

Muutoksen suunta tutkimusvaluma- 
alueilla - pohdintaa
Tulokset tutkimusvaluma-alueilta osoittavat, että maatalous-
valtaisella Löytäneenojalla pitoisuudet eivät ole alentuneet, 
vaan päinvastoin, ortofosfaatin osalta havaitaan tilastollisesti 
merkittävää nousua. Tämä voisi johtua syyskyntöä korvaa-
van kevennetyn muokkausalan ja talviaikaisen kasvipeittei-
syyden laajenemisesta, mutta tarkkaa valuma-aluekohtaista 
tietoa näistä toimenpiteistä ei ole käytettävissä. Myös nitraat-
titypen pitoisuuksissa oli tilastollisesti merkitsevää kasvua jo-

Taulukko 1. Pienet valuma-alueet, joilta on saatavilla kattavaa vedenlaatutietoa. Näytemäärät ovat 
keskiarvoja toteutuneesta näytteenotosta jaksolla 1981-2010 typelle ja jaksolla 1987-2010 fosforille. 
 

 

 
 
Taulukko 2. Vuosina 1987–2011 havaittujen ravinnepitoisuuksien kuukausittaiset tilastollisesti 
merkitsevät trendit Löytäneenojan ja Huhtisuonojan tutkimusvaluma-alueilla. Nousevat trendit punaisella 
ja laskevat sinisellä. Pelkkä pohjaväri ilmaisee kehityssuunnan ilman tilastollista merkitsevyyttä. 
 
   Löytäneenoja    Huhtisuonoja 

Kuukausi  Kokonaisfosfori  Ortofosfaatti  Kokonaistyppi Nitraattityppi   Kokonaisfosfori Ortofosfaatti  Kokonaistyppi Nitraattityppi

Tammi  *         
Helmi         
Maalis         
Huhti  *    ***  ***  *    
Touko    ***  ***    
Kesä         
Heinä  **         
Elo  *         
Syys  **  *    *  **    
Loka  *    **  **  * 
Marras    **  ***  ***    
Joulu  *  *       *    
Yleinen trendi     **     *    ***  ***  ***    
 
 
 

Valuma-alue Pinta-ala 
km2 

Maatalous-
maata 

% 

Typpi 
näytemäärä/

vuosi 

Fosfori 
näytemäärä/ 

vuosi 
Maatalousvaltaiset     
11_Hovi 0,12  97  49  58 
21_Löytäneenoja 6, 24  63  23  23 
81_Haapajyrä 6,09  57  36  43 
22_Savijoki 15,21  39  37  44 
Seka-alueet        
71_Ruunapuro 5,39  21  16  17 
43_Latosuonoja 5,32  17  12  12 
Metsäiset        
51_Kesselinpuro 21,7  1  16  17 
103_Myllypuro 9,86  1  24  27 
121_Laanioja 13,6  0  12  13 
14_Teeressuonoja 0,69  0  39  42 
44_Huhtisuonoja 4,94  0  12  12 
114_Vähä-askanjoki 15,62  0  12  13 

Taulukko 2. Vuosina 1987–2011 havaittujen ravinnepitoisuuksien kuukausittaiset tilastollisesti merkitsevät trendit Löytäneen-
ojan ja Huhtisuonojan tutkimusvaluma-alueilla. Nousevat trendit punaisella ja laskevat sinisellä. Pelkkä pohjaväri ilmaisee kehi-
tyssuunnan ilman tilastollista merkitsevyyttä.

VT1502_19-24_Tattari.indd  23 26.2.2015  10:11:17

creo




24 www.vesitalous.fi PBVesitalous 2/2015

 

ka voi osaltaan johtua myös ilmastotekijöistä, jotka ovat joh-
taneet voimakkaampaan mineralisaatioon maaperässä. 

Suometsävaltaisella (45 %) Huhtisuonojan alueella sekä 
kokonaisfosforin että ortofosfaatin osalta näkyy selkeä laske-
va trendi, kun taas kokonaistypellä on selvä nouseva trendi. 
Huhtisuonojalla, missä aiemmin on tehty paljon ojituksia, 
fosforikuormituksen lasku liittyy todennäköisesti vanhojen 
turvemaiden ojitusalueiden siirtymävaiheeseen metsiksi sekä 
fosforilannoituksen vaikutuksen vähenemiseen (vrt. Vuoren-
maa ym. 2002). Metsälannoitukset loppuivat Suomessa lähes 
kokonaan 1990-luvulla (Metsätilastollinen vuosikirja, 2013). 

Typen kuormituksen kasvu Huhtisuonojalla on orgaanista 
typpeä. Muutos voi liittyä ilmastotekijöihin ja/tai lisääntyviin 
kunnostusojituksiin. Orgaanisen aineksen huuhtoutumisen 
kasvua on havaittu vaihtelevasti maan eri osissa. Lepistö ym. 

(2008) havaitsivat metsä- ja suovaltaisella pohjoisella vesis-
töalueella selvän pitoisuusnousun orgaanisen typen osalta, 
vaikka liukoisen hiilen pitoisuudet (DOC) eivät nousseet. 

Maatalouden ja peltoviljelyn kiintoaine- ja ravinnekuor-
mituksen hitaanlainen aleneminen herättää paljon kysymyk-
siä, miksi näin on? Erityisen kiinnostavaksi asian tekee se, että 
metsätalousalueilla näyttäisi esiintyvän typen suhteen saman-
suuntaisia trendejä kuin maatalousalueilla. 

Maatalouden lannoitus- ja muokkauskäytännöissä on 
toteutettu laaja-alaisia muutoksia. Viiveet toimenpiteiden 
muutoksista kuormituksen vähentymiseen saattavat olla 
pitkiä. On mahdollista, että kuormituksen vähentämistoi-
menpiteitä ei ole riittävästi otettu käyttöön. Alenevista ra-
vinnetaseista huolimatta etenkään typpikuormituksen vähe-
nemistä ei ole laajamittaisesti havaittu.  

TIEDON ARVO SYNTYY KÄYTÖSTÄ
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V esistöjä seurataan, jotta voidaan ar-
vioida, miten ihmistoiminta vaikut-
taa niiden tilaan, ryhtyä tarvittaessa 

vesienhoitotoimenpiteisiin ja seurata toi-
menpiteiden vaikutusta. Sekä kansallinen 
vesienhoitolaki (1299/2004) että EU:n 
laindäädäntö (Vesipuitedirektiivi 2000) 
edellyttävät kattavaa seurantaa. 

Vesipuitedirektiivin (2000) edellyttä-
mässä järvien tilan arvioinnissa järveä tai 
sen osaa kutsutaan vesimuodostumaksi. 
Tilan arvioinnissa käytetään luokittelua, 
joka tehdään vesimuodostumakohtaises-
ti (Aroviita ym. 2012). Arviointi perus-
tuu useamman vuoden mittauksiin eri 
laatutekijöistä. Järvien vesimuodostuma-
kohtaiseen viisiportaiseen kokonaistilan 
luokkaan (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, 
välttävä, huono) vaikuttavat kemialliset 
ja pilaavat aineet sekä biologiset, fysikaa-
lis-kemialliset ja hydromorfologiset laatu-
tekijät. (Mt.) Laatutekijöistä tärkeimpiä 
ovat biologiset laatutekijät, jotka kuvaa-
vat yleensä luotettavasti vesistössä ilme-
neviä muutoksia kuten rehevöitymistä  
(Vesipuitedirektiivi 2000; Lyche-Solheim 
ym. 2013). Biologisia muuttujia on kui-
tenkin työlästä ja usein myös kallista mita-
ta, mikä osaltaan selittää biologisen aineis-
ton puutteellisuutta.  

Järvien arvioinnissa käytetetyt biolo-
giset laatutekijät ovat kasviplankton, ve-
sikasvit ja päällyslevät, pohjaeläimet sekä 
kalat. Näistä kasviplankton on hyvä vesien 
tilan indikaattori, sillä se reagoi nopeasti 
muun muassa ravinnepitoisuuden ja hap-
pamuuden muutoksiin vesistössä (Carval-
ho ym. 2013; Lyche-Solheim ym. 2014). 
Suomessa järvien tilan arvioinnissa käyte-

Tehokkaampaa järvien tilan 
arviointia lineaarisilla sekamalleilla

JADWIGA BUCHWALD
Valt. yo., tilastotieteen opiskelija
Helsingin yliopisto
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Meissner, Niina Kotamäki ja Jukka 
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muokkasivat aineistoja tutkimuksen 
käyttöön. 

Kattava pintavesien tilan arviointi on runsasjärviselle Suomelle haaste. Ar-
vioinnissa tarvittavien muuttujien puuttuvia havaintoarvoja voidaan esti-
moida muun aineiston perusteella koostetulla mallilla. Osoitamme, että 
tämä voidaan tehdä luotettavasti muuttujalle kasviplanktonin biomassa 
käyttäen lineaarisia sekamalleja, joissa selittäjinä on fysikaalis-kemiallisia 
muuttujia, a-klorofylli ja mittausvuosi.

tään neljää kasviplanktonmuuttujaa: a-klo-
rofyllipitoisuus, kokonaisbiomassa, haital-
listen sinilevien osuus kokonaisbiomassasta 
sekä koostumusindeksi TPI (Aroviita ym. 
2012). Kolme jälkimmäistä saadaan mik-
roskopoimalla tehtävän kasviplanktonana-
lyysin tuloksena (Lepistö ym. 2009). Mik-
roskopointi ja tiedon siirto rekisteriin voi 
maksaa 200 €/kpl eli noin 70 € muuttujal-
ta. Vesianalytiikan yhteydessä määritettä-
vän a-klorofyllin tapauksessa hinta on noin 
20 €/kpl. (ELY-keskukselta 2014 sähkö-
postitse saadut kustannusarviot.) Hinnan 
vaikutus näkyy muuttujista olevien mitta-
usten määrässä: aineistossamme (ks. tuon-
nempana) a-klorofyllistä on havaintoarvoja 
5 551, joka on noin viisi kertaa enemmän 
kuin muista kasviplanktonmuuttujista, 
joista havaintoja on vastaavilta kuukausil-
ta 1 121.

Tavoitteet 
Tutkimusta varten rajasimme tarkastelun 
kasviplanktonmuuttujaan kokonaisbiomassa.

Tavoitteena oli selvittää, voidaanko täl-
laista biologista muuttujaa, josta on vähän 
mittausarvoja, mallintaa lineaaristen seka-
mallien avulla käyttäen hyödyksi mittaus-
ten taustatietoja sekä a-klorofylliä ja fy-
sikaalis-kemiallisia muuttujia, jotka ovat 
aineistossa kattavammin edustettuina. 

Halusimme tutkia, voisiko luokituk-
sessa käytetyttyjen vesimuodostuma-
kohtaisten kokonaisbiomassan arvojen  
(Kuva 1) laskemisessa luotettavasti käyt-
tää mallin antamia estimaatteja biomas-
sasta kun suorat mittaukset puuttuvat. 
Tällöin luokituksessa käytettävät vesimuo-
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dostumakohtaiset arvot voisivat perustua kattavampaan ai-
neistoon ja arvot saataisiin laskettua nykyistä useammalle 
vesimuodostumalle, mikä helpottaisi näiden kokonaistilan  
(ks. edellä) arvioimista. Lisäksi pyrimme mallinnuksen avul-
la lisäämään ymmärrystä biomassa-muuttujan ja selittävien 
apumuuttujien keskinäisistä suhteista sekä biomassan satun-
naisvaihteluun vaikuttavista tekijöistä.

Aineisto 
Muodostimme vuodet 2006–2012 kattavan havaintopaik-
ka- ja päivämääräkohtaisen paneeliaineiston Suomen järvis-
tä yhdistämällä tietoja useista Suomen ympäristökeskuksen 
tietokannoista. Sisällytimme aineistoon neljän kasviplank-
tonmuuttujan lisäksi fysikaalis-kemialliset muuttujat: alka-
liniteetti, väriluku, sähkönjohtavuus, kokonaistyppi, koko-
naisfosfori, pH, lämpötila ja sameus. Lisäksi lähes kaikille 
tietueille oli saatavilla seuraavat taustatiedot: havaintopai-
kan, järven, vesimuodostuman ja seurantapaikan tunniste-
tiedot, aikatiedot (päivä, kuukausi ja vuosi), pintavesityyppi 
(ks. Aroviita ym. 2012), päävesistöalue ja koordinaattitiedot 
(leveys- ja pituuskoordinaatit).

Rajasimme tutkimuksen kolmeen pintavesityyppiin: run-
sasravinteiset järvet (Rr), suuret humusjärvet (Sh) ja suuret vä-
hähumuksiset järvet (SVh). Tarkoituksena oli valita kaksi mel-
ko samanlaista järvityyppiä (Sh ja SVh) ja yksi selvästi muista 
eroava järvityyppi (Rr). Näin oli mahdollista arvioida mallin-
nuksen toimivuutta yli järvityyppien. Jotta aineisto olisi mah-
dollisimman sama kuin luokituksessa käytetty, rajasimme sen 
kesä-, heinä- ja elokuulle eli niille kuukausille, joita käytetään 
luokittelussa kokonaisbiomassan osalta (ks. Aroviita ym. 2012).

Menetelmät 
Lineaarinen sekamalli soveltuu jatkuvatyyppisen vastemuut-
tujan mallintamiseen paneeliaineistossa yksilötason ja ryh-
mätason tekijöillä. Sekamalli on hyödyllinen analysoitaessa 
aineistoja, joissa on eritasoisia varianssin lähteitä ja moni-
mutkaisia kovarianssirakenteita. Esimerkiksi kasviplankto-
nin muuttujia tarkasteltaessa voidaan olettaa, että havainnot 
eri järvistä ovat toisistaan riippumattomia, mutta havainnot 
järven sisällä toisistaan riippuvaisia. Lisäksi havaintojen välil-
lä voi olla autokorrelaatiota: mitä lähempänä havainnot ovat 
ajassa, sitä suurempi on niiden välinen korrelaatio. (Ks. esim. 
Demidenko 2013.)

Sekamalli muodostuu kiinteistä ja satunnaisista tekijöis-
tä. Kiinteät muuttujat toimivat tavanomaisen regressiomal-
lin tavoin vastemuuttujan selittäjinä. Mallin satunnaisosalla 
taas saadaan huomioitua aineiston kovarianssirakenteita. Tä-
mä mahdollistaa mallin yleistämisen vesimuodostumiin, joita 
ei mallin rakentamisessa käytetä. Estimoidun mallin perus-
teella on mahdollista tehdä päätelmiä muuttujien keskinäi-
sistä suhteista ja vastemuuttujan satunnaisvaihtelun lähteis-
tä ja luonteesta.

Toteutimme mallinnuksen SAS® -tilasto-ohjelmalla (ver-
sio 9.3, SAS Institute Inc., Cary, NC). Jakaumien vinouden 
oikaisemiseksi otimme luonnollisen logaritmin (ln) koko-
naisbiomassasta ja tarvittaessa myös muista jatkuvista muut-
tujista. Valitsimme selittävät muuttujat korrelaatiotarkaste-
lujen, hajontakuvien ja asiantuntija-arvioiden perusteella. 
Mallinnuksessa sovelsimme ylhäältä-alaspäin -menetelmää: 
valitsimme parhaat selittäjät lopullisiin malleihin p-arvo-
jen ja informaatiokriteerien nojalla. Lineaarisen sekamal-

Kuva 1: Esimerkki biologisen laatutekijän yhden luokittelumuuttujan (esim. kasviplanktonin biomassa) ve-
simuodostumakohtaisen arvon määräytymisestä luokittelua varten. md = mediaani, ka = keskiarvo. (Arovii-
ta ym. 2012).
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Kuva 2.  Alkuperäiset ja mallinnetut kokonaisbiomassan kuukausimediaanit pintavesityypeittäin. Ku-
vassa näkyy pintavesityyppien Suuret humusjärvet (Sh) ja Suuret vähähumuksiset järvet (SVh) hyvän ja 
tyydyttävän tilan luokkaraja. 

lin estimoimme REML-menetelmällä (restricted maximum 
likelihood). Havaintojen vesimuodostumakohtaista sisä-
korrelaatiota mallinsimme vesimuodostumatasoisilla satun-
naistermeillä. Tutkimme myös autoregressiivisia rakenteita 
AR(1)- ja ARMA(1,1)-malleilla vuosi-, kuukausi- ja päivä-
määrätasolla. 

Jotta saimme mahdollisimman monelle puuttuvalle bio-
massa-arvolle estimaatit, käytimme kaksivaiheista mallinnus-
ta. Ensimmäisen mallinnusvaiheen jälkeen poistimme mal-
lista sellaisia selittäjiä, joista oli vähemmän havaintoarvoja. 
Sovitimme tämän rajatun mallin ensimmäistä vaihetta laa-
jemmalle aineistolle, jolloin pystyimme täydentämään nii-
den tietueiden arvoja, joilta puuttui vielä ensimmäisen vai-
heen jälkeen biomassan alkuperäinen tai mallinnettu arvo. 

Mallinnuksen jälkeen muutimme ln-muunnetut koko-
naisbiomassan arvot takaisin alkuperäiselle asteikolle. Kul-
lekin vesimuodostumalle laskettiin luokituksessa käytetty 
biomassan arvo käyttäen ajanjakson 2006–2012 biomassa-
arvoja (ks. Kuva 1). Laskimme arvot ensin alkuperäisten bio-
massa-arvojen perusteella ja sitten käyttäen kaksivaiheisen 
mallinnuksen avulla täydennettyjä arvoja.

Tulokset
Ln-muunnetun kokonaisbiomassan parhaan mallin kiinteik-
si tekijöiksi soveltuivat ln-muunnetut jatkuvat muuttujat a-
klorofylli, kokonaisfosfori, sameus sekä indikaattorimuuttuja 
vuosi 2011. Satunnaisiksi tekijöiksi sopivat vuosi ja koko-
naisfosfori. Autokorrelaation huomioiminen ei parantanut 
mallia, joten mallin kovarianssimatriisit saivat yksinkertai-
sesti varianssikomponenttirakenteen (ks. esim. SAS Institute 

Inc 2008). Mallinnuksen toisessa vaiheessa rajasimme sameu-
den pois mallista.

On huomattavaa, että koordinaatit, luokittelukuukausi tai 
järvityyppi eivät soveltuneet malliin. Tosin aineistoon kuului 
vain kolme järvityyppiä kun niitä on kaikkiaan kolmetoista. 
Aika tai sijainti eivät näytä selittävän muuttujan systemaattis-
ta vaihtelua lukuun ottamatta vuotta 2011. Mallin satunnais-
osan perusteella havaintojen satunnaisvaihtelu on vesimuo-
dostuma- ja vuosikohtaista, eikä (tilastollisesti merkitsevää) 
autokorrelaatiota ole. 

Residuaalitarkastelujen sekä mallinnettujen ja alkuperäis-
ten arvojen hajontakuvien (ensimmäinen malli: r = 0,97; n 
= 739; rajattu malli: r = 0,97; n = 844) perusteella kaksivai-
heinen mallinnus oli erittäin toimiva. Kuukausimediaanien 
perusteella kaksivaiheinen mallinnus näyttää toimineen hy-
vin kaikille kolmelle järvityypille kaikkina kuukausina (Ku-
va 2). Alkuperäisten ja mallinnuksen avulla täydennetty-
jen arvojen pohjalta laskettujen vesimuodostumakohtaisten 
biomassa-arvojen (Kuva 1) vertailu taas osoitti, että mallin-
nettuja arvoja voitaisiin luottavaisin mielin hyödyntää luo-
kituksessa tarkastelluissa järvityypeissä, etenkin tyypeissä Sh- 
ja SVh (Kuva 3).

Kuvaan 2 ja 3 on piirretty Sh- ja SVh-tyyppien hyvän 
ja tyydyttävän tilan luokkaraja kokonaisbiomassalle ln-astei-
kolla. Runsasravinteisille järville ei ole toistaiseksi määritelty 
luokkarajoja (Aroviita ym. 2012). Tämä hankaloittaa perus-
teellisempaa arviointia mallinnuksen toimivuudesta Rr-tyy-
pin kohdalla. Mitä suurempi kokonaisbiomassan arvo on, 
sitä huonommassa tilassa on vesistö. Hyvän ja tyydyttävän 
tilan luokkaraja on tärkeä, sillä mikäli lopullinen vesimuo-
dostumakohtainen kaikkien luokittelutietojen pohjalta mää-
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räytyvä kokonaistilan luokka on huonompi kuin hyvä, ryh-
dytään hoitotoimenpiteisiin. 

Sh- ja SVh-tyyppien tapauksessa biomassan kaksivaihei-
nen mallinnus olisi johtanut yhden vesimuodostuman koh-
dalla siihen, että biomassan perusteella arvioitu tilaluokka 
olisi arvioitu alkuperäisiin mittaustuloksiin perustuvan ar-
vion vastaisesti hyväksi tai erinomaiseksi tyydyttävän tai sitä 

Kokonaisbiomassan versio Havaittuja- ja/tai  Vesimuodostumia, joista
 mallinnettuja arvoja biomassan arvoja

 (lkm)  (%) (lkm) (%)

Alkuperäiset havaitut arvot 979 18 172 79

Mallinnetut arvot, 1. kierros 2571 48 210 96

Täydennetyt arvot, ensimmäisen  

mallinnuksen jälkeen 2811 52 213 97

Mallinnetut arvot, 2. kierros 4039 75 217 99

Täydennetyt arvot, kaksivaiheisen  

mallinnuksen jälkeen 4174 77 217 99

Taulukko 1. Kasviplanktonin kokonaisbiomassan arvojen määrä eri mallinnusvaiheis-
sa. Yhteenveto kolmen järvityypin aineistosta vuosina 2006–2012. Aineistossa on kaiken 
kaikkiaan 5394 havaintopaikka- ja päivämääräkohtaista tietuetta 219:sta vesimuodostu-
masta kokonaisbiomassan luokituskuukausilta (kesäkuu-elokuu).

Kuva 3. Vuosien 2006–2012 alkuperäisten ja mallinnettujen kokonaisbiomassa-arvojen vesimuodostu-
makohtaisten luokitusta varten laskettujen arvojen hajontakuva, jossa r = korrelaatiokerroin ja n = ve-
simuodostumakohtaisten laskettujen arvojen määrä. Mustat viivat osoittavat hyvän ja tyydyttävän luo-
kan rajan järvityypeille Suuret humusjärvet (Sh) ja Suuret vähähumuksiset järvet (SVh), ja roomalaiset 
numerot kuvastavat viivojen rajaamia alueita.

huonomman sijaan (Kuva 3, alue I). Kolmen vesimuodostu-
man kohdalla olisi vuorostaan käynyt päinvastoin (alue IV). 
Muut vesimuodostumat olisivat saaneet kaksivaiheisen mal-
linnuksen tuloksena hyvän ja tyydyttävän tilan luokkarajan 
suhteen samansuuntaisen arvion kuin pelkillä mitatuilla ar-
voilla (alueet II ja III).

Kaksivaiheisen lineaarisen sekamallin antamilla estimaa-
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teilla kyettiin puuttuvia kokonaisbiomassan havaintoarvoja 
täydentämään niin, että arvojen lukumäärä yli nelinkertais-
tui (Taulukko 1). Alun perin biomassan havaintoarvoja oli 
aineiston 219:sta vesimuodostumasta 172:lla. Kaksivaihei-
sen mallinnuksen jälkeen enää kahdelta vesimuodostumalta 
puuttui alkuperäinen tai mallinnettu arvo. 

Johtopäätökset 
Tutkimus antaa näyttöä siitä, että mallinnuksen avulla voi-
daan kattavampaa tilan arviointia varten tuottaa täydentä-
viä estimaatteja biologisista muuttujista niille järville, jois-
ta mittauksia on vähän tai ne puuttuvat. Osoitimme, että 
kasviplanktonin biomassaa voidaan tutkituissa järvityypeissä 
mallintaa luotettavasti apumuuttujilla, ja että mallinnuksen 
avulla muuttujan arvojen määrä saadaan moninkertaistet-
tua. Tulosten nojalla mallinnettuja arvoja voitaisiin hyödyn-
tää vesimuodostumien luokittelutyössä, jolloin luokituksessa 
käytetyt vesimuodostumakohtaiset kokonaisbiomassan arvi-
ot perustuisivat suurempaan määrään arvoja, ja arvioita saa-
taisiin myös vesimuodostumille, joista ei ole mittauksia bio-
massasta. 

Kokonaisbiomassalle löydetyn mallin hyvyys on ymmär-
rettävää, koska se sisälsi selittävänä muuttujana a-klorofylli-
pitoisuuden. A-klorofylli korreloi vahvasti kokonaisbiomas-
san kanssa ja sitä käytetään kokonaisbiomassan estimaattina 
monissa maissa (Lyche-Solheim ym. 2014). Tutkimukses-
sa löydetyn lineaarisen sekamallin perusteella kasviplankto-
nin kokonaisbiomassan havainnot vaihtelevat satunnaises-
ti enemmän vuosi- kuin kuukausitasolla, joten näytteiden 
otossa kannattanee jatkossa kiinnittää huomiota ennemmin 
hyvään vuosi- kuin kuukausiedustukseen. Seurannan suun-
nittelussa on kuitenkin huomioitava, että samasta näyttees-
tä saadaan myös kaksi kasviplaktonin koostumusmuuttujaa, 
jotka oletettavasti osoittavat suurempaa kuukausien välistä 
vaihtelua kuin biomassa johtuen kasviplanktonlajiston kas-
vukauden aikaisesta sukkessiosta. Tutkimme parhaillaan, on-
ko myös näille kahdelle muuttujalle mahdollista löytää toimi-
vat mallit. Seuraavaksi olisi syytä tutkia, toimiiko mallinnus 
muissa pintavesityypeissä, ja voisiko samantapaista mallin-
nusta mahdollisesti hyödyntää myös muiden biologisten laa-
tutekijöiden muuttujille.  
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to.fi/fi-FI/Vesi/

Tietoa ympäristön seurantatiedon tuotannon kehittämises-
tä MONITOR2020-ohjelmassa: http://www.syke.fi/hank-
keet/monitor2020
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Sadanta-valuntamallilla 
tehokkuutta hydrologisen 
tiedon laadunvarmennukseen

Mittaustekniikan kehittymisen ansiosta hydrologisia suureita voidaan mi-
tata yhä tiheämmällä aikaresoluutiolla. Automaattimittarit parantavat sel-
västi ajallista edustavuutta verrattuna käsinäytteisiin. Mittauksiin sisältyy 
kuitenkin aina epävarmuuksia liittyen mittausten edustavuuteen, mittaus-
menetelmään ja mittausvirheisiin. Automaattisesti mitatun aineiston mää-
rän kasvaessa on yhä suurempi tarve kehittää menetelmiä myös laadunvar-
mennuksen automatisoinnille. Määrä ei tässäkään yhteydessä korvaa laatua.

Suunnittelua ja mallinnusta varten 
tarvitaan luotettavaa ja ajan sekä 
paikan suhteen edustavaa mitta-

usaineistoa. Yhä yleisempiä ovat myös In-
ternetin kautta kaikkien saatavilla olevat 
avoimet aineistot. Avoimien aineistojen 
kohdalla ongelmaksi muodostuu, kuinka 
tieto saadaan välitettyä aineiston kerääjäl-
tä sen loppukäyttäjälle. Aineiston kerääjäl-
lä on paras tieto paikallisista olosuhteista, 
mittausten aikana tehdyistä huomioista ja 
mahdollisista virhelähteistä. Nämä huo-
miot olisi tärkeää saattaa myös loppukäyt-
täjän tietoon kätevässä muodossa. 

Yksi tapa tähän olisi, että aineiston ke-
rääjä suunnittelee ja suorittaa mittaaman-
sa aineiston laadunvarmennuksen. Avoin 
aineisto sisältäisi aina alkuperäisen korjaa-
mattoman datan, metatiedot (mitkä seikat 
ovat voineet vaikuttaa mittauksiin, kuten 
vandalismi) ja aineiston kerääjän parhaan 
arvion mukaisesti korjatun datan suunni-
tellulla laadunvarmennusmenetelmällä.

Malli avuksi laadunvarmennukseen 
pienellä kaupunkivaluma-alueella
Kaupunkialueilla on tärkeää tietää sadan-
nan ja siitä muodostuvan valunnan mää-
rä ja laatu tulvien ja vastaanottavan vesis-
tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän 
vuoksi tyypillisiä mitattavia muuttujia ovat 
sadanta, virtaama ja huleveden sameus. 

Näillä kolmella muuttujalla on yhteys, jol-
loin samasta pisteestä mitattuna niitä voi-
daan verrata keskenään mittausten oikeel-
lisuuden varmentamiseksi. 

Kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä 
poikkeavuuksien automaattiseen tunnis-
tukseen eri keinoin kuten sääntöpohjai-
sin testeihin tai hermoverkkoihin perustu-
en (esim. Estevez et al. 2011; Takahashi et 
al. 2011; Kotamäki et al. 2009; Stepanek 
et al. 2009; Basu and Meckesheimer, 2006; 
Upton and Rahimi, 2003; Boukhris et al., 
2001). Automaattisesti mitatulta ympäris-
töaineistolta kuitenkin puuttuu laadunvar-
mistukseen liittyvä ohjeistus, jollaista olisi 
hyvä kehittää tulevaisuudessa.

Tässä tutkimuksessa automaattista laa-
dunvarmennusta varten valittiin yksinker-
tainen sadanta-valuntamalli, joka perus-
tuu kahden parametrin gamma-jakaumaan 
(Pajari, 2014). Gamma-jakauma on tihe-
ysfunktio ja kuvaa yksikkövaluntakäyrän 
(Sherman, 1932) muodon. 

Tätä metodia ei ole ennen käytet-
ty automaattisten mittausten laadunvar-
mennukseen, mutta muihin tarkoituk-
siin yksikkövaluntakäyrää ovat käyttäneet 
mm. Kokkonen et al. (2004) ja Sillanpää 
(2013). Yksikkövaluntakäyrän kaava on 
kuvattu kaavassa 1.
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τ(α)
IUH = β

α
 tα--1e--βt  (1)
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teen hankalaa tunnistaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa, et-
tä aineiston laadunvarmennus suoritetaan mittausten aikana, 
jolloin virhelähteet voidaan vielä havaita ja korjata heti kun 
poikkeavuus tunnistetaan.

Yksi tärkeä johtopäätös tutkimuksessa oli, että yksi yksit-
täinen testi ei ole riittävä hydrometerologisen aineiston laa-
dunvarmennukseen, vaan paras tulos saadaan yhdistelemällä 
useita laadunvarmennuskeinoja. Stepanek et al. (2009) pää-
tyi samaan lopputulokseen tutkimuksessaan. 

 Tutkimuksessa saatiin myös vertailukelpoisia tuloksia pie-
nen kaupunkialueen sadannan vasteen kuvaamiselle. Tutki-
muksessa huomattiin (Kuva 3), että lyhytkestoisille pienen 
intensiteetin sateille on sadannasta muodostuvan virtaaman 

missä α on muotoparametri [-], β on skaalausparametri [-] ja 
t on aika. Ajan yksikkö on riippuvainen mallille valitusta ai-
karesoluutiosta. τ on gammafunktio. Tässä tapauksessa mal-
lin todettiin toimivan tehokkaasti tunnin aikaresoluutiolla. 
Muoto saatiin kalibroimalla parametriarvot (α jaβ) hyväksi 
todetuille sadanta-valuntatapahtumille ja käyttämällä pienin-
tä virheneliösummaa tavoitefunktiona.

Kohteena oli Lahdessa sijaitseva pieni (6,5 ha) kaupun-
kivaluma-alue (62 % läpäisemätöntä pintaa), jossa vuosina 
2009–2010 mitattiin sadantaa, valuntaa ja sameutta minuu-
tin aikaresoluutiolla. Valuma-alueen keskimääräinen valun-
takerroin oli noin 50 prosenttia, joten tehoisan sadannan 
suuruus saatiin ottamalla puolet mitatun sadannan määräs-
tä. Lopputuloksena oli malli, joka ennustaa mitatun sadan-
nan perusteella virtaaman ajan suhteen. Tätä ennustetta voi-
tiin sitten verrata mitattuun virtaamaan. Lisäksi asetettiin 
virherajat. 0,2 mm virheraja saatiin varmistamalla, että kaik-
ki kalibrointiin käytetyt tapahtumat pysyivät virherajojen si-
säpuolella. Mallinnetun virtaaman poiketessa mitatusta yli  
0,2 mm on todennäköistä, että mitatut sadanta- ja valunta-
arvot eivät ole keskenään yhteensopivia.

 Mallin avulla aineiston kerääjän huomio kiinnittyy tär-
keisiin poikkeaviin tuloksiin ja mahdollisiin virheisiin. Vir-
heellisen mittauksen ohella sadannan ja valunnan välinen 
epäjohdonmukaisuus voi johtua myös esimerkiksi sadan-
tamittauksen ja valuntamittauksen välisestä etäisyydes-
tä. Virheellisen muuttujan löytämiseksi hyödynnettiin vie-
lä sameusmittauksia manuaalisessa tarkastelussa. Kuvatun 
kaltainen yksinkertainen malli automatisoitiin hyödyntäen 
Matlab-ohjelmistoa.

 Malli tarkastelee kahden muuttujan riippuvuutta toisis-
taan. Lisäksi tarvitaan myös muuttujakohtaisia tarkasteluja. 
Tähän hyödynnettiin raja-arvotestiä ja puuttuvan arvon tes-
tiä. Sadanta on alueellinen muuttuja, minkä vuoksi sadanta-
arvojen laadun varmistukseen tehtiin vertailuja myös lähei-
siin sadanta-asemiin.

 Kuvassa 1 on esimerkki mallin tuottamasta virtaamasta 
(vihreä) ja mitatusta valunnasta (punainen) samassa kuvaa-
jassa. Harmaa alue määrittää virherajat, joiden ylitys mallin-
netulla virtaamalla tuottaa epäilyttävän arvon. Nämä kaksi 
tapahtumaa ovat tämän laatutarkastelun puitteissa hyväk-
syttäviä.

Kuvassa 2 on kaksi esimerkkiä mallin löytämistä virheel-
lisistä tapahtumista. Kummankin tapahtuman tilanteessa 
on mitattu vähän tai ei ollenkaan sadantaa mitattuun vir-
taamaan verrattuna.

Tulokset ja johtopäätelmät
Malli ja muuttujakohtaiset testit osoittautuivat tehokkaiksi 
laadunvarmennuskeinoiksi suurelle aineistomäärälle pienel-
lä kaupunkivaluma-alueella. Suunniteltu työkalu nopeuttaa 
virheiden ja ääriarvojen löytämistä ja auttaa mittausaseman 
huoltokäyntien optimoinnissa. Laatuvarmennettu mittaus-
aineisto parantaa mittauksiin perustuvaa mallinnuksen ja 
suunnittelun luotettavuutta. 

Vaikka työkalua voi soveltaa aiemmin mitattuun aineis-
toon poikkeavuuksien löytämiseksi, on virhelähteitä jälkikä-

Kuva 1. Kaksi esimerkkitapahtumaa, joissa mallinnettu valun-
taa pysyy virherajojen sisäpuolella.

Kuva 2. Kaksi esimerkkitapahtumaa, jotka malli tunnistaa vir-
heelliseksi.
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muoto ajan suhteen hyvin samankaltainen. Toisin sanoen, 
pienien tapahtumien valuntavaste on helposti ennustettavis-
sa. Tulos on yhdenmukainen aiemman tutkimuksen kanssa, 
jossa pääteltiin että kaupunkialueella pienien sadantatapah-
tumien vallitessa vain päällystetty pinta tuottaa valuntaa hu-
levesiverkostoon (Sillanpää, 2013). 

Pitkäkestoisille tai suuren intensiteetin sateille ei löydet-
ty yhtä valuma-aluekohtaista virtaamavasteen muotoa, vaan 
muodot poikkesivat suuresti toisistaan. Kuvassa 3 esitetyt 
yksikkövaluntakäyrät on saatu käyttämällä taulukon 1 ta-
pahtumia. Verrattuna pieniin valuntatapahtumiin, suurilla 
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Taulukko 1. Kuvassa 1 esitettyjen tapahtumien sadesumma, 
kesto ja sadannan intensiteetin maksimi.

Kuva 3. Kalibroidut yksikkövaluntakäyrät valuma-alueelle.

tapahtumilla valunnan viive on lyhyempi ja valunnan ko-
konaismäärä sijoittuu lyhyemmälle ajanjaksolle. Yhdenmu-
kaista riippuvuutta ei voitu todeta sadannan intensiteetin ja 
valunnan muodon välille, vaan useampi tekijä vaikuttaa va-
lunnan muotoon. Suurien tapahtumien valunta tapahtui alle 
puolen tunnin kuluessa sadannasta, kun taas pienien tapah-
tumien viive oli keskimäärin 0,8-1 tuntia. 

 Sadesumma Kesto Maks. Sadannan 
   Tapahtuma  (mm) (h) intensiteetti (mm/h)

    1_2009 17 25 1.8

    4_2009 20.4 10 7.8

    6_2009 14.6 20 4.8

  14_2009 13 13 4

  15_2009 7.2 14 1.8

    1_2010 12.2 12 4.2

    2_2010 12.2 18 1.6

    4_2010 8.8 14 4.2

    5_2010 7.8 12 2.6

    7_2010 4.4 8 2.4

    9_2010 11.8 6 10.6

  10_2010 11.2 6 7.6
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J atkuvatoiminen veden laadun mit-
taus on yleistynyt voimakkaasti Suo-
messa. Automaattiasemia on arviolta 

200. Niitä käytetään muun muassa tut-
kimuksessa, osana velvoitetarkkailua se-
kä ympäristön valvonnassa. Yritykset ja 
muut sidosryhmät tuottavat tiedosta ar-
violta kaksi kolmasosaa ja valtionhallinto 
yhden kolmasosan. Yritykset huolehtivat 
usein asemien ylläpidosta, näytteenotos-
ta, tiedon keruusta ja jakelusta. Havainto-
asemat mittaavat usein reaaliaikaisesti ve-
denkorkeutta, lämpötilaa, sameutta sekä 
sähkönjohtavuutta. Mitattujen muuttuji-
en avulla voidaan laskea mm. kokonaisfos-
foripitoisuus sekä kiintoainespitoisuus, jot-
ka korreloivat sameuden kanssa. Aseman 
kalibrointi vaatii vesinäytteiden ottami-
sen, jotta ravinnepitoisuus voidaan laskea 
sameuden kautta. 

Nykyisin automaattisten vedenkorke-
usasemien tiedot toimitetaan usein ym-
päristöhallintoon, joka hyödyntää tietoa 
vaikuttavasti virtaamaennusteiden tekemi-
sessä. Näin niin asiakas, yritys kuin valtion-
sektorikin hyötyvät asiakkaan tuottamasta 
tiedosta arvoketjussa (Kuva 1), joka kuvaa 
tuotteen vaiheittaista jalostumista raaka-ai-
neesta valmiiksi tuotteeksi. Vedenlaatuase-
matietojen osalta tilanne on toinen. Tietoa 
ei juurikaan jaeta eri toimijoiden kesken. 
Tiedon arvoa voidaankin lisätä vielä mer-
kittävästi, sillä kiinnostus yhteistyöhön on 
korkea.

Nykyisin asiakas on kiinnostunut saa-
maan tiedon reaaliaikaisesti ja luotettavas-
ti, jotta voisi hyödyntää tietoa vaikuttavasti 
esim. velvoitetarkkailussa, tuotannon oh-
jaamisessa, päästöjen vähentämisessä tai 
valvonnassa. Onneksi yritys on kiinnos-
tunut parantamaan palvelukykyä sekä ai-
kaansaannoskykyä eli osaamistaan, jotta 
vesinäytteiden tieto voitaisiin hakea raja-
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Suomen ympäristökeskus SYKE
E-mail: jari.silander@ymparisto.fi

Kirjoittaja työskentelee seurannan 
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Luotettavaa joen kuormitustietoa 
maastosta käyttöön

pinnoista ja asematiedon laatu varmistaa 
reaaliaikaisesti asiakkaalle. Monella yrityk-
sellä on valmiina rajapintapalvelu, josta 
tieto voidaan hakea edelleen käytettäväksi 
julkisella sektorilla, mikä lisää tiedon vai-
kuttavuutta.

Ongelmat, jotka estävät tiedon vaikut-
tavuuden lisäämisen ovat sekä sisäisiä että 
ulkoisia. Esim. asiakas ei osaa esittää kri-
teereitä vedenlaatuasema-aineiston var-
mistamiseksi eikä voi hyödyntää riittävästi 
asematietoa osana velvoitetarkkailua. Yri-
tyksen osaaminen ei riitä tuottamaan asia-
kaspalvelua riittävän tuottavasti ja talou-
dellisesti, jotta asiakas sen ostaisi. Julkiset 
toimijat eivät pysty tuottamaan rajapin-
tapalveluita, varmistamaan tiedon luotet-
tavuutta ja hyödyntämään tietoa vesien-
hoidossa niin tuottavasti ja taloudellisesti, 
että järjestelmän rakentaminen ja ylläpito 
onnistuisi käytettävissä tai tarjolla olevin 
voimavaroin. Valtio ei ole määritellyt kri-
teerejä, joilla tietoa voisi käyttää esim. vel-
voitetarkkailussa.

Ongelma voidaan ratkaista kehittämäl-
lä liiketoimintamalleja, joilla hyöty jae-
taan hyödynsaajien kesken. On myös tar-
peen kehittää laadunvarmistusprosessi, 
jonka perusteella toimijat ja heidän teke-
mänsä mittaukset voidaan hyväksyä osaksi 
ympäristönsuojelulain perusteella tehtävää 
mittaustoimintaa. Ongelmaan puuttumi-
nen edellyttää myös ketterää kehittämistä, 
minkä mahdollistaa yhteisten maksullis-
ten palvelujen kehittämisen, esim. raja-
pintapalvelut joilla tiedon käytettävyyttä 
parannetaan.

Uusia liiketoimintamalleja  
ja prosesseja
TEKES:in rahoittamassa ympäristön mit-
taus- ja monitorointiohjelmassa (MMEA) 

Automaattisia vedenlaatuasemapalveluita kehitetään yhdessä valtion ja 
yritysten kanssa, mikä parantaa nopeasti tiedon edelleen käytettävyyttä 
ja nostaa tiedon arvoa.
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kehitettiin liiketoimintamalleja ja lisäarvoa aineistoille tuottava markkinapaikka, 
joka hyödyntäisi avointa sekä maksullista tietoa. Lisäksi kehitettiin laadunvarmen-
nusta, jotta uudet teknologiat saataisiin käyttöön ja mittausten luotettavuus voitai-
siin ottaa paremmin huomioon päätöksenteossa. Tuloksia vapaaehtoisten ja auto-
maattisen mittausten laadunvarmennuksesta on esitetty julkaisuissa Näykki (2014) 
ja Koskiaho ym. (2014).

Liiketoimintamallien kehittämisen ajatuksen oli tukea valtionhallinnon rajapin-
tojen rakentamista sekä järjestää toiminta niin, että sitä voitaisiin ylläpitää yhdes-
sä asiakkaan rahoituksen turvin (Kuva 1). Asiakkaan tekemä kysymys, joka tässä 
artikkelissa kuvataan, on esitetty kuvassa 2 sekvenssikaaviona. Tapauksessa asiakas 
pyytää pilvipalvelusta tietyn alueen automaattimittausasemien mittauksiin perus-
tuvia, luotettavia fosfori- ja kiintoainepitoisuuksia.

Ohjelmassa mukana olevissa valtion organisaatiossa ja niiden sisällä näkemyk-
set rajapintojen toteuttamisesta vaihtelivat erittäin paljon. Suurin osa halusi toteut-
taa rajapinnat itse ja omalla rahoituksella. Osa katsoi, että kaiken tiedon tulisi olla 
avointa dataa eli koneellisesti luettavassa muodossa ja ilmaiseksi. 

Tarvitaan asiakas, palveluntarjoaja ja tietolähteet
Ainepitoisuuksien toimittaminen asiakkaalle reaaliaikaisesti ja luotettavasti vaatii 
palvelun, jossa eri tietolähteiden tieto yhdistetään ja käsitellään. Palvelussa on kol-
me osaa; asiakas, palvelu ja tietolähteet (Kuva 2). 

MMEA -alusta sisältää erilaisia testattuja palveluita, kuten hälytys- ja lasken-

Kuva 2. Asiakaan tekemä kysymys sekvenssikaaviona.

Kuva 1. Vasemmalla on asiakas, joka haluaa tietää ra-
vinnekuormituksensa. Keskellä MMEA –pilvipalvelu, 
jossa käyttötapaukseen liittyvät tieto käsitellään ja oi-
kealla tietolähteet, joita palveluntarjoaja hyödyntää.

Hallitsemme
vesihuollon
koko elin-
kaaren.

www.fcg.fi

FCGsmartsmartsmartsmartsmartsmartsmart
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tapalveluita, jotka mahdollistavat suurien tietoaineistojen nopean ja luotettavan 
käsittelyn (Rönkkö et al., 2015). Palveluja on kytketty tietolähteisiin erityisten 
rajapintojen kautta ohjelman aikana. Osa Suomen ympäristökeskuksen valtakun-
nallisista vesistöennusteista on saatavilla kokeellisesti MMEA -alustan kautta (XML 
-muoto). SYKEn OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalveluun (https://wwwp2.ym-
paristo.fi/) kehitettiin avoimen tiedon periaatteella OData -rajapinta (www.odata.
org), joka on koekäytössä. Rajapinnan kehittämistä on jatkettu ympäristöminis-
teriön rahoituksella. 

Tavoitteena on että vuoden 2015 aikana palvelu saadaan toimimaan niin, että 
vesinäytteiden tiedot voidaan hakea avoimen rajapinnan kautta. Jatkossa rajapin-
tojen ylläpidon ja palvelutason takaaminen eri organisaatiossa tulee olemaan haas-
te voimavarojen vähentyessä. Ohjelmassa haasteeseen vastattiin ottamalla käyttöön 
tiedon jakamisessa avoimen lähdekoodin alusta CKAN (http://ckan.org/). Nykyi-
sin myös useat yritykset ovat kiinnostuneet jakamaan valtionhallinnon aineistoja 
lähes ilmaiseksi, mikä on lisännyt kilpailua avoimen tiedon markkinoilla.

Toiminnan kuvaaminen ja laadunvarmennus
Palvelun mahdollistaa toimiva kokonaisuus, jonka toiminta jakautuu seuraaviin 
vaiheisiin:

1. Jatkuvatoiminen veden sameuden mittaus ja tiedon tallennus.
2. Vertailunäytteiden keräys ja käsittely laboratoriossa 
 (sameusantureiden kalibrointia varten).
3. Mittaustiedon laadun valvonta.
4. Anturihavaintojen kalibrointi kohdassa 2 otettujen vesinäytteiden avulla.
5. Vesinäytteiden muuntoyhtälön (sameuspitoisuudet) päivittäminen.
6. Kohtien 2), 4) ja 5) epävarmuusanalyysi.
7. Asiakkaan tekemään kyselyyn vastaaminen.

Mittaustiedon laadunvalvonnassa lasketaan vertailunäytteiden avulla kalibroin-
tiyhtälö, jonka avulla mittaustietoa (raakadataa) korjataan. Korjattu mittaustieto 
syötetään vesinäytteiden muuntoyhtälöön kokonaisfosfori- ja kiintoainespitoisuu-
den laskemiseksi. Tämän tiedon prosessoinnin avulla vastataan loppukäyttäjän te-
kemiin kyselyihin koskien tietyn alueen fosfori- ja kiintoainespitoisuuksia (Kuva 3). 

Kokonaisluotettavuutta arvioidaan niin laboratorioanalyysien kuin myös kalib-
rointi- ja muuntoyhtälöiden osalta reaaliaikaisesti. Kokonaismittausepävarmuus si-
sältää sekä kalibrointiyhtälöistä että vertailunäytteistä aiheutuvan epävarmuuden. 
Laadunvarmennusprosessin aikana mittaustiedolle tehdään puuttuvan mittauksen 

TIEDON ARVO SYNTYY KÄYTÖSTÄ

Kuva 3. Palvelu kalibroi anturin arvon automaattisesti sameudeksi, jonka jälkeen 
muuntaa sen käytettävissä olevan aineiston avulla kokonaisfosforipitoisuudeksi. 
Mallin kokonaisepävarmuus voidaan laskea jatkuvasti ja välittää loppukäyttäjälle.
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ja puuttuvan vesinäytteen testi sekä muutostesti, jolla tarkas-
tellaan mittauksen vaihtelua. Lisäksi tehdään raja-arvotesti, 
jolla tarkistetaan onko mittaustulos ennalta määritellyllä alu-
eella. Testivalikoimaa on suunniteltu laajennettavaksi mm. 
poikkeavien arvojen eliminoinnilla, trendianalyysillä, asemi-
en tietojen keskinäisellä vertailulla sekä vertailulla muuhun 
hydrologiseen ja meteorologiseen dataan.

Yhteenveto
Suurin osa tiedosta syntyy muualla kuin valtionhallinnossa, 
joten on selvää että edistämällä yritysten ja valtionhallinnon 
yhteistyötä voidaan tiedon arvoa lisätä nopeasti. Tiedon ar-
von lisääminen edellyttää, että vedenlaatuasemien laadunvar-
mennusprosessia ja tiedon rajapintojen kehittämistä jatke-
taan, mikä edistäisi merkittävästi tiedon käytettävyyttä myös 
velvoitetarkkailussa ja vesienhoidossa. Yhdessä kehittäminen 
on tärkeää, jotta uudet menetelmät saadaan nopeasti käyt-
töön. Yhtä tärkeää on hyötyjen ja kustannusten jakaminen 
hyödynsaajien kesken, jotta kehittämisen ketteryys säilyy ja 
toiminnan jatkamisen edellytykset ovat kestävällä pohjalla.  

Lisätietoja
Tämä tutkimus on tehty osana Tekesin rahoittamaa CLEEN 
Oy:n MMEA-SHOK-ohjelmaa (Measurement, Monitoring, 
and Environmental Assessment, http://mmea.fi/).
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J ärvi&Meriwiki on Suomen järvi-
en ja Itämeren alueiden verkkopal-
velu, jota rakennetaan ja julkaistaan 

käyttäjien yhteistyönä. Wikistä löytyvät 
perustiedot kaikista yli hehtaarin kokoi-
sista suomalaisista järvistä ja runsaasti tie-
toa myös Itämerestä. Wikissä on työkalut, 
joilla käyttäjät voivat jakaa mm. havain-

Järvi&Meriwiki vakiinnuttaa 
asemaansa

Vapaaehtoisten järjestöt ja kansalaiset ovat tulossa mukaan ympäris-
tön seurantatiedon tuotantoon. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käyn-
nissä eri puolilla Eurooppaa. Yksi alan pioneerihankkeista on Järviwiki, 
joka aloitti toimintansa keväällä 2011. Kesällä 2014 Järviwikistä tuli 
Järvi&Meriwiki.

JUHANI KETTUNEN, 
MATTI LINDHOLM JA 
JARI SILANDER

tojaan ja valokuviaan ja saada käyttöönsä 
viranomaisten ja muiden wikintekijöiden 
havaintoja. Järviwikin ensimmäinen versio 
julkaistiin maaliskuussa 2011 ja laajeni ke-
sällä 2014 myös merialueilla.

Järvi&Meriwikin tavoitteena on jakaa 
tietoa Suomen järvistä, edistää vesiensuo-
jelua ja lisätä kiinnostusta vesistöihimme. 
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Kun wikihavaintojen laadunvalvontajärjestelmä valmistuu, 
Järvi&Meriwikistä on tulossa osa virallista seurantajärjestel-
mää.

Järvi&Meriwikin sisältö ja toiminta
Järvi&Meriwikissä on oma sivunsa jokaiselle Suomen jär-
velle, järvien nimille, vesistöalueille, maakunnille, kunnille, 
ELY-keskuksille ja vesienhoitoalueille. Sivuilla on tietyt kiin-
teät perustiedot, jotka on saatu julkisen sektorin tietojärjes-
telmistä. Muilta osin sisällöt ovat pääsääntöisesti kenen ta-
hansa muokattavissa.

Järvi&Meriwikiin kiinnostuneet voivat perustaa havain-
topaikkoja, tallentaa kohdekuvauksia ja lisätä tietoja tapah-
tumista. Wikiä voi käyttää myös esimerkiksi kunnostushank-
keiden viestintään ja dokumentoimiseen. Järvi&Meriwikin 
rakentamiseen voi ottaa osaa täydentämällä koti- tai mökki-
järven tietoja ja jakamalla havaintoja, valokuvia sekä videoita. 

Jokaisella sivulla on myös keskustelualue, jolla voi käydä 
keskustelua muiden käyttäjien kanssa sivun aiheesta tai sisäl-
lön kehittämisestä. Wikin yleisestä kehittämisestä voi keskus-
tella myös Kahvihuoneessa. 

Tietoja tuottavien on myös sitouduttava noudattamaan 
Järvi&Meriwikin sääntöjä. Ne on laadittu turvaamaan wi-
kissä julkaistavien tietojen korkeaa laatua ja tasapuolisuutta. 

280 000 käyttäjää – eniten levähavaintoja
Yleisö ja vapaaehtoiset wikin rakentajat ovat ottaneet pal-
velun hyvin vastaan. Vuonna 2014 järjestelmän sivuilla oli 
yli 375 000 vierailua ja noin 280 000 erillistä käyttäjää. 
Vierailut ovat koko wikin toiminnan ajan painottuneet ke-
säkuukausille (Kuva 1a), joskin käyttöä on ollut runsaasti 
myös muina vuodenaikoina. Heinäkuussa 2014 vierailija-
määrät kasvoivat ennätyssuuriksi johtuen kesän suurista le-
väkukinnoista erityisesti merialueilla. Parin viime vuoden ai-
kana vierailujen määrä on kasvanut noin 25-30 prosentin 
vuosivauhtia. Erityisesti kasvua on näyttää selittävän älypu-
helimien ja tablettitietokoneiden lisääntyvä käyttö (Kuva1b).  
Wikihavaintoja tehdään lähes 750 havaintopaikalla 360 jär-
vellä ja 62 meripisteessä. Ensimmäisinä toimintavuosina lä-
hes kolmannes raportoiduista havainnoista on koskenut levä-
tilannetta ja yli neljännes veden lämpötilaa (Kuva 2.).

Suomalaiset ovat kautta aikojen olleet innokkaita luon-
tohavaintojen tekijöitä. Se on havaittu myös Järviwikissä. 
Keväällä 2011 aloitetun palvelun pisimmät havaintosarjat 
nimittäin alkavat jo vuodesta 1958. Kuvassa 3 on esimerk-
ki jääpeiteajan pituudesta Savonlinnan yläpuolisessa vesis-
tönosassa. Se on laskettu Järviwikiin raportoiduista jäätymis- 
ja jääpeitteen sulamisaikasarjoista vuosilta 1988-2012.

Perustajat ja ylläpito
Järviwikin perusti ja sen ylläpidosta vastaa Suomen ympä-
ristökeskus (SYKE). SYKEn lisäksi sisältöjä palveluun ovat 
toimittaneet Luonnonvarakeskus ja YLEn Elävä arkisto. Ta-
loudellisesti wikin kehittämistä ovat tukeneet Maa- ja vesi-
tekniikan tuki ry ja EU:n Life-rahasto.  

 TIEDON ARVO SYNTYY KÄYTÖSTÄ

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
KUVA 1. (a) Järviwikin kävijämäärä (1000 kävijää) kuukausittain vuonna 2014 ja (b) käytetyt laitteet. 
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 Kuva 2.  Havaintojen suhteellinen jakaantuminen aiheittain. 
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Kuva 2.  Havaintojen suhteellinen jakaantuminen aiheittain.

Kuva 1. (a) Järviwikin kävijämäärä (1000 kävijää) 
kuukausittain vuonna 2014 ja (b) käytetyt laitteet.

Kuva 3. Jääpeitteen kesto Savonlinnan yläpuolisessa vesis-
tönosassa 1988-2012.
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Kansalaiset mukaan seurantaan

Kansalaiset halutaan mukaan myös eurooppalaiseen tutkimukseen 
ja ympäristön seurantaan. Käynnissä olevassa 7. puiteohjelmassaan 
EU /1/ on rahoittanut useita suuria kansalaishavainnointia rakentavia 
hankkeita, joista WeSenseIt /2/ keskittyi vesipolitiikkaan, mittaus- ja 
havaintojärjestelmiin ja kansalaisten osallistamiseen. Viime vuonna 
päättynyt OMNISCIENTIS-projekti /3/ pyrki rakentamaan kansalaisten 
ja tutkimuslaitosten verkostoa teollisuuden, kaatopaikkojen ja 
karjatalouden hajujen hallintaan. Citclops hankkeen /4/ erityisenä 
mielenkiinnon kohteena ovat optiset mittausmenetelmät, joita 
käyttäen kansalaiset voidaan ottaa mukaan rannikkoalueiden ja meren 
seurantaan. COBWEB-hanke /5/ on rakennettu YK:n biosfäärialueiden 
verkoston  (WNBR) pohjalle.

EU on rohkaissut tutkimuslaitoksia kehittämään eurooppalaisia 
kansalaisten, tutkimuslaitosten ja yritysten verkostoja rahoittamalla paria 
suurehkoa COST-hanketta /6/ ja /7/, joiden tavoitteena on erityisesti 
eurooppalaisen yhteistyön rakentaminen.

Euroopan ympäristötoimisto EEA /8/ toteuttaa omaa kansalaisseurannan 
hankettaan, jonka aiheena on rannikoiden ja meren roskaantuminen. 
EU:n jäsenmaiden ehkä mielenkiintoisin jokiekosysteemien seuranta 

pyörii Portugalissa /9/. Kaksi kertaa vuodessa havainnoitavan 120 000 km 
jokiverkoston seuranta toteutetaan koulujen, koululaisten ja partiolaisten 
voimin /10/.

/1/  http://www.citi-sense.eu/

/2/  http://wesenseit.eu/

/3/  http://www.omniscientis.eu/

/4/  http://www.citclops.eu/

/5/  https://cobwebproject.eu/

/6/  http://vgibox.eu/

/7/  http://www.citizensensor-cost.eu/

/8/  http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

/9/  http://www.my-observatory.com

/10/ https://www.youtube.com/watch?v=t7zA16-78RM
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Voittajan valitsi LYNETiin kuuluvien 
tutkimuslaitosten pääjohtajista koostuva 
LYNETin johtoryhmä. Raati arvioi, että 
”voittajatyössä yhdistyy innostavalla tavalla 
todellinen ympäristö ja virtuaalitodellisuus 
sekä pelillisyys ja teot ympäristön puolesta. 
Lisäksi se kytkee yritykset mukaan Itäme-
ren suojeluun. Pelin ideaa voi hyvin sovel-
taa myös muihin ympäristötekoihin, kuten 
ilmastotekoihin tai ruokahävikin vähentä-
miseen.”

Tämänvuotisessa avoimen innovaa-
tion sovelluskilpailussa palkintoja saivat 
myös monet muut ympäristö- ja luonnon-
vara-alaan liittyvät sovellukset, mm. pal-
kittuihin Villitys-, Päästöt.fi ja InfoAPI  
-sovelluksiin. Villitys-sovellus innostaa 
hyödyntämään luonnonvaraisia kasveja, 
sieniä ja marjoja, ja Päästöt.fi –palvelus-
sa voi tarkastella suurimpia päästölähteitä 
EU:n alueella. InfoAPI ideoi tehokkuutta 
kaupan takaisinvetoihin.

Vuosittaisen Apps4Finland-kilpailun 
järjestävät yhteistyössä Forum Virium 
Helsinki, Open Knowledge Finland ry ja 
Suomen Verkkodemokratiaseura ry. LY-
NET osallistui kilpailuun yhtenä järjestä-
jä-kumppanina.

Lisätietoja:
www.apps4Finland.fi, www.lynet.fi

Aineistot avattiin Apps4Finland-
kisailijoiden käyttöön

Itämeren suojeluun, elintarvikeketjuun ja luonnonhavainnointiin liitty-
vät LYNET-laitosten aineistot saivat sovelluskehittäjät liikkeelle Apps-
4Finland-kilpailussa. 

LYNET-laitokset, Suomen ympäris-
tökeskus, Evira ja nykyiseen Luon-
nonvarakeskukseen kuuluvat laitok-

set haastoivat appsien l. puhelinsovellusten 
kehittäjät ideoimaan ja toteuttamaan uusia 
käyttötarkoituksia olemassa olevalle mita-
tulle tiedolleen. Useista erinomaisista so-
velluksista ja sovellusideoista, LYNETin, 
haasteen voittajaksi valikoitui Itämeren 
ninja ja sovelluksen kehittänyt kolmikko: 
Lasse Nurmi, Esa Halsti ja Antti Vaaliki-
vi. Voittajatyön ideana on osallistaa pelin 
avulla yrityksiä Itämeren suojeluun ja kan-
nustaa käytännön toimiin Itämeren puo-
lesta. Yritykset voivat käytännön suojelu-
toimia tekemällä kerätä ninjapisteitä, joilla 
hankitaan pelissä tasokorotuksia ja ninja-
merkkejä, ja hyödyntää niitä omassa mark-
kinoinnissaan. 

Lasse Nurmi, Antti Vaalikivi ja Esa Halsti. 
Kuvaaja Antti Kokkola.

VT1502_39-40_Ajankohtaista.indd   39 26.2.2015   10:15:06



40 www.vesitalous.fi PBVesitalous 2/2015

 AJANKOHTAISTA

SYKEltä asiantuntemusta 
ja tietoa kosmetiikan 
mobiilisovelluksen käyttöön    

”Julkisin varoin kerätään paljon sellaista tietoa, joka oli-
si hyödyllistä kansalaisille ja yrityksille, mutta jonka 
jatkojalostaminen kiinnostavaan muotoon ja helppo-

käyttöisiksi palveluiksi ei ole tutkimuslaitokselle mahdollista. 
Yritysten tutkimus- ja viranomaistietoon pohjautuvat palve-
lut ovat mahdollisuus myös viranomaisille tehostaa viestin-
täänsä”, ohjelmajohtaja Juhani Kettunen Suomen ympäris-
tökeskuksesta sanoo.

Älypuhelimessa toimiva CosmEthics-sovellus auttaa tun-
nistamaan kosmetiikan ainesosia. Käyttäjä skannaa tuot-teen 
viivakoodin ja saa hälytyksen, mikäli mukana on ei-toivottuja 
raaka-aineita. Sovellus on käyttäjälle maksuton. 

”Kuluttajat eivät välttämättä tiedä, että kosmetiikkatuot-
teiden ainesosien joukosta voi löytyä mikrokokoisia muovi-
kappaleita. Mikromuoveja löytyy mm. ihonkuorintavoiteis-
ta ja eräistä hiusten muotoilutuotteista.  Huolenaiheena on, 
että mikromuovit päätyvät yhdyskuntajätevesien kautta me-
reen. Mikromuovien poistaminen merestä on mahdotonta, 

ne ovat pitkäikäisiä ja saattavat kerätä itseensä vedessä jo en-
nestään olevia ympäristömyrkkyjä. Nämä voivat ajan myö-
tä kulkeutua ja rikastua ravintoverkossa. Mikromuovien löy-
täminen tuoteselosteesta on kuluttajalle haastavaa, ja tähän 
toivomme sovelluksen tuovan helpotusta”, tutkija Outi Se-
tälä SYKEstä sanoo. 

Käyttäjä voi myös määritellä ainesosia, joita itse haluaa 
välttää riippumatta siitä, onko niitä kielletty vai ei. Tällaisia 
voivat esimerkiksi olla eläinperäiset aineet, hormonitoimin-
taa häiritsevät aineet tai alumiini.     

”Vaikka kemikaalien varoitusmerkit ja käyttöohjeet anta-
vat kuluttajille keskeisen tiedon tuotteen turvallisesta käytös-
tä ja niiden tunteminen on tärkeää, osa kuluttajista voi olla 
kiinnostuneita tietämään enemmän tuotteiden sisältämistä 
ainesosista ja tekemään siltä pohjalta omia valintojaan”, toi-
mitusjohtaja Katariina Rantanen CosmEthics Oy:stä sanoo. 

Lisätietoja: Ulla Ala-Ketola, SYKE

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

•	 Lakialoite vesihallituksesta

•	 Timo Ronkainen: Turve pienpuhdistamoiden suodatinmateriaalina

•	 Jussi Hooli: Raudan ja mangaanin poistaminen pohjavedestä

•	 Osmo Kallioniemi: Tekopohjavesi

•	 Martti Rainio: Jokijärjestelyjen nykyvaihe Kokkolan 
 maanviljelysinsinööripiirissä

•	 Ilpo Mikola: Onko polttoturpeella tulevaisuutta

Vesitalous 50 vuotta sitten

Suomen ympäristökeskus on koonnut tietoa kosmetiikkatuotteiden sisältämistä mikromuoveista suo-
malaisen CosmEthics Oy:n kehittämään mobiilisovellukseen. Yritys on kehittänyt mobiilisovelluksen, 
joka lukee kosmetiikkatuotteen viivakoodin ja antaa käyttäjälle tietoa tuotteen sisältämistä ainesosis-
ta ja varoittaa muun muassa allergeeneistä ja kosmetiikassa kielletyistä aineista. 
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Iisalmen reitin  
luontainen rehevyys

Iisalmen vesistöreitti

Iisalmen vesistöreitin alue Pohjois-Savossa 
on erinomainen esimerkki luontaisesti ra-
vinteikkaasta alueesta, jossa nykyiset veden-
laatumallit toimivat puutteellisesti. Iisalmen 
vesistöreitti on poikkeuksellisen rehevä ym-
päröiviin alueisiin verrattuna, ja sitä onkin 
kunnostettu jo vuodesta 2001 lähtien. Alu-
een järville on tyypillistä myös mataluus se-
kä korkea humuspitoisuus. Maatalous Iisal-
men reitin ympäristössä on nurmiviljely- ja 
karjatalousvaltaista.

Luontaisen rehevyyden ja luonnonhuuh-
touman tutkiminen Iisalmen reitin alueella 
muodostaa kirjoittajan väitöskirjatutkimuk-
sen. Tutkimus alkoi Iisalmen reitin oloihin 
kohdennetun piilevä-kokonaisfosforisiir-
tofunktion eli WA-PLS-regressiomenetel-
mään (weighted averaging – partial least 
squares) perustuvan paleoekologisen mallin 
kehittämisellä vuonna 2011. Malli kattaa 
47 järveä (50 näytepistettä) Iisalmen reitiltä 
ja sen ympäristöstä sekä 110 piilevälajia, ja 
sen suorituskyky on tilastollisten tunnuslu-
kujen sekä kirjallisuusvertailun perusteella 
hyvä (mallin selitysaste r2 = 0.82 ja ennus-
teen keskineliövirheen neliöjuuri RMSEP = 
0.15 log µg l-1). 

Fosforin mallinnettavuus varmistet-
tiin kanonisella korrespondenssianalyysilla 
(CCA), jonka perusteella järviveden koko-
naisfosforipitoisuudella on voimakas vaiku-
tus eli signaali siirtofunktion kalibrointiai-
neiston piilevälajistokoostumukseen. Koska 
siirtofunktiot tiivistävät piilevälajistokoos-
tumuksiin vaikuttavan kemiallisten ja fyy-
sisten muuttujien monimutkaisen koko-

V aikeus erottaa luonnonhuuhtou-
man ja ihmisperäisten päästö-
jen osuudet kokonaisravinnekul-

keumasta haittaa vesiensuojelutoimia sekä 
olemassa olevien vedenlaatumallien toi-
mintaa erityisesti luontaisesti ravinteik-
kailla alueilla. Suoria havaintoja järvi-
en luontaisesta ravinteikkuudesta ei ole 
saatavilla, sillä järvivesien kemiallisen ti-
lan järjestelmällinen havainnointi aloitet-
tiin vasta joitain vuosikymmeniä sitten. 
Luontaisesti reheviä järviä ei myöskään 
ole säilynyt nykypäivään luonnontilaisina, 
koska maatalousvaltainen ihmistoiminta 
on perinteisesti keskittynyt viljavimmille 
eli luontaisesti ravinteikkaimmille alueil-
le. Luontaisen ravinteikkuuden alueellisen 
vaihtelun takia karumpien alueiden vesis-
töjen referenssitilaakaan ei voida käyttää 
vertailuolona luontaisesti ravinteikkaiden 
alueiden järville.  

Järvivesien luontaista tilaa voidaan kui-
tenkin tutkia takautuvan paleoekologisen 
mallinnuksen avulla. Piilevämikrofossiilit 
ovat erinomaisia ympäristöindikaattorei-
ta, joten paleoekologiset mallit pohjautu-
vat usein järvien nykytilaisen ravinnepitoi-
suuden sekä siinä viihtyvän piilevälajiston 
yhteyden tuntemiseen. Kun syvemmältä 
sedimenttipatjasta otetaan näyte ja analy-
soidaan sen fossiilinen piilevälajisto, mal-
lilla voidaan rekonstruoida järviveden 
muinainen ravinnepitoisuus näytettä vas-
taavalle ajankohdalle. Yhdistämällä pa-
leoekologinen mallinnus valuma-alue- ja 
kuormitusmallinnukseen voidaan edel-
leen tutkia valuma-alueelta järveen kul-
keutuvan luonnonhuuhtouman suuruutta.

MIRA TAMMELIN
tutkija, jatko-opiskelija
Turun yliopisto, Maantieteen ja 
geologian laitos
E-mail: mira.tammelin@utu.fi

TOMMI KAUPPILA
johtava tutkija
Geologian tutkimuskeskus, Kuopio
E-mail: tommi.kauppila@gtk.fi

Vesistöjen rehevöityminen, yksi keskeisimmistä ympäristöongelmistam-
me, on seurausta ravinteiden kokonaiskulkeumasta, joka koostuu ihmis-
peräisestä haja- ja pistekuormituksesta sekä luonnonhuuhtoumasta. Ve-
siensuojelun kannalta on tärkeää kyetä erottamaan luonnonhuuhtouman 
osuus kokonaisravinnekulkeumasta, sillä luontainen ravinteisuus vaihtelee 
huomattavasti vesistöjen valuma-alueiden geologian mukaan. 
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naisuuden yhteen muuttujaan, ne ovat yleensä aina jossain 
määrin alttiita ns. sekundaaristen ympäristösignaalien vai-
kutukselle. Iisalmen reitin oloihin kehitetyn paikallisen mal-
lin tapauksessa merkittävimmät sekundaariset signaalit ovat 
typellä sekä sähkönjohtavuudella. Mallijärvien sähkönjohta-
vuuden alhainen vaihteluväli kuitenkin viittaa siihen, että ky-
se ei todennäköisesti ole ionivahvuuden vaikutuksesta, vaan 
ennemminkin sähkönjohtavuus edustaa muita ioneja, kuten 
nitraattia tai maa-alkalimetalleja.

Luontainen kokonaisfosforipitoisuus
Paleoekologisen mallin kehittämisen jälkeen jokaiselle malli-
järvelle rekonstruoitiin järviveden luontaiset kokonaisfosfo-
ripitoisuudet. Luontaiset pitoisuudet edustavat aikaa ennen 
teollista vallankumousta ja modernia maataloutta, jolloin 
valuma-alueiden eroosio ei vielä ollut kiihtynyt. Rehevöity-
mishistorian tarkempaa tutkimista varten kahdesta Iisalmen 
reitin latvavesistöstä (Saarisjärvestä ja Näläntöjärvestä) sekä 
yhdestä reitin keskusaltaasta (Porovedestä) otettiin pidem-
pää ajanjaksoa kuvaavat näytesarjat MTT:n sisävesien ravin-
nekuormitusta käsittelevän Fokus II -hankkeen yhteydessä.

Iisalmen reitin luontaiset fosforipitoisuudet vaihtelevat re-
konstruktioiden perusteella pääosin välillä 30-50 µg l-1, mi-
kä vahvistaa epäilyksen Iisalmen reitin, erityisesti Kiuruve-
den ja Iisalmen alueen, luontaisesta rehevyydestä. Aiempien 
tutkimusten mukaan arviot Suomessa sijaitsevien luontaises-

ti rehevien järvien fosforin taustapitoisuudelle ovat luokkaa 
20-30 µg l-1 (Vuori et al. 2006), kun taas Iisalmen reitin alu-
een järville rekonstruoidut kokonaisfosforipitoisuudet ovat 
tyypillisesti vaihdelleet välillä 30-45 µg l-1 (mm. Miettinen 
et al. 2003 ja Kauppila et al. 2012). Kolmen järven näyte-
sarjojen fosforirekonstruktiot osoittavat Iisalmen reitin alu-
een järvien olleen reheviä jo satoja ellei tuhansia vuosia sitten  
(Kuva 1). Ne paljastavat myös ihmistoimintaan liittyvän voi-
makkaimman piilevälajistomuutoksen sekä sen perusteella 
tulkitun fosforipitoisuuden kasvun alkaneen alueen järvissä 
suhteellisen samanaikaisesti eroosion voimistumisen kanssa.

Tuloksista käy lisäksi ilmi, että ihmisperäinen rehevöity-
minen kohdistuu lähinnä luontaisesti reheviin järviin, kun 
taas karumpien järvien fosforipitoisuuksissa ei ole tapahtu-
nut juurikaan muutosta luontaisen ja nykytilan välillä. Tä-
mä selittyy maankäyttötapojen erilaisuudella, sillä maatalous 
on keskittynyt luontaisesti rehevien järvien valuma-alueille ja 
metsätalous karumpien järvien valuma-alueille. Piilevien la-
jistomuutos, muun muassa lajiston yksipuolistuminen koh-
ti nykyaikaa, on kuitenkin nähtävissä myös karumpien jär-
vien näytteissä.

Fosforin luonnonhuuhtouma
Kun järven luontainen fosforipitoisuus tunnetaan, voidaan 
myös järveen tuleva luontainen fosforikulkeuma eli luonnon-
huuhtouma arvioida fosforin massatasapainoyhtälöön poh-

Kuva 1. Saarisjärven näytesarjan piilevälajistomuutokset, rekonstruoitu kokonaisfosforipitoisuus, magneettinen suskeptibiliteet-
ti, planktonisten piilevälajien osuus sekä kultaleväkysti-piileväsuhde sedimentin syvyyden ja siten myös ajan suhteen. Pintasedi-
mentin rekonstruoidut kokonaisfosforipitoisuudet vastaavat hyvin näytteenottovuoden 2013 vedenlaatuhavaintoja, joiden mu-
kaan kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut Saarisjärvessä välillä 50-75 µg l-1. Harmaa palkki kuvaa tulosten perusteella pääteltyä 
intensiivisimmän ihmistoiminnan aikakautta eli teollisen vallankumouksen jälkeista modernin maatalouden aikaa. Sedimentin 
pintaa kohti äkillisesti kohoava magneettinen suskeptibiliteetti kuvastaa maaperän voimistunutta eroosiota. Planktisten lajien li-
sääntyminen sekä kultalevä-piileväsuhteen pieneneminen ovat tyyppilisiä rehevöitymisen merkkejä. 
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jautuvan kuormitusmallinnuksen avulla. Massatasapainoyh-
tälön mukaan järveen tuleva fosforimäärä on yhtä suuri kuin 
järvestä poistuvan fosforin sekä fosforin nettosedimentaation 
summa. Järvestä poistuva luontainen fosfori on laskettavissa 
järviveden luontaisen fosforipitoisuuden, keskivalunnan se-
kä valuma-alueen koon perusteella. Järveen sedimentoituvan 

fosforin määrittämiseksi on puolestaan kehitetty lukuisia pi-
dättymiskertoimen arviointimenetelmiä. Iisalmen reitin alu-
een tutkimuksessa on toistaiseksi ehditty laskea tutkimusjär-
ville pidättymiskertoimet kolmella kirjallisuudesta löytyvällä 
yhtälöllä (Kirchner ja Dillon 1975, Chapra 1975 sekä Lar-
sen ja Mercier 1976).

Kuva 2. Larsenin ja Mercierin (1976) pidättymiskertoimeen perustuvat arviot Iisalmen vesistörei-
tin alueen fosforin luonnonhuuhtouman suuruudesta (värilliset alueet ja numerot) sekä tutkimus-
järvien lähivaluma-alueiden maalajivaihtelu (piirakkadiagrammit). Värilliset alueet kuvaavat järvien 
lähivaluma-alueita, mutta väreihin liittyvät luonnonhuuhtouman numeeriset arvot on kuitenkin 
laskettu järvien koko yläpuolisiin valuma-alueisiin perustuen.
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 Larsenin ja Mercierin pidättymiskertoimeen perustuvat ar-
viot tutkimusjärvien luonnonhuuhtoumasta sopivat parhaiten 
yhteen metsäisillä, luonnontilaisilla valuma-alueilla tehtyjen 
mittausten kanssa, joissa fosforin taustakuormituksen on todet-
tu olevan keskimäärin noin 5 kg a-1 km-2 (vaihteluväli 1.7-14.6 
kg a-1 km-2, Finér et al. 2010 ja 2.1-18 kg a-1 km-2, Mattsson 
et al. 2003). Iisalmen reittiä ympäröivillä karummilla alueilla 
Larsenin ja Mercierin kaavaan perustuvat luonnonhuuhtouma-
arvot vaihtelevat välillä 3-10 kg a-1 km-2. Luonnonhuuhtouma 
on selvästi suurempi erityisesti Kiuruveden ja Iisalmen seudun 
latvajärvillä (10-20 kg a-1 km-2, Kuva 2), vaikka arvot ovat kor-
keita myös muutamalla kauempana reittivesistöstä sijaitsevalla 
järvellä. Reitin keskusaltaissa luonnonhuuhtouma-arviot ovat 
noin 10 kg a-1 km-2. Kirchner ja Dillonin sekä Chapran pidätty-
miskertoimiin perustuvat luonnonhuuhtouma-arviot ovat sel-
västi suurempia, osalla järvistä ne jopa ylittävät nykyisen ulkoi-
sen kuormituksen arviot.

Geologinen syy luontaiselle rehevyydelle
Alustavan tilastollisen ja paikkatietoaineistoanalyysin perus-
teella hienoainesmoreenin levinneisyys on huomionarvoisin 
järvien luontaiseen rehevyyteen ja suureen fosforin luonnon-
huuhtoumaan liittyvä geologinen tekijä Iisalmen reitin alu-
eella. Luode-kaakkosuuntainen hienoainesmoreenikiila ker-
rostui viimeisimmän jäätiköitymisen aikana kahden suuren 
jäätikkökielekkeen väliin jääneelle passiivisen jään alueelle. 
Jäätikön passiivisesta luonteesta johtuen mineraaliaineksen 
eroosio sekä huuhtoutuminen oli Iisalmen reitin alueella hei-
kompaa ympäröiviin aktiivisen jäätikkövirtauksen alueisiin 
verrattuna (Lintinen 1995). Iisalmen reitin alueella on lisäk-
si runsaasti jäätikön sulamisvaiheen aikana muodostuneiden 
suurjärvien pohjaan kerrostuneita savia, jotka lienevät myös 
yksi osasyy alueen järvien luontaiselle rehevyydelle.

Yhteenveto
Takautuvaan paleoekologiseen mallinnukseen sekä valuma-
alue- ja kuormitusmallinnukseen pohjautuvalla lähestymista-
valla saatiin vahvistettua Pohjois-Savossa sijaitsevan Iisalmen 
vesistöreitin alueen järvien luontainen rehevyys sekä arvioi-
tua luonnonhuuhtouman suuruusluokkaa. Lisäksi tutkittiin 
korkeiden luonnonhuuhtouma-arvojen taustalla olevia geo-
logisia syitä, jotka todennäköisimmin liittyvät hienoainesmo-
reenin sekä savikoiden levinneisyyteen alueella. 

Erityisesti Kiuruveden ja Iisalmen seuduilla sijaitsevien 
latvajärvien luontaiset fosforipitoisuudet ovat selvästi kor-
keampia kuin aiemmat arviot Suomen luontaisesti rehevien 
järvien taustapitoisuudesta ja osin myös korkeampia kuin ai-
empien tutkimusten tulokset Iisalmen reitin alueella. Vastaa-
vasti luonnonhuuhtouma vaikuttaa olevan vähintään noin 
kaksinkertainen ympäröiviin karumpiin alueisiin sekä luon-
nontilaisten metsäalueiden tutkimuksiin verrattuna. Iisalmen 
reitin keskusaltaat näyttävät puolestaan vastustaneen fosfori-
pitoisuuden kasvua latvajärviä paremmin. Ihmistoiminnan 
vaikutus on kuitenkin nähtävissä myös reittiä ympäröivissä 
karummissa järvissä piilevälajiston muuttumisena sekä yksi-
puolistumisena kohti nykyaikaa. 
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Suomessa vesihuollon suurimpia tu-
levaisuuden haasteita ovat ikään-
tyvät järjestelmät ja niiden riittä-

mätön saneeraus, toimintavarmuuteen ja 
haavoittuvuuteen liittyvät kysymykset se-
kä alan henkilöresurssit ja osaaminen, tut-
kimus ja koulutus (Heino ym. 2010).

UNESCO:n toimeksiannosta Marjoram 
(2010) on arvioinut insinöörien tarvetta 
kehittyvissä maissa. Koulutettujen vesi-in-
sinöörien puute estää kehitystä ja vaikeut-
taa erityisesti köyhempien ihmisten asemaa 
(Hukka ym. 2011). Kehittyvissä maissa on 
keskimäärin viisi insinööriä 10 000 asukasta 
kohti, kun vastaava luku kehittyneissä mais-
sa on 20-50 insinööriä (Marjoram 2010). 

Tavoite, menetelmät ja kyselyyn 
vastanneet 
Syksyllä 2014 tehtiin kyselytutkimus, jonka 
tavoitteena oli analysoida vesihuoltoa Tam-
pereen teknillisessä yliopistossa (TTY, aiem-
pi TTKK) vuosina 1974-2014 opiskelleiden 
ammatillista uraa, heidän sijoittumistaan 
ja kokemuksiaan sekä näkemyksiään vesi-
huollon koulutuksen kehittämistarpeista. 
Hanke palvelee samalla meneillään olevaa 
vesihuoltoalan korkeakoulutason koulutus-
tarpeiden kansallista selvitystä.

Tehdyssä kyselyssä oli 31 kysymys-
tä, joista suljettuja oli 16 kpl, avoimia 10 
kpl ja loput viisi niiden yhdistelmiä. En-
nen kyselyn lähettämistä sitä testattiin 
muualla kuin TTY:ssä opiskelleilla hen-
kilöillä (n=6). Kysely toteutettiin sähköi-
senä Webropol-ohjelmalla ja se lähetettiin 
114 DI-tutkinnon TTY:ssä suorittaneelle 

RIIKKA RAJALA
TkT
Tampereen yliopisto
E-mail: riikka.rajala@uta.fi

Tampereelta valmistuneiden 
vesihuoltoalan diplomi-insinöörien 
sijoittuminen ja odotukset 
yliopisto-opetukselle

henkilölle (rakennustekniikka tai ympä-
ristötekniikka). Vesihuollon kentässä heis-
tä arvioidaan toimivan maksimissaan 80, 
vaikka tarkkaa tietoa ei olekaan. 

Kyselyyn vastasi 59 henkilöä, joista nai-
sia oli 24 (41 %) ja miehiä 35 (59 %), mitä 
voidaan kyselytutkimuksessa pitää erittäin 
korkeana. Heistä 51 ilmoitti toimivansa tai 
toimineensa vesihuollon parissa ja heistä 
edelleen 30 eli runsaat puolet oli toiminut 
kansainvälisissä tehtävissä. Kyselyyn vas-
tanneista henkilöistä 45 prosenttia oli opis-
kellut rakennustekniikan ja 55 prosenttia 
ympäristötekniikan koulutusohjelmassa. 

Tulokset
Vesihuoltoalaa opiskelemaan oli hakeudut-
tu lähinnä kolmesta pääsyystä: (i) yleinen 
kiinnostus vesi- ja ympäristöasioihin (ii) 
koulutusta tarjonneen laitoksen henkilö-
kunnan vaikutus (iii) sattuma. 

TAPIO S. KATKO 
UNESCO oppituoli, dosentti 
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
E-mail: tapio.katko@tut.fi

ANNA LUKKA 
tekn. yo., TTY
E-mail: anna.lukka@gmail.com

Kuva 1. Vastanneiden (n=48) jakauma 
työnantajien päätyypin mukaisesti.

Vesihuolto on yksi yhdyskuntien keskeisimmistä teknisistä järjestelmistä, 
jonka Suomen oloissa oletetaan toimivan moitteettomasti 24 tuntia päi-
vässä. Maailman mittakaavassa kuitenkin noin 800 miljoonalta ihmiseltä 
puuttuu puhdas vesi ja peräti 2,5 miljardilta perussanitaatio. Useimmissa 
maissa voidaan vain unelmoida jatkuvasti toimivasta vesihuoltopalvelusta. 
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Ensimmäisessä ryhmässä (n=33) taustalla oli yleinen kiin-
nostus ympäristöä/ympäristöasioita ja luonnontieteitä koh-
taan: matematiikkaan, biologiaan, kemiaan ja tekniikkaan 
samoin kuin halu vaikuttaa ympäristöön. 

Toisessa ryhmässä (n=8) opintojen alettua vesitekniikka al-
koi kiinnostaa mm. koulutusta tarjonneen laitoksen henkilö-
kunnan (erityisesti prof. Viitasaari) vaikutuksesta. Kolmannes-
sa ryhmässä (n=10) kuusi vastaajaa aloitti opinnot sattumien 
kautta. Hyvät työnäkymät mainitaan kahdessa vastauksessa. 
Yhdellä oli valintaan vaikuttanut lukion opettaja ja yksi oli 
saanut alasta kokemusta kesätöiden kautta ennen opintojaan. 

Työnantajien osalta vastanneet jakautuivat suhteellisen tasai-
sesti konsulttien/yritysten (33 %), opetus- ja tutkimuslaitosten 
(27 %) sekä vesihuoltolaitosten (25 %) kesken (Kuva 1). Viran-
omaisten osuus oli jonkin verran pienempi (15 %). Jakauma on 
hyvin samankaltainen kuin Otaniemessä vesitekniikkaa opiskel-
leiden osalta Koskelan ja Smolanderin (2012) mukaan. 

Kyselyn perusteella TTY:ssä vesihuoltoa opiskelleet jakau-
tuvat vesihuollon kenttään maantieteellisesti varsin laajalle, 
joskin Tampereen seutu on suosituin (37 %). Muualle Suo-
meen sijoittuu 34 % mutta myös pääkaupunkiseudulle (17 
%) ja ulkomaille (12 %). Tuloksissa ei näy tarkkoja vuosilu-
kuja ja siksi tuloksissa korostunevat ne, jotka ovat vaihtaneet 
tehtäviään. Suuntaa antavasti voitaneen kuitenkin todeta, et-
tä muun Suomen suhteellinen osuus olisi viime vuosina hie-
man kasvanut, Tampereen seudun vähentynyt, ulkomaiden 
vähentynyt ja pääkaupunkiseudun lisääntynyt (Kuva 2). Tu-
lokset ovat samankaltaisia kuin keväällä 2014 TTY:lle hyväk-
syttyjen kaikkien opiskelijoiden kotipaikkojen jakauma: muu 
Suomi 50, Pirkanmaa 41 ja Uusimaa 9 prosenttia.

Uran henkilökohtaisia käännekohtia ovat erityisesti olleet 
diplomityöpaikka, opiskelun jälkeisen työpaikan saanti tai sen 
puuttuminen. Erityisesti jatko-opinnot ovat ohjanneet aka-
teemiselle uralle. Myös kansainväliset kokemukset mainitaan 
useasti käännekohtana. Myöhemmin uralla käännekohdat 
ovat riippuneet enemmän omista valinnoista eli mahdollisen 
uuden työpaikan haku ja valituksi tuleminen. Perhe maini-
taan kolmessa vastauksessa.

Kansainvälisiin tehtäviin hakeutumisessa erottuvat omik-
si ryhmikseen alkuperäiset ”kipinät”, uraan 
liittyvät tehtävät, harjoittelu ulkomailla, tut-
kijavaihdot sekä yritys- ja vientitoiminta. Kan-
sainväliset ja kansalliset tehtävät nähtiin var-
sin voimakkaasti toisiaan tukevina (=4.1, 
asteikolla 1-5), vaikkakin niiden saama ar-
vostus vastaajien omalla kohdalla on ollut 
hieman alhaisempi ( =3,6). Kansainvälis-
tymisen erityisen myönteisinä kokemuksina 
pidettiin tietotaidon monipuolistumista, asioi-
den suhteellisuutta, muille annettavaa ja muil-
ta opittavaa sekä muiden kulttuurien tunte-
musta.

Vesihuollon tehtäviin työllistyminen on 
koettu enemmän helpoksi kuin vaikeaksi (
=3.47). Muutamat totesivat vaikeuksia olleen 
ja hakeutuneensa muihin tehtäviin. Toisaal-
ta Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen 
(VETO)-ohjelmassa on havaittu, että vesi-

huoltoon on hakeutunut henkilöitä myös muilta toimialoilta. 
Vastaajien näkemyksen mukaan vesihuollon koulutusta 

yliopistossa saaneiden henkilöiden tarve kasvaa 15-20 vuo-
den tähtäimellä ( =3,63). Vuonna 2007 tehdyssä tutkimuk-
sessa 34 vesihuollon asiantuntijan (pääosin eri henkilöitä) 
näkemys vastaavasta tarpeesta oli =3,86 eli samaa suuruus-
luokkaa (Katko 2007). 

Täydennyskoulutukseen oli osallistunut valtaosa eli 68 
prosenttia vastanneista. Varsinaisia jatko-opintoja (lisensi-
aatti/TkT) oli tehnyt 14 vastaajaa (27 %). Esimies ja muu-
ta hallinnollista lisäkoulutusta oli saanut yhdeksän vastaajaa. 
Opettajakoulutuksen mainitsi käyneensä kolme henki-
löä. Neljä mainitsi osallistuneensa VETO-ohjelmaan, kak-
si VVY:n kursseillle ja kaksi kansainvälisiin konferensseihin.

Työelämän tärkeimmiksi osaamisalueiksi koettiin talous-
osaaminen, esimies-, johtamis- ja viestintätaidot, joiden to-
dettiin samalla olleen koulutuksen suurimpia puutteita (Kuva 
3). Koulutuksen tulisi edistää kokonaiskäsitystä, luoda perus-
valmiuksia, sisältää vierailijaluennoitsijoita ja enemmän työ-
elämää tukevia harjoitustöitä, edistää yhteistyötä esim. yhdys-
kuntasuunnittelijoiden kanssa, kehittää esimies-, viestintä- ja 
esiintymistaitoja sekä edistää kansainvälistymistä. Ydinkysy-
mys lieneekin, missä määrin näitä esimies- ja johtamis-, vies-
tintä- ja yhteistyötaitoja voidaan sisällyttää DI-koulutukseen ja 
missä määrin jättää täydennyskoulutuksen huoleksi. Niitä voi-
daan tuskin jättää pelkästään harrastus-, opiskelija- tai muus-
ta vastaavasta toiminnasta hankittavan kokemuksen varaan. 

Kaikki vastanneet olivat erittäin motivoituneita jatkamaan 
työtään vesihuoltoalalla ( = 4,45).

Nykyisten työtehtäviensä vaatimustasoa vastaajat pitivät 
erittäin sopivina ( =4,16).

Arviointi
Tällä hetkellä vesihuoltoon varsinaisesti keskittyviä profes-
suureja on Suomessa vain yksi Aalto-yliopistossa ja se sijait-
see Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella. Syksystä 
2016 alkaen vesihuollon opetus on osa englanninkielistä ve-
si- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmaa, johon Aallosta 

Kuva 2. Vastanneiden nykyisen työnantajan sekä aiempien 2-4 työnantajan sijainnit 
jaoteltuna neljään pääryhmään.
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tullaan energia- ja ympäristötekniikan kandiohjelmasta. Saa-
tujen tietojen perusteella Aalto-yliopisto pystyy jatkossa par-
haimmillaan kouluttamaan pääkaupunkiseudun vesihuollon 
osaajien tarpeen. Aalto-yliopistossa on samaan aikaan useam-
pia professoreja, jotka painottuvat vesivaroihin. Otaniemes-
sä vesialaa opiskelleista peräti 79 prosenttia jää pääkaupun-
kiseudulle (Koskela & Smolander 2012). 

Tampereella on nyt ympäristötekniikkaan painottuvat 
oppituolit muutettu painottuvaksi bioprosessitekniikkaan ja 
kaivosteollisuuden jätevesiin. Vettä ja vesihuoltoa ei näy jat-
kossa koulutusohjelmien ja opintokokonaisuuksien nimis-
sä, vaikka vesihuollon koulutuksen mainitaan silti sisältyvän 
ohjelmiin mm. kestävien luonnonvarojen hallinnan kautta. 
Erityisesti vesihuollon kansainvälisestä koulutuksesta TTY:llä 
on pitkä perinne ja vahvat näytöt. Oulun yliopistossa keski-
tytään vesivaroihin ja vesihuoltoa hoitanut dosentti on irti-
sanottu vuonna 2014.

Saatujen tietojen perusteella varsinaisesti vesihuoltoon liit-
tyviä väitöksiä oli vuosina 1996-2011 Suomessa yhteensä 19. 
Näistä Tampereella oli 14, Otaniemessä 3 ja Oulussa 2. Aal-
to-yliopisto on tässäkin viime vuosina aktivoitunut. Näiden 
lisäksi vesihuoltoon liittyviä väitöskirjoja on tehty runsaat 
40 muilla tieteenaloilla. Kolme TTY:stä tehtyä ulkopuolis-
ta evaluointia vuosina 1996, 2001 ja 2010 ovat ehdottaneet, 
että vesihuolto tulisi siirtää takaisin rakennusosastolle (Kat-
ko 2013).

Seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes puolet Suo-
men vesihuoltosektorin henkilöstöstä jää eläkkeelle, jolloin 
organisaatioista katoaa paljon hiljaista tietoa. Aikaisemmin 
on todettu, että kaikilla tehtävätasoilla on nähtävissä tarve 
kohottaa koulutustasoa (Katko 2013). Tämä arvio yhdistet-
tynä eläköitymiseen merkitsee sitä, että kautta koko vesihuol-
tosektorin henkilöstön osaamisen taso uhkaa laskea, kun sen 
pitäisi pikemminkin nousta. 

Johtopäätökset
Tehdyn kyselyn ja yllä olevien havaintojen perusteella voi-
daan vetää seuraavat johtopäätökset:

(i) Vesihuollon koulutusta yliopistossa saaneiden henki-
löiden tarve kasvaa 15-20 vuoden tähtäimellä. Tähän sosiaa-
liseen tilaukseen on nyt reagoitava.

(ii) Kansallista ja kansainvälistä toimintaa ei tule nähdä 
vastakkaisena vaan toisiaan tukevina. Tuleville vesihuollon 
osaajille tulee myös antaa ja luoda mahdollisuuksia kansain-
välistymiseen harjoitteluvaihtojen, tutkijavaihtojen, asian-
tuntijatehtävien jne. kautta. 

(iii) Vesihuollon todennetun koulutustarpeen, perinteiden 
ja näyttöjen pohjalta Suomeen pitäisi nyt luoda vesihuollon 
kokonaisuuteen keskittyvä opintokokonaisuus, joka veden ja 
jäteveden käsittelymenetelmien ohella sisältää erityisesti vesi-
huoltoa osana rakennettua ympäristöä, organisointia, insti-
tuutiota, kokonaisuuden hallintaa ja johtamista. Tampereel-
la TTY:llä olisi tähän hyvin soveltuva tausta ja osaaminen. 

KOULUTUS

Kuva 3. 
Vertailu 12 
osaamisalu-
een koetusta 
tärkeydestä 
työelämäs-
sä suhteessa 
DI-koulutuk-
sesta saatui-
hin valmiuk-
siin (n=51). 
Suurimmat 
puutteet on 
merkitty pu-
naisella. 
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Teksti: 
TUOMO HÄYRYNEN

ROTI 2015  
keskittyy ratkaisuihin

rapistumista vastaan on ollut vaatia lisää 
rahoitusta kunnossapitoon, saneeraukseen 
ja uudistamiseen. Rakennetun ympäristön 
lisärahoitus työllistää, elvyttää ja luo edel-
lytyksiä kansantalouden uudelle kasvulle. 
Tämä pitää edelleen paikkansa, mutta täl-
lä kertaa ROTI on ottanut myös uuden nä-
kökulman asiaan.

”Taloudellisesti niukkoina aikoina oli-
si älyllisesti epärehellistä vain vaatia lisää 
rahaa siihen, että asioita voitaisiin tehdä 
samalla tavalla kuin aina ennenkin. Ra-
kennetun ympäristön elinkaaren kaikis-
sa vaiheissa toimialan kaikkien osapuolien 
on nyt nostettava kunnianhimotasoaan ja 
suorituskykyään. Lopputuloksena on saa-
tava vähemmällä enemmän ja parempaa”, 
tiivistää ROTI 2015 -projektijohtaja Tee-
mu Vehmaskoski.

ROTI 2015:ssa tunnistettiin useita 
kohtia, joissa voidaan tehostaa käytäntöjä. 
Mahdollisuuksia tuottavuuden parantami-
seen löydettiin kautta linjan, muun muassa 
julkisen hallinnon, koulutusjärjestelmän, 
tietotekniikan hyödyntämisen sekä raken-
nushankkeiden eri osapuolten välisen yh-
teistyön tehostamisessa. Toimenpidesuo-
situksista pelkistettiin julkiselle sektorille 
seuraavat keskeiset tavoitteet:

- Rakennetun ympäristön ministeriön pe-
rustaminen
- Tietomalli kaikkiin merkittäviin julkisiin 
hankkeisiin
- Alalle yhteinen koulutus- ja osaamisstra-
tegia
- Säästöjä julkisiin tilaajaresursseihin 
panostamalla

ROTI 2015 perustuu yli 90 asian-
tuntijan näkemyksiin rakennetun 
ympäristön nykytilasta ja tulevai-

suudesta. Viiteen paneeliin jaettu asian-
tuntijaryhmä kohtasi syksyn 2014 aikana 
yli 20 tapaamisessa. Tapaamisissa pohdit-
tiin toimialan keskeisiä haasteita ja niiden 
ratkaisukeinoja. Asiantuntijapaneelien 
työskentelyn tuloksena rakennetun ym-
päristön eri osa-alueille annettiin koulu-
arvosanat ja yli 130 toimenpidesuositusta. 

Näkökulmina tarkasteltiin rakennuk-
sia, liikenneverkkoja sekä yhdyskunta-
teknisiä järjestelmiä. Lisäksi ajankohtaisi-
na poikkileikkaavina teemoina selvitettiin 
digitaalisia ratkaisuita sekä alan koulutus-
ta ja kehitystä. Näiden nykytilalle annet-
tiin seuraavat kouluarvosanat: 

- Rakennukset 7 
- Liikenneverkot 7 
- Yhdyskuntatekniikka 7½ 
- Digitaaliset ratkaisut 6 ½ 
- Koulutus ja kehitys 7

Yhdyskuntatekniikan alasektoreista 
parhaassa kunnossa on kaukolämpö- ja 
jäähdytys, joka nosti arvosanansa 9+:aan. 
Vesihuollon arvosana säilyi samana kuin 
edellisessä arviossa vuonna 2013 eli arvo-
sana oli 7.

Lisärahoitusvaatimuksista 
tuottavuuden parantamiseen
ROTI on kaikissa aiemmissa arvioissaan 
kantanut huolta korjausvelan kasvamises-
ta. Perinteinen ratkaisu infrastruktuurin 

ROTI-hankkeella on arvioitu rakennetun omaisuuden tilaa Suomessa kah-
den vuoden välein vuodesta 2007 alkaen. Tämänkertaisessa ROTI:ssa to-
detaan, että rakennetun omaisuuden tila heikkenee edelleen. Resurssien 
puutteeseen ei ole näköpiirissä muutosta parempaan, joten vähemmillä 
resursseilla tulisi saada enemmän aikaan. Ratkaisut tuottavuuden paran-
tamiseksi ovatkin ROTI 2015:n tärkein painopiste.

AJANKOHTAISTA
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Vesihuollon korjausvelka huolestuttaa yhä 
enemmän
Yhdyskuntateknisten järjestelmien osalta hankkeessa tunnis-
tettiin muutamia osa-alueita, joissa olemassa oleva infra ei 
tällä hetkellä vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Tietoliikenteen 
kasvaessa puhelin- ja datakaapelointia tulisi uudistaa. Hule-
vesien hallintaa tulisi kehittää kaupunkirakenteiden tiivisty-
essä ja ilmastonmuutoksen lisätessä sään ääri-ilmiöitä. Kau-
kojäähdytys ja jätehuollon putkistot ovat uusia järjestelmiä, 
joiden laajempaa käyttöönottoa pohditaan.

ROTI:ssa myös peräänkuulutetaan pitkäjänteistä omai-
suuden hallintaa. Verkostojen saneeraukset alittavat usein 
poistotason, vaikka järjestelmien ikäjakaumasta johtuen sa-
neeraustason tulisi olla moninkertainen. Usein myös henki-
löstökustannuksista säästetään liikaa, eikä panosteta lainkaan 
henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen, vaikka juuri tämä 
saattaisi olla avain tehokkaampaa toimintaan.

Vesihuoltoverkostojen ikääntyminen jatkuu. Haasteena 
on riittämättömän saneeraustason lisäksi puutteellinen ver-
kostotieto.

”Vesihuoltoverkosto rapistuu kovaa vauhtia ja tiedot 
omaisuuden tilasta ovat puutteellisia. Ei riitä, että tiedäm-
me kuinka paljon verkostoa tulisi korjata, vaan pitäisi tietää 
myös missä, milloin ja millä menetelmillä tulisi korjata”, sa-
noo ROTI 2015 yhdyskuntatekniikan paneelin puheenjoh-
taja Riku Vahala.

Toimisiko keskittäminen?
Yhtenä ratkaisuehdotuksena vesihuollon toiminnan tehosta-
miseksi ja laadun parantamiseksi professori Vahala ottaa RO-
TI-hankkeeseen liittyvässä blogissa esille vesihuoltolaitostoi-
minnan keskittämisen. Vesihuoltoon tarvitaan sote-uudistus, 
Vahala otsikoi. Noin 1500 laitoksesta maassamme kaksi kol-
mannesta työllistää vain muutaman työntekijän.

”Pienten yksiköiden pyörittäminen vaatii laajapohjaista 
osaamista, jota monestakaan paikasta ei valitettavasti löydy. 
Isoilla laitoksilla työntekijät voivat paremmin ylläpitää omaa 
erikoisosaamistaan, joten yksiköiden toimintavarmuus ja pal-
velutaso ovat niissä varmemmalla pohjalla. Silmiinpistävää 
on, että maassamme on luvattoman paljon vesiepidemioita 
väkimäärään suhteutettuna. Se johtuu osittain juuri osaamis-
vajeesta”, Vahala kirjoittaa.

Hajanainen vesilaitoskenttä on pohjoismainen ilmiö, 
mutta esimerkiksi Tanskassa on tapahtunut merkittävää kes-
kittymistä lukuisten kuntaliitosten seurauksena.

”Yksi ääripää Euroopassa on Skotlanti: koko maasta löy-
tyy vain yksi vesilaitos, vaikka väkiluku on Suomen luokkaa. 
Miksi emme siis selvittäisi myös keskitetyn ratkaisun toimi-
vuutta? Tehdään vesihuoltoalan sote-uudistus ja harkitaan 
ennakkoluulottomasti jopa yhden vesilaitoksen mallia!”, Va-
hala päättää kolumninsa.  

Lisätietoja
www.roti.fi
https://roti2015.wordpress.com/

Kuva: Professori Riku Vahala toimi ROTI 2015 yhdyskuntatek-
niikan paneelin puheenjohtajana. Kuva: Aalto-yliopisto.

AJANKOHTAISTA
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Keskiviikko 20.5.2014 
Auditorio 1 Aamupäivä
Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, 
Vesilaitosyhdistys

9.15 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
09.30 Vesihuolto 2015 -päivien avaus
 VVY:n hallituksen puheenjohtaja
09.45 Turun kaupungin tervehdys
 apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen,  
 Turun kaupunki
10.00 Veeti ja vesihuollon tilasto
 johtava asiantuntija Jyrki Laitinen ja 
 suunnitteluinsinööri Toivo Lapinlampi,  
 Suomen ympäristökeskus
10.30 Huberin olut – maailman paras tuote – missä  
 vesihuoltolaitosten näkyvyys?
 dosentti Tapio S. Katko,  
 Tampereen teknillinen yliopisto
11.00 Lounastauko ja tutustuminen näyttelyyn

Lounastauolla klo 11-11.30 (kokoustila 3)  
luovutetaan: VVY:n stipendit

Keskiviikko 20.5.2014 Auditorio 1 Iltapäivä
Teema: Jätevesi I
Puheenjohtaja: vesihuoltoinsinööri Saijariina Toivikko, 
Vesilaitosyhdistys

13.00 Suomen ensimmäinen MBR-opas prosessien   
 hankintaan, mitoitukseen ja käytön optimointiin
 suunnitteluinsinööri  Ilari Lignell, Ramboll Finland Oy
13.20  Kiekkosuodatuksen koeajot Viikinmäen  
 jätevedenpuhdistamolla – tavoitteena lähtevän  
 jäteveden fosforipitoisuus alle 0,1 mg/l
 kehittämisinsinööri Anna Kuokkanen, Helsingin  
 seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
13.40  Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon   
 rakentaminen käynnistymässä
 projektijohtaja Jukka Yli-Kuivila, Helsingin seudun   
 ympäristöpalvelut –kuntayhtymä toimitusjohtaja  
 Petri Tuominen, Jyväskylän seudun puhdistamo Oy
 toimitusjohtaja Pekka Pesonen, Tampereen  
 vesi liikelaitos
14.00 Kahvitauko

Teema: Verkostot ja energia
Puheenjohtaja: professori Riku Vahala, Aalto-yliopisto
14.30 Verkoston kunnossapitotietojen  
 kerääminen maastossa
 tuotepäällikkö Teemu Heusala, Trimble

VESIHUOLTO 2015 -päivät 
Turussa 20. - 21.5.2015 Turun Messu- ja Kongressikeskus, 

Messukentänkatu 9-13, 20210 TURKU 
(Yhdyskuntatekniikka 2015 –näyttelyn yhteydessä)

Ilmoittautuminen 20.4.2015 mennessä. 
Online-ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.vvy.fi kohdasta ”Koulutus ja vesihuoltopäivät”.
Löydät ilmoittautumisohjeet sekä osallistumismaksut myös kotisivuiltamme www.vvy.fi

14.50 Putkikohtaisen kriittisyysluokituksen  
 määrittäminen ja käyttö, case HSY
 tohtorikoulutettava Tuija Laakso, Aalto-yliopisto
15.10 Energiatehokkuuden parantaminen  
 talousveden jakelussa
 DI Mika Kuronen, Aalto-yliopisto
15.30 Lämmön talteenotto Pitkäkosken  
 vedenpuhdistuslaitoksen raakavedestä
 osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto, Helsingin   
 seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
15.50  Loppukeskustelu
16.00 Ohjelma Auditorio 1:ssä päättyy

Keskiviikko 20.5.2015 Bankettisali 1 ja 2
Teema: Varautuminen
Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Aki Artimo,  
Turun Seudun Vesi Oy

13.00 Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin   
 varautumiseen
 vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö Riina Liikanen,  
 Vesilaitosyhdistys
13.20  Vesihuoltolaitosten kriittisten asiakkaiden   
 kartoitus ja huomioiminen
 DI Ulla Koivisto, Pöyry Finland Oy
13.40  Kyber –turvallisuus vesilaitoksilla; uhkakuvat ja  
 varautuminen
 liiketoimintajohtaja Jyri Stenberg, Insta Automation Oy
14.00  Riskienhallintasuunnitelma osana  
 jätevedenpuhdistamon kehittämistä
 projektipäällikkö Leena Vihavainen, Ramboll Finland Oy
14.20 Kahvitauko

Teema: Jätevesi II 
Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Mirva Levomäki,  
Turun seudun puhdistamo Oy

14.50 Teollisuusjätevesien hallinta ja seuranta  
 Jyväskylän seudulla
 DI Eero Makkonen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
15.10  Haitalliset aineet puhdistamo- ja sakokaivolietteissä
 TkT Niina Vieno, Envieno Ky
15.30 Jätevesilietefosforin liukoisuus ja  
 käyttökelpoisuus kasveille
 erikoistutkija Kari Ylivainio, Luonnonvarakeskus
15.50 Ilmastuksen energiakulutuksen ja typenpoiston  
 optimointi Turun Kakolanmäen    
 jätevedenpuhdistamolla
 DI Pekka Vieno, Envieno Ky ja sähkökäytönjohtaja  
 Esa Malmikare, Turun seudun puhdistamo Oy
16.10 Loppukeskustelu
16.20 Ohjelma Bankettisali 1 ja 2:ssa päättyy
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Keskiviikko 20.5.2015 kokoustila 1-2

Vesihuoltonuorten seminaari klo 16.00-17.30
Tarkempi ohjelma julkaistaan keväällä 2015 
Vesilaitosyhdistyksen sivuilla www.vvy.fi

Yhdyskuntatekniikka 2015 –näyttelyn avajaiset klo 
17.30-18.30, Halli B, Tietoisku –lava (ilta jatkuu klo 
21.00 saakka) Turun Messu- ja Kongressikeskus, 
Messukentänkatu 9-13, 20210 TURKU
 VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit

Torstai 21.5.2015
Turun Messu- ja Kongressikeskus, Auditorio 1
Teema: Osuuskunnat
Puheenjohtaja: lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, 
Vesilaitosyhdistys

09.10 Malli yhteisen verkostohallinnan kehittämiseksi
 yksikön päällikkö Kia Aksela, WSP
09.30  Osuuskuntien rooli kuntien vesihuollossa
 tutkijatohtori Pekka Pietilä, Tampereen teknillinen  
 yliopisto
09.50  Näkökulmia vesiosuuskuntien teknisiin   
 toimintaedellytyksiin
 vesihuoltosuunnittelija Anni Voutilainen,  
 Ramboll Finland Oy
10.10  Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden  
 tarve ja saatavuus
 projektipäällikkö Nina Pimiä,  
 Jyväskylän ammattikorkeakoulu
10.30 Tauko ja tutustuminen näyttelyyn

Teema: Hulevesi ja muut
Puheenjohtaja: vs.ympäristönsuojelusuunnittelija  
Pekka Salminen, Turun kaupunki

11.00  Työkalujen kehittäminen huleveden  
 viemäröinnistä perittävän korvauksen  
 määrittämiseen ja kohdentamiseen
 DI Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy
11.20  Ohjauskeinojen mahdollisuudet hulevesien  
 hallinnan kehittämisessä - kohti kestävää  
 hulevesien hallintaa?
 vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman,  
 Tampereen kaupunki
11.40  Kansalliset sovellusstandardit betoniputkille  
 ja –kaivoille
 tuoteryhmäjohtaja Mika Tulimaa, Rudus Oy
12.00 Lounastauko

Teema: Vesihuollon kehittäminen ja hallinto
Puheenjohtaja: liikelaitosjohtaja Irina Nordman, 
Turun Vesiliikelaitos

13.00 Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas
 erityisasiantuntija Jarmo Vorne, Työterveyslaitos
13.20  Vesihuollon kehittäminen – käytännöt  
 lakiuudistuksen jälkeen
 projekti-insinööri Maija Renkonen, Suomen Kuntaliitto ry
13.40  Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen  
 tarve ja tulevaisuus
 TkT, ryhmäpäällikkö Riitta Kettunen, Ramboll Finland Oy
14.00  Vesihuoltolinjojen siirtojen kustannusvastuut
 DI, projekti-insinööri Karin Lepola, Pöyry Finland Oy

14.20  Paikkatiedot vesihuollossa – Paikkatietojen  
 käyttö HSY:n vesihuollon operatiivisessa ja  
 strategisessa toiminnassa
 verkkopalveluyksikön päällikkö Pentti Janhunen,  
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
14.40 Vesihuollon tulevaisuuden haasteita ja  
 mahdollisuuksia
 DI Paul Silfverberg, Planpoint Oy
15.00 Loppukeskustelu

~15.05 VESIHUOLTO 2015 päättyy (Yhdyskuntatekniikka 2015 
-näyttely sulkeutuu klo 15.00)

TEKNISET EKSKURSIOT torstaina 21.5.2015 aamupäivällä, 
ilmoittautuminen Vesilaitosyhdistyksen osastolla Am1 
keskiviikkona klo 9-19 (tai niin kauan kuin tilaa riittää), 
osallistujamäärä rajoitettu.

Virttaankankaan tekopohjavesilaitos
Turun Seudun Vesi Oy:n Virttaankankaan tekopohjavesilaitos 
sijaitsee Alastaron Virttaankankaalla Loimaan kaupungin ja 
Oripään kunnan alueella. Tekopohjavesilaitoksella esikäsitelty 
Kokemäenjoen raakavesi imeytetään imeytysaltaiden kautta 
Virttaankankaan harjumuodostumaan. Harjuun imeytetty ve-
si muuttuu muutamassa kuukaudessa tekopohjavedeksi virra-
tessaan imeytysalueilta vedenottoalueille. Tekopohjavesi pum-
pataan pohjavesikaivoista puhdasvesisäiliöön ja siitä edelleen 
siirtolinjoja pitkin Turun seudulle noin 300 000 asukkaan tar-
peisiin. Ekskursion yhteydessä käydään tekopohjavesilaitok-
sen imeytysalueella, kaivoalueella sekä tutustutaan Virttaan-
kankaalla sijaitseviin laitosrakennuskohteisiin.

Linja-auto Virttaankankaalle lähtee klo 8.30. Osallistujamäärä 
50 henkilöä.  Huom! Ekskursion kokonaiskesto on noin 3,5..4 
tuntia. 

Saramäen kalliosäiliö
Turun Seudun Vesi Oy:n Saramäen kalliosäiliö sijaitsee Turun 
kaupungin pohjoispuolella, noin kahdeksan kilometriä kau-
pungin keskustasta. Kalliosäiliö tasaa vedenkulutusvaihtelui-
ta, toimii vedensiirtolinjan vastaanotto- ja ohjaussäiliönä sekä 
kriisiajan vesivarastona. Ekskursion yhteydessä ovat nähtävänä 
tulevat ja lähtevät putket, sähköturbiini, lähtevän veden pum-
put, vesitilavuudeltaan 65.000 m3 kalliosäiliö sekä paikallisval-
vomo. Linja-auto Saramäen kalliosäiliölle lähtee klo 9.30.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo
Ekskursio Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen kal-
liopuhdistamolle torstaina 21.5.2015. Ensimmäinen bussi läh-
tee klo 9:00 ja toinen klo 11:00. Maksimi osallistujamäärä on 
30 hlöä/bussi. 

Huom. 
Vesihuolto 2015 -päiville ilmoittautuneiden 
ei tarvitse ennakkorekisteröityä Yhdyskunta-
tekniikka 2015 -näyttelyyn. Vesihuolto 2015 
-päiville ilmoittautuneille rintakortti lähete-
tään sähköpostilla vajaa viikko ennen tapah-
tumaa. Tulostetun kortin kanssa pääsee suo-
raan näyttely- ja seminaarialueelle. Nimikortti 
on saatavana myös näyttelyyn saavuttaessa, 
mutta kirjautumiseen voi tuolloin kulua hie-
man aikaa.
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Seminaarin järjestää perinteen mukaan Suomen Vesiyhdistys ry. yhteistyössä Aalto-yliopiston, Vesilaitosyhdistyksen (VVY), Finnish 
Water Forumin (FWF), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja WaterFinnsin kanssa. Tilaisuutta tukee Maa- ja vesitekniikan tuki ry.  
 
 
 
 

MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 
VESI JA KESTÄVÄ KEHITYS 

19.3.2015 klo 12.00 alkaen 
 

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki 
Osallistumismaksu: 100 € (Vesiyhdistyksen jäsenet 50 €) 19.3. mennessä Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille  

FI95 8000 1601 3156 00. Opiskelijat voivat osallistua maksutta. 
Ilmoittautuminen: 12.3. mennessä osoitteeseen jari.koskiaho@ymparisto.fi tai puh. 029-5251312 
 
 
OHJELMA 
 
12:00 TILAISUUDEN AVAUS 

Puheenjohtaja Riku Vahala, Suomen Vesiyhdistys ry 

 Vesi ja kestävä kehitys 
Alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen, ulkoasiainministeriö 

Oikeus vesiturvallisuuden takaajana? 
Yliopistotutkija Antti Belinskij, Itä-Suomen yliopisto 

 Ratkaiseeko kasvissyönti maailman vesipulan? 
Tohtorikoulutettava Mika Jalava, Aalto-yliopisto 

Yritysten vesivastuullisuus - riskienhallintaa vai globaalisti kestävää kehitystä? 
Tohtorikoulutettava Suvi Sojamo, Aalto-yliopisto 

13:30 KAHVITAUKO 
 

Vesihuoltoalan suomalaisen korkeakouluopetuksen haasteet ja tulevaisuus 
Ryhmäpäällikkö Riitta Kettunen, Ramboll Oyj 

Vesihuoltosektorin osaaminen kestävän kehityksen edellytyksenä  
Tohtorikoulutettava Annina Takala, Tampereen teknillinen yliopisto  
KESKUSTELUA/KOMMENTTIPUHEENVUOROT 
Pohjaveden in situ puhdistaminen uudella menetelmäsovelluksella 
Johtava pohjavesiasiantuntija Jukka Ikäheimo, Pöyry Finland Oy 

WaterFinns tietoisku  
Puheenjohtaja Jenni Nieminen, WaterFinns ry 

15.30 TAUKO 
 

Sinisen biotalouden mahdollisuudet 
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Asmo Honkanen, Luonnonvarakeskus 

Kulttuurihistoria vai kalatalous - case Vanhankaupunginkoski 
Tutkija Ari Saura, Luonnonvarakeskus 

Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet 
Maisema-arkkitehti Jukka Jormola, Suomen ympäristökeskus 

FWF tietoisku 
Varatoimitusjohtaja Markus Tuukkanen, Suomen vesifoorumi ry 

TILAISUUDEN YHTEENVETO 
 
17:00 ILTATILAISUUS 

Iltatilaisuudessa julkistetaan vuoden 2015 Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon ja Juniorivesipalkinnon 
saajat  
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Water Association FinlandAjankohtaista Vesiyhdistykseltä

Syksyllä 2008 joukko vesihuoltoalan ammattilaisia tote-
si tarpeelliseksi uudella tavalla kehittää vesihuolto-osaa-
mista ja yhteistoimintaa edistämään vesihuoltopalve-

luja. Tästä virinneen yhteisymmärryksen johdosta, Suomen 
Vesiyhdistykseen perustettiin Vesihuoltojaosto, joka aloitti 
toimintansa tammikuussa vuonna 2009. Syntyi uusi fooru-
mi, jossa vesihuoltoalan osaajat pääsevät monipuolisesti osal-
listumaan vesihuollon haastavaan toimialaan.

Hanna Yli-Tolpan toimiessa kokoavana voimana, valit-
tiin Vesihuoltojaoston ensimmäisessä kokouksessa toiminnan 
järjestelyistä vastaava työvaliokunta, johon Hannan lisäksi 
kuuluivat vesihuoltoalalta tuttuja nimiä: Ari Kaunisto, Ilkka 
Leino, Jere Nieminen, Kirsi Rontu, Matti Ojala (puheenjoh-
taja), Mika Cederberg, Mikko Korhonen, Seppo Rautiainen, 
Teemu Vehmaskoski, Tero Pyrhönen ja Tiina Oksanen. En-
simmäistä työvaliokuntaa muodostettaessa katsottiin keskei-
seksi voimavaraksi se, että koko jaoston ja työvaliokunnan 
suurin kehityspotentiaali piilee mahdollisimman laaja-aja-
laisessa osaamisessa. Kun kulloinkin esillä olevaan teemaan 
saadaan välittömästi mielipiteitä suunnittelijalta, tavaran toi-
mittajalta, urakoitsijalta, käyttäjältä sekä vesihuoltolaitoksen 
omistajalta/edustajalta, niin varmistetaan, että eri intressit, 
osaaminen ja kokemukset tulevat otetuksi huomioon. Työ-
valiokunnan jäsenistössä on vuosittain tapahtunut muutok-
sia, mutta mahdollisimman laaja-alaisen osaamisen periaat-
teesta on pidetty tiukasti kiinni.   

Hyväksytyn toimintastrategiansa mukaisesti, jaoston toi-
minta-ajatuksena on edistää ja kehittää vesihuoltopalvelui-
den organisointia, hallintoa, tekniikkaa ja taloutta sekä käy-
tännön vesihuoltotoimintoja. Jaosto toteuttaa strategiaansa 
esimerkiksi järjestämällä tutustumiskäyntejä vesihuoltopal-
veluiden kannalta kiinnostaviin ja edistyksellisiin kohteisiin. 
Ensimmäinen tutustumiskäynti kohdistui Turun Seudun Ve-
si Oy:n raakavesijohtotyömaalle Huittisiin. Tämän jälkeen 
on tehty vierailu verkoston saneeraustyömaalle Järvenpääs-
sä, käyty tutustumassa Lahti Aqua Oy:n toimintaan, kuultu 
vesihuoltolaitosten yhdistämisten teknisistä haasteista ja nii-
den ratkaisemisesta Kouvolassa, vierailtu Tampereen Vedellä, 
kuultu Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminnasta sekä viime 
vuonna käyty ihailemassa Kakolanmäen jätevedenpuhdista-
moa ja vedensiirtolinjan vesisäiliötä Turussa. 

Jaoston perinteeksi on myös muodostunut vuosittainen 
syysseminaari, jossa alan huippuasiantuntijat luennoivat 

ajankohtaisista vesihuoltoalaa koskettavista asioista. Syysse-
minaarin aiheissa on käsitelty mm. vesihuollon eri organi-
saatiomalleja, vesihuoltoverkostojen nykytilaa ja saneeraus-
ta sekä alan lainsäädäntöä. Syysseminaarien toteutuminen ja 
menestys on ollut mahdollista jaoston jäsenten luomien yh-
teistyöverkostojen sekä Maa ja vesitekniikan tuki ry:n avus-
tuksella. 

Muina merkittävinä vesihuoltojaoston saavutuksina ovat 
mainittava Vesihuoltoverkkojen suunnittelutehtävien mää-
rittely- ja hankintaohjeen laatiminen (ohje löytyy Suomen 
Vesiyhdistys ry:n verkkosivuilta) sekä työvaliokunnan aktii-
vinen toiminta tuoda valtionhallinnon tasolla julki mielipi-
teensä vesihuoltolain uusimiseen, saneeraustarpeeseen ja ve-
sihuollon kustannuksiin liittyvistä asioista. 

Vesihuoltojaosto koostuu henkilöjäsenistä ja avaa näin ai-
nutlaatuisen mahdollisuuden vesihuoltoalan aidolle yhteis-
työlle organisaatiorajojen yli. Vesihuoltojaostoon ovat ter-
vetulleita kaikki vesihuoltoalan sekä nykyiset että tulevat 
osaajat. Avoimuus on ehdottomana edellytyksenä jaoston 
tavoitteeseen parantaa vesihuollon palvelujen julkisuusku-
vaa sekä lisätä alan houkuttelevuutta, jotta alalle saadaan uu-
sia innokkaita opiskelijoita ja sitä kautta uusia ammattilaisia.

Vesihuoltojaosto ilmoittaa käsittelemistään ajankohtaisis-
ta asioista sekä tapahtumista jaoston jäsenille sähköpostit-
se jäsentiedotteessaan sekä Suomen Vesiyhdistys ry:n verk-
kosivuilla.

Tietoa toiminnasta voi kysellä myös jaoston nykyisen työ-
valiokunnan edustajilta: Kia Aksela (puheenjohtaja), Antti 
Forsberg, Jari Haavisto, Matti Heino, Ari Kaunisto, Jarmo 
Larkio, Marko Kuitunen, Jere Nieminen, Tiina Oksanen, 
Janne Pietarinen, Riitta Silander-Lönnström

Vesihuoltojaoksen jäseneksi voit liittyä Vesiyhdistyk-
sen verkkosivuilla www.vesiyhdistys.fi tai lähettämällä säh-
köpostia jaoston sihteerille jere.nieminen@ulefos.fi (Vesi-
huoltojaoston jäsenyys edellyttää Suomen Vesiyhdistys ry.n 
jäsenyyttä.) Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!.

Suomen Vesiyhdistys ry:n 
Vesihuoltojaosto

53Vesitalous 2/2015
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association FinlandAjankohtaista Vesiyhdistykseltä

Opintomatka syyskuussa 
Portugaliin

Suomen Vesiyhdistys ry:n v. 2015 opintomatka tehdään 10.–14.9. Portugaliin. 
Matkaohjelmaa valmistellaan. Mahdollisia tutustumiskohteita ovat mm. Dou-
ro-joen patotyömaa ja jokiseudun viinintuotantoalueet (jokiristeily), Porton 
yliopisto (vesi- ja ympäristötekniikka) ja Portuguese Water Resources Associa-
tion (APRH), jonka kanssa tehdään yhteistyötä matkaohjelman valmistelussa.   
 

Lennot, Lufthansa*
LH 853  to 10.9. HELSINKI-FRANKFURT 7:30–9:10
LH1178  to 10.9. FRANKFURT-PORTO 13:40–15:20
LH1177  ma 14.9. PORTO-FRANKFURT 12:00–15:40
LH 852  ma 14.9. FRANKFURT-HELSINKI 2040–0005(+1)
*paluulento mahdollisesti myöhäisempi, jolloin odotusaika 
Frankfurtissa lyhyempi.

Majoittuminen, 4 yötä: Hotelli Mercure Porto Centro****, 
Praca da Batalha 116, 4049-028 Porto 
(www.mercure.com/gb/hotel-1975-mercure-porto-centro-hotel/index.shtml). 
Hotelli sijaitsee Porton historiallisessa vanhassa kaupungissa.

Matkan hinta jaetussa 2-h huoneessa ohjelmasta riippuen n. 850 e per matkus-
taja. Matkaan haetaan apurahaa, jonka toteutuessa hinta on opiskelijajäsenille 
useita satoja euroja pienempi.

Ilmoittautumiset sihteerille: jari.koskiaho@ymparisto.fi 
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LIIKEHAKEMISTO

AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

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

VEDENALAISET TARKASTUKSET

VEDENALAISET TARK ASTUKSET

Weltek Oy 
Meskantie 32 
37200 Siuro 

Puh. 050 566 1528
www.weltek-sukellus.com
suuniittu@weltek-sukellus.com

MENETELMÄT:
- ROV (sukellusrobotti)
- Viistokaikupalvelut
- Tarkastukset sukeltamalla

KOHTEITAMME OVAT:
- Säiliöt / putket / tunnelit
- Satamat / laiturit / sillat
- Voimalaitokset ja padot
- Putki- ja kaapelilinjat

- Kartoitus ja etsinnät
- Kuilut ja kaivot
- Syvät ja ahtaat kohteet
- Muut vedenalaiset
   rakenteet

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
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LIIKEHAKEMISTO LIIKEHAKEMISTO

VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

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

VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 www.rictor.fi

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 

Ammattilaisten kotimaiset vesihuoltotuotteet:

. CE-merkityt KALVI-palopostit

. Vesipostit

. Pikaliitinkäyrät, jakotukit

. Ilmanpoistimet

. Ilmanpoistokaivot

. Vesimittari- ja MAG-kaivot

. CE-merkityt pumppaamot

. Hajunpoisto- ja erikoiskaivot

puh. 020 719 9700
www.pa-ve.fi 

KESTÄVÄN 
VESIHUOLLON 
KUMPPANI

Innovatiivisia veden- ja 
 jätevedenkäsittelyn ratkaisuja

www.veoliawatertechnologies.fi

WATER TECHNOLOGIES
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LIIKEHAKEMISTO LIIKEHAKEMISTO

VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

VESIKEMIKAALIT

                         

 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

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.comRaiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com

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

55 Vesitalous 3/2013

LIIKEHAKEMISTOLIIKEHAKEMISTO

 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

VT1303.indd   552.5.2013   10:00:48

Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia 
aina kemiallisesta saostamisesta 
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajun- 
ja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja 
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 
Lue lisää: www.kemira.com/fi

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn
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Kirsi Hiillos, Raisa Kyrönseppä, Mikko Kiirikki and 
Joose Mykkänen: Continuous quality monitoring in the 
water pipe network

The aim of the study was to determine whether the con-
tinuous measurement of water quality in network con-

ditions operates reliably and whether it yields usable data on 
variations in the water quality in the network. The results 
obtained proved that quality monitoring is suited to the as-
sessment of water quality in the network. It is also of use in 
determining the need for renovation, as one of the grounds 
for renovating a water pipe network is deteriorating water 
quality.

Riitta Kettunen, Eliisa Toikkanen, Tuulikki Laaksonen, 
Jarmo Koljonen and Pekka Onnila: Taking the quality of 
storm water into account in extracting groundwater and in 
environmental protection

Storm water may contain harmful quantities of impurities. 
Particularly in groundwater catchment areas, the quality of 

storm water should be checked to minimise the risk to water 
extraction at the same time as the formation of groundwater 
is safeguarded. There are several ways to reduce the risk.

Jyrki Laitinen and Jenni Nieminen: Best available 
technology at municipal wastewater treatment plants

A BAT study of municipal wastewater treatment plants 
was carried out by a team of specialists under the leader-

ship of the Finnish Environment Institute SYKE. In carrying 
out the study, analyses based on previously collected material 
were examined by a team, and on the basis of these and the 
opinions and experiences of the specialists, the actual con-
clusions concerning BAT were drawn. The conclusions were 
made first and foremost to facilitate and guide the work of 
permission-granting authorities and designers. The report 
has a comprehensive review of Finnish wastewater treatment 
as well as perspectives on the application of best available 
technology both today and in the future.

Heidi Ekholm: Wastewater treatment plants – design, 
implementation and operation

In a study entitled “Wastewater treatment plants – design, 
implementation, operation”, ten wastewater treatment 

plant management and operational staff as well as three 
company water supply engineers were interviewed in au-
tumn 2012. The method was a themed interview without 
preset questions; instead, the interviews consisted of dis-
cussions on themes. The themes of the interviews for the 
plants concerned the plant’s design and implementation 
project as well as the running of the plant. The themes of 
the interviews for the engineers covered the design process 
and factors affecting design. The survey’s thematic materi-
als were further augmented at a joint seminar of the plants 
and the engineers.

Other articles:

Osmo Seppälä: Water services legislation 
changes reshape the water utilities environment 
(Editorial) 

Leena Sänkiaho: Risk assessment of overflows 
at wastewater pumping stations by the 
geographic information system

Christoph Treskatis and Päivi Puronpää-
Schäfer: The ageing and revival of filter pipe 
trenches

Harri Mattila: Will the scattered loading concept 
end up on the junk heap?

Henna Luukkonen: A guide to cooperation in 
water supply

Hanna Yli-Tolppa: Design and procurement 
guidelines for water supply networks

Päivi Peltonen: Water supply in Wikipedia

Jaakko Gustafsson: On the parties in cases 
dealt with under the Water Services Act

Kirsi Rontu: Water utilities need owner policy

Finnish journal for professionals in the water sector
Published six times annually | Editor-in-chief: Timo Maasilta | Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Aninka Urho: Wastewater emissions eliminated on the 
Vantaa River by cooperation between waterworks

In Finland’s most densely populated region, a joint project 
by waterworks has been drawn up to eliminate wastewater 

emissions. The equipment, operation and maintenance of 
wastewater pumping stations were reviewed from the perspec-
tive of eliminating overflows. The work also included ideation 
of new methods for managing overflows. Also, cooperation 
with stakeholders and communications are to be developed.

Sanna Marttinen, Kimmo Suominen and Marja Lehto: 
Chemical and pharmaceutical residues in recycled 
nutrients – is there cause for concern?

Organic wastes, treatment plant sludge and various bio-
degradable by-products are refined at biogas plants into 

recycled nutrients. They may contain, for example, residues of 
harmful chemical used in households and industry. According 
to the results of the Safe Fertiliser Products from Biogas Plants 
project, using biogas plants’ end products in agriculture does 
not involve an immediate hazard to the safety of foodstuffs. 
However, efforts should be made to cut back on the amount 
of harmful chemicals and pharmaceuticals going into waste-
water and organic wastes in order to reduce the environmental 
chemical loading.

58 www.vesitalous.fi

ABSTRACTS

VT1303.indd   58 2.5.2013   10:00:55.taittopohja.indd   46 3.10.2013   12:25:41

58 www.vesitalous.fi

Jari Mutanen, Jukka Hassinen and Antti Kanninen:  
Regional decision-making and environmental awareness 
require follow-up information

Resources for monitoring the state of the environment - moni-
toring of waterways in particular - are in decline in regional en-

vironmental management. From the regional viewpoint, the main 
significance of monitoring is to yield comprehensive and reliable in-
formation on the state of water and the rest of the environment for 
use in decision-making. New, cost-effective working methods are 
needed to product sufficient information, methods which combined 
with more efficient application of information could permit the re-
tention of environmental awareness or even increase it.

Olli Malve, Turo Hjerppe, Niina Kotamäki and 
Antti Taskinen:  The ecological and economic impacts 
of measures to reduce nutrient contamination Lake 
Kuortaneenjärvi 

There is often a limited amount of material on the constitution 
of the water which is subject to water management. This be-

ing the case, analyses and decisions concerning contamination and 
condition of the water and the factors influencing these have to be 
made in some degree of uncertainty. By means of the example of 
Lake Kuortaneenjärvi, it can be shown how the impacts of environ-
mental conditions and water management measures on the ecologi-
cal state, as well as the costs and benefits arising from them, can be 
assessed with monitoring data and the results of modelling.

Ahti Lepistö and Pirkko Kortelainen: The leaching 
of organic matter is on the increase – the combining of 
multi-source information 

Concentrations and leaching processes of organic matter have 
gained in strength across broad areas of Scandinavia, the Unit-

ed Kingdom and parts of Canada and North America. Growth in 
the leaching of organic matter has also been observed in Finland. 
The article examines the increase in leaching and the factors and 
processes leading to it, and changes are considered in the Simojoki 
River waterway area on the basis of long series of monitoring peri-
ods and results of models. The joint utilisation of monitoring data 
from a variety of sources opens up new possibilities.

Sirkku Tattari, Ahti Lepistö and Jari Koskiaho:  
Localised contamination caused by agriculture and 
forestry – will changes be detected in the long term?

The contamination caused by agriculture and forest industries is 
in decline, but many people believe too slowly. Extended time 

series for the drainage basin areas being studied permit the exami-
nation of the nutrient and solids runoff from agriculture and for-
estry, concentrations and hydrological changes - while the land use 
and climate are changing simultaneously. The value of time series 
for the monitoring of and research into environmental change is 
continuing to grow as they are extended.

Jadwiga Buchwald, Marko Järvinen, Jari Silander, 
Arjen Raateland, Juhani Kettunen and Risto 
Lehtonen:  More efficient assessment of the condition of 
lakes with linear mixed models

Comprehensive assessment of the state of surface waters is a chal-
lenge for Finland, which is rich in lakes. In this assessment, the 

necessary but missing observation values for variables may be esti-
mated by means of a model assembled on the basis of other mate-
rials. The article shows that this can be done reliably for the vari-
able phytoplankton biomass using linear mixed models, in which 
the amplifiers are physical-chemical variables, a-chlorophyll and a 
measurement year.

Johanna Pajari and Teemu Kokkonen: Rainfall-runoff 
models for efficiency in the quality control of hydrological data

Thanks to developments in measurement technology, hydro-
logical variables can be measured with increasingly more fre-

quent time resolutions. Automated measurement devices distinctly 
enhance the time representiveness compared with manual samples. 
However, measurements always include uncertainties related to the 
measurements’ representiveness, the measurement method, and er-
rors in measuring. As the quantity of automatically measured ma-
terial grows, there is an increasing need to develop methods also for 
automated quality control. As in other things, quantity here does 
not replace quality.

Jari Silander, Mauno Rönkkö, Jari Koskiaho,  
Maija Ojanen-Saloranta and Petri Koponen:  
Reliable data on river contamination from landform for use

The value of data produced by automatic water quality stations 
increases rapidly as the usability of data is developed in a good 

public and private partnership. The improvement of data quality pro-
cess will soon permit the use of a lot more data in water management.

Other articles

Juhani Kettunen:  The value of information is formed in 
its utilisation (Editorial)

Juhani Kettunen, Matti Lindholm and Jari Silander: 
Lake Wiki and Sea Wiki winning an established place

Mira Tammelin and Tommi Kauppila:  Natural 
eutrophication of the Iisalmi waterway route

Tapio S. Katko, Anna Lukka and Riikka Rajala: The 
placement and expectations for university education of 
water management sector graduates in engineering from 
the University of Tampere

Lea Siivola: Surveillance of statutory obligations from 
the permit-granting authority’s viewpoint
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Velvoitetarkkailuun kuuluu vesiluvissa hankkeen toteu-
tuksen ja vaikutusten tarkkailu sekä ympäristöluvissa 
toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu sekä vaikutusten 

tarkkailu. Tarkkailu tapahtuu lupaviranomaisen (luvittajan) 
hyväksymän tarkkailusuunnitelman perusteella. Tarkkailun 
suorittaa usein osaksi luvansaaja (käyttö- ja päästötarkkai-
lu) ja osaksi tutkimuslaitos (päästö- ja vaikutustarkkailu). Si-
tä valvovat viranomaiset (ELY-keskukset ja kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiset). Sen tulokset ovat julkisia ja ne 
tallennetaan ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin. Luvan-
saaja kustantaa tarkkailun.

Valtion viranomaisen antamia ympäristölupia on noin 
7 000. Näissä vesistön tarkkailuvelvoite on noin 700:ssa. Ve-
silupien tarkkailuvelvoitteiden määrä ei ole tiedossa. Aina-
kin säännöstelyhankkeissa (noin 300), on tarkkailuvelvoite. 
Noin 20 prosenttia tarkkailuista toteutetaan jonkin vesistön 
tai joen yhteistarkkailuna. Kalataloudellisia tarkkailuvelvoit-
teita on noin 1 000. Tarkkailujen kustannuksista ei ole kat-
tavaa tietoa. Ympäristölupien tarkkailujen vuosikustannus on 
arviolta 3,5 – 5 miljoonaa euroa ja kalataloustarkkailujen 
1,9 miljoonaa euroa. Arviosta puuttuvat luvansaajan hen-
kilökunnan kustannukset sekä vesilupien että vaarallisten ja 
haitallisten aineiden tarkkailun kustannukset.

Luvittaja ratkaisee lupa-asian luvanhakijan hakemuksen 
perusteella. Hakemuksessa hakijan on esitettävä mm. tiedot 
vesistöstä ja ympäristöstä ennen hankkeen aloittamista sekä 
esitettävä tarkkailusuunnitelma. Näiden pohjalta haitankär-
sijät ja luvittaja muodostavat käsityksensä hankkeesta. Tie-
dot vaikuttavat käsittelyvaiheessa muistutusten sisältöön ja 
määrään sekä päätösvaiheessa itse lupaan ja lupamääräyksiin. 

Luvittaja näkee usein, että lähtötiedot ja tarkkailusuun-
nitelma ovat puutteelliset tai jopa virheelliset. Tiedot voi-
vat olla vanhoja ja epäluotettaviin lähteisiin perustuvia. Tie-
doista voi puuttua olennaisia asioita esimerkiksi ympäristön 
muut hankkeet sekä arvio hankkeen / toiminnan päästö-
jen vaikutuksesta ympäristöön. Luvittaja ei voi käsittelyvai-
heessa muuttaa hakemuksen tietoja, vaan hän pyytää ha-

Velvoitetarkkailut – luvittajan 
näkökulma 

kijaa täydentämään ja korjaamaan tietoja. Lähtötiedot ja 
tarkkailusuunnitelmat ovat usein hakemuksissa hyvin erita-
soisia. Niissä näkyy luvanhakijan ja tekijän kädenjälki. Näin 
ei pitäisi olla.

Luvassa voidaan perustellusta syystä poiketa lähtötiedois-
ta. Tavallisesti luvassa hyväksytään tarkkailusuunnitelma pe-
riaatteellisesti ja tarvittaessa muutetaan osin, esimerkiksi 
laajuuden, toteutustavan, tarkkailupaikkojen tai -tiheyden 
suhteen. Tällöin suunnitelman yksityiskohdat hyväksyy val-
vontaviranomainen päätöksellä, johon voi hakea oikaisua. 
Kalataloustarkkailut delegoidaan lähes aina kalatalousviran-
omaiselle. Tämän osittain kaksinkertaisen työn tekeminen 
tuntuu turhalta. Se hämärtää myös vastuuta tarkkailun toi-
mivuudesta.

Päätöksessä on määrättävä luvan voimassaolosta ja lupa-
määräysten tarkistamisesta. Määräyksiä muutetaan, jos vai-
kutukset poikkeavat ennakoidusta. Kaikkien tarkistamisjak-
son tarkkailujen pitää siksi muodostaa kokonaisuus, joka 
mahdollistaa johtopäätösten tekemisen. Yhteistarkkailut har-
voin täyttävät tämän vaatimuksen. Niistä puuttuvat usein eri 
hankkeista / toiminnoista tarkkailun perusteella tehdyt joh-
topäätökset. Niiden tekemisessä pitäisi nykyistä enemmän 
käyttää apuna laskentaa ja mallinnusta.

Eduskunnan 13.2.2015 hyväksymän ympäristönsuojelu-
lain muutoksen mukaan automaattisesta lupamääräysten tar-
kistamisesta luovutaan. Sen korvaa valvontaviranomaisen ar-
vio luvan muutostarpeesta. Tämä lisää tarkkailun merkitystä.

Luvansaajalle velvoitetarkkailulla on iso merkitys, varsin-
kin nyt kun valvonta on muuttunut maksulliseksi. Tarkkai-
lu maksaa paljon, teettää työtä, sitoo resursseja ja asettaa toi-
minnalle rakenteisiin ja toteutustapaan liittyviä vaatimuksia. 
Sen pitäisi aina olla toteutettu niin, että se auttaa hankkeen 
vaikutusten viestinnässä.

Joka tapauksessa, haitankärsijöiden ja kansalaisten mah-
dollisuutta saada tietoja tarkkailutuloksista pitäisi helpottaa 
ja parantaa – luvansaajan ja viranomaisten toimesta.

Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
E-mail: kirsi.rontu@kuntaliitto.fi

Usein väitetään, että vesihuoltolaitoksen järkevin or-
ganisoitumismalli on yhtiöittäminen, koska täl-
löin kunnan vaikuttamismahdollisuudet toimin-

taan ovat vähäiset. Tällainen ajatusmalli, jossa omistaja tie-
tää omistamansa vesihuoltolaitoksen toiminnasta mahdol-
lisimman vähän, johtaa pidemmällä ajalla vesihuollon tilan 
huononemiseen.

Vesihuoltolaitoksen etu on, että kunta omistajana tie-
tää mitä omistaa. Kuntien tulisikin laatia omistajapolitiikka 
kunnalleen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä omistajapoli-
tiikassa määritellään se, mitä kunnan on perusteltua omis-
taa. Kunnan vastuu vesihuollon järjestämisestä vaikuttaa 
suoraan kunnan omistajapolitiikkaan siten, että kunnan on 
järke vää omistaa vesihuoltolaitoksensa nyt ja tulevaisuudes-
sa. Omistajapolitiikassa asetetaan myös kriteerit, joilla arvi-
oidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. 
Omistajapolitiikka kattaa koko kuntakonsernin eli myös yh-
tiöt ja kuntayhtymät.

Omaisuuden arvon säilyttäminen on tärkeä osa omistaja-
politiikkaa ja tämän tulee olla omaisuuden hoidon lähtökoh-
tana. Peruskorjausten laiminlyönti on erittäin epätaloudellis-
ta vaarantaen kunnan vesihuoltopalvelut. Kunnan vesihuol-
topalvelut luovat mahdollisuuksia kunnan elinvoimaisuudel-
le ja kuntalaisten arjen sujuvuudelle. Näitä palveluita ei saa 
vaarantaa huonon omaisuuden hallinnan takia.

Kunnassa omistajaohjaus eli omistajapoliittisten linjaus-
ten toteutus kuuluu konsernijohdolle eli kunnanhallituksel-
le ja kunnanjohtajalle. Osissa kuntia omistajanäkökulmaa 
on terävöitetty kunnanhallituksen alaisella konsernijaoksel-
la. Omistajaohjaus merkitsee kunnan mahdollisuutta oh-
jata yhteisön toimintaa lainsäädännön asettamissa rajoissa 
niin, että koko kuntakonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 
ja edut otetaan huomioon. Konserniohjeessa eli omistajaoh-
jeessa määritellään menettelytavat, joilla ohjaus toteutetaan. 
Konserniohjeella pyritään luomaan puitteet mm. yhtiöiden 
ja kuntayhtymien toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, 
kunnan yhteisöistä saamien tietojen laadun parantamiseen 
ja tiedottamisen tehostamiseen.

Konserniohjeella voidaan ohjeistaa kunnan toimielimiä 
ja viranhaltijoita. Ohjeessa voi olla sellaisia pysyväisluontei-
sia ohjeita, joita kunnan omistajavaltaa eri yhteisössä käyt-
tävien tulee yhteisöjen yhtiökokouksissa ottaa huomioon. 
Konserniohjeissa saatetaan antaa toimiohjeita suoraan tytär-
yhteisölle tai sen johdolle tulevien yksittäisten päätösten poh-
jaksi. Yhtiölainsäädäntö ei velvoita yhtiötä noudattamaan 
konserniohjeita, vaan niiden noudattamien perustuu siihen, 
että tytäryhteisön johto toimii kuntakonsernin luottamuk-
sen varassa. Yhtiömuotoisissa tai kuntayhtymävesihuoltolai-
toksissa tulisi kunnan luottamushenkilöiden tehdä päätök-
siä muistaen konserniohjeet ja toisaalta myös se, että tytär-
yhtiön johdolla on velvollisuus toimia tytäryhtiön edun 
mukaisesti.

Kunnan toinen tapa vaikuttaa kuntakonserniin kuulu-
vaan vesihuollon yhtiöön tai kuntayhtymään on ennakko-
käsityksen pyytäminen. Konserniohjeessa voidaan edellyttää, 
että kuntakonserniin kuuluva yhtiö tai kuntayhtymä selvittää 
ennen omaa päätöksentekoaan konsernijohdon ennakkokäsi-
tyksen asiaan silloin kun päätettävä asia merkittävästi vaikut-
taa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuu-
seen. Ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohdon 
keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan yhtiöiden ja yh-
tymien toimintaa ja taloutta. Ennakkokäsityksen selvittämi-
sen yhteydessä tulee erityisesti huomioida yhteisön omistaji-
en yhdenvertaisuuden periaate ja tytäryhteisön etu.

Kuntien vesihuoltolaitosten omistajina tulee määritellä 
vesihuollon palvelutaso ja ohjata laitoksen taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä varmistaen tehokkaan toiminnan sekä uus- 
ja korjausinvestointien rahoituksen. Omistaja määrää myös 
lain salliman kohtuullisen tuoton laitokseen sijoittamalleen 
pääomalle. Määrittäessään vesihuoltolaitoksen tuloutus tason 
kunnan tulee aina huomioida vesihuoltolaitoksen edellytyk-
set – tuottoa ei tule maksaa uus- tai korjausinvestointien 
kustannuksella.

Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuu-
destaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen. 
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Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
E-mail: kirsi.rontu@kuntaliitto.fi
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LEA SIIVOLA
Nykyään eläkkeellä oleva kirjoittaja on diplomi-insinööri, joka toimi runsaan 
25 vuoden ajan luvittajana vesioikeudessa, ympäristölupavirastossa ja 
aluehallintovirastossa.
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Uponor huolehtii myös putkilinjoista, jotka ovat elinkaarensa lopussa.  
Oma ammattitaitoinen henkilöstömme toteuttaa saneeraukset itse valmistamillamme laadukkailla tuotteilla: 

• VipLiner-modulisujutus – viemäreiden saneeraukseen kaivon kautta

• Weholite – nopea, joustava ja kestävä ratkaisu betoni- ja peltirumpujen  
saneeraukseen, paineettomille viemäreille ja teollisuuskäyttöön

• ProFuse, suojakuorellinen paineputki vesi- ja viemärijohtojen pitkäsujutukseen

Pyydä tarjous osoitteesta asiakaspalvelu.infra@uponor.com

Lisäämme vanhan putkistosi  
käyttöaikaa kymmenillä vuosilla

P 020 129 211
F  020 129 2098
W  www.uponor.fi

Uponor Infra Oy
PL 21
65101 Vaasa
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