
 

VT1303.indd   1 2.5.2013   9:58:26

www.vesitalous.fi

Biotalous

6/2015 Irtonumero 12 €

VT1506 kansi.indd   1 4.12.2015   14:14:51



Grundfos-huolto tarjoaa:
• pumppaamosaneeraukset 
• huoltosopimukset 
• pumppujen testaukset 
• käyttöönotot

Grundfos-huolto tarjoaa:

Uutta Suomessa: uudessa testialtaassa voimme koeajaa  
JOPA 550 KW  
JÄTEVESIPUMPPUJA

Grundfosin uudessa Vantaan osaamiskeskuksessa yhdistyy huollon ja tuotekehityksen osaaminen. Se tarkoittaa 
asiakkaillemme lisää huoltokapasiteettia ja globaalia tuotetuntemusta. Suomen moderneimmassa testialtaassa 
voimme koeajaa jopa 550 kW uusia ja vanhoja jätevesipumppuja, jolloin pystymme testaamaan pumpun 
energiatehokkuutta sekä toimintojen vastaavuutta tehdasasetuksiin huollon jälkeen. Varmista siis  
pumppaamoidesi ja pumppujesi toimintavarmuus heti, ja pyydä tarjous kattavasta Grundfos-huoltosopimuksesta.

http://fi.grundfos.com/huolto-ja-tuki.html

grundfos_vesitalous_6-2015_210x290.indd   1 20.11.2015   14:53:08VT1506_2-3_sisältö.indd   2 4.12.2015   14:16:23



Grundfos-huolto tarjoaa:
• pumppaamosaneeraukset 
• huoltosopimukset 
• pumppujen testaukset 
• käyttöönotot

Uutta Suomessa: uudessa testialtaassa voimme koeajaa  
JOPA 550 KW  
JÄTEVESIPUMPPUJA

Grundfosin uudessa Vantaan osaamiskeskuksessa yhdistyy huollon ja tuotekehityksen osaaminen. Se tarkoittaa 
asiakkaillemme lisää huoltokapasiteettia ja globaalia tuotetuntemusta. Suomen moderneimmassa testialtaassa 
voimme koeajaa jopa 550 kW uusia ja vanhoja jätevesipumppuja, jolloin pystymme testaamaan pumpun 
energiatehokkuutta sekä toimintojen vastaavuutta tehdasasetuksiin huollon jälkeen. Varmista siis  
pumppaamoidesi ja pumppujesi toimintavarmuus heti, ja pyydä tarjous kattavasta Grundfos-huoltosopimuksesta.

http://fi.grundfos.com/huolto-ja-tuki.html

grundfos_vesitalous_6-2015_210x290.indd   1 20.11.2015   14:53:08

Sisältö 6/2015VESITALOUS
www.vesitalous.fi
VOL.LVI

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

KUSTANTA JA
Ympäristöviestintä YVT Oy
Tuomo Häyrynen
E-mail: tuomo.hayrynen@vesitalous.fi

Yhteistyössä Suomen Vesiyhdistys ry

ILMOITUKSET
Tuomo Häyrynen
Puhelin 050 5857996
E-mail:  ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

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

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

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

ULKOASU JA TAITTO
Forssa Print / Taittopalvelu

PAINOPAIKKA
Forssa Print  ISSN 0505-3838

Asiantuntijat ovat tarkastaneet lehden artikkelit.

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

Saija Vuola, fil. maist., 
projektipäällikkö Suomen Vesiyhdistys ry

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

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

Lea Siivola, dipl.ins.,
Maa- ja vesitekniikan tuki ry

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

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

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

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

Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
Vuosikerran hinta on 60 €.

Tämän numeron kokosi Minna Hanski, 
e-mail: minna.hanski@mmm.fi

Kannen kuva: Freeimages.com 

Seuraavassa numerossa teemana on Metsätalouden vesiensuojelu.  
Vesitalous 1/2016 ilmestyy 5.2.2016. Ilmoitusvaraukset 5.1. mennessä.

4 Tulevaisuuden hyvinvointi on veden varassa
 Jaana Husu-Kallio

BIOTALOUS
5 Sinisestä biotaloudesta kestävää kasvua 
 Suomessa ja Pohjoismaissa
 Anssi Ahvonen, Timo Halonen, Asmo Honkanen, Markku Maunula 
 ja Eero Mikkola

8 Kestävän sinisen biotalouden uudet resurssit 
 Itämerellä: mikrolevät, makrolevät ja simpukat 
 Jukka Seppälä, Kristian Spilling, Katariina Natunen, Kirsi Kostamo, 
 Milla Suutari ja Elina Leskinen

12 Lietteen ja biojätteen ravinteet kiertoon ja energia 
 talteen – ympäristökriteerit palveluhankinnassa
 Risto Saarinen

15 Lanta – ongelmasta mahdollisuudeksi
 Tarja Haaranen 

19 Kustannustehokkaalla merenhoidolla kohti 
 sinistä kasvua
 Soile Oinonen, Heini Ahtiainen, Virpi Lehtoranta ja Sari Väisänen 

MUUT AIHEET
23 Hupeneva jää ja vesisateet lisäävät jokien 
 talvista sedimenttikuormaa
 Maria Kämäri, Petteri Alho, Noora Veijalainen, Juha Aaltonen, 
 Mikko Huokuna ja Eliisa Lotsari 

27 Kaksitasouomien mahdollisuudet pyrittäessä 
 ympäristöystävällisempään maankuivatukseen
 Kaisa Västilä ja Juha Järvelä

32 Pöntöstä pöytään – ylenkatsottu luonnonvara 
 ruoansaantia turvaamaan
 Mia O’Neill

36 Mikrobiologiset jäljitysmenetelmät vesivarojen 
 saastelähteiden tunnistamiseen
 Tarja Pitkänen

40 Kuinka paljon on paljon?  Järjestelmällisyyttä 
 vaikutusten merkittävyyden arviointiin
 Mika Marttunen ja Jyri Mustajoki 

44 Yhdyskuntajätevesien typpikuorma Perämeren 
 rannikkovesissä – onko typenpoisto tarpeen?
 Kaisa Savolainen, Simo Tammela ja Björn Klöve 

50 Vantaanjoen jätevesipäästöjen vähentäminen 
 vaatii avoimuutta ja yhteistyötä 
 Milja Heikkinen, Paula Schönach ja Ilmo Massa

53 Hajajätevesityöryhmän ehdotukset
 Tuomo Häyrynen 
54 Vesiyhdistyksen sivu
55 Liikehakemisto
58 Abstracts
59 Vieraskynä
 

VT1506_2-3_sisältö.indd   3 4.12.2015   14:16:54



4 www.vesitalous.fi

PÄÄKIRJOITUS

seen toimivaa vesitaloutta. Aikaisemmat ongelmat voidaan 
nähdä mahdollisuuksina, hyvä esimerkki on tässä Vesitalou-
den numerossa esiteltävät toimenpiteet lannan hyödyntämi-
seksi. Toivottavasti myös yhdyskuntajätevesilietteet, järvien 
kaikki kalat ja vesikasvit sekä elintarviketeollisuuden sivuvir-
rat saadaan nykyistä tehokkaampaan hyötykäyttöön. Maa-
ilmallahan tutkitaan jo sinilevää uutena bioenergialähteenä. 
Sininen biotalous on yhtenä teemana myös vuoden vaih-
teessa alkavalle Suomen puheenjohtajuudelle pohjoismaises-
sa ministerineuvostossa.

Yhdeksi osaksi sinisen biotalouden kärkihanketta on 
suunniteltu vesivientiohjelman toteuttamista. Vuonna 2009 
perustettu Suomen vesifoorumi ry (FWF) ja sen jäseninä 
toimivat yritykset, järjestöt, oppilaitokset ja hallinto ovat ai-
kaansaaneet yhteistyöverkoston, jonka avulla voidaan lisätä 
Suomen vesiluonnonvaroihin ja vesiosaamiseen perustuvaa 
kansainvälistä liiketoimintaa. Ilmastonmuutokseen sopeutu-
minen, luonnononnettomuuksiin varautuminen sekä usean 
alan yhdistävät ratkaisut, vaikkapa vesi-ruoka-energia, ovat 
teemoja, joissa Suomella on paljon annettavaa. Kansainväli-
set, yritysten ja hallinnon yhteistyöhankkeet Kiinan ja mui-
den strategisten kumppanimaiden kanssa mahdollistavat 
myös vesialan liiketoiminnan kasvun. 

Kärkihankkeet tai asioiden esillä olo eivät kuitenkaan au-
tomaattisesti tuo uutta kasvua alalle. Tarvitaan myös uuden-
laista otetta ja ajattelua. Meillä Suomessa pitäisi olla monia 
muita maita helpompaa ylittää perinteiset toimialarajat ja 
etsiä uusia ideoita yhdessä vaikkapa ict-alan toimijoiden tai 
metsäteollisuuden kanssa. Julkisella sektorilla on keskeinen 
asema vesitaloudessa, joten tarvitaan myös perinteisten julki-
sen ja yksityisen sekä kotimaisen ja kansainvälisen toiminnan 
rajojen ylittämistä. Me valtion puolesta pyrimme luomaan 
tähän mahdollisuudet. Alan toimijat kuitenkin itse ratkaise-
vat, millaiseksi vesialan kasvu tulevaisuudessa muodostuu. 
Menestyksen eväänä on lisääntyvä yhteistyö. 

Harvoin on vedestä maailmalla puhuttu niin paljon 
kuin viime kuukausien aikana. Syyskuussa YK:n jä-
senmaat sopivat maailman uusista kestävän kehityk-

sen tavoitteista. Yhtenä näistä on varmistaa veden saanti ja 
kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. Suomi korosti neuvot-
teluissa rajavesistöyhteistyön merkitystä osana kestävää kehi-
tystä, taloudellista kasvua ja turvallisuutta. Tähän meillä on 
hyvät perusteet, olemmehan edistäneet kansainvälistä vesi-
oikeutta ja vesistösopimuksia jo pitkään. Myös käytännössä 
yhteistyö toimii: vastikään valmistuneessa Strategic Foresight 
Group -toimiston maailmanlaajuisessa arvioinnissa Suomi-
Venäjä rajavesistöyhteistyö sai täydet pisteet.  

Myös joulukuun Pariisin ilmastokokouksessa puhutaan 
varmasti myös vedestä - ilmastonmuutokseen sopeutumi-
nenhan on pitkälti sopeutumista muuttuviin vesioloihin. 
Vesivarojen kestävä käyttö ja sopeutumisen tarpeet näkyvät 
myös juuri valmistuneissa vesien- ja merenhoidon sekä tul-
variskien hallintasuunnitelmissa. Suunnittelusta on aika siir-
tyä nyt toimiin, jotta varmistetaan vesien hyvä tila ja riski-
en hallinta. 

Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeilla panostetaan 
työllisyyteen ja kilpailukykyyn, koulutukseen, terveyteen ja 
hyvinvointiin, biotalouteen ja uusiutuvaan energiaan sekä 
hallinnon toimintatapoihin. Monet kärkihankkeista liitty-
vät veteen: sinisellä biotaloudella edistetään veteen liittyviä 
elinkeinoja ja osaamista, kiertotalous tuo uusia mahdolli-
suuksia biomassojen hyödyntämiseen ja ravinteiden talteen-
ottoon, vesistöjen hyvä kunto sekä vaeltavien ja uhanalais-
ten kalakantojen elvyttäminen luovat mahdollisuuksia myös 
luonto- ja kalastusmatkailun lisäämiseen. Hallinnon tehtä-
vänä on huolehtia sujuvista menettelyistä, asiakasnäkökul-
man huomioon ottamisesta sekä digitaalisista ja tehokkaista 
julkisista palveluista. 

Koko biotalous on pitkälti vedestä riippuvainen: vaikka-
pa puun käytön lisääminen tai suomalaisen ruoantuotan-
non kannattavuuden parantaminen tarvitsevat onnistuak-

Tulevaisuuden hyvinvointi 
on veden varassa

JAANA HUSU-KALLIO
kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö 
E-mail: jaana.husu-kallio@mmm.fi

VT1506_4_Pääkirj.indd   4 4.12.2015   14:20:42



  BIOTALOUS

5Vesitalous 6/2015

V äestönkasvu ja elintapamuutokset 
pakottavat etsimään uusia ratkaisuja. 
Arvioiden mukaan vuonna 2030 tar-

vitsemme yli 50 prosenttia enemmän ruokaa, 
45 prosenttia enemmän energiaa ja 30 pro-
senttia enemmän makeaa vettä. Myös glo-
baalit vesien hygienia- ja ympäristöongelmat 
ovat mittavat väestönkasvun, kaupungis-
tumisen, kulutuksen ja tuotannon kasvun 
seurauksena. Ilmastonmuutos lisää poikke-
uksellisia sääoloja, kuivuutta ja tulvia. Inno-
vaatioita tarvitaan kaikilla keskeisillä sekto-
reilla maa- ja metsätaloudessa, kalataloudessa, 
yhdyskuntien vesihuollossa, energiantuotan-
nossa ja teollisuudessa. Myös esim. ruokatot-
tumuksissa ja vedenkäytössä tarvitaan asen-
teiden muutosta.  

Globaalit trendit edellyttävät uudenlai-
sia ratkaisuja toisaalta veden käytön ja ym-
päristökuormituksen vähentämiseen, mutta 
toisaalta myös veden käyttämiseen mm. juo-
maveden, energian, ravinnon ja muun bio-
massan tuottamisessa. Esimerkiksi vesiviljelyä 
pidetään potentiaalisimpana ja kenties kes-
tävimpänä tapana tuottaa eläinproteiinia se-
kä raaka-aineita erilaisten biopohjaisten tuot-
teiden valmistukseen (esim. bioöljy). Tämä 
perustuu siihen, että vesieläinten ja kasvien 
kasvunopeudet ja tuotantopotentiaalit ovat 
moninkertaisia maalla kasvatettaviin kasvei-
hin ja eläimiin verrattuna. 

Sinisestä biotaloudesta 
kestävää kasvua Suomessa ja 
Pohjoismaissa

Puhtaan veden, ravinnon ja energian tarve lisääntyy nopeasti, ja vesistöi-
hin perustuvan matkailun kiinnostavuus kasvaa. Runsaiden vesivarojen, 
korkeatasoisen osaamisen, monialaisten haasteiden ratkaisukyvyn sekä 
hyvän maineen ansiosta Suomella on hyvät edellytykset vesiluonnonvaro-
jen kestävään käyttöön perustuvan yritystoiminnan sekä kansainvälisen lii-
ketoiminnan kasvulle. Suomen hallitus on nostanut sinisen biotalouden eli 
vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen sekä siihen liittyvän tek-
nologian ja osaamisen kehittämiseen perustuvien liiketoimintojen edistä-
misen osaksi hallituksen kärkihankkeita.ANSSI AHVONEN 

Luonnonvarakeskus
E-mail: anssi.ahvonen@luke.fi

TIMO HALONEN 
maa- ja metsätalousministeriö
E-mail: timo.halonen@mmm.fi

ASMO HONKANEN 
Luonnonvarakeskus
E-mail: asmo.honkanen@luke.fi

MARKKU MAUNULA 
Suomen ympäristökeskus
E-mail: markku.maunula@ymparisto.fi

EERO MIKKOLA 
Luonnonvarakeskus
E-mail: eero.mikkola@luke.fi

Vesiluonnonvarojen merkitys on no-
peasti vahvistumassa kansainvälisessä toi-
minnassa. FAO, EU sekä moni valtio on 
nostanut veteen ja meriin liittyvän ohjauk-
sen poliittiselle agendalle. Veden kriittinen 
merkitys on tunnistettu myös kansainvä-
lisessä yritysmaailmassa. World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD) on yksi merkittävimpiä kan-
sainvälisiä liiketoimintasektorin kestävän 
kehityksen toimijoita. Järjestö on tunnis-
tanut sekä vesiongelmien yritystaloudelliset 
uhat että ongelmien ratkaisuihin liittyvät 
merkittävät liiketoimintamahdollisuudet 
(WBCSD 2013, http://www.wbcsd.org/
reportingmatters.aspx). 

Biotalouden ja erityisesti veteen liit-
tyvän kansainväliset markkinat ovat kas-
vamassa. Suomen sinisen biotalouden eli 
vesiluonnonvarojen ja vesiekosysteemi-
en monipuolisen kestävän hyödyntämi-
sen mahdollisuudet perustuvat maan run-
saisiin ja puhtaisiin vesivaroihin, korkeaan 
tekniseen osaamiseen ja monialaisten haas-
teiden ratkaisukykyyn. Lisäksi Suomella 
on hyvä kansainvälinen maine vesi- ja ym-
päristöalan osaajana. Nämä luovat hyvät 
edellytykset nousta kansainväliseksi edellä-
kävijäksi monella alueella, mutta kansain-
välinen pelikenttä kehittyy nopeasti, joten 
Suomen on syytä ottaa selkeä rooli biota-
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lousratkaisujen tuottajana. 
Globaaliin kysyntään vastaaminen edellyttää kuitenkin 

uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämistä, panos-
tamista vientiin, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä 
ja myös uusia kumppanuuksia yritysten kesken esimerkiksi 
digitalisaation hyödyntämiseksi vesisektorilla. Esimerkkinä 
tästä ovat mm. veden ja jäteveden käsittelyyn liittyvät kon-
septit sekä mittaukseen ja monitorointiin liittyvä Smart wa-
ter, jolla pyritään vesialan ja ICT osaamisen yhdistämiseen. 
ICT-sovellusten avulla voidaan parantaa vesivarojen hallin-
taan liittyviä riskejä. ICT:n hyödyntäminen avaa uusia mah-
dollisuuksia vesihuollon, teollisuusvesien käsittelyn ja vesiva-
rojen käytön hallintaan. Edellytyksenä on alan toimijoiden 
verkostoituminen ja nykyaikaisten ICT sovellusten hyödyn-
täminen.

Merkittäviä kasvumahdollisuuksia sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä
Yhteiskunnan hyvinvointia ja työpaikkoja pystytään lisää-
mään sinisen biotalouden avulla, jos vesivaroja, niiden käyttöä 
ja tuotantopotentiaalia tarkastellaan aiempaa kokonaisvaltai-
semmin. Vesiluonnonvarojen monipuolinen hyödyntäminen 
on jo tällä hetkellä monen taloudellisen toiminnan perusta-
na Suomessa. Tärkeimpinä sinisen biotalouden osa-alueina 
voidaan pitää vesiliiketoimintaa, energian tuotantoa, kalata-
loutta ja vesistöihin perustuvaa matkailua. Näiden nykyinen 
vuotuinen tuotannon arvo on vähintään 8,5 miljardia euroa. 
Suomessa myös kesämökkeilyllä ja vesien virkistyskäytöllä on 
suuri taloudellinen merkitys erityisesti maaseudulla.  Esimer-
kiksi vesien läheisyydessä olevien lomakiinteistöjen nykyarvo 
on yli 10 miljardia euroa. Lisäksi vesiluonnonvarojen aineet-
tomien arvojen merkitys on hyvin suuri. 

Tänä vuonna toteutetun alustavan potentiaaliselvityksen 
perusteella lyhyen aikajänteen kasvumahdollisuuksia tunnis-
tetaan ainakin vesiviljelyssä, kalatalouden arvoketjussa sekä 
vesien virkistyskäytössä ja matkailussa. Lisäksi vesiliiketoi-
minnan vientiin liittyvät kasvumahdollisuudet ovat merkit-

tävät. Pitemmän aikavälin kasvupotentiaalit liittyvät ravin-
teiden kierrätykseen ja teollisiin symbiooseihin.

Kotimainen kalatalous uuteen nousuun 
Maailman vesiviljelytuotanto on viime vuosikymmeninä kas-
vanut voimakkaasti. Tuotanto ylittää jo naudanlihan vuo-
situotannon ja on saavuttamassa luonnonvesistä pyydetyn 
kalansaalin määrän. Suomessa kehitys on ollut tiukasta ym-
päristösäätelystä johtuen päinvastaista. Tämä siitä huolimat-
ta, että kehittyneiden rehujen avulla kalanviljelyn typen ja 
fosforin yksikkökuormitus on saatu laskemaan kolmasosaan 
siitä mitä se oli 1980-luvun alussa.

 Parin viime vuoden aikana Suomen kalanviljelyssä on 
laitettu alulle useita hankkeita tuotannon kasvattamiseksi. 
Kansallisen sijainninohjaussuunnitelman mukaan merituo-
tannon kasvu ohjataan avomerelle sellaisille alueille, missä 
ympäristövaikutukset ovat vähäisimpiä. Samalla laitosyksi-
köt tulevat olemaan perinteisiä kassilaitoksia huomattavas-
ti suurempia. 

Toinen suuntaus kalanviljelytuotannon kasvattamises-
sa on kiertovesikasvatus. Jo nyt on tuotantokäytössä muu-
tamia kiertovesilaitoksia ja Ahvenanmaalle sekä Varkauteen 
on rakenteilla jopa maailman mittakaavassa suuret laitokset. 
Kiertovesituotantoon liittyy vielä paljon tuotantobiologisia, 
-teknisiä ja -taloudellisia haasteita. Näiden ratkaisemiseksi 
Luonnonvarakeskus on rakentanut Laukaalle kiertovesivilje-
lyn oppimis- ja kokeiluympäristön, jossa ongelmia ratkotaan 
tutkimuksen keinoin yhdessä alan yritysten kanssa. 

Kalanviljelyn lisätuotannon ympäristövaikutuksia voidaan 
vähentää myös ns. Itämerirehulla. Siinä rehun raaka-aineena 
käytetty valtameriltä pyydetty kalavalkuainen korvataan Itä-
merestä pyydetyllä kotimaisella silakalla. Tämä mahdollistaisi 
ravinteiden kierrättämisen Itämeren näkökulmasta. 

Tänä päivänä Suomen yli 120 miljoonan kilon silakkasaa-
liista pääosa päätyy turkiseläinten rehuksi tai ulkomaisten kala-
jauhotehtaiden raaka-aineeksi. Kasnäsiin rakennetaan parhail-
laan kalajauhotehdasta, joka kykenisi käsittelemään vuodessa 

 

 

kalastuksen ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen on tärkeä osa monen maakunnan 
vetovoimaisuuden lisäämisessä.  
 
Tiekartat edistämään sinisen biotalouden kestävää kasvua Suomessa ja Pohjoismaissa 
 
Pääministeri Sipilän hallitus on nostanut sinisen biotalouden monipuolisen hyödyntämisen 
sekä siihen liittyvän teknologian ja osaamisen kehittämisen osaksi hallituksen biotalouden 
kärkihankkeita. Tavoitteena on tunnistaa uusien ja nykyisten liiketoimintojen kestävän kasvun 
mahdollisuudet, ymmärtää laaja-alaisesti vesivarojen hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet 
ja riskit sekä tunnistaa keskeiset toimenpiteet asian edistämiseen. Tämä tehdään laatimalla 
kansallinen kehittämissuunnitelma sinisen biotalouden edistämiseksi yhdessä hallinnon, 
tutkimuksen ja sidosryhmien kanssa. Tiekartta valmistuu toukokuussa 2016. 
 
Sininen biotalous on myös yhtenä teemana vuoden vaihteessa alkavalle Suomen 
puheenjohtajuuskaudelle pohjoismaisessa ministerineuvostossa ja siihen liittyen Suomen 
johdolla laaditaan yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa tiekartta sinisen biotalouden 
edistämiseksi.  
 
Molempien kehittämissuunnitelmien - kansallisen ja Pohjoismaisen - laatiminen tarjoaa 
sinisen biotalouden toimijoille mahdollisuuden vaikuttaa sinisen biotalouden 
kehittämistoiminnan tavoitteisiin, työn rajaukseen sekä keinoihin sekä kotimaassa että 
Pohjoismaissa. Tervetuloa mukaan ideoimaan tiekarttojen sisältöä! 
 
 
Kuvat 
 

 
 
Kuva 1. Kalankasvatuksen fosfori- ja typpikuormitus. 
 
Kuva 2. Laukaan uusi kiertovesikasvatuksen kokeilu ja oppimisympäristö tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet nykyaikaisen ja ympäristöystävällisen kalanviljelyn tutkimus- ja 
kehitystoimintaan. Kuva: Tapio Kiuru 

Kuva 1. Kalankasvatuksen fosfori- ja typpikuormitus.
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noin 40 miljoonan kilon silakkasaaliin kalajauhoksi. Prosessis-
sa silakan dioksiinikertymät voidaan poistaa. Kun silakkasaalis 
käsitellään modernissa kalajauhotehtaassa, on mahdollista että 
samalla kalasta otetaan talteen ainesosat, joilla voi olla poten-
tiaalisesti huomattava arvo muussa jatkojalostuksessa, olkoon-
pa kyseessä kosmetiikka tai terveyttä edistävät lisäravinteet. Si-
lakkasaaliin kotimaisen hyödyntämisen lisääminen ja korkean 
lisäarvon tuotteiden valmistaminen voi nopeasti moninker-
taistaa silakasta syntyvän arvoketjun merkityksen maassamme. 

Luonto- ja mökkimatkailusta vetovoimaa moneen 
maakuntaan
Luontomatkailuun ja kalastukseen liittyvä harrastaminen ovat 
merkittävä vetovoimatekijä niin kotimaan- kuin ulkomailta 
Suomeen kohdistuvassa matkailussa. Suomea pidetään kansain-
välisissä matkailubarometreissa nousevana kohteena. Vesistöihin 
liittyvässä matkailussa, kuten kalastusmatkailussa on huomatta-
va kasvumahdollisuus, jos sitä osataan oikein kehittää ja mark-
kinoida asiakkaille. 

Kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishankkeiden 
keskeisenä tavoitteena on edistää vesistöjen ja kalastuspaik-
kojen saavutettavuutta, kalakantojen vetovoimaisuutta ja ka-
lastuskohteiden lupien ja palveluiden saatavuutta. Luonto- ja 
mökkimatkailun sekä kalastuksen ja siihen liittyvien palvelu-
jen kehittäminen on tärkeä osa monen maakunnan vetovoi-
maisuuden lisäämisessä. 

Kuva 2. Laukaan uusi kiertovesikasvatuksen kokeilu ja oppimisympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet nykyaikaisen ja 
ympäristöystävällisen kalanviljelyn tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kuva: Tapio Kiuru

Tiekartat edistämään sinisen biotalouden 
kestävää kasvua Suomessa ja Pohjoismaissa

Pääministeri Sipilän hallitus on nostanut sinisen biotalou-
den monipuolisen hyödyntämisen sekä siihen liittyvän tek-
nologian ja osaamisen kehittämisen osaksi hallituksen bio-
talouden kärkihankkeita. Tavoitteena on tunnistaa uusien ja 
nykyisten liiketoimintojen kestävän kasvun mahdollisuudet, 
ymmärtää laaja-alaisesti vesivarojen hyödyntämiseen liittyvät 
mahdollisuudet ja riskit sekä tunnistaa keskeiset toimenpi-
teet asian edistämiseen. Tämä tehdään laatimalla kansallinen 
kehittämissuunnitelma sinisen biotalouden edistämiseksi yh-
dessä hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien kanssa. Tie-
kartta valmistuu toukokuussa 2016.

Sininen biotalous on myös yhtenä teemana vuoden vaih-
teessa alkavalle Suomen puheenjohtajuuskaudelle pohjois-
maisessa ministerineuvostossa ja siihen liittyen Suomen 
johdolla laaditaan yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa 
tiekartta sinisen biotalouden edistämiseksi. 

Molempien kehittämissuunnitelmien - kansallisen ja Poh-
joismaisen - laatiminen tarjoaa sinisen biotalouden toimijoil-
le mahdollisuuden vaikuttaa sinisen biotalouden kehittämis-
toiminnan tavoitteisiin, työn rajaukseen sekä keinoihin sekä 
kotimaassa että Pohjoismaissa. Tervetuloa mukaan ideoimaan 
tiekarttojen sisältöä! 
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Kestävän sinisen biotalouden 
uudet resurssit Itämerellä: 
mikrolevät, makrolevät ja simpukat

Euroopan yhteisön sinisen kasvun (blue growth) strategian tavoitteena on, 
että mereisiä resursseja hyödynnetään kestävästi, luoden lisäarvoa ja työ-
paikkoja. Tarkastelemme Itämeren vähän hyödynnettyjen biomassaresurs-
sien, mikrolevien, makrolevien ja simpukoiden käyttökelpoisuutta sinises-
sä biotaloudessa.

JUKKA SEPPÄLÄ 
Suomen ympäristökeskus
E-mail: jukka.seppala@ymparisto.fi

KRISTIAN SPILLING
Suomen ympäristökeskus 
E-mail: kristian.spilling@ymparisto.fi

KATARIINA NATUNEN
Suomen ympäristökeskus
E-mail: katariina.natunen@ymparisto.fi

KIRSI KOSTAMO
Suomen ympäristökeskus
E-mail: kirsi.kostamo@ymparisto.fi

MILLA SUUTARI
Helsingin yliopisto
E-mail: milla.suutari@helsinki.fi

ELINA LESKINEN
Helsingin yliopisto
E-mail: elina.leskinen@helsinki.fi

M ereisten resurssien hyötykäyttö 
on kasvamassa, mutta tietomme 
uusien käyttötapojen mahdolli-

suuksista, reunaehdoista ja ympäristövai-
kutuksista on vielä puutteellista. Merten 
biodiversiteetin säilyttäminen on edelly-
tys sinisen bioteknologian tulevaisuudel-
le ja meidän tulisikin huomioida jokainen 
eliölaji mahdollisuutena, joka voi tarjota 
meille uusia ekosysteemipalveluita. 

SUBMARINER- hankkeessa (2010-13; 
EAKR Itämeren alueen ohjelma) analysoi-
tiin Itämeren luonnonvarojen uusia kes-
täviä käyttömuotoja eri Itämeren rannik-
kovaltioissa (Schultz-Zehden ja Matczak  

2012). Alueellisessa osahankkeessa selvi-
timme mikro- ja makrolevien viljelyä Suo-
men olosuhteissa (Seppälä 2013). 

Mikrolevän kasvatus
Itämeren veden mikrolevämassa on luon-
nonympäristöissä pieni taloudellista hyö-
dyntämistä ajatellen. Leväkukintojen 
aikanakin määrä on vain noin 1-10 g (kui-
vapainoa) kuutiometrissä. Tämän levämää-
rän kerääminen talteen on taloudellisesti 
kannattamatonta, eikä sekalajiselle, joskus 
jopa myrkylliselle, levämassalle ole helppo 
keksiä biokaasutusta arvokkaampaa käyt-

Kuva 1. Levätuotannon määrä Helsingin leveysasteilla. (A) Tuotannon vuosisukkessio arvioi-
tuna 1 ja 5 prosentin muuntotehokkuuskertoimen avulla ja mallintamalla käyttäen mallilevän 
parametrisointeja sekä  havaittu levätuotanto (Olofsson 2015) hiukan etelämpänä (Öölanti). 
(B) Integroitu vuosituotanto. 
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töä. Mikrolevän massantuotanto tapahtuukin pääsääntöises-
ti maa-alueilla suljetuissa valobioreaktoreissa tai avoimissa al-
taissa. Tällöin biomassan määrä saadaan nostettua 1-10 kg 
vesikuutiometriä kohti. 

Mikroleviä kasvatetaan lähinnä taloudellisesti arvokkai-
den yhdisteiden (pigmentit, PUFA-rasvahapot) tuottamiseen 
tai ravinnoksi vesiviljelyssä. Maailmanlaajuiset tuotantomää-
rät ovat suhteelliset pieniä, n. 5000 tn kuivapainoa vuodes-
sa ja tuotteiden markkina-arvo on arviolta 1000-2000 M€. 
Suomessa tuotantoa ei ole, mutta jo Ruotsista löytyy muuta-
ma kaupallinen mikroleväkasvattamo. Hintavien yhdisteiden 
tuotannossa kasvatusolosuhteiden taloudellinen optimointi 
ei ole välttämätöntä, ja nykyisin leväkilon tuotantokustan-
nukset ovat useita euroja. Tuotantolaitokset ovat toistaisek-
si melkoisen pieniä, suurimmillaan hehtaarin kokoluokkaa.

Mikrolevämassa olisi otollista raaka-ainetta biopolttoai-
neiden valmistukseen. Erityisesti levien rasvantuottokyky on 
herättänyt mielenkiintoa, sisältäväthän jotkin levälajit jopa 
40-70 prosenttia painostaan rasvaa, joka on helposti muun-
nettavissa dieselpolttoaineeksi. Tämänhetkiset levämassan 
tuotantokustannukset ovat kuitenkin ainakin kymmenker-
taiset, jotta bulkkituotteiden (biopolttoaineet, biomuovi) 
tuottaminen olisi kannattavaa. 

Fotosynteesi pystyy muuttamaan enintään noin 11 pro-
senttia auringonvalon energiasta kemiallisten yhdisteiden 
energiaksi. Näin suureen muuntotehokkuuteen päästään 
vain erityisolosuhteissa, kun levien valonkäyttötehokkuus on 
maksimissaan ja soluhengitys minimissään. Tällaisten olo-
suhteiden ylläpitäminen tiheissä leväkasvatuksissa on mah-
dotonta ja realistiset arviot muuntotehokkuudesta ovat 1-5 
prosenttia. Valon määrän kasvaessa muuntotehokkuus las-
kee: mitä enemmän valoa, sitä suurempi osuus siitä jää hyö-
dyntämättä. 

Mikrolevien kasvatuksen haasteet Itämeren 
alueella
Pohjoiset, talvisin kylmät ja pimeät alueet ovat haasteelli-

nen vaihtoehto teollisten mikroleväkasvattamoiden sijoitus-
paikkoina, sillä auringonvalon määrä ensisijaisesti määrittää 
eri alueiden tuotantopotentiaalia. Leväntuotantopotenti-
aalia Itämeren alueella on havainnollistettu kuvassa 1 pe-
rustuen puhtaasti muuntotehokkuuskertoimeen, laskemal-
la levätuotanto matemaattisella mallilla (Seppälä 2013) sekä 
vertaamalla näitä Öölannissa (56°N) tehdyn pilottikokeen 
havaintoihin (Olofsson 2015). Mallituloksemme perustuu 
valon määrässä tapahtuviin muutoksiin (Helsingissä 60°N) 
ja mallilevän (piilevä Phaeodactylum tricornutum) kemial-
lisen koostumuksen ja kasvun muutoksiin ympäristöolojen 
funktiona. Olofssonin (2015) saavuttama tuotantomäärä on 
hiukan pienempi kuin mallimme arvio ja tämä erotus anta-
nee realistisen arvion siitä miten paljon levätuotantoa voi-
taisiin nostaa kasvatusoloja optimoimalla. Levätuotanto on 
määrällisesti, etenkin öljyntuotantokapasiteetiltaan, kilpai-
lukykyinen vaihtoehto maakasveihin verrattuna, mutta tuo-
tantokustannuksiltaan toistaiseksi moninkertaisesti kalliimpi 
ratkaisu. Mallitarkastelun perusteella Helsingin leveysasteilla 
noin 85 prosenttia levätuotannosta ajoittuu kuuden kuukau-
den periodille (huhti-syyskuu), muun ajan vuodesta ollessa 
epäsuotuisaa levätuotannolle. 

Levätuotannon kustannuksia voisi pienentää hyödyntä-
mällä jätevirtoja, mikä on edullista myös ympäristön kannal-
ta. Teollisuuden savukaasujen hiilidioksidi on havaittu leville 
käyttökelpoiseksi hiilenlähteeksi (mm. Olofsson 2015). Jäte-
vesien ravinteet puolestaan voisivat olla vaihtoehto kaupalli-
sille ravinteille, mikä samalla vähentäisi kilpailua maatalou-
den kanssa, etenkin rajallisista fosforivarannoista. Jätevirtoja 
hyödynnettäessä on kuitenkin otettava huomioon mahdol-
liset turvallisuusriskit, sillä levät voivat rikastaa itseensä ras-
kasmetalleja ja muita haitta-aineita.

Kokeissamme Suomenojan jätevedenpuhdistamolla Es-
poossa havaitsimme, että ravinteiden poisto jätevedestä oli 
nopeampaa, kun useampaa levälajia kasvatettiin yhdessä (Ku-
va 2, Seppälä 2013). Aiemmissa tutkimuksissa on yleensä sel-
vitetty yksilajisten leväviljelmien hyötykäyttöä. Viimeaikaiset 
havainnot kuitenkin osoittavat, että monilajinen yhteisö on 

Kuva 2. Ravinteiden poistuma jätevesistä käyttäen yksilajisia tai monilajisia viljelmiä. 
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yksilajista tuottavampi ja pystyy hyödyntämään ravinnere-
sursseja monipuolisemmin (Stockenreiter ym 2013). Tämä 
korostuu etenkin silloin, kun kasvatukseen käytettävän ve-
den ja ravinteiden laatu vaihtelee, kuten jätevesissä. Lisäksi 
monilajinen yhteisö on toiminnaltaan yksilajista vastustus-
kykyisempi tulokaslajeja, laiduntajia ja patogeenejä vastaan. 

Itämeren lajistosta on löytynyt leväkantoja, joiden bio-
massan- ja rasvantuotantokyky on verrattavissa muiden ylei-
sesti käytettyjen leväkantojen tuotantoon (Schwenk ym. 
2013). Paikallisia leväkantoja tulisikin käyttää tutkimus- ja 
kehittämistyössä, koska ne ovat sopeutuneet paikalliseen il-
mastoon eikä niiden kasvatus aiheuta riskiä vieraslajien le-
viämisessä. 

Makrolevät ja simpukat - Itämeri hyötykäytön 
äärirajoilla 
Alhainen suolapitoisuus ja lämpötila, sekä kasvukauden ly-
hyys rajoittavat makrolevien ja simpukoiden kasvua Suo-
men rannikkoalueilla. Makrolevien ja simpukoiden teolli-
sesta hyötykäytöstä ei Suomessa juuri ole kokemusta, mutta 
jo Virossa ja Latviassa on pitkät perinteet agarin valmistuk-
sesta makrolevistä. Eteläisellä Itämerellä on tehty alustavia 
kokeita rantaan ajautuneen makrolevämassan keräämisestä 
ja hyödyntämisestä biokaasun tuotannossa. Tällaisen toimin-
nan hyödyt ovat moninaiset: rannat saadaan virkistyskäyt-
töön mätäneviltä levämassoilta, merestä saadaan poistettua 
ravinteita, ja biomassaa voidaan hyödyntää energiantuotan-
nossa.

Edellä mainitut ympäristöhyödyt ovatkin pääasiallinen 
kannuste makrolevien tai simpukoiden kasvatukselle Suo-
men rannikkovesissä. Teimme SUBMARINER -hankkees-
sa makrolevien kasvatuskokeita Suomen lounaisrannikol-
la 2011-12. Tavoitteenamme oli arvioida kasvupotentiaali, 
poistettavia ravinnemääriä ja leväbiomassan käyttökelpoi-
suutta (Seppälä 2013). 

Pääosa (>90 %) kasvatusalustoihin (verkkoja ja köysiä, 

kuva 3) tarttuneesta biomassasta oli sinisimpukkaa ja me-
rirokkoa (Kuva 4). Makroleväbiomassaa saatiin maksimis-
saan 75 g m-2 verkkoalustoilta tai 7 g m-1 köysistä; suun-
nilleen yhtä paljon kuin samoilta alueilta tavataan luonnon 
pohjayhteisöistä. Simpukoiden ja merirokkojen yhteenlas-
kettu biomassa oli maksimissaan 5 kg m-2 ja 300 g m-1. Kar-
keasti arvioiden, tällä tuotantotavalla voitaisiin tuottaa heh-
taarilla noin 500 kg makrolevää (kuivapainoa) ja 34 000 kg 
simpukkaa ja merirokkoa kahden vuoden kasvatusjaksossa. 
Tällaisen biomassan mukana poistuisi 2 (makrolevät) – 27 
kg (simpukat ja merirokot) fosforia. On tietysti huomioitava, 
että koeluonteinen kasvatuksemme ei ollut optimoitu mak-
simituotantoa ajatellen. 

Makrolevien ja simpukoiden kasvatuksen ekosysteemi-
vaikutukset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Makrolevät 
hyödyntävät kasvuunsa liukoisia ravinteita, joten kasvatusten 
avulla voi periaatteessa poistaa merta rehevöittävää typpeä ja 
fosforia. Simpukat puolestaan hyödyntävät kasvuunsa vedes-
sä olevaa orgaanista ainesta ja keräävät itseensä niiden sisäl-
tämiä ravinteita. Simpukkakasvatusten hyödynnettävyys ra-
vinteiden poistossa vaatiikin ainebudjettien laskemisen lisäksi 
koko ekosysteemin dynamiikan analysointia. Simpukkakas-
vattamoiden läheinen merenpohja on myös simpukoiden 
ulosteiden vuoksi altis happikadolle ja lisääntyneelle sisäisel-
le kuormitukselle. Simpukkaviljelmiä perustettaessa tulisi-
kin käyttää tehokasta sijainninohjausta ympäristöhaittojen 
ehkäisemiseksi.

Makrolevien ja simpukoiden tuotantotasot Suomen ran-
nikkoalueella ovat alhaiset verrattuna muihin merialueisiin. 
Lisäksi kerättävä biomassa on taloudellisesti vähäarvoista, el-
lei biomassasta pystytä eristämään korkea-arvoisia yhdisteitä. 
Ravinteiden poisto vedestä leväkasvatusten avulla on periaat-
teessa mielekästä, mutta se pitää suhteuttaa kasvatuskustan-
nuksiin ja vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin. On myös huo-
mioitava, että biomassa voi sisältää raskasmetalleja ja muita 
ympäristömyrkkyjä, mikä rajoittaa biomassan jatkokäyttöä. 

Kuva 4. Simpukka- ja makroleväbiomassan kertyminen koe-
alustoihin. 

Kuva 3. Makrolevien kasvatuskokeen koealustat meressä. 
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SUBMARINER-tiekartta 

SUBMARINER -hankkeessa luotiin tiekartta tukemaan Itä-
meren biologisten resurssien kestävää käyttöä (Przedrzymirs-
ka ym. 2013). Hankkeen päätyttyä työtä jatkaa SUBMA-
RINER-verkosto, joka on usean toimijan eurooppalainen 
taloudellinen etuyhtymä ja yksi EU:n Itämeren strategian 
lippulaivahankkeista (www.submariner-network.eu). 

Verkoston ensisijaisena tavoitteena on, että uudet Itäme-
ren resurssien käyttömuodot eivät vaaranna sen ainutlaatuista 
luontoa. Pikemminkin pyrkimyksenä tulee olla, että uusilla 
käyttömuodoilla voidaan parantaa Itämeren tilaa, vähentää 
ravinnekuormitusta ja lisätä monimuotoisuutta. Tavoitteena 
on myös ohjata useita käyttömuotoja samoille merialueille, 
jolloin saavutetaan säästöjä logistiikkakuluissa ja käyttöpai-
neet kohdistuvat pienemmälle merialueelle. 

Itämeren alueella mikrolevien, makrolevien ja simpu-
koiden hyödyntämiseen liittyvät merkittävimmät jatkotut-
kimustavoitteet ovat uusien pilottikohteiden perustaminen 
monitieteistä tutkimusta varten, kasvatusten tarjoamien 
ekosysteemipalveluiden arviointi ja sellaisen teknologian ke-
hittäminen, joka johtaa uusien arvokkaiden tuotteiden löy-
tämiseen ja hyödyntämiseen, laajamittaisten ja kustannus-
tehokkaiden viljelytekniikoiden kehittämiseen ja uusien 
viljelyinnovaatioiden keksimiseen ja soveltamiseen. On myös 
oleellista saada tutkimuslaitokset, yliopistot ja alan yritykset, 
tarvittaessa eri maista, toimimaan yhteisissä hankkeissa.  
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Vuosikymmenten kuluessa kertynyt tieto markkinoista ja 
tuotteista sekä asiakkaan tarpeiden tunteminen auttavat 
meitä palvelemaan alan ammattilaisia joustavasti ja 
tarvelähtöisesti. Tukenamme on laaja niin kotimainen 
kuin kansainvälinen verkosto, jolle vesihuollon kehittämi-
nen on kunnia-asia. 
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Lietteen ja biojätteen 
ravinteet kiertoon ja energia 
talteen – ympäristökriteerit 
palveluhankinnassa

Suomi pyrkii ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi. Samoin meillä on korke-
alle asetettuja tavoitteita energiatehokkuudesta, joka tähtää ilmastomuu-
toksen hillitsemiseen. Lietteen ja biojätteiden ravinteita on aiemminkin 
kierrätetty ravintokasvien tuotantoon.  Uudenmaan alueella tätä ja muita 
ympäristötekijöitä pyrittiin edistämään palveluhankinnassa ja lopputulos 
on hankintarenkaan jäseniä tyydyttävä.

RISTO SAARINEN
toimitusjohtaja, Porvoon vesi
E-mail: risto.saarinen@porvoo.fi

Kirjoittaja on toiminut eri tehtävissä 
vesihuollon parissa neljällä 
vuosikymmenellä.

V aikka fosforin rajallisuus tunniste-
taan ja kansainväliset sopimukset 
kasvihuonekaasupäästöjen vähen-

tämisessä ovat olleet jo pitempään tiedos-
sa, jätevirtojen kulkeutumista ovat oh-
janneet enimmäkseen taloudelliset seikat. 
On osoittautunut, että ravinteiden kier-
to ei lisäänny eikä energiatehokkuus pa-
rane, elleivät jätemateriaalien haltijat it-
se aseta tavoitteita nykyistä korkeammalle 
hankkiessaan palveluita tai tehdessään in-
vestointipäätöksiä. Palveluita ja edistynyt-
tä tekniikkaa on kyllä tarjolla, mutta han-
kintakriteerinä on pääasiassa ollut halvin 
hinta.  Usein on edellytetty, että toiminnal-
la on oltava ympäristölupa. Tuon kirjaami-
nen hankinta-asiakirjoihin ei ole tuonut li-
säarvoa ympäristönsuojelun näkökulmasta.

Hankintarenkaan perustaminen
Uudenmaan kuntien vesihuolto- ja jätelai-
tosten kesken viritettiin vuonna 2014 kes-
kustelua siitä, voidaanko ympäristöasiat 
ottaa entistä paremmin huomioon hankitta-
essa hyödyntämispalvelua lietteille ja biojät-
teille. Vaikka taloudellisuus oli tavoitteiden 
kärjessä, ympäristötekijät päätettiin pitää 
mukana. Mukaan päättivät lähteä Hangon 
vesi- ja viemärilaitos, Hyvinkään Vesi, Itä-
Uudenmaan Jätehuolto Oy, Lohjan vesi- ja 
viemärilaitos, Loviisan Vesiliikelaitos, Liike-
laitos Porvoon vesi, Liikelaitos Raaseporin 

Vesi sekä Rosk’n Roll Oy Ab.  Lainopillista 
asiantuntemusta hankittiin Hammarström 
Puhakka Partners Oy:ltä.

Markkinakartoituksella liikkeelle
Hankinta päätettiin toteuttaa neuvottelu-
menettelyllä, jota edelsi markkinakartoitus. 
Siinä selvitettiin, miten hankinta olisi toteu-
tettavissa siten, että hankinta on taloudelli-
nen samalla, kun ravinteet saadaan kiertoon 
ja muut ympäristöasiat otetaan huomioon. 
Seuraavassa on listattuna kysymyksiä, joilla 
haarukoitiin lopullisen tarjouspyynnön si-
sältöä:
• Lietemäärä on noin 20 000 – 30 000 t/a
  ja biojätteen määrä noin 6 000 t/a. Edel-
 lyttääkö käsittelypalvelun tarjoaminen
 investointeja tai kokonaan uutta laitosta? 
• Aiotteko tarjota palvelua yhdessä toisen 
 tai useamman yrityksen kanssa?
• Palveluun kuuluu jätteiden noutaminen.
 Järjestättekö jätteen kuljetuksen omalla
 kalustollanne vai alihankintana?
• Päätös palveluhankinnasta tehdään alus-
 tavan aikataulun mukaan kesällä 2015.
 Kuinka nopeasti pystytte aloittamaan 
 käsittelyn?
• Mikä on ehdotuksenne palvelun aloitta-
 misajankohdaksi?
• Nykyiset sopimukset päättyvät eri aikoi
 na, enimmäkseen vuosina 2015-2016. 
 Voidaanko palvelu eri jätteentuottajille 
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porrastaa alkamaan eri aikoina? 
• Mikä on yrityksellenne soveltuvin sopimusjakson pituus? 
• Julkisissa hankinnoissa hankintaperusteeksi voidaan valita 
 halvin hinta tai kokonaistaloudellisuus laatu- ja ympäris-
 tötekijät huomioiden. Mikä on soveltuvin valintaperuste?
• Ympäristötekijät (kasvihuonekaasupäästöt, energiatase, ra-
 vinteiden hyödyntäminen) voidaan ottaa huomioon aset-
 tamalla vähimmäisvaatimuksia tai asettamalla tarjoukset 
 niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Miten palve-
 luntarjoajan esittämät ympäristövaikutukset voidaan to-
 dentaa ennen hankintapäätöstä ja palvelun aikana?
• Kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavia tekijöitä ovat esi-
 merkiksi prosessin aiheuttamat päästöt, prosessin tarvit-
 seman energian tuotannossa aiheutuneet päästöt, kuljetuk-
 sen päästöt, ravinteiden kierrätyksen aiheuttamat säästöt
 ravinteiden tuotantoprosessissa, tuotetun energian aiheut-
 tamat säästöt. Mitkä näistä olisi tarkoituksenmukaista ot-
 taa mukaan arviointiin?
• Jätteiden käsittelyssä vapautuu typpeä, joka voi kulkeutua
 takaisin yhdyskuntajäteveden käsittelyyn.  Miten tätä voi-
 daan rajoittaa teknisesti ja miten asia pitää sopimuksessa
 kirjata?
• Mikä on arvionne palvelun hinnasta vuonna 2017?
• Onko sopimuskauden pituudella vaikutusta hankintahin-
 taan?
• Onko pidemmälle sopimusjaksolle tarkoituksenmukaista 
 ottaa käyttöön indeksisidonnaisuus? Jos on, niin mikä/mitkä 
 indeksit ovat mielestänne tarkoitukseen soveltuvimmat?
• Onko erisuuruisen tonnihinnan sopiminen lietteelle ja 
 biojätteelle perusteltua?
• Tarkoitus on, että kukin hankintaosapuoli toimittaa kai-
 ken vastuullaan olevan lietteen tai biojätteen hyödynnet-
 täväksi palveluntarjoajalle. Onko tarpeen sopia liete- tai 
 biojätemääristä numeerisesti? 
• Hankintaorganisaatioilla voi tulla tarve tutkia uusia käsit-
 telymenetelmiä etenkin valmisteltaessa seuraavaa hankin-
 tajaksoa. Tällöin koetoimintaan toimitetaan osa muodos-
 tuvasta jätteestä. Miten tämä tulee ottaa huomioon sopi-
 muksessa?
• Jätemäärät muuttuvat hankintasopimuksen aikana esimer-
 kiksi lietteen kuivauskoneiden vaihtuessa tai laajennettaes-
 sa biojätteen erilliskeräysaluetta. Pitääkö tämä ottaa joten
 kin huomioon sopimuksessa?

Ympäristökriteerien arviointia

Jätelain mukaan jätteet on pyrittävä ensisijaisesti hyödyntä-
mään materiaalina ja toissijaisesti energiana, ellei jätteen syn-
tyä pystytä ehkäisemään. Lain tavoite ohjasi hankinnan kilpai-
luttamisen valmistelua. Yritysten kanssa käydyn vuoropuhelun 
rinnalla hankintarengas kehitti Suomen ympäristökeskus SY-
KEn kanssa laskentaa ympäristökuormituksesta. Tällä hankin-
tarengas pyrki ymmärtämään paremmin, mitkä tekijät eniten 
vaikuttavat ympäristökuormitukseen ja mihin tekijöihin voi-
daan hankinnalla vaikuttaa.

Energia
Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen kasvattaa ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuutta, mikä voimistaa kasvihuoneilmiötä. 
Energiatasetarkastelun (SYKEn malli) perusteella suurin hyö-
ty on saatavissa, mikäli biokaasuprosessissa tuotettava metaa-
ni käytetään korvaamaan fossiilisia polttoaineita. On vaikea 
arvioida ja todentaa, mikä energiamuoto (lämmön tuotanto, 
sähkön tuotanto, liikennepolttoaineen valmistus) on kaikkein 
arvokkain pyrittäessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. 
Biojätteen kaasuntuotantopotentiaali jätetonnia kohti on suu-
rempi kuin lietteen potentiaali.  Jos tuotetaan biokaasua, on 
toiminnanharjoittajan taloudellinen etu käyttää kaasu hyödyk-
si eikä polttaa sitä soihdussa.  Jos biokaasu käytetään energian-
tuotannon sijasta prosessiteollisuuden raaka-aineena, saavute-
taan vastaava hyöty korvattaessa fossiilisperäisiä raaka-aineita. 

Hankintarengas päätti, että vaatimuksena on jätevirtojen 
käsittely mädättämällä. Koska tuotetun biokaasun hyödyntä-
minen on taloudellisesti kannattavaa, muita vaatimuksia ener-
gia-asiassa ei nähty tarpeelliseksi.

Fosfori
Fosfori on rajallinen luonnonvara, josta saattaa tulla pula tule-
vina vuosikymmeninä. Fosforia tarvitaan erityisesti ravintokas-
vien tuotannossa, mutta myös viheralueilla käytetään fosfori-
lannoitteita. Lietteiden ja biojätteiden käsittely lainsäädännön 
vaatimukset täyttäviksi lannoitevalmisteiksi mahdollistaa nii-
den sisältämän fosforin hyödyntämisen. Koska lietteitä ja bio-
jätteitä ei nykyisin enää voida sijoittaa kaatopaikalle, polttami-
nen olisi lannoitevalmisteiksi jalostamiselle ainoa vaihtoehto.  
Polttaminen ja fosforin talteenotto tuhkasta ei vielä ole var-
teenotettava kaupallinen vaihtoehto. Fosforipitoista lannoi-

ENERGIATASE

Energiantuotanto kuvaa biokaasulaitoksella jätevesilietteestä ja biojätteestä tuotetun biokaasun energiasisältöä.
Energiatuotanto ei ota huomioon biokaasun loppukäyttöä.
Biokaasulaitoksen energiankulutus on allokoitu jätevesilietteelle ja biojätteelle

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Energiankulutus

Energiantuotanto

Biokaasureaktori Mädätysjäännöksen käsittely Jätevesilietteen+biojätteen kuljetus 

Mädätysjäännöksen kuljetus Biokaasuntuotanto, jätevesiliete Biokaasuntuotanto, biojäte

Energiankulutus 
[MWh]

Energian‐
tuotanto 
[MWh]

Biokaasureaktori 4 748                       
Mädätysjäännöksen käsittely ‐                          
Jätevesilietteen kuljetus  480                          
Mädätysjäännöksen kuljetus 480                          
Biokaasuntuotanto, jätevesiliete 8 313          
Biokaasuntuotanto, biojäte 34 374        

Energiatase 5 707                        42 687        

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
MWh/a

Kaavio 1. Laskennallinen energiatase eräässä hankintakilpailussa mukana olleessa käsittelylaitoksessa. (SYKEn malli)
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tevalmistetta voidaan käyttää joko pelloilla tai viherraken-
tamisessa.

Hankintarengas päätti, ettei fosforiin liittyviä vaatimuksia 
aseteta erikseen, koska mädätysvaatimus on jo edellä todetusti 
asetettu. Mädätysjäännöstä ei voi toimittaa kaatopaikalle, jo-
ten tuotantoprosessin on oltava sellainen, että lopputuote so-
veltuu käytettäväksi lannoitevalmisteena.

Typpi 
Typpi on vesistöä rehevöittävä kasvinravinne, jonka kierto kaa-
su-, neste- ja kiintoainefaasien välillä mutkistaa sen käyttäyty-
mistä verrattuna fosforiin. Typpeä on ilmakehässä rajattomasti 
käytettävissä lannoitteeksi ja muiksi kemiallisiksi yhdisteiksi. 
Mädätyksessä typpi ei merkittävässä määrin vapaudu ilmake-
hään, vaan sisältyy joko kiinteään tai nestemäiseen jakeeseen. 
Mädätysjäännöksessä oleva typpi hyödynnetään lannoiteval-
misteena kuten fosfori. Jos mädätysjäännös kuivataan ko-
neellisesti, rejektivesi voidaan jalostaa lannoitevalmisteeksi tai 
teollisuuskemikaaliksi. Tällöin korvataan muilla menetelmillä 
valmistettuja kemikaaleja. Jos rejektivesi johdetaan kunnalli-
selle jätevedenpuhdistamolle, se voi aiheuttaa huomattavia vai-
keuksia typpikuormituksen ja puhdistamon mittasuhteista se-
kä ympäristövaatimuksista riippuen.

Hankintarengas päätti, että käsittelyyn toimitetusta types-
tä korkeintaan 20 prosenttia saadaan johtaa kunnalliselle jä-
tevedenpuhdistamolle.  Loppuosa typestä toimitetaan lannoi-
tevalmisteena tai teollisuuskemikaalina hyödynnettäväksi tai 
se vapautuu poistoilman käsittelyn jälkeen ilmakehään typ-
pikaasuna.

Hankintaprosessin loppuun saattaminen
Lopullinen tarjouspyyntö laadittiin siten, että edellä esitetyt ym-
päristökriteerit – mädätys eli biokaasun tuotanto ja typpirajoitus 
– tulee täyttää. Niitä valvotaan palvelutuotannon aikana ja nii-
hin liittyvät sanktiot kirjataan palvelusopimukseen, jonka luon-

nos oli jo tarjouspyynnön liitteenä. Hankintapäätös tehtiin syk-
syllä 2015 halvimman hinnan perusteella ja jätteiden haltijat 
siirtyvät uuden sopimuksen piiriin vaiheittain, kun vanhat so-
pimukset päättyvät. Sopimus kestää vuoden 2021 loppuun asti.

Lietteen ja biojätteen hyödyntämispalvelun hankinta neuvot-
telumenettelyllä osoittautui hyväksi toimintatavaksi. Lopputu-
loksena lietteen ja biojätteen tuottajat saivat edullisen ratkaisun, 
jossa ympäristötekijät on otettu huomioon. Kaikilla osapuolilla 
oli alusta lähtien tiedossa, miten hankintaprosessi etenee.  Myös 
se, että kaikki neuvottelumenettelyyn osallistuvat palveluntuot-
tajat eivät ehkä pääse lopulliseen tarjouskilpailuun.

Miltä lietteen hyödyntämisen tulevaisuus näyttää?
Jätevirtojen ravinteiden ja energian hyödyntämisen tarve ei 
katoa mihinkään. On oletettavaa, että jätteiden haltijoiden 
tavoitteet hilautuvat pikkuhiljaa korkeammalle niin, että ym-
päristötekijät otetaan entistä paremmin huomioon. Ne alka-
vat siten ohjata palveluiden ja investointien kehittymistä.  In-
vestointihalukkuutta alalla on.

Vuosikymmenten kuluessa käyty keskustelu lietteiden puh-
taudesta varmaan jatkuu.  Raskasmetallien pitoisuudet ovat 
vuosien varrella laskeneet ja huoli on siirtynyt enemmän or-
gaanisten haitta-aineiden suuntaan. Ratkaisuksi on esitetty 
erillistä fosforin talteenottoa jostain jätevesiprosessin vaiheesta 
siten, että orgaaniset haitta-aineet eivät seuraisi mukana. Toi-
sena vaihtoehtona on lietteen polttaminen ja fosforin talteen-
otto tuhkasta. Nämä menetelmät ovat kuitenkin elinkaarensa 
alkuvaiheessa eikä niiden laajamittainen käyttö ole näköpiirissä 
lähimpään kymmeneen vuoteen. Toisenlaisiakin mielipiteitä 
voidaan toki esittää, mutta alan kehitystä taaksepäin 
katsomalla, tulee helposti tähän näkemykseen. On siis ”kuun 
nousemisen odottelun” sijasta varauduttava nykyisten teknis-
ten ratkaisujen ja palveluiden käyttöön.  Lainsäädäntö liete-
pohjaisten lannoitevalmisteiden tuottamiseen ja hyödyntämi-
seen on. Käytetään sitä ja pannaan ravinteet kiertoon samalla, 
kun otetaan energiaa talteen! 

Kuva 1.  Biokaasulaitoksen reaktorit, kaasukello ja soihtupoltin (Biovakka Oy)
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Fosfori ja typpi ovat tärkeitä kasvin-
ravinteita, joiden saatavuudesta riip-
puu kasvien kasvu ja elintarvikkei-

den tuotanto. Ravinteet kiertävät maasta 
tai ilmasta kasvien kautta eläimiin ja ih-
misiin ja palautuvat takaisin maahan. Ra-
vinnekierroissa on kuitenkin monia vuo-
tokohtia vesiin ja ilmaan, ja karanneita 
ravinteita korvataan käyttämällä epäor-
gaanisia lannoitteita. Ravinteiden aktiivi-
nen kierrätys on tehokas keino estää ve-
sistö- ja ilmapäästöjä. 

Maailman louhittavissa olevat fosfo-
rivarannot ovat rajalliset ja niiden sijain-
ti geopoliittisesti herkkä. Fosforivaranto-
jen on arvioitu riittävän 50–100 vuoden 
ajan. Suurimmat fosforintuottajamaat 
ovat Marokko, Kiina ja Yhdysvallat. EU:n 
ainoat fosforivarannot sijaitsevat Suomes-
sa, mutta ovat norjalaisomistuksessa. EU 
komissio on nimennyt raakafosfaatin 20 
kriittisen raaka-aineen listalle, joiden saa-
tavuuteen liittyy riskejä, ja joilla on suuri 
taloudellinen merkitys.  

Fosforin hinta on vaihdellut rajusti – 
vuonna 2008 raakafosfaatin hinta nousi 
700 prosenttia runsaan vuoden aikana, 
mikä nosti lannoitteiden hintoja. Mah-
dollisuudet vaihtaa fosfori muihin ainei-
siin sen vähemmän merkittävissä käyttö-
tarkoituksissa ovat pienet, koska fosforin 
tärkeimpään käyttöön rehuissa ja lannoit-
teissa kuluu jo noin 90 prosenttia kaikes-
ta louhitusta fosforista. Fosforin tarpeen 
ennustetaan edelleen kasvavan, koska lan-
noitteiden käyttö erityisesti Afrikassa li-
sääntyy ja rehuihin käytettävän fosforin 

Lanta – ongelmasta 
mahdollisuudeksi

Suomen kotieläintaloudessa syntyy lantaa 20 miljoonaa tonnia vuodes-
sa. Se sisältää noin 17,5 miljoonaa kiloa fosforia, ja on siis arvokas lan-
noite. Lantaa syntyy eniten Lounais-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-
Savossa. Kotieläinvaltaisilla alueilla peltomaan fosforipitoisuus on usein 
korkea pitkään jatkuneen lannan levityksen johdosta, jolloin lannan ra-
vinteet on saatettava sinne, missä kasvien tarve on. Lanta mielletään arvok-
kaaksi lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi, enää ei puhuta jätteestä. 

TARJA HAARANEN
Luonnonvarakeskus
E-mail: tarja.haaranen@luke.fi

Kirjoittaja toimii 
Luonnonvarakeskuksessa 
Maatalouden ravinteet – 
hyötykäyttöön 2014–2016 hankkeen 
koordinaattorina.

kysyntä kasvaa lisääntyvän lihansyönnin 
seurauksena. 

Fosforin kierrätyksellä voidaan vähen-
tää neitseellisen raaka-aineen tarvetta ja 
turvata ruoantuotannon edellytyksiä. Ty-
pen tarkempaan käyttöön ja kierrätykseen 
ohjaa typpilannoitteiden valmistuksen 
suuri energiankulutus ja suuret kasvihuo-
nekaasupäästöt. Ravinteiden kierrätyk-
sellä voidaan myös luoda uutta liiketoi-
mintaa. Kansainvälisillä markkinoilla on 
kysyntää ravinteiden kierrätystä edistävil-
le teknologioille.

Yhteistyöllä yhteistä hyötyä
Usein helpoin tapa edistää lannan ra-
vinteiden kierrätystä on lisätä yhteistyö-
tä alueen kotieläin- ja kasvinviljelytilojen 
välillä. Tilat voivat saavuttaa hyötyjä ko-
neyhteistyön, urakoinnin, tilojen välisen 
rehukaupan sekä lanta- ja viljelykiertoyh-
teistyön avulla. Kasvinviljelytiloille lan-
nan lannoitusvaikutuksen lisäksi tärkeää 
on, että lanta parantaa maan kasvukuntoa. 
Erityisesti kuivalanta lisää maan orgaanis-
ta ainetta ja työtä maan pieneliöstölle. 

Sujuva tilojen välinen yhteistyö vaatii 
kaikkien osapuolien hyötyjen tunnista-
mista ja luottamusta. Selkeät sopimukset 
helpottavat luottamuksen syntymistä. On 
hyvä pyrkiä pitkäjänteiseen yhteistyöhön, 
sillä vuodet tasaavat ”voitot” ja ”häviöt”. 
Pitkä yhteistyö mahdollistaa tuotantokoh-
taisen erikoistumisen ja oman tuotanto-
suunnan kehittämisen.
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Teknologiavaihtoehtoja tarvitaan

Jos lannan kuljetusmatkat muodostuvat pitkiksi, on kannat-
tavaa prosessoida lanta, jotta se voidaan kannattavasti kul-
jettaa sinne, missä tarvetta on. Prosessointimenetelmiä on 
useita, kuten separointi, biokaasutus ja pyrolyysi. Biokaasut-
tamalla lantaa voidaan tuottaa sekä uusiutuvaa energiaa et-
tä kierrättää lannan ravinteet. Biokaasulaitoksissa kannatta-
van toiminnan edellytys on riittävä ja ennustettava kate, joka 
saadaan sähkön ja lämmön sekä mädätysjäännöksistä tuotet-
tujen lannoitevalmisteiden myynnillä sekä lisäsyötteistä saa-
duilla porttimaksuilla. 

Lantaa voidaan prosessoida myös termisten prosessien 
kuten pyrolyysin, termisen kaasutuksen tai märkähiiltämi-
sen (hydrotermal carbonisation) avulla. Näillä menetelmillä 
saadaan energia hyötykäyttöön ja käsittelyjäännösten määrät 
huomattavasti pienemmiksi. Lopputuotteena saadaan biohii-
lituotteita, joita voidaan hyödyntää maanparannusaineina. 

Lannan prosessointi ei takaa ravinteiden 
kierrätystä 

Lannan prosessointi ei vielä takaa tehokkaampaa ravintei-
den kiertoa, vaan tarvitaan myös toimiva logistiikka, selkeä 
työnjako ja markkinat ravinteille. Raaka-aineen syntypaikal-
le, käsittelylaitoksiin sekä jatkojalostuslaitoksiin tarvitaan 
riittävästi varastointitilaa. Myös kuljetuskaluston riittävästä 
kapasiteetista tulee huolehtia.  

Prosessoidun lannan ravinteiden kierrätys kannattavas-
ti edellyttää yleensä tuotteiden jatkojalostusta. Lopputuote 
voidaan saattaa helposti käytettävään muotoon esimerkiksi 
pelletöimällä tai rakeistamalla. Tuotteistaminen kierrätyslan-
noitteeksi alentaa kuljetuskustannuksia ja mahdollistaa alu-
eellisten ravinneylijäämien tasaamisen alueille, missä ravin-
teista on puutetta. 

Agroekologinen symbioosi - uusi yhteistyömalli
Uudenlaista toimintamallia edustaa yritysten verkostoitu-
minen, jossa tavoitteena on energia- ja ravinneomavarainen, 
taloudellisesti kannattava, integroitu paikallinen tuotanto-
yhteistyö, joka perustuu mahdollisimman pitkälle vietyyn 
kierrätykseen. Ideana on hyödyntää maatilojen toiminnasta 
syntyviä biomassoja sekä niistä aiheutuvia ravinnevirtoja kes-
kitetysti, paikallisesti ja omavaraisesti. Tällaista mahdollisim-
man suureen ravinne- ja energiaomavaraisuuteen pyrkivää 
yritysyhteistyötä kutsutaan agroekologiseksi symbioosiksi.

Hyvä esimerkki agroekologisesta symbioosista on Hy-
vinkään Palopurolle suunnitteilla oleva usean luomutilan ja 
muun alan toimijan yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena 
on kehittää ja toteuttaa alueen toimijoille energia- ja ravin-
neomavarainen luomutuotantomalli, joka olisi siirrettävissä 
muiden maataloustuottajien ja alueiden käyttöön.  

Toiminnan keskiössä on vuoden 2015 Itämeren alueen 
ympäristöystävällisimmäksi maatilaksi valittu Markus Eero-
lan Knehtilän tila. Tilan pelloilla kasvava vilja jauhetaan jat-
kossa tilan myllyssä jauhoksi, joka jalostetaan leiväksi asti 
tilalle siirtyvässä Samsaran luomuleipomossa. Viljan kuiva-
ukseen, jauhamiseen ja leivinuuneihin aiotaan käyttää pai-
kallisesta puuhakkeesta saatavaa puukaasua. Myllyn ja lei-
pomon hävikki hyödynnetään naapuritilan kanojen rehuna. 
Viljelykierrossa viljeltävien viherlannoitusnurmien biomassa 
yhdessä hevosen- ja kananlannan kanssa jalostetaan tulevai-
suudessa biokaasulaitoksessa liikennepolttoaineeksi autoil-
le ja maatilan työkoneille. Biokaasutuksen mädätysjäännös 
ja puukaasutuksesta syntyvä biohiili hyödynnetään maanpa-
rannusaineena ja lannoitteena alueen tilojen pelloilla. Luo-
mutuotteita myydään Knehtilän tilamyymälässä.

Uudenlaista yhteistyömallia edustaa myös Pohjois-Pohjan-
maalle Tyrnävälle kaavoitettu Palkin hevosasemakaava-alue. 
Alueelle on kaavoitettu tontteja, joilla on tilat asuinrakennuk-
sille, hevostalouteen tarvittaville yritystiloille, majoitustiloille, 
hevostalleille ja -tarhoille. Alue, jolle sopii noin 200 hevosta, 
luo hyvät puitteet hevosalaan liittyvälle harrastus- ja yritystoi-
minnalle ja mahdollistaa hevosenlannan keskitetyn käsittelyn. 
Alueelle suunnitellaan biokaasulaitosta, jossa kaasutettaisiin 
hevosen lannan lisäksi myös perunan viljelystä syntyviä sivu-

Kuva 1. Rehuihin käytettävän fosforin tarve kasvaa lihan-
syönnin lisääntyessä. Kuva: Ulla Jauhiainen/LUKE.
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virtoja. Syntyvä mädätejäännös on tarkoitus jalostaa lannoi-
tevalmisteeksi, jota voidaan hyödyntää lähialueiden pelloilla. 

Lanta hallitusohjelmassa 
Ratkaisujen Suomi – hallitusohjelmassa on asetettu kymme-
nen vuoden tavoitteeksi, että Suomi on bio- ja kiertotalou-
den sekä cleantechin edelläkävijä. Tavoitteena on, että kestä-
vien ratkaisujen kehittämisellä, käyttöönotolla ja viennillä on 
parannettu vaihtotasetta, lisätty omavaraisuutta, luotu uusia 
työpaikkoja sekä saavutettu ilmastotavoitteet ja Itämeren hy-
vä ekologinen tila. Kiertotalous on valittu hallitusohjelman 
yhdeksi kärkihankkeeksi. Ravinteiden kierrätyksen edistämi-
nen on tunnistettu tärkeäksi osaksi kiertotaloutta. 

Hallitusohjelmassa kiertotalouden kärkihankkeen tavoit-
teena on lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren 
ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vä-
hintään 50 prosenttia lannasta saadaan kehittyneen proses-
soinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Suomessa on täl-
lä hetkellä alle 50 lantaa käsittelevää biokaasulaitosta, joissa 
prosessoidaan noin 200 000 tonnia lantaa vuodessa. Ison ko-
koluokan laitoksia ja useampien tilojen yhteisiä laitoksia on 
vain muutamia sekä maatilakokoluokan laitoksia on noin 
15–20. 

Luonnonvarakeskuksessa on arvioitu, että kotieläinvaltai-
silla alueilla olisi mahdollista perustaa 3-4 isoa lantaa käsitte-
levää biokaasulaitosta. Tällaisessa laitoksessa käsitellään noin 
100 000-150 000 tonnia lantaa vuosittain. Useampien ti-

lojen yhteisiä laitoksia, joissa voidaan käsitellä noin 20 000 
tonnia lantaa vuodessa, voisi perustaa noin 10–15. Maatila-
kohtaisia laitoksia, joissa voidaan käsitellä noin 5000 tonnia 
lantaa vuodessa, voitaisiin perustaa satoja. 

Osana kiertotalouden kärkihankkeen toimeenpanoa maa- 
ja metsätalousministeriö käynnistää ravinteiden kierrätyksen 
kokeiluohjelman 2016–2018. Kokeiluohjelman tavoitteena 
on biomassojen prosessointiteknologian, kierrätyslannoittei-
den tuotannon, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palve-
luratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuot-
teiden kehittäminen biomassoista. Lisäksi edistetään uusia 
yhteistyömalleja kuten tuotannollisia symbiooseja. 

Kaasua tankkiin
Hallitusohjelmassa on asetettu tavoite nostaa liikenteen uu-
siutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 2030 mennessä 40 
prosenttiin. Lannan hyödyntämisessä liikennebiokaasun 
tuotantoon on suuri potentiaali. Biokaasusta jalostetun lii-
kennepolttoaineen arvo on paljon suurempi kuin sähkön ja 
lämmön arvo, joten sen tuotannon ja myynnin avulla voi 
olla mahdollista parantaa biokaasulaitoksen kannattavuutta 
merkittävästi. Direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden inf-
rastruktuurin käyttöönotosta (2014/94/EU) asettaa tavoittei-
ta paineistetun maa- ja biokaasun jakeluverkon kattavuudelle 
eri jäsenmaissa. Maatilojen ja maaseutuyritysten yhteydessä 
olevilla kevytasemilla voitaisiin täydentää jakeluverkkoa suur-
ten taajamien välisillä tieosuuksilla. 

Luomupeltoviljelytila
Knehtilä 

Viljan-
kuivuri

Konehalli

Maatilojen ja yritysten yhteistyöverkosto Hyvinkään Palopurolla
Kierrätysmateriaalit lähiseudulta: hevosenlanta, elintarviketeollisuuden sivuvirrat, satotähteet, kunnostusbiomassat jne.

Biohiilto lämmöksi
ja biohiileksi
– laitteistokonsultti
 Fiskarsin Voima Oy 

Luomuvihannes-
ja marjatilat 

Paikallinen kulutus: kotitaloudet, ravintolat, keittiöt
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Pellot
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Hakkeet
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Verkoston omavaraisuus kasvaa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä se tarvitsee vielä ulkopuolelta sähköä, polttonesteitä ja luomuhyväksyttyjä lisälannoitteita.

Biokaasutus

Luomumunituskanala
Mäntymäen Luomu Oy
– rakenteilla

Luomuleipomo
Samsara Oy
– suunnitteilla

Pellot

Kuva 2. Palopuron agroekologisessa symbioosissa kehitetään alueen toimijoille energia- ja ravinneomavarainen tuotantomalli. 
Grafiikka: Jukka Pasonen / MT
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Lannasta lääkkeitä?
Yle uutisoi alkuvuodesta Sveitsin teknologiainstituutin eristäneen 
hevosen lannasta kopsiini nimisen valkuaisaineen, joka tappaa bak-
teereita kuten perinteiset antibiootit, mutta huijaa niitä erilaisen 
rakenteensa avulla. Tämän takia ihmisille tauteja aiheuttavat bak-
teerit eivät ole kehittäneet kopsiinille vastustuskykyä. Kopsiini toi-
mii kuten ne valkuaisaineet, joita ihmiskeho itse tuottaa iholla ja 
limakalvoilla suojautuakseen tulehduksilta. Kopsiinin löytymistä 
hevosen lannasta pidetään tärkeänä etappina taistelussa antibioot-
tiresistenssiä vastaan. Kuka tietää, mihin kaikkeen lantaa voidaan 
tulevaisuudessa hyödyntää. 

Hallitsemme
vesihuollon
koko elin-
kaaren.

www.fcg.fi

FCGsmart

Kuva 3. Kotieläinten lannasta voidaan prosessoida kierrätyslannoit-
teita. Kuva: Tapio Tuomela/LUKE.
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M erenhoidolla tavoitellaan Itäme-
ren hyvää tilaa vuoteen 2020 
mennessä. Kolmiosaisen meren-

hoitosuunnitelman ensimmäisessä osassa 
vuonna 2012 arvioitiin meren nykytila ja 
asetettiin hyvän tilan tavoitteet ja mittarit. 
Arvion mukaan Itämeri ei ollut hyvässä ti-
lassa biologisen monimuotoisuuden, me-
ren ravintoverkkojen osatekijöiden, rehe-
vöitymisen ja meriveden ja ihmisravintona 
käytettävien merieliöiden epäpuhtauksien 
osalta (Kuva 1). Tietopuutteiden vuoksi ti-

Kustannustehokkaalla 
merenhoidolla kohti sinistä kasvua 

SOILE OINONEN 
MMT ympäristöekonomia, 
erikoistutkija 
Suomen ympäristökeskus
E-mail: 
soile.m.oinonen@ymparisto.fi

Kirjoittaja toimii Vesien- ja 
Itämerensuojelu resurssiviisaassa 
taloudessa – tutkimusohjelman 
koordinaattorina.

HEINI AHTIAINEN
MMM ympäristöekonomia, 
tutkija 
Luonnonvarakeskus
E-mail: 
heini.ahtiainen@luke.fi

VIRPI LEHTORANTA
DI, TkL, kehitysinsinööri 
Suomen ympäristökeskus
E-mail:  
virpi.lehtoranta@ymparisto.fi

SARI VÄISÄNEN 
MMM ympäristöekonomia, tutkija
Suomen ympäristökeskus
E-mail: sari.vaisanen@ymparisto.fi

Meriluonnon ja -luonnonvarojen kestävä käyttö on sinisen kasvun edel-
lytys. Myös merensuojelu voi olla hyvinvointia tuottavaa. Kustannuste-
hokkaalla merenhoidolla voidaan saavuttaa 157-841 miljoonan euron 
nettohyödyt vuoteen 2021 mennessä. Tämä artikkeli esittelee Suomen me-
renhoidon toimenpideohjelman kustannushyötyanalyysin menetelmät ja 
tulokset. Lisäksi tarkastellaan taloudellisten hyötyarvioiden käyttömah-
dollisuuksia merialuesuunnittelussa ja kestävän sinisen kasvun indikaat-
toreiden kehittämisessä. 

laa ei voitu arvioida kaupallisesti hyödyn-
nettävien merieliöiden, roskaantumisen ja 
energian johtamisen mereen osalta. 

Vieraslajien, merenpohjan koskemat-
tomuuden ja hydrografisten olosuhtei-
den muutoksen suhteen meren arvioitiin 
sen sijaan olevan jo hyvässä tilassa. Meren-
hoidon seurantaohjelma valmistui vuonna 
2014, ja sillä kerätään tietoa esimerkiksi la-
jeista ja luontotyypeistä sekä meriympäris-
töön kohdistuvista paineista. 

Merenhoidon toimenpideohjelma toi-
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meenpannaan vuosina 2016-2022. Ohjelma tarkastelee ny-
kyisten meren tilaa parantavien toimenpiteiden riittävyyt-
tä ja esittää lisätoimia meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi. Meren hyvä tila tulisi saavuttaa pienimmin 
mahdollisin kustannuksin ja ohjelman taloudellisten hyöty-
jen tulisi ylittää sen kustannukset. Ympäristönsuojelun ja ta-
loudellisten reunaehtojen yhteensovittamista edellyttää myös 
EU:n sinisen kasvun strategia, joka tavoittelee työllisyyttä ja 
talouskasvua vesiviljelyn, rannikkomatkailun, sinisen biotek-
nologian, merienergian ja merenpohjan kaivostoiminnan ke-
hittämisen avulla. 

Monet sinisen talouden sektorit ovatkin riippuvaisia toi-
mivasta meriekosysteemistä. Merenhoidon edellyttämät ta-
loudelliset tarkastelut huomioivat myös meren tuottamien 
markkinahinnattomien palveluiden ja hyödykkeiden, kuten 
virkistyskäytön ja maiseman, rahamääräiset arvot. Hyötyjen 

arviointi mahdollistaa luontoarvojen yhteismitallisen huomi-
oimisen sinisen kasvun strategioiden toteuttamisessa ja me-
rialuesuunnittelussa. Kustannustehokkaalla merenhoidolla 
luodaan siis pohjaa kestävälle siniselle kasvulle ja mahdollis-
tetaan sinisen kasvun mittariston laventaminen koskemaan 
myös aineettomia hyödykkeitä. 

Kustannustehokas merenhoito taloudellisen 
hyötyarvion pohjana
Merenhoidon toimenpideohjelma on yhdistelmä nykyi-
siä toimenpiteitä kuten vesienhoitosuunnitelmia, jotka 
vähentävät maalta tulevaa kuormitusta, ja uusia toimenpi-
teitä, jotka ovat välttämättömiä meriympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseksi. Toimenpideohjelmassa tarkasteltiin noin 30 
uuden toimenpiteen vaikuttavuutta, kustannuksia ja hyötyjä. 

Kuva 1. Meren hyvän tilan kuvaajat ja niiden tila vuonna 2012. Lähde: Rantajärvi & Karjala (2015).
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Tarkastelussa keskityttiin vain niihin viiteen hyvän tilan ku-
vaajaan, joissa meren hyvää tilaa ei vuoden 2012 arvion mu-
kaan ollut saavutettu. Kustannusvaikuttavuusanalyysi vertaa 
ohjelman kustannuksia sillä saavutettavaan ympäristön tilan 
parannukseen. 

Toimenpiteiden kykyä kuroa umpeen meren hyvän ti-
lan vajetta arvioitiin asiantuntijatietoon perustuvien toden-
näköisyysjakaumien avulla. Tulokset osoittivat, että toimen-
pideohjelmalla voidaan saavuttaa meren hyvä tila luonnon 
monimuotoisuuden osalta. Ravintoverkkojen osalta toden-
näköisyys saavuttaa meren hyvä tila on 54 prosenttia ja rehe-
vöitymisen osalta kaksi prosenttia. Veden tai ihmisravinnoksi 
käytettävien mereneliöiden epäpuhtauksien tilaan vaikutta-
via toimenpiteitä ohjelmaan sisältyi vain muutamia, joten hy-
vää tilaa ei tulosten mukaan voida saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä. Toimenpideohjelman toteutuksen odotetuiksi 
kustannuksiksi arvioitiin 143 miljoonaa euroa eikä kustan-
nusten arvioitu ylittävän 200 miljoonaa euroa.

Euroja meren hyvästä tilasta?
Meren hyvän tilan saavuttaminen tuottaa lukuisia taloudelli-
sia hyötyjä, joilla ei ole markkinahintaa. Näiden hyötyjen ar-
voa voidaan selvittää taloudellisilla arvottamistutkimuksilla, 
joissa tarkastellaan kansalaisten kokemia hyötyjä ympäristön 
tilan parantamisesta. Esimerkiksi vuonna 2014 julkaistun, 
kaikissa Itämeren maissa toteutetun tutkimuksen mukaan re-
hevöitymisen vähentämisen taloudelliset hyödyt Itämerellä 
ovat 3603 miljoonaa euroa vuodessa, josta Suomen hyödyt 
ovat 151 miljoonaa euroa vuodessa. Arvio merenhoidon toi-
menpideohjelman hyödyistä perustuu aiempiin suomalaisten 
maksuhalukkuutta Itämeren tilan parantamisesta selvittänei-
siin arvottamistutkimuksiin. Tällaista lähestymistapaa kutsu-
taan tulostensiirroksi, eli siinä hyödynnetään aikaisempia tut-
kimustuloksia toisessa asiayhteydessä. 

Tutkimukset valittiin suomalaisten, mahdollisimman tuo-
reiden tutkimusten joukosta, jotta niiden tulokset olisivat 
mahdollisimman edustavia ja luotettavia Suomelle koituvien 
taloudellisten hyötyjen tarkastelussa. Hyötyarviot kuvaavat 
pääasiassa meriluonnon virkistyskäyttöön ja olemassaoloon 
liittyviä arvoja. Epäpuhtauksiin liittyviä tutkimuksia oli vä-
hän ja ne keskittyvät vain yksittäisiin haitallisiin aineisiin, 
joten tarkastelussa ei voitu arvioida epäpuhtauksien pitoi-
suuksien vähentämisen hyötyjä. Hyötyarvio oli mahdollis-
ta tehdä luonnon monimuotoisuuden, ravintoverkkojen ja 
rehevöitymisen kuvaajille. Olemassa olevaan kirjallisuuteen 
perustuen monimuotoisuuden ja ravintoverkkojen hyötyjä 
tarkasteltiin yhdessä.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin hyödyt meren hyvän 
tilan saavuttamisesta ja toisessa vaiheessa nämä hyödyt ker-
rottiin hyvän tilan saavuttamisen todennäköisyydellä. Toi-
menpideohjelman hyödyt vuoteen 2021 mennessä ovat 
monimuotoisuuden ja ravintoverkkojen osalta 280–822 
miljoonaa euroa ja rehevöitymisen osalta 20–72 miljoonaa 
euroa. Hyötyarvioiden suuruuteen vaikuttaa se, kuinka kat-
tavasti hyötyjä otetaan huomioon ja kuinka pitkällä aikavä-
lillä niitä oletetaan kertyvän. Monimuotoisuuden ja ravinto-
verkkojen osalta alkuperäisen tutkimuksen arvio koski vain 

Saaristomeren aluetta, joten hyötyarvion ylärajan käyttö on 
perusteltua kun tarkastellaan koko Suomen merialuetta. Re-
hevöitymisen vähentämisen hyödyt jäävät sen sijaan verraten 
alhaisiksi, koska todennäköisyys saavuttaa meren hyvä tila 
on pieni. Toimenpideohjelman tuottamat taloudelliset hyö-
dyt ovat tarkastelun perusteella yhteensä 300–984 miljoonaa 
euroa vuoteen 2021 mennessä. Toimenpideohjelman talou-
delliset hyödyt siis ylittävät odotetut kustannukset (143 mil-
joonaa euroa) todennäköisesti moninkertaisesti. 

Merenhoidon hyötyjen arviointi on perustunut par-
haaseen saatavilla olevaan tietoon. Kattava tarkastelu vaa-
tisi kuitenkin uuden arvottamistutkimuksen meren hyvän 
tilan saavuttamisen hyödyistä. Järkevintä olisi huomioida 
ne ekosysteemin toiminnot, jotka ovat läheisimmin yhtey-
dessä ihmisen hyvinvointiin esimerkiksi virkistyksen ja ter-
veellisen ravinnon kautta. Meriympäristön tilan ja sen pa-
rantamisen hyötyjen aluekohtainen arviointi auttaisi myös 
merialuesuunnittelussa. Tulosten avulla myös merensuojelul-
lisesti arvokkaiden alueiden tuottamat euromääräiset hyödyt 
voitaisiin esittää kartoilla.

Meri- ja rannikko- 
ekosysteemien  
tuottamat hyödyt
Meri- ja rannikkoekosysteemit tuottavat lukuisia hyö-

dykkeitä ja palveluja (nk. ekosysteemipalveluita), 
jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia. Konkreettisia esi-
merkkejä näistä ovat kaloista ja äyriäisistä saatava ravinto 
sekä monenlaiset raaka-aineet, joiden taloudellista arvoa 
voidaan tarkastella markkinahintojen avulla. Osa pal-
veluista on kuitenkin sellaisia, ettei niillä ole markki-
nahintaa. Esimerkiksi meren ja rantojen virkistyskäyt-
tö, maisemat ja meriekosysteemin olemassaolo itsessään 
ovat arvokkaita, mutta niiden rahallista arvoa ei usein 
tiedetä, mikä voi johtaa niiden sivuuttamiseen. Katta-
vassa tarkastelussa arvioidaan myös markkinahinnatto-
mien palvelujen arvo, jolloin ne saadaan samalle viivalle 
muun taloudellisen toiminnan kanssa. Arvo voidaan sel-
vittää taloudellisilla arvottamistutkimuksilla.

Merien tuottamia hyödykkeitä
Ruoka
Energia
Rehu
Lannoitteet
Virkistyskäyttö
Turismi
Koulutus
Inspiraatio
Olemassaolo
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Nykyinen kansantalouden hyvinvoinnin mittaristo näyt-
tää vihreää vaikka luontopääomaa käytettäisiin lyhytnäköi-
sesti. Bruttokansantuotteen tai työpaikkojen määrän tilas-
toinnin käytännöt ovat vakiintuneet, mutta meriluonnon ja 
-luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen virallinen mitta-
risto puuttuu. Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudel-
lisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB) vahvistaa kan-
sainvälisesti tunnistetun tarpeen sisällyttää luontopääoma ja 
ekosysteemipalveluindikaattorit osaksi kansantalouden ti-
linpitoa. Suomen merenhoitosuunnitelma, Luonnontila.fi –
palvelu sekä Itämeren suojelukomissio (HELCOM) listaavat 
kymmeniä Itämeren tilan ja kehityksen indikaattoreita. Me-
renhoidon taloudellisen hyötyarvioinnin kehittäminen yh-
dessä ekosysteemi-indikaattorien kanssa mahdollistaisi myös 
meriekosysteemin tuottamien markkinattomien hyödykkei-
den arvon sisällyttämisen osaksi kestävän sinisen talouden 
mittaristoa.  

Taloustieteellisillä analyyseillä ja yhteistyöllä 
tehokkuutta merenhoitoon 
Euroopan unionin lainsäädäntö on tuonut mukanaan vaati-
muksen taloustieteellisten analyysien ja erityisesti kustannus-
hyötyanalyysin soveltamisesta politiikan valmistelun osana. 
Vaaditut analyysit edellyttävät luonnontieteellisen tiedon jä-
sentämistä uudesta näkökulmasta, mutta monitieteinen asi-
antuntijakulttuuri on vasta kehittymässä. Vaikka tarvittavaa 
tietoa kertyykin, tietoaukkoja riittää, ja erityishaasteen tuo 
politiikan valmistelun ja mahdollisten tutkimus- ja selvitys-
prosessien ajallinen yhteensovittaminen. Uudet vaatimukset 
voivat tuntua raskailta, vaikeasti ymmärrettäviltä ja jopa tur-
hilta. Tavoitteena on kuitenkin yhteiskunnan resurssien te-
hokas kohdentaminen siten, että ympäristötavoitteet saavu-
tettaisiin mahdollisimman edullisesti.

Suomessa olisi tärkeää havahtua eri politiikoiden tuek-
si laadittujen analyysien käyttömahdollisuuksiin uusissa ti-
lanteissa. Merenhoito, merialuesuunnittelu, biodiversiteet-
tistrategia ja sinisen kasvun strategia edellyttävät tutkittua 
tietoa meren tuottamista hyödykkeistä ja palveluista. Näillä 
kaikilla meriekosysteemin tuottamilla hyödyillä ei ole mark-
kinahintaa, mutta taloudellisen arvottamisen menetelmin on 
mahdollista rinnastaa virkistys- ja olemassaoloarvot muun 
taloudellisen toiminnan, kuten merenkulun, vesiviljelyn tai 
kalastuksen tuottamiin taloudellisiin hyötyihin. Laadukkaan 
tutkimuksen tekeminen vaatii resursseja, mutta huolellisella 
ja loppukäyttäjälähtöisellä suunnittelulla tutkimuksen tulok-
set palvelevat montaa eri käyttötarkoitusta. 
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Joessa oleva jää ja sen eri muodot vai-
kuttavat jokien sedimenttiprosessei-
hin moninaisesti. Jääpadot ja niiden 

purkautuminen on tyypillinen esimerkki 
siitä miten jää voi paikallisesti lisätä huo-
mattavastikin uoman eroosiota. Labora-
toriokokeissa on todettu, että yhtenäinen 
jääkansi sen sijaan voi vähentää uoman 
eroosiota ja sedimenttikuormaa verrattu-
na jäättömään uomaan samalla virtaamalla 
(Sayre ja Song 1979). Tämä johtuu siitä, et-
tä jääkansi pienentää keskimääräisiä virtaus-
nopeuksia ja voi vähentää uoman pohjaan 
kohdistuvaa kulutusvoimaa. Uoman mitta-
suhteilla, jään paksuudella ja karkeudella se-
kä maa-aineksen laadulla on merkityksensä 
uoman eroosio- ja sedimentaatioprosessien 
voimakkuuteen. Luonnonuomissa jääkan-
nen vaikutuksia eroosioprosesseihin on tut-
kittu vasta vähän.

Ilmastoskenaarioiden mukaan talvivir-
taamat ja edelleen jokiuoman eroosio Ko-
kemäenjoella kasvavat (Lotsari ym. 2014), 
joten on mahdollista, että talveen ajoittu-
va kiintoainekuorma jokisuistoissa kasvaa 
jääpeitteisen ajan lyhenemisen ja enenevien 
talvivirtaamien yhteisvaikutuksesta. Lisäk-
si maankäyttö kuten viljelykäytännöt valu-
ma-alueella vaikuttavat huuhtoumaan ja sitä 
kautta jokien kuljettamaan kiintoainekuor-
maan. Huuhtouma voi olla suurta erityisesti 
kasvukauden ulkopuolella maan ollessa sula 
(Puustinen ym. 2007).

Hupeneva jää ja vesisateet 
lisäävät jokien talvista 
sedimenttikuormaa

Mennyt talvi (2014–2015) antoi viitteitä tulevasta. Sää on lämmin, vesis-
töjen jäät Etelä-Suomessa eivät kanna ja jäänlähtö tapahtuu varhain. Jo-
essa oleva jääkansi on merkityksellinen, sillä se vähentää veden sameutta 
ja joessa kulkeutuvan kiintoaineen määrää. Tämä tuli ilmi Kokemäenjoen 
alajuoksuun kohdistuneessa tutkimuksessa. Ilmastoskenaariot osoittavat 
Kokemäenjoen talvivirtaamien kasvavan, mikä osaltaan lisää joen kuljet-
tamaa sedimenttikuormaa talvella. Nähtäväksi jää mitä vaikutuksia mah-
dollisesti jatkossa lisääntyvällä talvisella sedimentin kulkeutumisella on 
jokiympäristöissä tai vastaanottavissa vesistöissä. MARIA KÄMÄRI
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Ympäristöhallinto on kerännyt vesinäyt-
teitä 4-12 kertaa vuodessa Kokemäenjoen 
alajuoksulta ja samalla näytteenottaja on kir-
jannut tiedon jäänpaksuudesta. Tutkimuk-
sessa on käytetty laboratoriossa määritettyjä 
viiden eri havaintopisteen (Kuva 1) sameus-
arvoja vuosilta 1973–2013 sekä näytteenot-
topäivien vuorokausivirtaamia Harjavallan 
voimalaitokselta, joka sijaitsee noin 40 km 
päässä jokisuistosta ylävirtaan. Tämä katta-
va havaintoaineisto on mahdollistanut tut-

Kuva 1. Sameuden ja jäänpaksuuden ha-
vaintopaikat Kokemäenjoen alajuoksulla.
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kimuksen, jossa on selvitetty jääkannen vaikutusta Kokemä-
enjoen sameuteen ja kiintoainekuormaan (Kämäri ym. 2015). 
Jäänpaksuus- ja sameushavaintojen perusteella jääkansi vähen-
tää tilastollisesti merkittävästi veden sameutta Kokemäenjoes-
sa (Kämäri ym. 2015).

Joen alajuoksulle kulkeutuva kiintoainekuorma estimoitiin 
vuorokauden keskivirtaaman ja vesinäytteiden kiintoainepitoi-
suuksien perusteella. Kiintoainekuorma on suurempi avovesi-
aikana kuin jääkannen alla vastaavilla virtaamilla (Kämäri ym. 
2015). Lyhenevä jääpeitteinen aika ja lisääntyvät vesisateet to-
dennäköisesti kasvattavat yhdessä suurenevien virtaamien kans-
sa joessa talvisin liikkuvaa sedimenttikuormaa tulevaisuudessa. 
Kokemäenjoessa Porin kohdalla keskimääräinen jäänlähtö-
päivä on ollut 2.4. vuosina 1983–2013 (Kämäri ym. 2015). 
Vuonna 2015 jäänlähtö tapahtui Kokemäenjoen alaosassa 
Kirjurinluodon kohdalla jo aivan maaliskuun alussa eli muuta-
maa päivää aikaisemmin kuin vuonna 2014 (Kuva 2).

Sameusvaihtelu joessa on monen tekijän summa
Kokemäenjoen sameusvaihtelu on sidoksissa joen virtaamaan, 
valuma-alueelta tulevaan huuhtoumaan sekä itse joessa tapah-
tuviin eroosio- ja sedimentaatioprosesseihin. Huuhtouma va-
luma-alueelta on vähäistä talvella lumipeitteisenä aikana, kun 
maa on jäässä ja toisaalta kesällä, jolloin voimakas haihdunta 
pitää valunnan kurissa. Kokemäenjoen sameushavainnot luo-
kiteltiin ryhmiin joen virtaaman, vuodenajan ja jäätilanteen 
mukaan (Kuva 3), koska haluttiin tarkastella jääkannen vai-
kutusta sameuteen. Hetkellisten, vesinäytteestä määritettyjen 
sameuksien on ajateltu kuvaavan vuorokauden keskimääräis-

tä sameutta yhdessä vuorokauden keskivirtaaman kanssa. Ko-
kemäenjoen vuorokausisäännöstelyn mahdollisia vaikutuksia 
sameuteen ei tarkastelussa ole otettu huomion.

Jokiveden sameus on talvella jääkannen alla puolet tai vain 
kolmasosa sameuksista, jotka on havaittu jäättömässä joessa 
talvella tai kesällä vastaavan suuruusluokan virtaamilla. Syk-
syiset sameushavainnot ovat suuremmat kuin kesä- tai talvi-
aikoina vastaavilla virtaamilla havaitut sameudet virtaaman 
ollessa yli 100 m3/s (Kuva 3). Syysajan sameuksia kasvat-
taakin todennäköisesti valuma-alueelta huuhtoutuva aines.

Vuositasolla sedimenttikuorma tulee 
painottumaan talveen
Koko Suomen kattavalle Suomen ympäristökeskuksen ve-
sistömallijärjestelmälle (Vehviläinen ja Huttunen 2007) an-
nettiin tiedoksi viiden eri ilmastoskenaarion mukaiset sää-
parametrit ja laskettiin Kokemäenjoen virtaamaskenaariot 
Harjavallan kohdalle (Kuva 4). Ilmastoskenaariot valittiin 
siten, että ne edustavat Suomen alueelle tehtyjä globaalimal-
lien ja alueellisten ilmastomallien ennusteita mahdollisim-
man hyvin, sillä ilmastoskenaarioiden perusteella määrite-
tyissä virtaamaskenaarioissa on vaihtelua (Veijalainen 2010). 
Kokemäenjoen osalta kontrollijaksolla 1971-2000 vuotui-
nen keskivirtaama on 230 m3/s. Sen on ennustettu muuttu-
van -13 – +42 prosenttia 2070–2099 mennessä (Kämäri ym. 
2015). Ilmastoskenaarioissa käytettiin A1B-ennusteen mu-
kaista kasvihuonekaasujen päästötasoa (IPCC 2007).

Virtaaman suuruus on merkittävä tekijä ajatellen kiinto-
aineen kulkeutumista. On mahdollista, että vuotuinen joen 

Kuva 2. Yläjuoksulta tullut jääkimpale ohittaa 11.3.2014 Porin keskustassa reaaliajassa toimivan näyttötaulun, josta voi lukea Ko-
kemäenjoen vedenkorkeuden ja veden lämpötilan. Jäät ovat jo lähteneet taustalla näkyvän Kirjurinluodon rannoilta jo aikaisem-
min. Paikalla toimivan nettikameran tuoreimmat kuvat joesta löytyvät osoitteesta http://jamcom.fi/kamera/.
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tuoma kiintoainekuorma jokisuistossa kasvaa, jos vuositasolla 
virtaamat kasvavat. Toisaalta osa skenaarioista ennustaa vuo-
tuisen virtaaman pienenenemistä, mikä pienentäisi myös jo-
kisuistoon kulkeutuvan maa-aineksen määrää. Kokemäenjo-
en suistoon kulkeutuvan vuosikuorman osalta tulevan trendin 
ennustaminen on näin ollen monien epävarmuuksien takia 
lähes mahdotonta. Sen sijaan kiintoainekuorma tulee jatkos-
sa jakautumaan vuodenaikojen mukaan eri tavalla, ja painot-
tumaan enenevässä määrin talveen (Kämäri ym. 2015). Ai-
emmat tutkimukset tukevat tätä, sillä eräiden skenaarioiden 
mukaan jokiuomassa tapahtuvan sedimentaation on ennus-
tettu kasvavan kesällä ja eroosion talvella (Lotsari et al. 2014). 

Talvinen kiintoainekuorma kasvaa
Ilmastoskenaarioista ARPEGE-HIRHAM ja HadCM3-

RCA3 tuottavat Kokemäenjoen virtaaman kasvun ääripäät 
jaksolla 2070-2099. ARPEGE-HIRHAM skenaariossa talvi-
en lämpeneminen ja sadannan lisääntyminen on maltillisem-
paa kuin HadCM3-RCA3 skenaariossa. GLOB ilmastoske-
naario on usean globaalin mallin keskiarvo. Merkillepantavaa 
on, että kaikki skenaariot ovat yksimielisiä siitä, että talvikuu-
kausina virtaamat kasvavat. Talvivirtaamien kasvu on 27–
77 prosenttia 2070–99 mennessä referenssijaksoon verrattu-
na (Kuva 5). Kevät- ja kesäaikana virtaamat todennäköisesti 
pienenevät tai tulevat pysymään nykytasolla. On odotetta-
vissa, että Kokemäenjoen talviaikainen eroosio lisääntyy kun 
talvivirtaamat kasvavat. Jääpeitteisyyden väheneminen osal-
taan vielä lisännee eroosiota (Kämäri ym. 2015). Tällöin tal-
visin nykyistä enemmän maa-ainesta kulkeutuu jokivedessä 
ja sedimentoituu hitaan virtausnopeuden alueille, erityisesti 
Kokemäenjoen suistoon Pihlavanlahdelle. Havaintoihin pe-
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Kuva 3. Kokemäenjoen sameus ala-
juoksulla talvella (joulu-maaliskuu), 
kesällä (kesä-elokuu) ja syksyllä (syys-
marraskuu) kolmessa eri virtaamaluo-
kassa
(Kämäri ym. 2015, muutoksin) Copy-
right © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.
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Kuva 4. Kokemäenjoen keskimää-
räiset vuosivirtaamat (Q) ja talvi-
virtaamat (Qw) joulu-helmikuussa 
kontrollijaksolla 1971–2000 sekä eri 
ilmastoskenaarioihin perustuen las-
kettuna. Lisäksi talvikuukausien keski-
lämpötila Porissa kontrolli- ja skenaa-
riojaksolla 2070–2099. 
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rustuva kiintoainekuorma korreloi melko hyvin virtaaman 
kanssa. Kokemäenjoen talvinen kiintoainekuorma voi ha-
vaintojen ja virtaamaennusteiden perusteella arvioituna kak-
sin- tai jopa kolminkertaistua 2070–99 mennessä (Kämä-
ri ym. 2015).

Johtopäätökset
Yhtenäinen jääkansi vaikuttaa joen eroosioon ja sediment-
tiprosesseihin. Jääkannen alaiset sameudet ovat keskimää-
rin vain 30–60 prosenttia sameuksista, jotka on havait-
tu jäättömässä Kokemäenjoessa kesä- tai talviaikana saman 
suuruusluokan virtaamilla (Q<300 m3/s). Tulevaisuuden ske-
naarioiden mukaan Kokemäenjoen talvivirtaamat kasvavat ja 
talvien lämpeneminen lyhentää jääpeitteistä aikaa. Molem-
mat tekijät vaikuttavat siihen, että Pihlavanlahteen kohdistu-
va talvinen kiintoainekuorma kasvaa. Se voi jopa kaksinker-
taistua tai lähes kolminkertaistua tulevaisuudessa. Määrälliset 
arvot kiintoainekuormaskenaarioissa ovat kuitenkin hyvin 
viitteellisiä, sillä kiintoainekuormaan vaikuttavat moninai-
set tekijät, joita kaikkia ei tarkastelussa ole otettu huomi-
oon. Mainittakoon esimerkiksi mahdolliset muutokset va-
luma-alueen maankäytössä ja kiintoaineen huuhtoumassa.

Tulokset herättävät pohtimaan millaisia vaikutuksia vuo-
tuisen sedimenttikuormituksen uudelleen jakautumisella voi 
olla Etelä-Suomessa Kokemäenjoen tyyppisissä jokiekosys-
teemeissä ja vastaanottavissa vesistöissä. Kevättulva ei jat-
kossa ehkä enää kuljetakaan suurinta kuormituspiikkiä, kun 
talvinen sula ja jäätön aika tulee olemaan entistä otollisem-
paa aikaa sedimenttien kuljetukselle ja eroosiolle. Jokisuis-
ton liettymisen ja uoman eroosion vähentämiseksi on tar-
peen edistää kaikkia toimia, joilla ilmastomuutosta hillitään, 
pidätetään vettä valuma-alueella ja vähennetään pintavalun-
taa niin kaupungeissa kuin maa- ja metsätalousalueilla. 
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Kuva 5. Kokemäenjoen keskimääräinen 
virtaama kuukausittain kontrollijaksolla 
1971–2000 sekä ilmastoskenaarioiden 
perusteella laskettuna 2070-99 (Kämäri 
ym. 2015) Copyright © 2015 John Wiley 
& Sons, Ltd
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P eruskuivatushankkeissa pieniä virta-
vesiä on voitu muuttaa varsin voi-
makkaasti riippumatta niiden mah-

dollisista ekologisista arvoista. Niistä on 
poistettu luontaiset mutkat, kasvillisuus ja 
kivet sekä tasattu vaihteleva pohjan muoto 
uoman vedenjohtokyvyn varmistamiseksi. 
Nykyisin yksi keskeisiä näkökohtia on kai-
vutapa, jossa uoma kaivetaan poikkileik-
kaukseltaan vaihtelevaksi. 

Kaksitasouomien toimintaperiaatteena 
on, että alivesiuomassa säilyy kohtuullinen 
vesisyvyys pienemmilläkin virtaamilla, kun 
taas tulvatilanteissa vesi voi hallitusti nous-
ta joko toiselle tai molemmille puolille kai-
vetuille tulvatasanteille (Kuva 1). Kaksita-
sopoikkileikkauksessa virtausnopeuden 
pitäisi säilyä alivirtaamilla pääuomassa 
riittävänä estämään liettymistä, jolloin täl-
laisten uomien odotetaan tarvitsevan vä-
hemmän ylläpitoa trapetsimaisiin uomiin 
nähden. Hienon kiintoaineen mahdollinen 
kasautuminen tulvatasanteelle parantaa ve-
denlaatua, mutta tasanteen korkeusaseman 
merkittävä nousu voi heikentää tulvakapa-
siteettia. Kaksitasouomien odotetaan ole-
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Perinteinen tapa kuivatusuomien rakentamisessa ja ylläpidossa on sään-
nölliseen trapetsipoikkileikkaukseen perustuva malli. Uudempana ym-
päristöystävällisempänä ratkaisuna on esitetty pääuomasta ja tulva-
tasanteesta muodostuvia kaksitasouomia, joiden avulla kuivatus- ja 
ympäristönäkökohdat saataisiin paremmin yhteen sovitettua. Aalto-yli-
opiston tutkimuksissa on saatu näyttöä, että kaksitasouoman geometrialla 
ja tulvatasanteen kasvillisuuden ominaisuuksien säätelyllä voidaan vaikut-
taa hienojakoisen sedimentin kulkeutumiseen ja kasautumiseen. Tulosten 
perusteella tulvatasanteen sopivasti hoidettu kasvillisuus voi parantaa ve-
denlaatua etenkin ylivirtaamien aikaan alentamalla hienon koheesiivisen 
sedimentin pitoisuushuippuja. 

van luonnon monimuotoisuuden kannalta 
perinteisiä rakennettuja uomia parempia, 
tulvatasanteen mm. toimiessa ekologisena 
käytävänä. 

Suomessa kaksitasouomia on kokeil-
tu niin jokiympäristössä (esim. Päntä-
neenjoki ja Tuusulanjoki) kuin valtaojissa 
(esim. Juottimenoja, Ritobäcken ja Leppi-
oja). Tieteellisesti tutkittua tietoa hankkei-
den toimivuudesta on kuitenkin niukasti 
Päntäneenjokea ja Ritobäckeniä lukuun 
ottamatta.  Kaksitasoisten uomien sovel-
tamisesta maatalousympäristössä on kan-
sainvälisestikin vielä verraten vähän oh-
jeistusta (USDA 2007), sillä suurin osa 
kokemuksista on peräisin tulvanhallintaa 
varten rakennetuista kaksitasouomista. Yh-
dysvaltain Keskilännessä on kuitenkin ra-
kennettu koekohteita, joiden perusteella 
on laadittu suunnitteluohjeita maatalou-
den kuivatuksen näkökulmasta (Powell 
ym. 2007). Ennen kuin näitä uomasuun-
nitteluperiaatteita voidaan alkaa sovel-
taa Suomessa, tarvitaan lisää tutkimustie-
toa hienon sedimentin ominaisuuksista ja 
vaikutuksista kaksitasouoman kulkeutu-
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mis- ja kasautumisprosesseihin (Västilä ym. 2011). Aihe-
piirin tutkimusta on Suomessa suorittanut Aalto-yliopisto 
Ritobäckenin koekohteessa Sipoossa vuodesta 2010 alkaen 
(Västilä ja Järvelä 2011). Ritobäckenillä on havaittu esimer-
kiksi, että kiintoainepartikkeleiden aggregoituminen eli si-
toutuminen suuremmiksi flokeiksi vaikuttaa merkittävästi 
hienoaineksen kulkeutumiseen ja kasautumiseen (Siitonen 
ym. 2013). Lisäksi on todettu tulvatasannekasvillisuuden ole-
van tärkeä virtausoloja säätelevä tekijä valtaoja-kokoluokan 
uomassa (Västilä ym. 2015, Västilä 2016). Monimuotoisen 
tulvatasannekasvillisuuden kuvaus virtausolojen mallintamis-
ta varten on vaikeaa, kun taas esimerkiksi uomageometri-
an vaikutukset tunnetaan paremmin (esim. Knight ja Shi-
ono 1996).

Ritobäckenin kaksitasouoman maastotutkimus 
2010-2013
Ritobäckenin kaksitasouomalla suoritetun tutkimuksen pää-
tavoitteena oli selvittää tulvatasannekasvillisuuden vaiku-
tuksia virtausoloihin sekä hienoaineksen kasautumiseen ja 
eroosioon. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti edistämään 
kasvillisuuden parametrisointia helposti mitattavien, fysikaa-
lisperusteisten ominaisuuksien avulla. 

Ritobäckenille talvella 2010 rakennetulta yhteensä  
850 m pitkältä kaksitasouomalta valittiin tutkimusta varten 
190 m pituinen uomajakso. Tämän tutkimusalueen noin  
5 m leveälle tulvatasanteelle perustettiin keväällä 2010 nel-
jä 20 m pituista, erilaista ruoho- ja puuvartista kasvillisuutta 
sisältävää koealaa sekä kasvittomana pidetty vertailuala. Tut-
kimusuomajakson ylä- ja alapuolella mitattiin jatkuvatoimi-

silla antureilla sameutta ja vedenkorkeutta viiden minuutin 
välein kolmen vuoden ajan. Sameudet muutettiin kiintoai-
nepitoisuuksiksi ja vedenkorkeudet virtaamiksi (Västilä ym. 
2015), ja näiden avulla laskettiin yläpuolisen 10 km2 laajui-
sen valuma-alueen kiintoainekuorma sekä selvitettiin milloin 
ja millaisilla pitoisuuksilla kiintoainetta kasautui. Ritobäcke-
nin pääuoma on erittäin loiva (kaltevuus 0,002), ja tutki-
musuomajakson keskimääräiset virtausnopeudet ovat suu-
ruusluokkaa 0,1-0,3 m/s. Kaksitasouoman kokonaissyvyys 
on noin 1.2 m. 

Kunkin koealan kasvillisuuden kehittymistä seurattiin 
syksyisin ja keväisin määrittämällä mm. keskimääräinen kui-
vamassa, märkämassa ja korkeus. Laskentamalleissa paramet-
rina käytettävä kasvillisuuden aiheuttama poikkileikkauksen 
peittävyys (ns. blockage factor) määritettiin eri vedenkorke-
uksille jakamalla kasvillisuuden poikkileikkauksesta peittä-
mä pinta-ala veden peittämällä pinta-alalla (Kuva 2). Kusta-
kin koealasta mitattiin kahden poikkileikkauksen geometria 
20-40 cm välein keskimäärin  ± 6 mm tarkkuudella.  Poik-
kileikkausmittaukset tehtiin samoista kohdista kolmena ke-
sänä maan ollessa kuiva, ja niiden erotuksesta laskettiin kun-
kin koealan keskimääräinen vuotuinen nettokasautuminen. 
Kulkeutuvan ja koealoille kasautuvan sedimentin raekokoja-
kaumaa ja aggregoitumista selvitettiin laserperusteisella par-
tikkelianalysaattorilla ja areometrimittauksilla (Siitonen ym. 
2013, Västilä ym. 2015).

Kasvillisuuden vaikutus virtausoloihin
Tulvatasannekasvillisuuden kehittyminen vaikutti huomatta-
vasti uoman virtausoloihin. Esimerkkinä vaikutuksista kuva 2  
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Kuva 2. Mitattua virtaamaa 
vastaava vedenpinnan kor-
keus tutkimusuomajakson 
yläpuolella vaihteli voimak-
kaasti vuodenaikojen välillä 
johtuen kasvillisuuden muu-
toksista. Selitteessä on kun-
kin vuodenajan keskimääräi-
nen kasvillisuuden korkeus 
(H) sekä vaihteluvälit kasvilli-
suuden peittämälle osuudel-
le poikkileikkauksesta (BX) ja 
Manningin virtausvastusker-
toimelle (n).  

Kuva 1. Kaksitasouomassa vesi voi hallitus-
ti nousta tulvatasanteelle, joka voi olla yksi- 
tai molemminpuolisesti kaivettu. Pienessä 
pääuomassa säilyy kohtuullinen vesisyvyys 
myös pienemmillä virtaamilla.  
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näyttää, kuinka vedenpinnan korkeus 190 m pitkän uoma-
jakson yläpuolella riippui virtaamasta kolmena vuodenaika-
na, joina kasvillisuuden keskimääräiset ominaisuudet erosivat 
toisistaan. Tutkituista kasvillisuusominaisuuksista keskimää-
räinen korkeus ja poikkileikkauksen peittävyys selittivät par-
haiten kasvillisuuden vaikutusta virtaukseen (ks. Västilä ym. 
2015, Västilä 2016). Kuvan 2 alin pistejoukko esittää tilan-
netta, kun kaivettu tulvatasanne oli vielä kasviton. Tällöin 
uomajakson yläpuolinen vedenkorkeus ja uoman vedenpin-
nan kaltevuus olivat alhaisia, ja virtausvastuskerroin (lasken-
takaava esitetty kuvassa 2) siten matala. 

Kasvillisuuden kehittyminen vaikutti siten, että tietyl-
lä virtaamalla vedenkorkeus ja vedenpinnan kaltevuus oli-
vat sitä suurempia, mitä runsaampaa kasvillisuus oli. Ylim-
män ja alimman pistejoukon vertaileminen havainnollistaa, 
että kasvukauden loppupuolella 0,55 m korkuinen tiheä ruo-
hopeite nosti vedenkorkeutta 190 m matkalla jopa yli 0,2 
m enemmän kuin paljas tulvatasanne. Keskimmäinen pis-
tejoukko esittää tilannetta seuraavana keväänä lumen sulan-
nan aikaan. Tällöin uomajakson yläpuolinen vedenkorkeus 
oli edellistä syksyä alhaisempi, koska ruohovartinen kasvilli-
suus oli taipunut lähemmäs maanpintaa ja puuvartiset kas-
vit olivat lehdettömiä. 

Uomien suunnittelun ja ylläpidon kannalta on keskeistä 
pystyä ennustamaan kasvillisuuden vaikutus virtausolosuh-
teisiin tietyillä mitoitusvirtaamilla, jottei uomista tehdä liian 
suuria tai liian pieniä, ja että uomat toimivat suunnitellulla 
tavalla. Tavanomaiset menetelmät yksinkertaistetusti mallin-
tavat vaikutuksia kirjallisuusarvojen perusteella tai maasto-
havainnoista kalibroimalla. Luotettavampi tapa olisi käyttää 
mitattaviin, fysikaalisperusteisiin ominaisuuksiin pohjautu-
vaa kasvillisuuden parametrisointia. Tätä varten testasimme, 
kuinka alunperin laikuittaiselle vesikasvillisuudelle kehitetty 
prosessiperusteinen virtausmalli (Luhar ja Nepf 2013) ennus-
ti Ritobäckenin kaksitasouoman virtausvastuksen verrattuna 

mitattuihin arvoihin. Malli termeineen ja parametreineen on 
esitelty kuvassa 3. 

Mallissa kasvillisuuden vaikutus virtausvastukseen para-
metrisoidaan pääasiassa poikkileikkauksen peittävyydellä. 
Kuva 3 osoittaa, että malli pystyi melko luotettavasti en-
nustamaan 190 m pitkän kaksitasoisen uomajakson vir-
tausvastuksen eri vuosina, vuodenaikoina ja tulvatasanteen 
vesisyvyyksillä (0,1-0,7 m), vaikka kasvillisuuden keskimää-

Prosessiperusteinen virtausmalli

n  = Manningin vastuskerroin (-)
K  = vakio (m1/3/s)
R  = hydraulinen säde (m)
g  = gravitaatiovakio (m/s2)
C*  = vastuskerroin (-)
B X = kasvillisuuden peittävyys (m2/m2, Kuva 2)
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Kuva 3. Kaksitasouoman virtausvastuskerroin (n) eri vuodenaikoina ja vuosina pystyttiin luotettavasti ennustamaan pro-
sessiperusteisella virtausmallilla, jonka rakenne on esitelty oikealla.

Kuva 4. Maastomittausten perusteella kiintoaineen kasautu-
minen tulvatasanteen sisäosaan lisääntyi kasvillisuuden kor-
keuden kasvaessa. Esimerkiksi 10 mm/a nettokasautuminen 
200 m pitkällä ja 5 m leveällä tulvatasanteella vähentää ala-
virtaan kulkeutuvaa sedimenttikuormaa 7,3 tonnilla. 

VT1506_23-43 Kämäri ym..indd   29 4.12.2015   14:38:03



30 www.vesitalous.fi 31Vesitalous 6/2015

 MAANKUIVATUS

räinen korkeus vaihteli välillä 0,07-0,55 m ja peittävyys vä-
lillä 0,15-0,53. Mallinnusta varten kalibroitiin lähinnä uo-
man pohjan ja seinämien vastuksesta riippuva kerroin C* 
yhdellä kevätvirtaamalla (C*=0.034) ja yhdellä syysvirtaamal-
la (C*=0.079), jotka vastasivat vuodenajan alhaisinta kasvil-
lisuuden peittävyyttä. n-arvoiksi muutettuna C*-arvot olivat 
hieman korkeampia (n=0,036-0,048) kuin uomalle mitattu 
arvo, kun tasanne oli kasviton (n=0,029). 

Hienoaineksen eroosio ja kasautuminen 
tulvatasanteella
Tulvatasanteen ja kaivetun luiskan kasvillisuuden ominaisuu-
det vaikuttivat merkittävästi hienoaineksen kasautumiseen ja 
eroosioon Ritobäckenillä. Kuva 4 näyttää, kuinka vuotuinen 
nettokasautuminen tulvatasanteen sisäosaan (lukuunotta-
matta 1,2 m levyistä siirtymävyöhykettä pääuoman ja tasan-
teen välillä) riippui koealan huippuylivirtaamilla vedenpei-
tossa olevan kasvillisuuden korkeudesta. Koealojen kahden 
poikkileikkauksen keskiarvoja tarkastelemalla havaittiin, et-
tä nettoeroosiota tapahtui, kun kasvillisuus oli matalaa (kor-
keus <~0,07 m). Huomioimalla kasvillisuuden ominaisuudet 
koko tutkimusuomajaksolla saatiin mittaustuloksista lasket-
tua, että kahden vuoden aikana tulvatasanteelle kasautui se-
dimenttiä keskimäärin 7 mm/a kasvillisuuden korkeuden ol-
lessa keskimäärin 0,25 m. Laskennallisesti 190 m pitkälle 
tulvatasanteelle kasautui kahden vuoden aikana 5,5 prosent-
tia uomajaksolle tulevasta kokonaiskiintoainekuormasta (11 
t/km2/a). Kasautuneesta sedimentistä 17 prosenttia oli savea 

ja loput valtaosin silttiä, koska suspensiona kulkeutuva kiin-
toaines on Ritobäckenillä savea ja silttiä (Siitonen ym. 2013).

Regressioanalyysien perusteella kasautuminen oli sitä suu-
rempaa, mitä korkeampaa kasvillisuus oli (Kuva 4). Saman-
lainen mutta vähemmän vahva yhteys havaittiin myös kas-
villisuuden kuivamassaan (Västilä ym. 2015). Pitkät tiheän 
tulvatasannekasvillisuuden osuudet kuitenkin rajoittivat ka-
sautumista, koska kiintoainetta pääsi tehokkaasti leviämään 
tasanteen sisäosiin vain sellaisissa kohdissa, joissa harva tai 
matala kasvillisuus aiheutti poikittaista virtausta pääuomas-
ta tulvatasanteelle. Mitatun kiintoaineflokkien raekokojakau-
man perusteella laskettiin pisimmät uoman päävirtauksen 
suuntaiset matkat, joille erikokoiset flokit voivat kulkeutua 
tasannekasvillisuuden lomassa (Västilä ym. 2015). Laskelmi-
en mukaan esimerkiksi 40 m pitkän tasanneosuuden lopussa 
kolmannes sille tulleesta kiintoaineesta oli kasautunut, kun 
virtausnopeus kasvillisuuden lomassa oli 0,01 m/s ja vesisy-
vyys tasanteella 0,2 m. Kiintoaineen vähäisempi saatavuus ai-
heutti sen, että kasautuminen oli keskimäärin regressiosuo-
ran (Kuva 4) ennustamaa arvoa pienempää niillä koealoilla, 
jotka sijaitsivat kaukana kohdista, joissa pääuoman ja tulva-
tasanteen virtaukset sekoittuivat. 

Laskelmien mukaan kasautuminen lisääntyy, kun kiinto-
aine leviää mahdollisimman tasaisesti tulvatasanteelle. Tätä 
voidaan tehostaa niittämällä tulvatasannekasvillisuutta lop-
pukesällä säännöllisin välimatkoin. Sopiva niiton pituus on 
alustavien arvioiden mukaan suuruusluokaltaan 3-4 ker-
taa tulvatasanteen leveys. Sopiva niittojen välimatka riip-
puu mm. kiintoaineen raekokojakaumasta ja tyypillisistä ve-
denkorkeuksista, mutta on suuruusluokaltaan arviolta noin  
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Kuva 5. Kaksitasouomien suunnitteluun ja ylläpitoon vaikuttavia keskeisiä näkökohtia sekä tutkimustarpeita.
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50 m Ritobäckenin kaltaisissa olosuhteissa.
Mikäli tulvatasanteelle halutaan kasautuvan sediment-

tiä, on olennaista suunnitella tasanteen korkeusasema siten,  
että vesi leviää tasanteelle riittävän usein. Ritobäckenin  
tulvatasanne sijaitsee noin keskivedenkorkeudella, ja 78- 
92 prosenttia uoman vuotuisesta kiintoainekuormasta kul-
keutui silloin, kun vedenpinta oli tasanteen tasoa korkeam-
malla (Västilä 2016). Jatkuvatoimiset mittaukset osoittivat, 
että kasautuminen oli huomattavinta sateiden aiheuttamien 
virtaushuippujen aikana, kun kiintoainepitoisuus oli 100-
500 mg/l ja vesisyvyys tasanteella oli kohtalainen tai suuri. 
Tällöin tulvatasannekasvillisuus kattoi jopa puolet uoman ve-
denpeitossa olevasta poikkipinta-alasta. 

Päätelmiä soveltamiskelpoisuudesta
Kolmivuotisen maastotutkimuksen perusteella maatalouden 
kaksitasouomat vaikuttavat hydraulisesti toimivalta ratkaisul-
ta, jolla myös hienon sedimentin eroosio ja kasautuminen 
pysyvät hallittuina. Kuvassa 5 on yhteenvetona esitelty ny-
kytietämys kaksitosuomien suunnitteluun ja hoitoon vaikut-
tavista tekijöistä. Kasvillisuus on selvästi merkittävin virtausta 
säätelevä tekijä Ritobäckenin kaltaisissa enintään muutami-
en metrien syvyisissä tulvatasanteellisissa uomissa. Ruoho-
vartisen kasvillisuuden virtausvastus voidaan arvioida kasvil-
lisuuden aiheuttaman poikkileikkauksen peittävyyden avulla, 
ja saatua virtausvastuskerrointa käyttäen voidaan ennustaa 
uomien vedenkorkeudet yksinkertaisilla 1-dimensionaalisilla 
malleilla, esimerkkiksi HEC-RAS:illa. Vedenkorkeuksia sekä 
uomaeroosiota ja kasautumista voidaan säätää kasvillisuutta 
muokkaamalla, esimerkiksi paikoittaisella tai kattavalla niit-
tämisellä. Jatkotutkimuksessa tulisi selvittää kaksitasouomi-
en mahdollisuudet ravinteiden kulkeutumisen hallinnan sekä 
uomien ekologisen tilan parantamisen kannalta.  
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Fosfori on – typen ja kaliumin ohella – 
tärkeä ravinne kasveille ja keskeisessä 
roolissa lannoitevalmisteiden sisältö-

nä. Erilaisten arvioiden mukaan maaperän 
fosfori on hupenemassa noin 30–350 vuo-
dessa – optimistisimmatkin arviot myön-
tävät, että mineraalin hankinnan vaikeus 
nostaa hintoja tulevaisuudessa. (Cohen et 
al. 2011) Tämä vaikuttaa suuresti ruoan 
hintaan niin Suomessa kuin globaalistikin. 

Yhtenä ratkaisuna lannoitteiden ja siten 
ruoan hintojen nousuun on edistää suljet-
tua ravinnekiertoa. Tästä esimerkkinä toi-
mii ehtymätön lannoitevaranto ja toistai-
seksi hyvinkin ylenkatsottu luonnonvara, 
joka voidaan ottaa käyttöön – ihmistuo-
tos, eli käymäläjäte (Kuva 1).

Ihminen käyttää hyväksi vain osan ku-
luttamastaan ravinnosta. Ihmisjätös – tai 
oikeammin -tuotos – onkin ravinteikas-
ta, ja tutkijoiden mukaan yhden henkilön 
tuotokset riittävät lannoittamaan yhden ih-
misen tarvitseman ruoan (ks. taulukko 1).  
(Gajurel & Wendland 2007.) Etenkin 
eroteltu virtsa on erinomaista typpirikas-
ta lannoitetta. Se on käytännössä steriiliä; 
vaaralliset patogeenit vaanivat pääasiassa 
ulosteessa. (Vinnerås et al. 2008) 

Käymäläjätteen hyötykäyttö on olen-
nainen osa ekologista sanitaatiota – ajatus-
ta, että sanitaation tulee olla ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Ra-
vinteiden kierrätys sekä energian ja veden 

säästö ovat ekologisen sanitaation eli ekosa-
nin pääpiirteitä. Kuiva- ja vähävetiset käy-
mälät ovat usein edullisia ja helposti saa-
tavia vaihtoehtoja haja-asutusalueille myös 
köyhissä maissa. Niiden oikea käyttö edis-
tää myös hygieniatottumuksia ja niiden 
tuotos saadaan lannoitekäyttöön suhteelli-
sen vaivattomasti. Ilman vettä ulostemas-
sa kuivuu ja kutistuu jopa kymmenesosaan 
alkuperäisestä koostaan, ja suuri osa tau-
dinaiheuttajista tuhoutuu kompostointi-
prosessissa. (Gajurel & Wendland 2007; 
O’Neill 2015.) 

Hyödyntämätön potentiaali
Uusia käytäntöjä edistettäessä voidaan 
tuoda esiin ympäristöhyödyt, taloudelli-
set edut tai sosiaaliset/kulttuuriset näkö-
kulmat. Uudet käytännöt herättävät myös 
usein ennakkoluuloja, joiden hälventämi-
seksi on tärkeää tarjota uutta tietoa ja mah-
dollisuuksia. Tässä artikkelissa luodaan 
katsaus käymälätuotoksen hyötykäyttöön 
ja mahdollisuuksiin, jota havainnolliste-
taan SWOT-analyysin avulla.

SWOT-analyysi listaa tarkastellun koh-
teen vahvuudet (strengths), heikkoudet 
(weaknesses), mahdollisuudet (opportuni-
ties) ja uhat (threats), jotta ymmärrettäisiin 
paremmin ilmiön vaikutuksia. Taulukos-
sa 2 tarkastellaan ekologisen sanitaation 
ja suljetun ravinnekierron ominaisuuksia 

Pöntöstä pöytään – ylenkatsottu 
luonnonvara ruoansaantia 
turvaamaan

Maailman fosforivarannot ovat hupenemassa, mikä heijastuu lannoiteval-
misteiden saatavuuteen. Samalla vesistöt rehevöityvät ravinteiden kulkeu-
tuessa väärään paikkaan. Osa ravinteista – kuten usein hukkaan heitetyt 
ja siten haitalliset käymäläjätteet – voitaisiin silti hyödyntää suljetussa ra-
vinnekierrossa. Ongelmana ovat kuitenkin ennakkoluuloiset asenteet, mi-
kä tulee esille kirjoittajan huhtikuussa 2015 hyväksytyssä väitöskirjassa 
(O’Neill 2015), joka käsitteli ekologisen sanitaation haasteita ja mahdolli-
suuksia Etiopiassa, Sambiassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. 
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SWOT-analyysin kautta.
Ekologinen sanitaatio ja suljettu kierto ovat ennen kaik-

kea loogisia lähestymistapoja maatalouden resurssipulalle. Sa-
malla ne toimivat osaltaan ratkaisuna vesistöjen puhtaanapi-
toon, rajoittavat tautien leviämistä sekä tarjoavat globaalisti 
helposti saatavissa olevan lannoitelähteen. Muita vahvuuksia 
ovat lannoitteen edullisuus ja paikallisuus. 

Ongelmia voi kuitenkin aiheuttaa käymälätuotoksen 
puutteellinen käsittely. Mikäli virtsaa ei erotella jo istuin-
osassa, ei virtsan steriiliys säily. Ulosteperäiset taudinaiheut-
tajat altistavat herkästi koleralle ja muille ripulitaudeille, jot-
ka voivat olla kohtalokkaita etenkin köyhemmillä alueilla. 

Käymälätuotoksen asianmukainen kompostointi (6-12 kk 
olosuhteista riippuen; WHO 2012) tai muu käsittely (esim. 
kalkkistabilointi, termofiilinen mädätys, poltto) tehoavat 
patogeeneihin hyvin. Myös virtsaa suositellaan seisotettavan 
suljetussa astiassa 1-3 kk ennen lannoitekäyttöä mahdollisen 
tartuntariskin minimoimiseksi (WHO 2012). 

Varsinainen ongelma on kuitenkin ihmisten asenteissa: 
lainsäädäntö rajoittaa usein tarpeettomasti esimerkiksi ero-
tellun virtsan lannoitekäyttöä kaupallisessa maanviljelyssä. 
Kulttuuriset erot saattavat myös muodostua esteeksi käymä-
lätuotoksen lannoitekäytössä, vaikkakin useissa kulttuureis-
sa tämä on yleinen, joskin vaiettu käytäntö. (O’Neill 2015.)

Samoin käytännön toiminta tuottaa usein ongelmia, ku-
ten logistiikka tilanteissa, joissa lannoitetta ei käytetä suoraan 
sen syntykohteessa. Etenkin eroteltua virtsaa syntyy helpos-
ti paljon ja sen kuljetus voi olla hankalaa. (O’Neill 2015.)

Myös lääkejäämien ja hormonien käyttäytymisestä maa-
perässä ja niiden mahdollisesta kulkeutumisesta kasveihin tie-
detään vielä liian vähän. Näistä potentiaalisista ongelmista 
huolimatta ekologisen sanitaation ja suljetun ravinnekierron 
hyödyntäminen tarjoaa huomattavasti enemmän mahdolli-
suuksia verrattuna uhkakuviin ja haasteisiin, sillä tämä niin 
sanottu perinteinen käytäntö paitsi säästää energiaa ja vettä, 
myös helpottaa ravinteiden kierrättämistä ja edistää kestävää 
kehitystä (Brands 2014). Kysymys on yksinkertaisesti ennak-
koluulojen hälventämisestä. 

Ratkaisuna tutkimus ja koulutus
Asenneilmastoon voidaan vaikuttaa lisäämällä tietoa ja ym-
märrystä aiheesta. Monelle esimerkiksi kuivakäymälä edustaa 
köyhyyttä ja alkeellisuutta, vaikka markkinoilla on jo tekni-
siä, moderneja laitteita. Eri maissa toteutetuissa asennetutki-

muksissa (ks. esim. Wallin ym. 2013; Lienert & Larsen 2010; 
O’Neill 2015) vesivessaa pidetään usein sanitaation huipen-
tumana, vaikka tuotosten sotkeminen veteen on silkkaa ve-
den ja energian tuhlausta – etenkin jos puhdistusprosessi on 
puutteellinen. Toisaalta ihmiset suhtautuvat alun skeptisyy-
den jälkeen myös kuiva- ja virtsan erotteleviin käymälöihin 
positiivisesti tiedon lisääntymisen myötä – etenkin kehitys-
maissa ihmisperäinen lannoite nähdään arvokkaana resurssi-
na ja infrastruktuurista riippumaton käymäläteknologia on 
tervetullut ratkaisu (O’Connell 2014; Uddin ym. 2014). 

Käsityksen yhdestä oikeasta käymälästä tuleekin muuttua 
laajemmaksi, ja kestävän sanitaation mukaisia käymälätyyp-
pejä olisi arvostettava ja tuettava oikeassa suhteessa – oikea 
pönttö oikeaan kohteeseen. Esimerkiksi suomalaiselle haja-
asutusalueelle on turhaa rakentaa vesivessaa kannattelevaa jä-
tevesijärjestelmää, kun voidaan hyödyntää kuivakäymälästä 
saatu tuotos sen syntypaikassa tai lähellä sitä. Myös katastrofi-
alueilla infrastruktuurin toimivuudesta riippumaton sanitaa-
tiojärjestelmä on hyödyksi – esimerkiksi maanjäristysherkillä 
alueilla Uudessa-Seelannissa kaupungit rohkaisevat kansalai-
sia investoimaan kuivakäymälään edes toissijaisena käymälä-
vaihtoehtona maanjäristyksien varalta (O’Neill 2015). 

Lannoitekriisi ei tavallista kansalaista vielä juuri koske-
ta, mutta köyhemmissä maissa omavaraisuuden tavoittelu on 
entistä tärkeämpää. Jos maanviljelijällä ei ole varaa lannoit-
teisiin, kärsii paitsi sato, myös perheen toimeentulo ja hyvin-
vointi, mikä usein heijastuu myös lasten (etenkin tyttöjen) 
koulutukseen. Edullinen ja jokaisen saatavilla oleva erotel-
lusta virtsasta saatu lannoite on myös tehokas, sillä ravinteet 
ovat siinä kasvien tarvitsemassa muodossa ja tällöin tulosta 
myös syntyy (Kuva 2). Kehittyvissä maissa ei usein olekaan 
varaa nirsoilla, vaan päivittäisissä käytännöissä hyödynne-
tään kaikki saatavilla olevat resurssit. Esimerkiksi Sambiassa 
ja Etiopiassa jätevesilietettä jopa otetaan suoraan putkistosta 
kasvimaiden lannoittamiseen, mikä muodostaa kansanterve-

Kuva 1: Suljettu ravinnekierto (Käymäläseura Huussi ry.)

Taulukko 1. Käymälätuotoksen ravinnepitoisuus 1hlö/a 
(Weckman 2000.)

 Virtsa                    Kiinteä uloste        Käymäläjäte

 Kg/hlö/a % Kg/hlö/a % Kg/hlö/a

Paino 329-438  26-51  365-511

Typpi (N) 4,0 89 0,5 11 4,5

Fosfori (P) 0,4 67 0,2 33 0,6

Kalium (K) 0,9 69 0,4 31 1,3

Total NPK 5,3  1,1  6,4
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ydellisen riskin. Eroteltu virtsa ja kompostoitu käymälätuo-
tos tarjoavat käyttöön samat ravinteet vähemmällä riskillä 
– asenteiden sijasta tarvittaisiin informaatio-ohjausta ja lain-
säädäntöä tukemaan turvallisia käytäntöjä. (O’Neill 2015.)

Tutkimusta tarvitaan kuitenkin lisää. On selvitettävä, mi-
ten erilaiset lääke- ja hormonijäämät käyttäytyvät maaperässä 
ja kulkeutuvatko ne edelleen kasveihin. Jäteveden sisältämät 
haitta-aineet aiheuttavat jo ongelmia vesistöissä, ja joidenkin 
tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että toiminta-
tavasta riippumatta tarvetta olisi biohajoaville lääkeaineille. 

(Esim. Sene ym. 2013; Vinnerås et al. 2008). 
Fosforipula on kuitenkin edessä – enemmän tai vähem-

män kaukaisessa tulevaisuudessa – ja jotain olisi syytä keksiä. 
Nyt on erinomainen mahdollisuus keskittyä puhtaan käymä-
lätuotoksen hyötykäyttöön – niin jätevedenkäsittelyssä kuin 
paikallisesti tuotetuissa kuivakäymälöissä. Samalla saadaan 
ratkaistuksi paitsi ruokaturvakysymys, myös akuutti sani-
taatiokriisi. Noin 2,5 miljardia ihmistä elää edelleen vailla 
kunnollista käymälää (WHO 2012). Tältä alalta löytyy myös 
Suomesta vankkaa osaamista, joka tunnetaan myös maail-
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Kuva 2. Virtsalla lannoitettuja kasveja Sambiassa (Käymäläseura Huussi ry.) 

Vahvuudet 

- edullinen

- jokaisen saatavissa

- luonnonmukainen ja turvallinen käsittelytapa

- ravinteet kasveille käyttökelpoisessa muodossa

Mahdollisuudet  

– käyttämätön, käytännössä ehtymätön luonnonvara

- puhtaampi ympäristö

- luonnonmukainen lannoitebisnes ja maanviljelys

- käymäläjätteen hyötykäyttö pureutuu samalla myös 

 globaaliin sanitaatiokriisiin (edistää kansanterveyttä, 

 tyttöjen koulunkäyntiä, sosiaalista hyvinvointia jne.)

Taulukko 2: Käymälätuotos lannoitteena – SWOT

- kulttuuriset estot

- väärin käsiteltynä voi aiheuttaa ongelmia

- lääkejämät

- patogeenit (taudinaiheuttajat)

Uhat

Heikkoudet
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malla. Sitä olisi syytä hyödyntää eikä jäädä häpeilemään ta-
bujen taakse. 

Tulevaisuuden vaihtoehto
Kiertotalouden mahdollisuudet on jo tunnistettu ja työtä 
tehdään kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Käymä-
lätuotoksen hyötykäyttö on yksi osa toimivaa kiertotaloutta. 

Työtä kuitenkin vaaditaan, jotta esimerkiksi erotellun virt-
san lannoitekäyttö olisi mahdollista täysimittaisesti. Suomessa-
kin kestävästä käytännöstä ollaan vielä kaukana. Lainsäädäntöä 
tulee päivittää vastaamaan nykypäivän ja kestävän käytännön 
tarpeita. Käytännössä tämä tarkoittaa lannoitevalmisteasetuk-
sen muuttamista huomioimaan orgaanisen ei-eläinperäisen 
lannoitteen – eli erotellun virtsan – käyttö. Tätä tavoitetta tu-
kevia tutkimushankkeita on jo käynnissä (kuten TAMKin ja 
Käymäläseura Huussi ry:n yhteishanke Biourea – Innovatiivi-
nen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa 
2015–2016, jota rahoitetaan ympäristöministeriön RAKI-oh-
jelmasta), mutta asenteissa on edelleen nähtävissä jonkin ver-
ran varauksellisuutta. 

On joka tapauksessa selvää, että tulevaisuudessa yhä suu-
rempi osa resursseistamme on kierrätettävä – ja tekniikan ke-

hittyessä myös kierrätettävissä. Suljettu kierto jätevesien ja 
käymälätuotoksen osalta tukee ruoantuotantoa lannoitteiden 
raaka-aineiden huvetessa ja hintojen noustessa. Myös ilmas-
tonmuutos tulee vaikeuttamaan etenkin kehittyvien maiden 
ruoantuotantoa, jolloin paikallisesti tuotettu, edullinen lan-
noite on syytä ottaa käyttöön. Useissa maissa kompostoituun 
käymälätuotokseen ja eroteltuun virtsaan suhtaudutaankin yhä 
positiivisemmin, jolloin tämä luonnonvara pyritään näkemään 
hyödykkeenä, resurssina, joka on arvokas tuki ruokaturvan 
varmistamiseksi globaalilla tasolla. Kansainväliset järjestöt, ku-
ten UNICEF (2013), hyödyntävät kuivakäymäläteknologiaa 
sanitaatiohankkeissaan, mutta myös ruohonjuuritason asian-
tuntijuudelle on edelleen tarvetta. Kotimaisena asiantuntijana 
ja sanansaattajana voidaan mainita Käymäläseura Huussi ry., 
joka pyrkii myös opastamaan muita järjestöjä omaksumaan 
ekologisen sanitaation osaksi kehityshankkeitaan; myös yri-
tykset osoittavat yhä enemmän kiinnostusta kiertotalouteen. 

Tulevaisuudessa ei ole enää varaa ennakkoluuloihin – ei ke-
hittyvissä maissa, mutta ei myöskään meillä Suomessa. Sen si-
jaan ekologinen sanitaatio voidaan valjastaa kestävän kehityk-
sen moottoriksi, ja suomalainen osaaminen on tässä tärkeässä 
roolissa. 
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V esivarojen suolistoperäinen saastu-
minen on maailmanlaajuinen on-
gelma ja vesivarojen suojelu on 

tärkeää vesivälitteisten terveysriskien vä-
hentämiseksi. Vaikka jätevesien puhdis-
tamismenetelmien kehittyminen on vä-
hentänyt purkuvesistöihin päätyvien 
suolistomikrobien kuormaa, puhdistet-
tu jätevesi on säilyttänyt asemansa ympä-
ristöön päätyvien suolistomikrobien mer-
kittävänä lähteenä (Perkola ym., 2015). 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille 
tulevan jäteveden vuodot ja ristikontami-
naatiot, jätevesien ohijuoksutukset ja puh-
distetun jäteveden purku alapuolisiin ve-
sistöihin ovat suolistoperäisten mikrobien 
lähteitä, jotka voivat saastuttaa talousvesiä 
ja jotka kuormittavat luonnonvesiä. 

Hajakuormituksen, kuten karjatalou-
den pintavalumien, luonnoneläinten ulos-
teiden ja kiinteistökohtaisten jätevesijär-
jestelmien aiheuttaman kuormituksen ja 
kaupunkialueiden hulevesien merkitys 
suolistoperäisten mikrobien lähteenä on 
kasvanut viime vuosina. Jotta saastumises-
ta aiheutuvia haittoja voidaan vähentää tai 
jopa ennaltaehkäistä, on saastelähde pys-
tyttävä tunnistamaan nopeasti ja tarkas-
ti. Terveydensuojeluviranomaiset joutu-
vat selvittelemään vuosittain kymmeniä 
talousveden ja uimaveden mikrobiologisia 
saastumistapauksia eri puolilla Suomea. 
Saastelähteiden tunnistamiseen ja hallin-
taan ei tällä hetkellä ole olemassa erityistä 
eurooppalaista lainsäädäntöä. 

Talous- ja luonnonvesiä saastuttavien mikrobien alkuperä voidaan nyt tun-
nistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) käyttöönottamilla labo-
ratoriotutkimuksilla. Uuden menetelmävalikoiman avulla voidaan tunnis-
taa rannikkovesiä, järviä, jokia tai talousvettä pilaavien suolistoperäisten 
saasteiden alkuperä. Kun veden saastuttaja voidaan tunnistaa nopeasti ja 
kiistatta, voidaan saastumiseen puuttua viivytyksettä. 
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Suolistoperäisten saastelähteiden 
identifiointi 

Escherichia coli (E. coli) -bakteerin ja suo-
listoperäisten enterokokkien uskotaan läh-
tökohtaisesti olevan aina suolistoperäisiä 
ja näiden indikaattoribakteerien havaitse-
minen vedestä on merkki suolistoperäi-
sestä saastumisesta. Vaikka suolistoperäis-
ten indikaattoribakteereiden alkuperä on 
tasalämpöisten eläinten suolistossa, nii-
tä tavataan laajasti eri ympäristöissä, ku-
ten maassa, sedimenteissä, rantahiekoissa, 
kasvillisuuden joukossa ja erilaisissa vesi-
ympäristöissä. Mikäli indikaattoribaktee-
rit ovat peräisin luonnon ympäristöistä tai 
muista kuin ihmisperäisistä lähteistä, nii-
den esiintyminen saattaa merkitä pienem-
pää riskiä ihmisten terveydelle kuin jos ne 
olisivat peräisin yhdyskuntien jätevedestä. 
Riskin suuruuden arvioimiseksi tarvitaan 
menetelmiä, joiden avulla voidaan selvit-
tää suolistoperäisen saastumisen alkuperä. 

Nykyaikaiset molekyylibiologiset me-
netelmät tarjoavat mahdollisuuden saaste-
lähteiden tunnistamiseen (Hagedorn ym., 
2011). Viime aikoina huomio on kohdis-
tunut erityisesti sellaisiin saastumisen ge-
neettisiin markkereihin, jotka olisivat aina 
läsnä tietyissä saastelähteissä. Isäntäspesifi-
siä kvantitatiivisia geenimonistustekniikoi-
ta (qPCR) käytettäessä voidaan esimerkiksi 
testata, löytyykö vedestä markkereita, joi-
ta tiedetään löytyvän ainoastaan ihmisten, 
nautojen, sikojen tai siipikarjan suolistos-
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ta. Myös erilaisille vesilinnuille, kuten lokeille on kehitetty 
omat isäntäspesifiset markkerit. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen hankkeen ”Vesivarojen saastelähteiden jäljitysmene-
telmien kehitys” tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön Suo-
men olosuhteisiin soveltuvia molekyylibiologiaan perustu-
via mikrobiologisten saastelähteiden tunnistamismenetelmiä 
suolistoperäisen saastumisen alkuperän selvittämiseksi (Pit-
känen ym., 2015). 

Hankkeen toteutus
Tutkimuksessa perehdyttiin haja-asutusalueiden vesihuol-
lon haasteisiin. Tutkimuksessa otettiin käyttöön geneetti-
set markkeritestit erottelemaan suolistoperäisten mikrobien 
lähteistä erityisesti ihmisistä (yhdyskunnista) ja ympäristöstä 
(eläimistä) peräisin oleva saastuminen (Taulukko 1). Siko-
jen ulosteille spesifisen MST-indikaattorin toimivuutta tes-
tattiin tutkimalla talousvesi-, pintavesi-, kuivatusvesi-, jäteve-
si-, liete- ja sikojen ulostenäytteitä eräältä keskisuomalaiselta 
sikatilalta ja sen naapurista. Pintavesien suolistoperäisiä saas-
telähteitä selvitettiin kolmella eri sisämaan uimarannalla ja 
kahdella rannikon uimarannalla. Yhdellä näistä rannoista ke-
rättiin myös lokkien ulostenäytteitä ja tutkittiin kunnallisen 
jätevedenpuhdistamon lähtevää jätevettä.

Kerätyistä näytteistä määritettiin suolistoperäiset indikaat-
toribakteerit ja osasta näytteitä tutkittiin myös kampylobak-
teerien, norovirusten ja adenovirusten esiintymistä. Käytetyt 
tutkimusmenetelmät on kuvattu THL:n palvelusivustolla: 
www.thl.fi/vesimikrobiologinen_analytiikka ja tarkemmin 
hankkeen loppuraportissa (Pitkänen ym., 2015). 

Tutkimuksessa havaittiin RNA-pohjaisen RT-qPCR-me-
netelmän havaitsevan tavanomaista DNA-pohjaista qPCR-
menetelmää herkemmin suolistoperäisiä geenimarkkereita 
(Pitkänen ym., 2013). Tämä ominaisuus on erityisen hyödyl-
linen tutkittaessa näitä bakteereita Suomen olosuhteissa, jois-
sa saasteet laimenevat usein nopeasti suuriin vesitilavuuksiin.

Talousvesikaivon suolistoperäinen saastuminen 
Geenimarkkereiden analyysipatteriston testauksessa Lou-
nais-Suomessa sijaitsevan sikatilalla tutkimuskysymyksenä 
oli selvittää, onko sikatilan valumavesillä voinut olla vaiku-
tusta naapurikiinteistön talousvesikaivon suolistoperäiseen 
saastumiseen. Lisäksi haluttiin varmistaa käyttöönotetun si-
oille spesifisen geenimarkkerin toimivuutta. 

Sikalan lietteestä todettiin odotusten mukaisesti runsaasti 
suolistoperäisiä bakteereita: E. coli- ja Bacteroides-bakteereita 
ja suolistoperäisiä enterokokkeja. Lietteestä todettiin myös 

Kuva 1. Saastelähteiden jäljitysmenetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi uimarantojen virkistyskäyttöä haittaavien vedenlaa-
dun saastumisepisodien syiden selvittämisessä. Valokuva: Tarja Pitkänen, THL.
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lämpökestoisista kampylobakteereista lajia Campylobacter co-
li, sioille spesifistä geenimarkkeria ja hieman yllättäen myös 
ihmisperäistä markkeria. Kaikkia näitä samoja bakteereita ja 
geenimarkkereita todettiin myös sikatilan sakokaivon jäte-
vesinäytteestä, vaikkakin kampylobakteerin lajitunnistus jäi 
tästä näytteestä epävarmaksi. 

Myös naapurikiinteistön vesinäytteistä löytyi suolistope-
räisiä bakteereita. Sakokaivosta todettiin runsaasti suolistope-
räisiä bakteereita: E. coli- ja Bacteroides-bakteereita ja suolis-
toperäisiä enterokokkeja sekä ihmisperäistä geenimarkkeria. 
Naapurin jätevedestä ei kuitenkaan todettu lämpökestoisia 
kampylobakteereita eikä sioille spesifistä geenimarkkeria. 
Kastelulammen pintavesi sisälsi pienen määrän Bacteroides-
bakteereita ja suolistoperäisiä enterokokkeja, mutta ei E. co-
li -bakteereita eikä sika- tai ihmisperäisiä geenimarkkereita. 
Kastelulammen vedestä todettiin lämpökestoisista kampy-
lobakteereista lajia Campylobacter jejuni, jonka alkuperä ei 
selvinnyt. 

Naapurin talousvesikaivossa todettiin viljelymenetelmil-
lä suolistoperäisiä enterokokkeja ja koliformisia bakteerei-
ta, mutta ei E. coli -bakteereita. Juomavedestä ei todettu 
sika- tai ihmisperäisiä saastelähdespesifisiä geenimarkkerei-
ta. Tällä perusteella voitiin osoittaa, että sikalan valumave-
sillä ei ollut vaikutusta talousvesikaivossa todettuun suolis-
toperäiseen saastumiseen. Talousvesikaivosta havaittiin sen 
sijaan enterokokkeja ja Bacteroides-bakteereita RNA-pohjai-
sella RT-qPCR-menetelmällä, mutta ei tavanomaisella DNA-
pohjaisella qPCR-menetelmällä. Tulos viittaa alhaiseen saas-
tumisen tasoon tutkitussa näytteessä.

Uimarantaveden mikrobiologiset laatuongelmat 
Uimarantaveden mikrobiologista laatua seurataan E. coli 
-bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien avulla. Mikä-

li näiden indikaattoribakteerien lukumäärät ylittävät raja-
arvot neljä uimakautta kestävän seurannan aikana, kysei-
selle rannalle tulee asettaa suositus uimisen välttämisestä 
tai uimakielto uimarien terveyden suojelemiseksi (STM 
177/2008). Tässä tutkimuksessa testattiin suolistoperäis-
ten saastelähdemarkkerianalyysien käyttökelpoisuutta ui-
marantavesien saastumisepisodien selvittämisessä (Kuva 1).

 Esimerkkitapauksessa uimaveden enterokokkilukumää-
rät (viljelymenetelmä) kohosivat uimakauden aikana ja sa-
maan aikaan uimavedestä todettiin lämpökestoisista kam-
pylobakteereista lajia Campylobacter lari. Samanaikaisesti 
lokki-spesifisen geenimarkkerin todetut kopiolukumäärät 
moninkertaistuivat uimarantavedessä. Uimarantavedestä 
ei todettu ihmis-, sika- tai nautakarja-spesifisiä geenimark-
kereita uimakauden aikana. Tutkimuksessa saadut tulokset 
tukevat sitä käsitystä, että lähistöllä pesivät lokit aiheutta-
vat uimaveden laadun heikkenemisen. Vaikuttaa epätoden-
näköiseltä, että yhdyskuntien tai haja-asutuksen jätevesillä 
olisi osuutta uimarantaveden saastumiseen kyseisessä koh-
teessa.

Tutkimustulosten hyödyntäminen
Vesivälitteisten riskien systeemiset tarkastelumenetelmät, ku-
ten vesiturvallisuussuunnitelma (Water Safety Plan, WSP) 
ja kvantitatiivinen mikrobiologinen riskinarviointi (Quan-
titative Microbial Risk Assessment, QMRA) sekä nopeat 
ja luotettavat veden laadun uhkien havaitsemis- ja saaste-
lähteen jäljitysmenetelmät ovat avainasemassa terveyden ja 
ympäristön suojelussa. Tämän tutkimuksen tuloksena mik-
robiologisia saastelähteiden jäljitysmenetelmiä sovellettiin 
ensimmäistä kertaa Suomen vesiympäristössä. Saastelähtei-
den tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta haitallisten 
aineiden mahdollisesti aiheuttamia terveys- ja ympäristöris-

 TUTKIMUS

Taulukko 1. Suolistoperäisten bakteerien jäljitykseen käytettävissä olevat molekyylimikrobiologiset menetelmät. Menetelmäviit-
teet ja oligonukleotidisekvenssit on esitetty loppuraportissa Pitkänen ym. (2015).

Testikohde Menetelmä  Käyttötarkoitus

Yleinen Bacteroidales GenBac3  Suolistoperäisen saastumisen kokonaismäärän arviointi

Ihmis-spesifinen HF183 Ihmisperäisten suolistobakteerien läsnäolon toteaminen ja määrän arviointi

Bacteroidales

Lokki-spesifinen Gull4 Lokkien aiheuttaman ulostesaastutuksen läsnäolon toteaminen ja määrän arviointi

Catellicoccus

Sorkkaeläin-spesifinen  Rum-2-Bac Nautakarjan ja muiden sorkkaeläinten suolistobakteerien läsnäolon toteaminen ja 

Bacteroidales  määrän arviointi

Sika-spesifinen Pig-2-Bac   Sikojen suolistobakteerien läsnäolon toteaminen ja määrän arviointi

Bacteroidales

Siipikarja-spesifinen  CL   Siipikarjan suolistobakteerien läsnäolon toteaminen ja määrän arviointi

Brevibacterium  

Escherichia coli EC23S857  Pikamenetelmä E. coli -bakteerin geenikopioiden lukumäärän laskemiseksi

Enterococcus spp.  Entero1 Pikamenetelmä enterokokkien geenikopioiden lukumäärän määrittämiseksi

Campylobacter spp. Camp2 Pikamenetelmä kampylobakteerien geenikopioiden lukumäärän määrittämiseksi
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kejä voidaan hallita ja tarvittaessa myös vähentää. Tutkimuk-
sessa kehitetyt saastelähteen jäljitysmenetelmät auttavat sel-
vittämään vesien mikrobiologisia saastumistilanteita entistä 
tehokkaammin. 

Nyt käyttöön otetulla analyysipatteristolla voidaan mää-
rittää, onko vesinäytteessä ihmisestä, nautakarjasta, siipikar-
jasta, sioista tai lokeista peräisin olevia suolistobakteereita. 
Analyysipatteristoa on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa 
kattamaan esimerkiksi hulevesien hallinnan kannalta tärkei-
tä ulosteperäisiä saastelähteitä, kuten kotitalouksien lemmik-
kieläinten jätösten tai hevostalouden aiheuttama saaste-
kuorma. Saastelähteiden geenimarkkereiden analytiikkaa 
voidaan soveltaa laajasti Suomessa vesivarojen kuormitusta 
selvittävissä tutkimuksissa. Saastelähteiden tunnistaminen 
mahdollistaa toimenpiteiden oikeanlaisen kohdentamisen 
saastumisen vähentämiseksi tai poistamiseksi. Kehitettyjä 
menetelmiä voidaan käyttää suolistoperäisten saastelähtei-
den tunnistamiseen talousvesien ja vesivarojen saastumisti-
lanteita selvitettäessä. 

• Mikrobiologiset jäljitysmenetelmät perustuvat sellaisten suolis-

 tobakteereiden tunnistamiseen, jotka ovat aina läsnä tietyn 

 isäntäeläimen ulosteissa, ja joita ei esiinny muualla. 

• ’Isäntäspesifisiä’ mikrobeja on muun muassa Bacteroidales-lah-

 kon bakteereissa. 

• Bakteerit voidaan havaita kvantitatiivisia geenimonistusteknii-

 koita (qPCR) käyttäen. 

• Analyysi tehdään laboratorioon toimitetusta, vähintään kahden 

 litran vesinäytteestä. 

• Saastelähteiden tunnistaminen edellyttää yleensä MST-indikaat-

 torien yhdistelmän käyttöä eli tiettyä vesinäytettä testataan 

 usealla rinnakkaisella qPCR-testillä.

• MST-menetelmiä ei ole aiemmin käytetty Suomessa, vaikka 

 niiden käyttö vesivarojen laadunhallinnan työkaluna on jo mel-

 ko vakiintunutta joissakin muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa ja 

 Ranskassa.

  TUTKIMUS
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O lennaisten asioiden erottaminen 
epäolennaisista ja vaikutusten 
mittasuhteiden parempi ymmär-

täminen ovat keskeisiä tavoitteita ympä-
ristövaikutusten arvioinnissa. Arvioinnin 
perusteiden ymmärtämiseksi tarvitaan jär-
jestelmällisiä ja havainnollisia menetelmiä, 
jotka nojautuvat laajalti hyväksyttyihin 
arviointiperiaatteisiin. Muutoin päädy-
tään helposti siihen, että julkisessa kes-
kustelussa merkittävimmiksi vaikutuksik-
si määrittyvät äänekkäimpiin intresseihin 
kohdistuvat vaikutukset. Itämereen raken-
nettu Nord Stream -kaasuputki on hyvä 
esimerkki hankkeesta, jossa ennen YVAa 
julkisessa keskustelussa esitetyt näkemyk-
set olivat hyvin kaukana toisistaan. YVAssa 
järjestelmällisesti tuotettu tieto vaikutuk-
sista vaikutti kuitenkin julkiseen keskuste-
luun lähentäen eri tahojen vaikutuksia kos-
kevia näkemyksiä. 

Vuosina 2012–2015 toteutetussa IM-
PERIA-hankkeessa (LIFE11 ENV/
FI/905) on tunnistettu ja kehitetty työ-
kaluja ja käytäntöjä ympäristövaikutusten 
arviointityön tueksi. Hankkeessa pyrittiin 
vastaamaan useisiin viime vuosina esille 
nousseisiin YVA-menettelyn osin ristirii-
taisiinkin kehittämistavoitteisiin; yhtääl-
tä arviointien tulisi olla laadukkaita, katta-
via, yksityiskohtaisia ja vuorovaikutteisia, 
mutta toisaalta myös olennaisiin asioihin 
keskittyviä, keskeisimpiä ympäristöriskejä 
tunnistavia sekä kestoltaan ja kustannuksil-

taan kohtuullisia. Esittelemme tässä artik-
kelissa IMPERIA-hankkeen tärkeimmän 
tuotoksen eli vaikutusten merkittävyyden 
järjestelmälliseen arviointiin kehitetyn AR-
VI-lähestymistavan.

Merkittävyyden arviointi haastaa 
asiantuntijat ja maallikot 
IMPERIA-hankkeen aluksi kartoitettiin 
laajalti aihepiirin kansainvälistä ja koti-
maista kirjallisuutta. Kartoituksen keskei-
set tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti: 
Ensinnäkin, vaikutusten merkittävyyden 
arviointi on YVAn keskeinen, mutta myös 
ehkä vaikein tehtävä. Toiseksi, ei ole yk-
simielisyyttä siitä, miten merkittävyyt-
tä tulisi arvioida; osin sen vuoksi käytän-
nöt ja terminologia ovat olleet kirjavia niin 
Suomessa kuin maailmalla. Kolmanneksi, 
merkittävyyden arviointi on aina arvosi-
donnaista ja myös tulkinnanvaraista. Tä-
mä käy hyvin ilmi tunnetun YVA-asian-
tuntijan David Lawrencen määritelmästä 
”Significance determination in EIA [Envi-
ronmental Impact Assessment] practice ma-
kes judgments about what is important, de-
sirable or acceptable. It also interprets degrees 
of importance.” Neljänneksi, viestintä vai-
kutusten merkittävyyden arvioinnin tulok-
sista ja niiden perusteista on vaikeaa han-
kalan terminologian vuoksi. Viidenneksi, 
YVA-hankkeissa tulisi keskittyä merkittä-
vimpiin vaikutuksiin, sillä liian usein suu-
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ri osa resursseista menee kokonaisuuden kannalta epäolen-
naisten vaikutusten hyvinkin yksityiskohtaiseen tarkasteluun.

Vuonna 2014 voimaan tulleen YVA-direktiivin muutok-
sen (2014/52/EU) eräänä tavoitteena on lisätä YVA-menette-
lyn vaikuttavuutta hanketta koskevaan lupapäätöksentekoon. 
Tavoitteena on myös parantaa YVA-menettelyiden kustan-
nustehokkuutta, mihin liittyy myös vaikutusten merkittä-
vyyden arvioinnin korostaminen.

ARVIstako apua?
IMPERIA-hankkeessa kehitetyssä ARVI-lähestymistavassa 
vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vaikutuskohteen herk-
kyyden ja hankkeesta mahdollisesti aiheutuvan muutoksen 
perusteella seuraavasti (Kuva 1):

1. Arvioidaan kohteen herkkyys sen ominaispiirteiden 
 (olemassa oleva lainsäädäntö, yhteiskunnallinen merkitys 
 ja alttius muutoksille) perusteella
2. Arvioidaan hankkeesta aiheutuvan muutoksen suuruus 
 sen ominaispiirteiden (voimakkuus ja suunta, laajuus ja 
 kesto mukaan lukien ajoittuvuus ja jaksollisuus) perusteella
3. Muodostetaan arvio vaikutuksen merkittävyydestä em. 

 arvioiden perusteella kohteen herkkyydestä ja muutok-
 sen suuruudesta hyödyntäen esimerkiksi viitteellistä 
 taulukkoa (Taulukko 1)

Arvioinnin tueksi on IMPERIA-hankkeessa koottu eri vai-
kutuksille luokitteluasteikkoja, joita voidaan käyttää määri-
teltäessä kohteen herkkyyttä ja muutoksen suuruutta. Työssä 
kehitetty Excel-pohjainen ARVI-työkalu tarjoaa YVA-hank-
keen projektipäällikölle keinon kerätä vaikutuksia arvioivien 
asiantuntijoiden merkittävyysarvioinnit suoraan sähköisten 
lomakkeiden avulla ja koostaa tuloksista taulukoita ja kuvaa-
jia, joita voidaan sellaisenaan hyödyntää YVA-selostuksissa.

ARVI-lähestymistapaa voidaan sellaisenaan tai sen piirteitä 
hyödyntäen soveltaa YVA-menettelyn eri vaiheissa (Kuva 2). 
Tähänastiset soveltamiskokemukset rajoittuvat kuitenkin ar-
viointiselostusvaiheeseen.

Teoriasta käytäntöön 
ARVI-lähestymistavan testauksessa pilotteina olivat Piipa-
rinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston YVA, 
Vihdin jätevesihuollon vaihtoehtojen YVA sekä Suomen 
ja Viron välinen maakaasuputki eli Balticconnector-YVA. 
Lisäksi lähestymistapaa on sovellettu Helsingin energia-Kuva 1

Lainsäädännöllinen 
– Lait
– Ohjelmat
Ohjeistotohjaus

Yhteiskunnallinen 
merkitys

Vaikutuskohteen 
herkkyys

– Ohjeistot
– Kaavoitus

– Virkistyskäyttöarvot
– Luontoarvot
Vaikutuksen kokijoiden määrämerkitys

Alttius muutoksille

herkkyys – Vaikutuksen kokijoiden määrä
– Ristiriitojen mahdollisuus

– Kyky sietää muutoksia
– Herkkien kohteiden määrä

Voimakkuus ja 
suunta

Vaikutuksen 
merkittävyys – Raja‐ ja ohjearvot

– Muutoksen vakavuus
– Muutoksen oleellisuussuunta

Alueellinen laajuusMuutoksen suuruus

Muutoksen oleellisuus

– Maantieteellinen alue

Kesto
– Palautuvuus
– Ajoitus
– Jaksottaisuus ja säännöllisyys

Kuva 1. ARVI-lähestymistapa vaikutusten 
merkittävyyden arviointiin.

Kielteinen Myönteinen

Erittäin suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei muutosta Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin suuri

Vähäinen Suuri* Kohtalainen* Vähäinen Vähäinen Ei vaikutusta Vähäinen Vähäinen Kohtalainen* Suuri*

Kohtalainen Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei vaikutusta Vähäinen Kohtalainen Suuri Suuri

Suuri Erittäin suuri Suuri Suuri Kohtalainen* Ei vaikutusta Kohtalainen* Suuri Suuri Erittäin suuri

Erittäin suuri Erittäin suuri Erittäin suuri Suuri Suuri* Ei vaikutusta Suuri* Suuri Erittäin suuri Erittäin suuri

* Etenkin näissä tapauksissa merkittävyys voi olla tarpeen arvioida vähäisemmäksi, mikäli herkkyys tai muutos on luokan alarajalla

Vaikutuksen 
merkittävyys

Ko
ht
ee

n 
he

rk
ky
ys

Muutoksen suuruus

Taulukko 1. Viitteellinen taulukko vaikutuksen merkittävyyden arvioimiseksi kohteen herkkyyden ja hankkeen aiheuttaman 
muutoksen suuruuden perusteella.
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vaihtoehtoja koskevassa YVAssa (Helsingin Energia 2014). 
IMPERIAn ensimmäisessä pilottihankkeessa sovellettiin kol-
miportaista merkittävyysasteikkoa (vähäinen–kohtalainen–
suuri merkittävyys). Myöhemmin merkittävyysasteikkoa täy-
dennettiin lisäämällä uusi luokka, ”erittäin suuri”. Yksi syy 
muutokseen oli se, että havaintojen perusteella asiantuntijat 
tuntuivat välttävän äärimmäisen luokan käyttöä tilanteessa, 
jossa vaikutusarvioon liittyy monenlaista epävarmuutta. 

ARVI-lähestymistapaa voidaan myös hyödyntää vuorovai-
kutteisesti suunnittelun apuvälineenä. Esimerkiksi Helsingin 
Energian hankkeessa vaihtoehtoja muutettiin suunnittelun 
kuluessa niin, että merkittävimmiltä kielteisiltä vaikutuksil-
ta vältyttiin. Taulukkoon 2 on koottu ARVI-lähestymistavan 
etuja ja haasteita pilottikokemusten perusteella.

Mitä ARVIn tuloksesta voidaan päätellä? 

ARVI-lähestymistavan avulla voidaan arvioida vaikutuksen 
merkittävyyttä, mutta olennainen kysymys on, kuinka näin 
saatua tulosta voidaan hyödyntää YVAssa tarkoitettujen mer-
kittävien kielteisten vaikutusten tunnistamisessa. Haasteena 
on se, että myös ARVI-lähestymistavan avulla saadusta arvi-
osta voi olla hyvin erilaisia tulkintoja (Kuva 3). Käsityksem-
me mukaan ainakin vaikutukset, jotka saavat kohtalaista suu-
remmat merkittävyysarviot ARVI-lähestymistavalla, voidaan 
luonnehtia merkittäviksi. 

Merkittävyysarvioinnin tuloksesta ei voida myöskään 
päätellä sitä, onko hanke toteuttamiskelpoinen lainsäädän-
nön näkökulmasta, sillä eri laeissa on erilaisia tulkintoja sil-
le, voivatko haitalliset vaikutukset estää hankkeen toteutuk-
sen. Esimerkiksi kompensaatioperiaatteeseen perustuvien 
lakien, kuten vesilain, mukaan hanke voidaan tietyissä tilan-
teissa toteuttaa merkittävistä haittavaikutuksista huolimat-
ta, jos hankkeen yhteiskunnalliset hyödyt ovat huomattavas-
ti suuremmat kuin haitat. Lopullinen ratkaisu siitä, ovatko 
vaikutukset niin merkittäviä, että hanketta ei voida hyväk-
syä, tapahtuu joko hankevastaavan omana päätöksenä, kun-
nallisessa päätöksenteossa, lupaviranomaisissa ja eri oikeus-
asteissa.

Hyviä käytäntöjä merkittävyyden arviointiin
IMPERIA-hankkeen periaatteiden mukaan merkittävyyden 
arviointi on onnistunut, jos:
• käytetyt käsitteet on määritelty ja niitä käytetään yhden-
 mukaisesti, 
•	 merkittävyyden arviointi perustuu loogiseen viitekehyk-
 seen ja on järjestelmällistä ja läpinäkyvää, 
•	 merkittävyyden arviointiin liittyvä arvosidonnaisuus 
 tuodaan esille esimerkiksi kuvaamalla, kuinka eri osapuo-
 let kokevat vaikutusten merkittävyydet, ja 
•	 olennaisten vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden
 arviointi sisältyvät hankkeen eri vaiheisiin (Kuva 2), ja ne 
 myös vaikuttavat arvioinnin kulkuun siten, että painopis-
 te on merkittävimmiksi arvioiduissa vaikutuksissa.

Kuva 2

Onko tarvetta YVAlle?Onko tarvetta YVAlle?
(YVA‐laki 1994/468) 

Mitä vaikutuksia selvitetään ja missä  A

laajuudessa?
(Arviointiohjelma, YVA‐laki 1994/468)

Mitkä ovat merkittävimpiä vaikutuksia? 

ARVI‐lähestym

p
Onko vaikutus merkittävä?

(Arviointiselostus, YVA‐direktiivi
2014/52/EU)

m
istapa

Miten tulokset raportoidaan? 
(Arviointiselostus, YVA‐laki 1994/468)

Kuva 2. ARVI-lähestymistapa tukee YVA-menettelyn eri vai-
heita.

- Parantaa keskusteluja YVA-asiantuntijoiden välillä

- Auttaa ottamaan kaikki arviointiin vaikuttavat asiat 

 järjestelmällisesti huomioon

- Tukee arviointien perusteltavuutta ja havainnollistaa 

 merkittävyysarvion muodostumista

- Yhtenäistää eri asiantuntijoiden vaikutusarviointeja

- Auttaa tunnistamaan näkemyseroja ja niiden syitä

- Tukee vaikutusselvitysten ja raporttien kohdentamista 

 olennaisiin asioihin

- Parantaa eri hankkeissa tehtyjen vaikutusarviointien 

 vertailtavuutta

- Voi lisätä työmäärää laajoissa hankkeissa, joissa useita 

 vaihtoehtoja

- Lähestymistavan soveltamiseen on monia eri mahdollisuuksia ja 

 kulloinkin toimivimman tunnistamisessa tarvitaan kokemusta 

 YVAsta ja ymmärrystä ARVI-lähestymistavasta

- Kaavamaisesti käytettynä saattaa antaa yksiulotteisen ja liian 

 objektiivisen kuvan vaikutusten merkittävyydestä

- Yksittäinen vaikutuksen kohteeksi joutuva taho saattaa kokea 

 vaikutuksen merkittävyyden aivan eri tavalla

Etuja Haasteita

Taulukko 2. ARVI-lähestymistavan etuja ja haasteita.

Kuva 3

Erittäin suuriSuuriKohtalainenVähäinenEi vaikutustaVaikutuksen merkittävyys 
ARVI läh i ll Erittäin suuriSuuriKohtalainenVähäinenEi vaikutustaARVI‐lähestymistavalla

Onko vaikutus YVAssa
tarkoitettu merkittävä vaikutus?

Hankkeen hyväksyttävyys 
d h k k d

KylläEi

Ei‐hyväksyttäväHyväksyttäväsidosryhmien keskuudessa

Onko hanke yleisesti ottaen 
toteuttamiskelpoinen? EiKyllä

Ei hyväksyttäväHyväksyttävä

 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
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Merkittävyyden arviointiin liittyvän arvosidonnaisuuden 
ymmärtäminen on tärkeää, koska se auttaa hyväksymään, 
että eri osapuolilla voi olla erilaisia näkemyksiä vaikutusten 
merkittävyydestä. Merkittävyyden arviointiin liittyvä tiety-
nasteinen tulkinnanvaraisuus on myös haaste, koska se mah-
dollistaa tarkoitushakuisen arvioinnin eli intressistä riippu-
en vaikutuksen merkittävyyttä voidaan vähätellä tai liioitella. 
Järjestelmällinen, läpinäkyvä ja yleisesti hyväksyttyihin luo-
kitteluasteikkoihin ja periaatteisiin nojautuva merkittävyy-
den arviointi vähentää tätä mahdollisuutta, mutta ei kuiten-
kaan kokonaan poista. 

Lopuksi
IMPERIA-hankkeessa on kiinnitetty paljon huomiota vies-
tintään ja menetelmäkoulutukseen. Niiden ansiosta viestim-
me siitä, että merkittävyyden arviointi on olennainen osa 
YVAa ja ARVI-lähestymistavalla tarkasteluihin saadaan tar-
vittavaa järjestelmällisyyttä ja selkeyttä, on levinnyt laajalle. 
Eräs lähestymistapaa soveltanut asiantuntija kommentoi IM-
PERIA-hanketta seuraavasti:

”IMPERIA on kehittänyt vaikutusten arviointiin liittyvää 
ilmaisua ja arviointiselostusraportteja jo muutamassa vuo-
dessa paljon. IMPERIAn käsitteet ovat levinneet asiantun-
tijoiden tietoisuuteen ja sen myötä asiat tulkitaan samalla 
tavalla. Nyt jokainen pysähtyy pohtimaan, mitä tarkoittaa 
merkittävä vaikutus.”
ARVI-lähestymistavan soveltaminen ei rajoitu vain YVA-

hankkeisiin, vaan sitä voidaan soveltaa kaikissa hankkeissa, 
joissa on tarvetta arvioida vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. 
Lähestymistavan vahvuudet tulevat esiin etenkin hankkeissa, 
jotka sisältävät erityyppisiä vaikutuksia ja näihin liittyviä mo-
nimutkaisia vaikutusmekanismeja sekä erilaisia näkemyksiä 
vaikutusten merkittävyydestä. 

IMPERIA toteutettiin tiiviissä yhteistyössä SYKEn, Jyväs-
kylän yliopiston, Oulun yliopiston Thule-instituutin, Ram-
boll Finland Oy:n ja SITO Oy:n kanssa. Hankkeen rahoi-
tuksesta vastasivat EU, YM ja MMM sekä hankeosapuolet. 
Hankkeessa laaditut raportit, ohjeet ja työkalut löytyvät IM-
PERIA-hankkeen sivuilta (http://imperia.jyu.fi/). 

Kuva 3

Erittäin suuriSuuriKohtalainenVähäinenEi vaikutustaVaikutuksen merkittävyys 
ARVI läh i ll Erittäin suuriSuuriKohtalainenVähäinenEi vaikutustaARVI‐lähestymistavalla

Onko vaikutus YVAssa
tarkoitettu merkittävä vaikutus?

Hankkeen hyväksyttävyys 
d h k k d

KylläEi

Ei‐hyväksyttäväHyväksyttäväsidosryhmien keskuudessa

Onko hanke yleisesti ottaen 
toteuttamiskelpoinen? EiKyllä

Ei hyväksyttäväHyväksyttävä

Kuva 3. Tulkintoja sille, miten ARVI-lähestymistavan avulla tehtyjä arvioita voidaan tulkita eri yhteyksissä. 
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Kempeleessä sijaitsevalle Lakeuden Kes-
kuspuhdistamolle on asetettu vaatimus 
tehostetusta typenpoistosta kesäaikaan. 
Typenpoistoteho Lakeuden Keskuspuh-
distamolla määritetään jälkikäsittelykos-
teikolta lähtevästä vedestä. Myös Oulun 
jätevedenpuhdistamolle on asetettu vaati-
mus tehostetusta typenpoistosta prosessi-
lämpötilan ylittäessä 12 °C. 

Perämeren ominaispiirteet ja 
kuormitus
Perämeri ulottuu Tornionjoen suistos-
ta Merenkurkkuun. Itämeren eteläisem-
mistä altaista poiketen Perämeren veden 
vaihtuvuus on melko nopeaa ja suolapi-
toisuus jokien tuoman makean veden vai-
kutuksesta johtuen pieni. Jokivedet ovat 
hyvin humuspitoisia, mikä vaikuttaa Pe-
rämeren vedenlaatuun. Jokien tuoma run-
sas typpikuorma sekä typen hidas poistu-
minen ilmakehään aiheuttavat Perämeren 
fosforirajoitteisuuden. Perämeren tila on 
kohtalaisen hyvä, eikä massiivisia sinilevä-
kukintoja tai typpeä sitovia sinileviä esiin-
ny vastaavasti kuin eteläisellä Itämerellä 
(Kronholm ym. 2005). 

Rannikkoalueilla olosuhteet ja veden-

KAISA SAVOLAINEN
projektitutkija (31.12.2014 asti) 
E-mail: kaisam.savolainen@gmail.com

SIMO TAMMELA 
tutkijatohtori (31.12.2014 asti)

BJØRN KLØVE 
professori 

Kaikki kirjoittajat ovat Oulun 
yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan 
tutkimusryhmästä. 

Yhdyskuntajätevesien 
typpikuorma Perämeren 
rannikkovesissä: 
onko typen poisto tarpeen?

P erämeren rannikkovesiin johdetaan 
yhdyskuntajätevesiä useilta asukas-
vastineluvultaan 30  000–40  000 

sekä yhdeltä asukasvastineluvultaan yli 
100 000 henkilön jätevedenpuhdistamol-
ta (Kuva 1). Jätevesien sisältämä typpi saat-
taa vaikuttaa rannikkovesien kasviplank-
tontuotantoon ja ekologiseen tilaan. 
Typpikuormituksen merkitys korostuu 
perustuotannon ollessa typpi- tai yhteis-
rajoitteista. Perämeren avovesialueet ovat 
aiempien tutkimustulosten mukaan voi-
makkaasti fosforirajoitteisia, mutta ran-
nikkovedet ovat ajoittain myös typpira-
joitteisia (Tamminen & Andersen 2007, 
Kronholm ym. 2005). Perämeren ranni-
kolla sijaitsevien jätevedenpuhdistamojen 
typpikuormituksen vaikutuksia rannikko-
vesien laatuun ja rehevöitymiseen on selvi-
tetty kahdessa Oulun yliopiston toteutta-
massa tutkimushankkeessa. 

Typpeä on valtioneuvoston asetuksen 
mukaan poistettava yhdyskuntajätevesis-
tä, jos typpikuorman vähentämisellä voi-
daan parantaa vesien tilaa. Typenpoiston 
tarve selvitetään jätevedenpuhdistamon 
ympäristölupahakemuksessa ja ratkais-
taan ympäristöluvassa. Perämeren ranni-
kolla sijaitsevista jätevedenpuhdistamoista 

 JÄTEVEDET

Koska Perämeri on pääsääntöisesti fosforirajoitteinen, ei useimmille Perä-
meren rannikon jätevedenpuhdistamoille ole asetettu typenpoistovaati-
musta. Typenpoistoa Pohjois-Suomessa hankaloittaa jätevesien alhainen 
lämpötila, typenpoiston korkeat kustannukset sekä tiedon puute typpi-
kuormituksen vaikutuksista vastaanottavassa vesistössä. Tässä tutkimuk-
sessa selvitettiin Perämeren rannikon suurimpien jätevedenpuhdistamoi-
den typpikuormituksen vaikutuksia rannikkovesien tilaan. 
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 KALATIET

missä  c on pitoisuus [m V-1], 
 t aika, 
 W kuormitus [m t-1], 
 V vesialueen tilavuus ja 
 λ aineen häviämistä kuvaava kerroin, joka voidaan
 määrittää myös seuraavasti

  

missä  Q on virtaama [V t-1], 
k aineen reaktiovakio mallinnettavalla vesialueella [t-1], 
 aineen laskeutumisnopeus ja 
H vesialueen keskimääräinen syvyys. 

 JÄTEVEDET

laatu vaihtelevat. Suuret joet laskevat pääosin Perämeren 
pohjoisrannikolle. Etelärannikolla jokien vaikutus on pie-
nempi. Toisaalta etelärannikolla maatalous aiheuttaa enem-
män ravinnekuormitusta kuin pohjoisessa. Perämeren ran-
nikolla on myös merkittävää teollisuutta ja siitä johtuvaa 
jätevesikuormitusta. Yhdyskuntajätevesien aiheuttaman 
kuormituksen on arvioitu olevan muutamia prosentteja kai-
kesta Perämeren typpi- ja fosforikuormituksesta (Kronholm 
ym. 2005).

Typpikuormituksen vaikutusten arviointi  
mallintamalla ja ravinnelisäyskokein
Jäteveden poiston vaikutusten arvioimiseksi laadittiin jokai-
selle tutkimuskohteelle (Kuva 1) matemaattinen malli, jo-
ka kuvaa jätevedenpuhdistamon purkupisteen ympäristön 
pintaveden kokonaistyppipitoisuutta keskiarvoisena vuon-
na. Typpipitoisuuden mallinnus tehtiin eri kuormitustilan-
teille, joissa jätevedenpuhdistamon typenpoistoteho vaihteli. 
Mallinnusalueiden tilavuus oletettiin vakioksi ja vesimas-
sa täysin sekoittuneeksi. Tällöin vesialueen massatase on 
muotoa (Chapra 2008, 65):

   (1)

poistuminen ilmakehään aiheuttavat Perämeren fosforirajoitteisuuden. Perämeren tila on 
kohtalaisen hyvä, eikä massiivisia sinileväkukintoja tai typpeä sitovia sinileviä esiinny 
vastaavasti kuin eteläisellä Itämerellä (Kronholm ym. 2005).  
 
Rannikkoalueilla olosuhteet ja vedenlaatu vaihtelevat. Suuret joet laskevat pääosin Perämeren 
pohjoisrannikolle. Etelärannikolla jokien vaikutus on pienempi. Toisaalta etelärannikolla 
maatalous aiheuttaa enemmän ravinnekuormitusta kuin pohjoisessa. Perämeren rannikolla on 
myös merkittävää teollisuutta ja siitä johtuvaa jätevesikuormitusta. Yhdyskuntajätevesien 
aiheuttaman kuormituksen on arvioitu olevan muutamia prosentteja kaikesta Perämeren typpi- 
ja fosforikuormituksesta (Kronholm ym. 2005). 
  
Typpikuormituksen vaikutusten arviointi mallintamalla ja ravinnelisäyskokein 
 
Jäteveden poiston vaikutusten arvioimiseksi laadittiin jokaiselle tutkimuskohteelle (Kuva 1) 
matemaattinen malli, joka kuvaa jätevedenpuhdistamon purkupisteen ympäristön pintaveden 
kokonaistyppipitoisuutta keskiarvoisena vuonna. Typpipitoisuuden mallinnus tehtiin eri 
kuormitustilanteille, joissa jätevedenpuhdistamon typenpoistoteho vaihteli. Mallinnusalueiden 
tilavuus oletettiin vakioksi ja vesimassa täysin sekoittuneeksi. Tällöin vesialueen massatase 
on muotoa (Chapra 2008, 65): 
 

,    (1) 
 
missä  c on pitoisuus [m V-1],  

t aika,  
W kuormitus [m t-1],  
V vesialueen tilavuus ja  
λ aineen häviämistä kuvaava kerroin, joka voidaan määrittää myös seuraavasti 
 

 ,    (2) 
 
missä  Q on virtaama [V t-1],  

k aineen reaktiovakio mallinnettavalla vesialueella [t-1],  
 aineen laskeutumisnopeus ja  

H vesialueen keskimääräinen syvyys.  
 

Mallinnustyön lähtötiedoiksi kerättiin aineistoa mallinnusalueille eri kuormituslähteistä 
tulevasta typpikuormituksesta. Jokaisesta kuormituslähteestä aiheutuvalle päivittäiselle 
typpikuormitukselle laadittiin matemaattinen sovitus. Eri kuormituslähteiden aiheuttama 
pitoisuusvaste mallinnusalueella voitiin tämän jälkeen matemaattisesti määrittää yhtälöstä 1. 
Tutkimuskohteiden typpipitoisuuden muutoksia mallinnettiin eri kuormituslähteiden 
pitoisuusvasteiden summana. 
 
Malli sovitettiin vastaamaan kunkin mallinnusalueen velvoitetarkkailupisteiden 
typpipitoisuushavaintojen mediaaniarvoja valitulla ajanjaksolla. Jokaisella tutkimuskohteella 
yksi mallinnetuista jätevesikuormitustilanteista oli viime vuosien jätevesikuormitustilanteen 
mukainen. Lisäksi kaikilla kohteilla mallinnettiin jätevesikuormitustilanne, jossa 
jätevedenpuhdistamolla on 60  tai 70 prosentin typenpoistoteho kesäaikaan tai ympäri vuoden.  
 

(2)

Kuva 1. Perämeren rannikolla sijaitsevat asukasvastineluvul-
taan yli 30 000 henkilön jätevedenpuhdistamot.

Kuva 2. Näytteenotto rannikkovesistä.

Mallinnustyön lähtötiedoiksi kerättiin aineistoa mallin-
nusalueille eri kuormituslähteistä tulevasta typpikuormituk-
sesta. Jokaisesta kuormituslähteestä aiheutuvalle päivittäisel-
le typpikuormitukselle laadittiin matemaattinen sovitus. Eri 
kuormituslähteiden aiheuttama pitoisuusvaste mallinnusalu-
eella voitiin tämän jälkeen matemaattisesti määrittää yhtälös-
tä 1. Tutkimuskohteiden typpipitoisuuden muutoksia mallin-
nettiin eri kuormituslähteiden pitoisuusvasteiden summana.

Malli sovitettiin vastaamaan kunkin mallinnusalueen vel-
voitetarkkailupisteiden typpipitoisuushavaintojen mediaani-
arvoja valitulla ajanjaksolla. Jokaisella tutkimuskohteella yksi 
mallinnetuista jätevesikuormitustilanteista oli viime vuosien 
jätevesikuormitustilanteen mukainen. 

Lisäksi kaikilla kohteilla mallinnettiin jätevesikuormitus-
tilanne, jossa jätevedenpuhdistamolla on 60 tai 70 prosentin 
typenpoistoteho kesäaikaan tai ympäri vuoden.

poistuminen ilmakehään aiheuttavat Perämeren fosforirajoitteisuuden. Perämeren tila on 
kohtalaisen hyvä, eikä massiivisia sinileväkukintoja tai typpeä sitovia sinileviä esiinny 
vastaavasti kuin eteläisellä Itämerellä (Kronholm ym. 2005).  
 
Rannikkoalueilla olosuhteet ja vedenlaatu vaihtelevat. Suuret joet laskevat pääosin Perämeren 
pohjoisrannikolle. Etelärannikolla jokien vaikutus on pienempi. Toisaalta etelärannikolla 
maatalous aiheuttaa enemmän ravinnekuormitusta kuin pohjoisessa. Perämeren rannikolla on 
myös merkittävää teollisuutta ja siitä johtuvaa jätevesikuormitusta. Yhdyskuntajätevesien 
aiheuttaman kuormituksen on arvioitu olevan muutamia prosentteja kaikesta Perämeren typpi- 
ja fosforikuormituksesta (Kronholm ym. 2005). 
  
Typpikuormituksen vaikutusten arviointi mallintamalla ja ravinnelisäyskokein 
 
Jäteveden poiston vaikutusten arvioimiseksi laadittiin jokaiselle tutkimuskohteelle (Kuva 1) 
matemaattinen malli, joka kuvaa jätevedenpuhdistamon purkupisteen ympäristön pintaveden 
kokonaistyppipitoisuutta keskiarvoisena vuonna. Typpipitoisuuden mallinnus tehtiin eri 
kuormitustilanteille, joissa jätevedenpuhdistamon typenpoistoteho vaihteli. Mallinnusalueiden 
tilavuus oletettiin vakioksi ja vesimassa täysin sekoittuneeksi. Tällöin vesialueen massatase 
on muotoa (Chapra 2008, 65): 
 

,    (1) 
 
missä  c on pitoisuus [m V-1],  

t aika,  
W kuormitus [m t-1],  
V vesialueen tilavuus ja  
λ aineen häviämistä kuvaava kerroin, joka voidaan määrittää myös seuraavasti 
 

 ,    (2) 
 
missä  Q on virtaama [V t-1],  

k aineen reaktiovakio mallinnettavalla vesialueella [t-1],  
 aineen laskeutumisnopeus ja  

H vesialueen keskimääräinen syvyys.  
 

Mallinnustyön lähtötiedoiksi kerättiin aineistoa mallinnusalueille eri kuormituslähteistä 
tulevasta typpikuormituksesta. Jokaisesta kuormituslähteestä aiheutuvalle päivittäiselle 
typpikuormitukselle laadittiin matemaattinen sovitus. Eri kuormituslähteiden aiheuttama 
pitoisuusvaste mallinnusalueella voitiin tämän jälkeen matemaattisesti määrittää yhtälöstä 1. 
Tutkimuskohteiden typpipitoisuuden muutoksia mallinnettiin eri kuormituslähteiden 
pitoisuusvasteiden summana. 
 
Malli sovitettiin vastaamaan kunkin mallinnusalueen velvoitetarkkailupisteiden 
typpipitoisuushavaintojen mediaaniarvoja valitulla ajanjaksolla. Jokaisella tutkimuskohteella 
yksi mallinnetuista jätevesikuormitustilanteista oli viime vuosien jätevesikuormitustilanteen 
mukainen. Lisäksi kaikilla kohteilla mallinnettiin jätevesikuormitustilanne, jossa 
jätevedenpuhdistamolla on 60  tai 70 prosentin typenpoistoteho kesäaikaan tai ympäri vuoden.  
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Yksittäisillä tutkimuskohteilla oli myös muita mallinnus-
tilanteita. Esimerkiksi Kemin jätevedenpuhdistamolla jou-
dutaan nykytilanteessa useina vuosina ohijuoksuttamaan 
jätevettä lumen sulannan aikaan, ja Kemin edustalla mallin-
nettiin jätevesikuormitustilanteita ilman ohijuoksutuksia ja 
ohijuoksutukset huomioiden. 

Mallinnuksen lisäksi tutkimuksessa selvitettiin minimira-
vinnetta jätevedenpuhdistamoiden purkupisteiden läheisyy-
dessä sekä arvioitiin ravinnekuormituksen vaikutusta rannik-
koalueen leväkasvuun ravinnelisäyskokeiden avulla. Kokeita 
tehtiin kahden kesän aikana, ensimmäisenä kesänä neljällä 
kohteella ja toisena kesänä kolmella. Jätevesien vaikutusalu-
eelta noudettuihin vesinäytteisiin (Kuva 2) lisättiin typpeä 
ja fosforia. Ravinnelisäykset tehtiin kokeiden alussa. Käy-
tetty fosforilisäys oli 20 µg l-1 fosfaattifosforia ja typpilisäys 
80 µg l-1 ammoniumtyppeä. 

Jokaisessa kokeessa oli kahdeksan osanäytettä, joista kah-
teen lisättiin fosforia, kahteen typpeä ja kahteen molempia 
ravinteita. Lisäksi kokeessa oli kaksi kontrolliyksikköä, joihin 
ei lisätty ravinteita. Ravinnelisäysten vaikutuksia kasviplank-
tonbiomassaan seurattiin kuuden vuorokauden ajan. Näyt-
teet pidettiin kokeiden ajan kasvatuskaapissa (Kuva 3), jonka 
lämpötila säädettiin vastaamaan veden lämpötilaa näytteen-
ottohetkellä ja valot sammumaan näytteenottopisteen aurin-
gonlaskun ja -nousun väliseksi ajaksi. Koetulokset osoitta-
vat ravinnerajoitteisuutta, mikäli ravinnelisäykset aiheuttavat 
kasviplanktonbiomassan kasvua.

Mallinnustulokset
Mallinnustulokset osoittavat typenpoiston tehostamisen 
jätevedenpuhdistamoilla pienentävän tutkimuskohteiden 
kesäaikaista typpipitoisuutta 10–80  µg  l-1 (Taulukko 1). 

Kuva 3. Ravinnelisäyskokeen osanäytteet kasvatuskaapissa.

 Liminganlahti 1 151 0,86 5,7 0,6 0,9 
257–324

  
300–8000

 110–830 
30

 10

 2 112 0,51 4,6 1,0 1,4    80–560  20

 Oulu 1 66 0,64 9,7 4,3 6,5 1515 191 6000–16000 16–280 40 25

 2 30 0,22 7,3   4,1 6,3   2000–6600 7–200  50

 Raahe 38 0,11 2,9 1,0 1,5 204  5-800 8–105 20 80

 Pietarsaari 12 0,046 3,8 5,0 21,5 315 507 100–10000 5–210 30 45

 Kokkola A 37 0,22 5,9 1,0 1,6 374 600  8–350 20 50

 B    0,7 1,6      

 Kemi A 17 0,049 2,8 3,9 9,7 255 2501) 150–33002) 1–50 15 80

 B    4,0 9,5      

 Kalajoki3) A 42 0,27 6,4 3,5 3,5 150  2500–25000 8–300  

 B    2,0 4,4      

Mallinnuskohde
 A  V  H  λ min λ max Jätevesi Teollisuus Joet Hajakuorma Typenpoisto- Δc(Ntot) 

   [km2] [km3] [m] [10-2 d-1] [10-2 d-1]  [kgN/d]  [kgN/d] [kgN/d] [kgN/d] teho [%] [µg/l]

1)n. 50 % teollisuuden kokonaistyppikuormituksesta Kemin edustalle
2)1-5 % Kemijoen kokonaistyppikuormituksesta Kemin edustalle
3)jätevedenpuhdistamo rakennusvaiheessa

Taulukko 1. Tutkimuskohteiden mallinnusparametrit ja typpikuormitustiedot sekä jätevedenpuhdistamon keskimääräinen ty-
penpoistoteho 2000-luvun alussa ja kokonaistyppipitoisuuden kesäaikainen väheneminen (Δc) mallinnustilanteessa, jossa jäte-
vedenpuhdistamolla tehostettu typenpoisto kesäaikaan. Kempeleessä ja Oulussa kaksi erikokoista mallinnusaluetta 1 ja 2. Kokko-
lassa, Kalajoella ja Kemissä kaksi sovitusta A ja B, joista vaihtoehdossa B λ:n tekijät määritetty erikseen yhtälön 2 mukaan.
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Mallinnusalueiden ulkopuolella sijaitsevien vähemmän typ-
pikuormittuneiden havaintopisteiden typpipitoisuuksiin ver-
rattuna tulokset jopa 80 µg l-1 typpipitoisuuden alenemises-
ta vaikuttavat kuitenkin epätodennäköisiltä. Virtausolojen 
yksinkertaistaminen tuo mallinnukseen jonkin verran epä-
varmuutta, jota voisi pienentää kohdekohtaisella virtaus- ja 
kulkeutumismallinnuksella. Tämän hankkeen tulokset ovat 
kuitenkin suuntaa antavia. 

Jäteveden typpikuormituksen pienenemisen vaikutus typ-
pipitoisuuteen vaihtelee muun muassa tutkimuskohteiden 
muista typpikuormituslähteistä ja veden vaihtuvuudesta riip-
puen. Mallinnustulosten perusteella jokainen kohde on eri-
lainen. Kempeleen edustalla Liminganlahdella sekä Raahen 
ja Kokkolan edustalla λ on samaa suuruusluokkaa (Tauluk-
ko 1). Näiden kohteiden mallinnettu vesitilavuus on toisis-
taan huomattavasti poikkeava. Tämän perusteella voidaan 
olettaa että Raahen mallinnusalueella veden vaihtuvuus on 

erittäin hidasta (pieni λ ja pieni V) kun taas Liminganlah-
della veden vaihtuvuus on nopeaa (pieni λ ja suuri V). Kala-
joen, Oulun ja Pietarsaaren mallinnusalueita kuormittaa jä-
teveden lisäksi suuri joki, mutta joen virtaus myös kasvattaa 
alueen vedenvaihtuvuutta. Tämä ilmenee suurena λ arvona. 
Myös Kemin mallin λ arvo on suuri, mutta mallinnusalueen 
tilavuus on pieni ja etenkin kesäaikana jätevesi edustaa huo-
mattavaa osaa alueen kuormituksesta.

Ravinnelisäyskokeiden tulokset
Näytteenottopäivien liuenneiden ravinteiden suhteiden 
perusteella arvioituna tutkimuskohteet vaikuttavat lähin-
nä fosforirajoitteisilta, mutta nähtävissä on myös ajoittaista 
typpi- ja yhteisrajoitteisuutta (Kuva 4). Eteläisimmillä tut-
kimuskohteilla myös ravinnelisäyskokeiden aikaiset kloro-
fyllipitoisuuksien ja kasviplanktonin biomassan muutokset 

Kuva 4. Liuenneiden ravinteiden suhteet ravinnelisäyskokeiden näytteenottopäivinä ja Forsbergin et al. (1978) esittämä ravin-
nerajoitteisuuden luokitus. Kun pitoisuushavainto oli alle määritysrajan, pitoisuudeksi oletettiin 50 prosenttia määritysrajasta. 
Erityisesti useimmat fosfaattifosforin pitoisuushavainnot olivat alle määritysrajan 2 µg l-1.

Ajankohta Pietarsaari Kokkola Kalajoki Raahe Liminganlahti Oulu Kemi

Alkukesä P P P NP NP P NP

Keskikesä P P P NP p NP NP

Loppukesä P P P P NP NP NP

Taulukko 2. Tutkimuskohteiden ravinnerajoitteisuus ravinnelisäyskokeiden tulosten perusteella arvioituna. P = fosforirajoittei-
suus, N = typpirajoitteisuus ja NP = yhteisrajoitteisuus.
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osoittivat voimakasta fosforirajoitteisuutta (Taulukko 2). 
Esimerkiksi Kalajoen ja Pietarsaaren edustalta loppukesäl-
lä noudetulla vedellä toteutettujen ravinnelisäyskokeiden ai-
kana määritetyt klorofyllipitoisuudet osoittivat voimakasta 
fosforirajoitteisuutta, sillä fosforilisäysyksiköiden klorofyl-
lipitoisuus oli korkeampi kuin kontrolliyksiköissä, mutta 
typpilisäysyksiköissä klorofyllipitoisuus kokeen lopussa ei 
poikennut kontrolliyksiköstä (Kuva 5). Myös kasviplankto-
nin kokonaisbiomassan erot kokeiden lopussa eri ravinneli-
säysyksiköissä olivat vastaavia. 

Pohjoisemmilla tutkimuskohteilla ravinnelisäyskokeiden 

tulokset osoittivat lähinnä yhteisrajoitteisuutta. Esimerkiksi 
Oulun ja Kemin edustalta heinäkuun lopulla noudetulla ve-
dellä toteutettujen ravinnelisäyskokeiden aikana määritetyt 
klorofyllipitoisuudet näyttivät osoittavan kolmen vuorokau-
den jälkeen yhteisrajoitteisuutta ja kokeen lopussa kuuden 
vuorokauden jälkeen typpirajoitteisuutta (Kuva 6). Samoin 
kehittyi myös kasviplanktonin kokonaisbiomassa kokeiden 
loppuun mennessä. Pohjoisempien tutkimuskohteiden ra-
vinnelisäyskokeiden tulosten perusteella vaikutti kuitenkin 
siltä, että käytetty fosforilisäys kului loppuun ennen kokei-
den loppua, sillä fosfori- ja yhteislisäysyksikköjen klorofyl-

Kuva 5. Klorofyllipitoisuuden muutos eri ravinnekäsittely-yksiköissä Pietarsaaren (vas.) ja Kalajoen loppukesän ravinnelisäysko-
keissa. K = kontrolliyksikkö, ei ravinnelisäystä, P = fosforilisäysyksikkö, N = typpilisäysyksikkö, NP = yhteislisäysyksikkö. 

Kuva 6. Klorofyllipitoisuuden muutos eri ravinnekäsittely-yksiköissä Oulun (vas.) ja Kemin keskikesän ravinnelisäyskokeissa.

 JÄTEVEDET
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lipitoisuus laski kokeiden loppuaikana. Esimerkiksi Kemin 
ravinnelisäyskokeiden lopussa määritetyt ammoniumtyppi- 
ja fosfaattifosforipitoisuudet osoittivat lisätyn fosforin kulu-
neen loppuun, mikä viittaa fosforirajoitteisuuden mahdol-
lisuuteen.

Yhdyskuntajätevesien typpikuormituksen 
merkitys Perämeren rannikolla vaihtelee 
Aiempien tutkimustulosten mukaisesti fosfori on myös tä-
män tutkimuksen tulosten perusteella typpeä merkittäväm-
pi tekijä Perämeren rannikon rehevöitymiskehityksen kan-
nalta. Tutkimustulosten perusteella jätevedenpuhdistamojen 
typenpoiston tehostaminen voi joillain kohteilla parantaa ve-
den laatua ja ekologista tilaa. Monilla kohteilla yhdyskun-
tajäteveden typpikuormitus on vain pieni osa alueen koko-
naiskuormituksesta, mutta esimerkiksi Kemin, Kokkolan ja 
Raahen edustalla yhdyskuntajätevesi aiheuttaa kuivana aika-
na merkittävän osan alueen typpikuormituksesta. 
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V antaanjoki on miljoonan eteläsuoma-
laisen lähivirkistysvesistö ja merkittävä 
luontokohde. Sen ekologinen tila on 

kohentunut 1970-luvulta lähtien huomatta-
vasti. Nykyään joki luokitellaan ekologiselta 
tilaltaan tyydyttäväksi. Kohentumisesta huo-
limatta parantamisen varaa on. Tämä vaatii 
kaikilta vesistöjen käyttäjiltä avointa keskus-
telua, realistisia tavoitteita ja rakentavaa yh-
teistyötä.

Vantaanjoen suurin yksittäinen kuormit-
taja on maatalous, mutta myös muilla yh-
teiskunnan toiminnoilla on vaikutusta veden 
laatuun. Yksi suurimmista kuormittajista on 
yhdyskuntajätevesi. Juuri valmistuneessa opin-
näytetyössä tutkittiin yhdyskuntajätevesipääs-
töistä käytyä ympäristöpoliittista keskustelua 
Vantaanjoen alueella vuosina 2004 – 2014. 
Tutkimuksen aineiston muodostivat pääasi-
assa Helsingin Sanomissa ja Ylen uutissivuilla 
julkaistut artikkelit sekä eri toimijoiden tuotta-
mat raportit ja kirjalliset kannanotot. 

Vantaanjoen yläjuoksun kunnissa jäteve-
denpuhdistamot laskevat vetensä jokeen. Ny-
kyisellä tekniikalla jätevedestä saadaan puh-
distettua lähes kaikki ravinteet. Suurimman 
osan ajasta jokeen laskettava jätevesi on puh-
distettua, mutta toisinaan joko puhdistamol-
la tai viemäriverkossa syntyy ongelmia, jot-
ka johtavat jätevesipäästöihin. Tällöin jokeen 
päätyy joko osittain tai kokonaan puhdista-
matonta jätevettä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
jätevesipäästöjä on riittänyt Vantaanjoella jo-
ka vuodelle. Jätevedet ovat virranneet jokeen, 
kun puhdistusjärjestelmä on ylikuormittu-
nut tai pettänyt. Syynä on joko se, että ve-
den määrä ylittää puhdistusjärjestelmän te-

hon tai järjestelmään tulee vika, esimerkiksi 
pumppu rikkoutuu tai putki tukkeutuu. Mo-
lemmissa tapauksissa jätevesi päästetään pur-
kautumaan vesistöihin. Muuten jätevedet 
tulvisivat rakennuksiin. Virkistyskäyttäjien ja 
jätevedenpuhdistajien välille on syntynyt risti-
riitoja Vantaan jätevesipäästöistä.  Sekä puut-
teelliseksi koettu tiedotus päästöistä että eri 
näkemykset niiden syistä, vaikutuksista ja 
mahdollisista ratkaisuista ovat tulehduttaneet 
keskustelua vuosia. 

Uutisointi ei täysin seuraa 
päästömääriä
Jätevesipäästöjen määrä ja niistä käydyn kes-
kustelun aktiivisuus vaihtelevat. Kesällä 2004 
koettiin poikkeuksellisen raju kesätulva, jon-
ka seurauksena sekä päästöjä että niistä käytyä 
keskustelua oli paljon. Sen jälkeen kevääseen 
2014 asti päästöjä on tullut jonkin verran jo-
ka vuosi, mutta kaikkina vuosina aihe ei ylit-
tänyt valtakunnallisen median uutiskynnys-
tä. Päästöjen lisääntyessä rajusti vuonna 2010 
uutisointi lisääntyi, mutta vaikka päästöt jat-
koivat kasvuaan vuonna 2011, uutisointi al-
koi jo hiipua. Kuva 1 havainnollistaa Van-
taanjoen jätevesipäästöjen kehityksen ja niitä 
koskevan uutisoinnin suhdetta viimeisen 
kymmenen vuoden ajalta. Käyristä näkee, 
että uutisointi ei täysin seuraa päästömääriä 
(esim. vuodet 2005 -2008, vuosi 2011), 
mutta päästömäärien voimakas kasvu näkyy 
uutismäärien voimakkaana kasvuna. Vertailu 
on kuitenkin vain suuntaa-antava.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
käyty keskustelu on koskenut erityisesti sitä, 
olisiko teknisesti mahdollista saneerata jäte-

Vantaanjoen jätevesipäästöjen 
vähentäminen vaatii avoimuutta 
ja yhteistyötä
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Asenteet jätevesipäästöjä kohtaan ovat jyrkentyneet. Erityisesti kalakun-
nostuksien tekijät ovat pitäneet aihetta sitkeästi esillä. Ilmastonmuutok-
sen odotetaan nostavan tulvariskiä. Nykyään päästöjen lopettaminen on 
myös vedenpuhdistamojen pitkän aikavälin tavoite. Se yhdistää Vantaan-
joen alueen toimijoita, mutta ei vielä ratkaise ongelmaa.
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vedenkäsittelyjärjestelmä sellaiseksi, ettei jätevesipäästöjä syntyi-
si. Toinen keskustelunaihe on ollut se, onko tähän varaa. Vie-
lä ennen vuotta 2013 keskustelijat jakautuivat kahteen leiriin. 
Jätevedenpuhdistamojen edustajat ja osa viranomaisista oli sitä 
mieltä, ettei ylivuodoista voi päästä eroon, vaikka ne ovat ikäviä.  

Osa viranomaisista, alueella toimivat luonnonsuojelu- ja ka-
lastonhoitojärjestöt sekä virkistyskäyttäjät taas olivat sitä mieltä, 
että jokin ratkaisu on löydyttävä, samoin rahoitus sen toteut-
tamiseen. Perusteluina mainittiin erityisesti alueen tärkeys vir-
kistyskäyttäjille sekä alueen ekologiset arvot. Lisäksi vedottiin 
siihen, etteivät jätevesipäästöt ole hyväksyttävä tapa tulvaongel-
mien ratkaisemiseen teollisessa yhteiskunnassa. Kun elintaso on 
korkea, myös ympäristön laadulta odotetaan enemmän.

Yhteinen tavoite vähensi ristiriitoja
Vuonna 2013 Vantaanjoen alueen jätevesistä vastaavat organi-
saatiot ottivat viralliseksi tavoitteeksi jätevesipäästöjen lopet-
tamisen. Konkreettista suunnitelmaa tai aikataulua jätevesi-
päästöjen lopettamisesta ei vielä ole tehty. Yhteisen tavoitteen 
löytyminen on kuitenkin liennyttänyt toimijoiden välisiä ris-
tiriitoja. Luonnonsuojelu- ja kalastonhoitojärjestöt ovat aktii-
visesti vaatineet ratkaisuja teknisiin ja taloudellisiin ongelmiin. 
Rakentava keskusteluyhteys osapuolien välillä on löytynyt vas-
ta viime vuosina.

Kuluva vuosi on ollut armelias Vantaanjoen alueen jäteve-
denpuhdistusjärjestelmille. Vähälumisen talven jälkeen sula-
misvesiä ei juuri ollut, eikä rankkoja sateitakaan ole toistaiseksi 
tullut. Kevättulvat eivät ole vielä haastaneet Riihimäen puhdis-
tamon uunituoretta laajennusta.  Vantaanjoen vesistöalueella 
Riihimäen jätevedenpuhdistamo on ollut merkittävä puhdista-
mattomien jätevesien päästäjä viime vuosikymmeninä.

Riihimäen puhdistuslaitoksen ongelmia on lisännyt yleinen 
sekaviemäröinti. Sekaviemäröinnissä jäte-, sade- ja kuivatusve-
det (ns. hulevedet) kulkevat samassa viemärissä jätevedenpuh-
distamolle. Puhdistamolle kulkeutuvat hulevedet kuormittavat 
järjestelmää turhaan. Ongelmaa pahentaa ilmastonmuutoksen 
johdosta Etelä-Suomessa lisääntyvä sateisuus. Sekaviemäreitä 
on pyritty saneeraamaan erillisviemäreiksi, jolloin hulevedet 
johdetaan eri putkistoon kuin jätevedet. Myös yksittäisiä kiin-
teistöjenomistajia tarvitaan kantamaan vastuuta.  Sekaviemä-
reiden saneeraaminen on ajan ja rahan hukkaa, jos tonttien 

viemäröintiliitäntöjä ei tehdä oikein tai omistajat kieltäytyvät 
liittymästä erillisviemäröintiin. 

Avoin viestintä tärkeää
Jätevesipäästöjen lopettamisen tavoite on nyt määritelty, mutta 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan vielä yhteistyötä. Luottamus 
ja keskusteluyhteys säilyvät paremmin, jos viestintä ja tiedon-
saanti on puolin ja toisin avointa. Tarvitaan yhteinen, avoimes-
ti viestitty näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä ja mitä sillä saa-
vutetaan.

Jätevesipäästöjen vähentämisen aikataulujen tulee olla realis-
tisia ja konkreettisia. Realististen aikataulujen ja avoimen vies-
tinnän avulla voidaan välttää turhia ristiriitatilanteita, joissa vir-
kistyskäyttäjät kokevat, ettei heidän ongelmiensa korjaamiseksi 
tehdä mitään ja vesihuoltolaitoksissa koetaan, ettei mikään rat-
kaisuyritys riitä. Esimerkiksi Riihimäen puhdistamon laajenta-
miseen kului suunnitteluineen pari vuotta. Tämä tuntuu virkis-
tyskäyttäjästä helposti pitkältä ajalta, varsinkin jos päästöjä tulee 
joka vuosi. Toisaalta kun Helsingissä tehtiin päätös ohjata kaikki 
jätevedet puhdistamoille, sen toteuttamiseen kului 43 vuotta. 

Myös jätevesipäästöjen lopettaminen kokonaan tulee to-
dennäköisesti olemaan vuosikymmenten projekti. Uutiskynnys 
Vantaanjoen jätevesikuormituksesta ylittyy yleensä silloin, kun 
tulvat nostavat jätevedet vesistöihin.  Päätökset Vantaanjoen tu-
levaisuudesta valmistellaan ja tehdään kuitenkin uutispäivää pi-
demmällä tähtäimellä, samoin konkreettinen työ päästöjen lo-
pettamiseksi. 

Ongelmista huolimatta pääkaupunkiseudun jäteveden-
puhdistus on jo nyt maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Toi-
mivan yhteistyön avulla sitä on mahdollista parantaa entises-
tään. Jos uusia parannuksia onnistutaan kehittämään, niillä voi 
olla kysyntää muuallakin. 

 

Kuva 1: Puhdistamattomat jätevesipääs-
töt Vantaanjokeen sekä jätevesipäästö-
jä koskeva uutisointi vuosina 2004-2014. 
Lähteet: Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistyksen raportit, 
Helsingin Sanomien verkkouutiset, Ylen 
verkkouutiset, Vantaan Sanomien verk-
kouutiset ja Helsingin Uutisten verkko-
uutiset.  
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N s. hajajätevesiasetus tuli voimaan vuoden 2004 alussa. 
Asetuksella pyrittiin saattamaan tehokkaan jäteveden-
puhdistuksen piiriin viemäriverkostoihin liittymättö-

mät uudisrakennukset heti ja aiemmin valmistuneiden raken-
nusten järjestelmät 10 vuoden siirtymäajan kuluessa. Asetus 
kohtasi kritiikkiä, kun kiinteistökohtaiset puhdistamot osoit-
tautuivat kalliiksi eikä niiden puhdistusteho aina yltänyt ase-
tuksen vaatimuksiin. Myös asetuksen ympäristönsuojelullinen 
näkökulma kyseenalaistettiin, koska iso osa asetuksen piiriin 
kuuluvista kiinteistöistä sijaitsi kaukana vesistöistä.

Asetusta uusittiin vuonna 2011. Puhdistusvaatimuksia 
alennettiin, vanhojen kiinteistöjen siirtymäaikaa pidennettiin 
ja iäkkäät kiinteistönomistajat saivat vapautuksen velvoitteista. 
Myös sosiaalisin perustein voitiin myöntää viiden vuoden mit-
tainen vapautus. Tyytymättömyys asetukseen kuitenkin jatkui 
ja eikä uusien puhdistusjärjestelmien toteuttaminen lähtenyt 
käyntiin odotetulla vauhdilla.  

Ympäristöministeriö teetti vuonna 2014 selvityksen haja-
asutusalueiden jätevesijärjestelmien tilasta. Sen mukaan jäteve-
sien puhdistus ei ollut asetuksen mukaisesti hoidettu yhteensä 
yli 200 000 pientalolla tai kesämökillä. Paine muutoksille kas-
voi jälleen ja säädösten uudistustyö lähti uudelleen liikkeelle.

Työryhmän tehtävänanto
Helmikuussa asetetun työryhmän ehdotukset rajattiin koske-
maan ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen vapaut-
tamista velvoitteesta tehostaa talousjätevesien käsittelyä, kun 
kiinteistö ei sijaitse ympäristösuojelullisesti herkillä alueilla 
kuten esim. vesistöjen läheisyydessä tai pohjavesialueella. Li-
säksi työryhmän tuli ottaa kantaa mm. poikkeussäännöksiin 
ja neuvonnan kehittämiseen. Työryhmä selvitti myös niiden 
kansalaisten oikeudellista asemaa, jotka ovat jo tehostaneet jä-
tevesien käsittelyä voimassa olevien säännösten vaatimusten 
mukaisiksi, mutta joiden osalta vaatimuksia mahdollisesti esi-
tetään lievennettäviksi. 

Työryhmän toimeksiantoa tarkistettiin kesäkuussa 2015, 
koska pääministeri Juha Sipilän muodostaman hallituksen hal-
litusohjelmaan sisällytettiin jätevesiasetuksen kohtuullistamis-
ta koskeva kirjaus. Sen mukaan ympäristönsuojelulakia muu-
tetaan siten, että pilaantumisherkillä alueilla, kuten rannat ja 

pohjavesialueet, noudatetaan edelleen kuntien ympäristön-
suojelu- ja rakennusmääräyksiä. Muilla alueilla ennen vuotta 
2004 rakennettujen asuinkiinteistöjen osalta luovutaan jäte-
vesiremonttien määräajasta ja järjestelmän riittävyys tarkiste-
taan asuinkiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä.

Kolme vaihtoehtoa
Työryhmä julkaisi ehdotuksensa marraskuussa 2015 sisältäen 
kolme vaihtoehtoista ehdotusta hajajätevesiin liittyvän lain-
säädännön kohtuullistamiseksi.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa laissa säädetään kriteerit 
ympäristönsuojelullisesti herkille alueille ja kunnat määrit-
televät alueet ympäristönsuojelumääräyksissä. Ympäristön-
suojelullisesti herkillä alueilla jätevedenkäsittelyä tehostetaan 
15.3.2018 mennessä. Muilla ennen vuotta 2004 rakennetuil-
la, ei pilaantumisherkillä alueilla sijaitseville kiinteistöille vaa-
timukset järjestelmälle asetetaan vain rakennusluvan edellyt-
tävän toimenpiteen yhteydessä. Näillä alueilla noudatetaan 
hajajätevesiasetuksen perusvaatimustasoa. 

Toisessa vaihtoehdossa laissa säädetään kriteerit ja määri-
tellään vähimmäisetäisyydet ympäristönsuojelullisesti herkil-
le alueille. YSL:ssa säädetään haja-asutuksen jätevesille her-
kät alueet kriteereinä etäisyys vesistöön metrimääräisenä (50 
– 500 m) ja luokitellut pohjavesialueet, sekä jäteveden käsit-
telyvaatimusten perustaso. Lisäksi säädetään herkkien aluei-
den muista kriteereistä. Kunnat voivat antaa määräyksissään 
tiukempia vaatimuksia. Ennen vuotta 2004 rakennetuilla, ei 
pilaantumiselle herkillä alueilla sijaitseville kiinteistöillä vaa-
timukset järjestelmälle asetetaan rakennusluvan edellyttävän 
toimenpiteen yhteydessä. 

Kolmannessa vaihtoehdossa poikkeusedellytyksiä laajen-
netaan. Ympäristönsuojelulain 157 § muutetaan siten, että 

Hajajätevesityöryhmä julkisti ehdotuksensa
TEKSTI: TUOMO HÄYRYNEN

Ympäristöministeriö asetti helmikuussa 2015 työ-
ryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotuk-
sia haja-asutuksen jätevesiin liittyvien säädösten 
muuttamiseksi. Ehdotusten tuli koskea ennen vuot-
ta 2004 rakennettujen kiinteistöjen vapauttamista 
tehostamisvelvoitteista, jos kiinteistö ei sijaitse ym-
päristönsuojelullisesti herkällä alueella. 

AJANKOHTAISTA
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töön palkkiokokeilun kaltainen kannustin jätevesijärjestelmi-
en uudistamiseen ja kotitalousvähennykseen sisällytettäisiin 
myös koko suunnittelutyön osuus. Raportin keskeistä sisäl-
töä on säädösmuutosten jatkovalmistelua varten tehty vaih-
toehtojen vaikutusten arviointi.

”Tavoitteena on, että haja-asutuksen jätevesien käsittely-
vaatimukset voidaan kohtuullistaa työmme pohjalta siten, et-
tä jatkuvia säädösten muutostarpeita ei enää ole. Tilanne on 
saatava vakiintumaan niin kiinteistönomistajien, viranomais-
ten kuin alan yrittäjienkin kannalta”, toteaa työryhmän pu-
heenjohtaja, ylijohtaja Ari Niiranen. 

ympäristövaatimukset ja kiinteistön omistajaan liittyvät edel-
lytykset erillisinäkin riittävät näin laajennetun poikkeamisen 
myöntämiseen. Ympäristönsuojelulain 157 § muutetaan si-
ten, että siinä jo mainittujen perusteiden lisäksi tuodaan sel-
keämmin esille, että alhainen asukasmäärä on yksi harkitta-
va edellytys poikkeamisen myöntämiseen viideksi vuodeksi 
kerrallaan.

”Tilanne saatava vakiintumaan”
Työryhmä ei asettanut vaihtoehtoja paremmuusjärjestykseen. 
Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy ehdotus, että otettaisiin käyt-

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association FinlandAjankohtaista Vesiyhdistykseltä

Suomi toimii pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjoh-
tajana vuonna 2016. Vuoden pääteemaksi on valittu vesi ja 
se näkyy erityisesti maailman vesipäivänä 22.3.2016, jolloin 
järjestetään vesiteeman päätapahtuma Säätytalolla.

Suomen vesiyhdistys on ollut valmistelemassa yhdessä 
Suomen vesifoorumin ja ulkoasianministeriön kanssa päi-
vän tapahtumaa. Aamupäivällä järjestetään pohjoismaisten 

ministerien välinen tapaaminen veden merkeissä. Iltapäiväl-
lä vesiammattilaiset kokoontuvat perinteiseen maailman ve-
sipäivän seminaariin, jonka teemana on tällä kertaa ”Vesi ja 
työ”. Iltapäivän seminaari pidetään poikkeuksellisesti eng-
lanninkielisenä, jotta aamupäivän kutsuvierailla on mahdol-
lisuus osallistua tilaisuuteen.

Maailman vesipäivän teemana 
”Vesi ja työ”

IWA uutisia
Maailman vesijärjestö (IWA) on päättänyt yleiskokoukses-
saan vuoden 2020 maailmankonferenssin paikan sekä va-
linnut keskuudestaan uuden puheenjohtajan. Vuonna 2020 
maailmankonferenssi pidetään Tanskassa, jonne odotetaan 
tuhansia vesialan ammattilaisia. Seuraava maailmankonfe-
renssi on vuonna 2018 Australian Brisbanessa.

Uudeksi IWA:n puheenjohtajaksi valittiin Diane D’Arras, 
joka aloittaa tehtävässään lokakuussa 2016. Valinta on his-
toriallinen, koska ensimmäistä kertaa järjestön puheenjohta-
jaksi nousee nainen. D’Arras työskentelee ranskalaisen Suez 
Environmentin palveluksessa ja on toiminut aiemmin mm. 
WSSTP:n puheenjohtajana.

IWA:ssa on suhteellisen vähän henkilöjäseniä Suomesta. 
Tämä selittyy osin sillä, että työnantajat harvemmin mak-
savat työntekijöidensä henkilökohtaisia jäsenyyksiä amma-

tillisissa järjestöissä eikä verottajakaan katso tätä suopeasti. 
IWA:n jäsenyys tarjoaa kuitenkin monia muitakin etuja kuin 
alennuksia konferenssimaksuista, jonka vuoksi Suomen ve-
siyhdistys suosittelee tutustumaan jäsenetuihin ja harkitse-
maan IWA:n jäsenyyttä sekä yksilö- että yritystasolla. 

Eräs IWA:n nouseva aktiviteetti on ”Young Water Profes-
sionals” -verkosto (YWP), jonka puitteissa toimii useissa eri 
maissa kansallisia verkostoja nuorille vesialan ammattilaisille. 
Suomessa on toiminut useita vuosia Vesilaitosyhdistyksen tu-
kemana nuorten vesihuoltoammattilaisten verkosto, joka on 
järjestänyt säännöllisiä tapaamisia. Suomen vesiyhdistys on 
valmis toimimaan sateenvarjona laajapohjaisemmalle YWP-
verkostolle, jos vain löytyy nuoria aktiivisia vesialan ammat-
tilaisia, jotka olisivat valmiita tarttumaan haasteeseen. 

Hajajätevesityöryhmä...
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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

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

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
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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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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
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 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.
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Anssi Ahvonen, Timo Halonen, Asmo Honkanen, 
Markku Maunula and Eero Mikkola: Blue bio-economy 
for sustainable growth in Finland and the Nordic countries

Clean water and sustainable utilisation of water resources are of 
globally increasing importance. This is based on a rapidly in-

creasing need for clean water, nutrition and energy combined with 
growing interest in waterway-based tourism. Finland has abundant 
water resources, high-quality expertise, multidisciplinary problem-
solving capability and a good international reputation. We there-
fore have the wherewithal for growth in corporate and internation-
al business based on sustainable use. 

Jukka Seppälä, Kristian Spilling, Katariina Natunen, 
Kirsi Kostamo, Milla Suutari and Elina Leskinen:  New 
resources in the Baltic Sea for the sustainable blue bio-
economy: micro seaweeds, macro seaweeds and shellfish 

The aim of the European Union’s blue growth strategy is for 
maritime resources to be utilised sustainably, creating added 

value and jobs. We examine the exploitability of little-used bio-
mass resources, micro seaweeds, macro seaweeds and shellfish of 
the Baltic Sea in the blue bio-economy.

Risto Saarinen: Environmental criteria for recycling of 
sludge and bio wastes and energy collection in service 
procurement

Finland seeks to become a model country for nutrient re-
cycling. In the same way, we have high targets set for energy-

efficiency, which aims for mitigating climate change. The nut-
rients in sludge and bio wastes have also earlier been recycled 
for production of food plants. In the Uusimaa area, efforts were 
made to promote this and other environmental factors in ser-
vice procurement and the end result is satisfactory to the mem-
bers of the procurement circle.

Tarja Haaranen: Manure - from problem to opportunity

The Finnish animal husbandry industry generates 20 milli-
on tonnes of manure per year. This contains roughly 17.5 

million kilos of phosphorus, and this is therefore a valuable fer-
tiliser. Most manure is produced in Southwest Finland, Ostro-
bothnia and North Savonia. In areas of intense animal husband-
ry, the fields’ phosphorus content is often high due to prolonged 
manure spreading, so the nutrients in the manure have to be ta-
ken to where plants need it. Manure is perceived as a valuable 
fertiliser and soil improvement agent; it is no longer discussed 
as a waste product.

Soile Oinonen, Heini Ahtiainen, Virpi Lehtoranta and 
Sari Väisänen:  Towards blue growth with cost-effective 
sea treatment

Sustainable use of marine nature and natural resources is a 
prerequisite for blue growth. Maritime conservation can al-

so be productive for wellbeing. Cost-effective sea treatment can 
attain a net benefit of 157-841 million euros by the year 2021. 
The article presents the methods and results of the Finnish sea 
treatment action programme’s cost-benefits analysis. It also con-

siders the possibilities for using financial benefit estimates in 
maritime area planning and in developing indicators for sustai-
nable blue growth.

Mia O’Neill: From toilet to table – a disparaged natural 
resource for securing food supplies

Phosphorus as a natural resource for fertilisers is dwindling, 
thus contributing to the global food crisis. An alternative ap-

proach exists: ecological sanitation, closed nutrient cycle, where 
toilet waste is transformed into natural, efficient and affordable 
fertiliser. However, attitudes and prejudices limit the practical 
implementation as well as research on human-based fertiliser, as 
claimed by the author in her dissertation approved in April 2015 
at Tampere University of Technology. 

Tarja Pitkänen:  Microbial source tracking methods for 
watershed pollution characterization

In this study, methodology for the source tracking of faecal 
contamination sources in water was taken into use. The ana-

lytical repertoire in use as a result of the study enables the detec-
tion of faecal contamination and characterisation in cases where 
the water sample contains faecal bacteria originating from hu-
mans, cattle, poultry, swine or gulls. The methods can be app-
lied for different types of water matrixes, such as drinking wa-
ter and bathing water. 

Other articles
Jaana Husu-Kallio: Future wellbeing depends on water 
(Editorial)

Maria Kämäri, Petteri Alho, Noora Veijalainen, 
Juha Aaltonen, Mikko Huokuna and Eliisa Lotsari:  
Dwindling ice and rains are increasing the wintertime 
sediment loading in rivers 

Kaisa Västilä and Juha Järvelä: The possibilities of two-
stage channels in aiming at environmentally friendly land 
drainage

Mika Marttunen and Jyri Mustajoki: How much is a 
lot? A systematic approach to assessing the significance of 
impacts

Kaisa Savolainen, Simo Tammela and Björn Klöve:  
Nitrogen loading of municipal wastewaters in the coastal 
waters of the Bay of Bothnia – is nitrogen removal needed?

Milja Heikkinen, Paula Schönach and Ilmo Massa:  
Reducing wastewater emissions in the Vantaanjoki River 
demands transparency and cooperation 

Sampsa Vilhunen:  A broader nature conservation 
perspective on the blue economy
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S ininen kasvu ja -talous tarkoittavat monille yksioikoises-
ti meristä saatavan taloudellisen hyödyn maksimointia. 
Uuden kasvun keskiössä olisivat mereiset luonnonvarat 

ja merialueet taloudellisen toiminnan, kuten meriliikenteen, 
vesiviljelyn tai energiantuotannon, alustoina. Kasvua hake-
vat tahot puhuvat luonnollisesti enemmän mahdollisuuksis-
ta kuin haasteista. Tässä yhteydessä on kuitenkin perusteltua 
kysyä, miten merillä menee. Ovatko mereiset luonnonvarat 
alihyödynnettyjä vai ylikulutettuja? Biodiversiteetti ja elin-
ympäristöjen tila ovat hyviä mittareita kuvaamaan tätä.

WWF julkaisi syyskuussa Living Blue Planet –raportin, 
jonka hätkähdyttävä tulos on, että kalojen, merilintujen, -ni-
säkkäiden ja -matelijoiden yksilömäärät ovat puolittuneet 
1970-luvulta tähän päivään. Kestämätön pyynti yhdessä elin-
ympäristöjen tuhoutumisen kanssa ovat kehityksen takana. 
Lisäksi viimeisen 30 vuoden aikana riuttoja rakentavien ko-
rallien pinta-ala tropiikissa on yli puolittunut, ja viidesosa 
mangrovekasvillisuudesta on kadonnut. Itämerelläkin erit-
täin uhanalaiseksi luokitellut meriruohoniityt häviävät maa-
ilmanlaajuisesti huolestuttavaa vauhtia.

Koska WWF:n työn päätavoitteena on biodiversitee-
tin hupenemisen pysäyttäminen, on näiden tietojen valossa 
suhtautumisemme siniseen talouteen oltava varauksellista. 
Talouskasvua ei voida hakea luonnon kustannuksella hallit-
semattomasti ja lyhytnäköisesti. Valtamerten taloudellinen 
arvo on 2015 arvioitu 22 biljoonaksi euroksi. Vuosittainen 
hyödykkeiden ja palveluiden tuotto uhkaa kuitenkin laskea 
kestämättömän käytön myötä. Sinistä taloutta ei pidä pyrkiä 
kehittämään erillisenä prosessina vesiekosysteemien hyvän ti-
lan tavoitteiden rinnalla vaan niiden toteuttamisen vanave-
dessä, ympäristötavoitteiden mahdollistamana.  

WWF:n tavoitteena on rakentaa maailma, jossa ihminen 
ja luonto elävät sopusoinnussa. Niinpä WWF ei vastusta si-
nistä taloutta, mutta talouden kehityksen on tultava mereis-
ten luonnonvarojen järkevämmästä käytöstä. Esimerkik-
si ylikalastus johtaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 
mukaan siihen, että kalakantojen kestävää tuottoa pienen-
netään joka vuosi 16 miljoonan tonnin edestä. Tämä vastaa 
lähes miljardin ihmisen keskimääräistä vuosittaista kalanku-

Laajempaa luonnonsuojelu-
näkökulmaa siniseen talouteen

lutusta. Kestävyydelle ja järkevyydelle olisi tilausta, sillä maa-
ilman väkimäärä jatkaa kasvuaan.

WWF on laatinut kestävän sinisen talouden periaatteet. 
Sinisen talouden tulee olla kaikki osapuolet osallistavaa ja 
perustua puhtaaseen teknologiaan, uusiutuvaan energiaan ja 
kiertotalouteen. Uudessa All Hands on Deck -raportissaan 
WWF selvittää, miten nämä periaatteet tulisi ottaa käyttöön 
Itämeren alueella. Periaatteiden käyttöönoton lisäksi on aloi-
tettava avoin keskustelu kasvun rajoista.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut Suomen si-
nisen biotalouden strategiaa esimerkillisen osallistavasti. Suo-
mella on myös aidosti mahdollisuuksia kestävään kehitykseen 
mm. Itämeren valtaisan silakkasaaliin järkevämmän käytön, 
mittavien makean veden varantojemme ja vielä melko kehit-
tymättömän luontoturismin kautta. Muistutus on kuiten-
kin paikallaan: kun kasvu perustuu uusiutuviin luonnonva-
roihin, on ensiarvoisen tärkeää, että näiden luonnonvarojen 
uusiutumismahdollisuuksien turvaaminen on työn keskiös-
sä. Itämeren hyvän ekologisen tilan on arvioitu voivan tuot-
taa tuhansia uusia työpaikkoja ja miljardien eurojen edes-
tä lisätuloja Itämeren alueella. Tosiasia on kuitenkin se, että 
Itämeren rantavaltiot laahaavat jäljessä jo sovittujen suoje-
lutoimenpiteiden toteuttamisessa, ja hyvän ekologisen tilan 
saavuttaminen on vaarantunut. Myös globaalisti sovituista 
biodiversiteettitavoitteista olemme pahasti jäljessä.

Juhlapuheista ja virallisista sitoumuksista huolimatta vain 
hieman yli 3 prosenttia maailman merien pinta-alasta on suo-
jelualueita, nekin pääosin ilman hoito- ja käyttösuunnitelmi-
en toimeenpanoa. Suojelualueverkoston peittävyyden kasvat-
tamisen 30 prosenttiin arvioidaan tuoreessa raportissa voivan 
tuottaa 860 miljardin euron taloushyödyt 2050 mennessä. 
Sininen talous vetää valitettavasti kuitenkin tällä hetkellä no-
peammin aivan muuta kautta – muun muassa kaivosvarauk-
sia merenpohjien kaivannaisteollisuuden tarpeisiin on tehty 
jo 1,2 miljoonan neliökilometrin alueelle. Suomi voi tässä 
osoittaa kokonaisvastuullisuutta ja osaltaan pyrkiä vaikut-
tamaan myös globaalin sinisen talouden kestävyyteen. Tä-
tä onneksi tukevat myös YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teet. WWF:stäkin saa tässä yhteydessä hyvän kumppanin!   

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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Hyvää vettä huolettomasti
Yksi Suomen ensimmäisistä Weholite-alkalointilaitoksista asennettiin 
vuonna 2008 Hirvensalmelle. Laitos tuottaa vuorokaudessa  
500 m3 vettä. Alkuperäinen tavoite minimaalisesta huollontarpeesta on 
täyttynyt: täysin automaattinen vesilaitos on toiminut moitteettomasti. 
Weholiten valinnassa merkitsi asennuksen nopeus ja helppous. Asennus-
valmiina toimitettu säiliö ei luonut tarvetta suurille rakennelmille. Betoni-
seen alkalointisäiliöön verrattuna aikaa säästyi reilu kolmannes. 

Pitkäikäinen Weholite-säiliö ja erittäin turvallinen kalkkikivimenetelmä 
varmistavat veden oikean pH-arvon ja huippulaadun myös  
tulevaisuudessa – ilman lipeää ja lisäaineita.

www.uponor.fi

Uponorilta myös muut säiliöratkaisut
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