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Elämme neljättä teollista vallankumousta. Kuten 
Olli Varis lehdessämme kirjoittaa, niistä ensim-
mäistä voisi kutsua mekaniikan, toista sähkön ja 
kolmatta tietotekniikan kumoukseksi. Jokainen 

kumous on muuttanut rajusti tuotannon ja toiminnan 
malleja. 1700-luvun lopussa alkanut mekaniikan aika 
keräsi työntekijät pirteistä, pelloilta ja metsistä koneiden 
jatkeeksi kutomoihin ja höyrysahoille. 1800-luvun lopulla 
alkaneella sähkön aikakaudella syntyivät työnjako ja liuku-
hihnat. 1960-luvun lopulla käynnistynyt kolmas teollinen 
kumous toi tullessaan tietotekniikan, joka teki mahdolli-
seksi toiminnan nopean ja voimaperäisen suunnittelun ja 
ohjauksen. Tietokoneet, tieteellinen laskenta ja mittaa-
minen kehittyivät harppauksin myös vesialalla.

Mitä teknologian neljäs vallankumous, digitalisaatio, 
sitten muuttaa? Vastaus on aika yksinkertainen, kun 
ottaa huomioon, että myös tietotekniikka etenee jo 
neljännessä aallossaan. Ensimmäisessä aallossa käyttäjät 
olivat yhteydessä yhteen suureen tietokoneeseen, jolla 
jokainen ratkaisi omia ongelmiaan maailmassa, jossa ei 
tunnettu sanaa käytettävyys. Toisessa vaiheessa jokainen 
hankki oman henkilökohtaisen tietokoneensa ja omat, 
aika kömpelöt ohjelmansa. Kolmannessa aallossa yhdellä 
käyttäjällä oli edelleen oma koneensa ja kenties siihen 
liitetyt hajautetut laitteet ja ohjelmat. Helppokäyttöisyys 
oli kehittynyt huikeasti aiemmasta. Tietotekniikan neljäs 
vaihe poikkeaa edellisistä. Verkossa on valtava määrä käyt-
täjiä, laitteita, dataa ja suurten aineistojen varastointiin, 
louhintaan ja fuusiointiin sopivia ohjelmistoja. Kaikki 
on tarjolla suuressa verkkobasaarissa, missä keskeistä 
on yhteensopivuus ja tehokkuus. Ongelmia ratkaistes-
saan käyttäjän on helppo valikoida ”koriinsa” valmiita, 
avoimia ja kaupallisia tuotteita, palveluja ja jaettuja aineis-
toja. Skaalaetu on huikea, kun tuotantokin on verkossa, 
pilvessä. Menestyjät eivät hanki isoja omia resurssejaan 
vaan käyttävät verkon tarjontaa ja verkostoja. Avoimet 
järjestelmät hallitsevat. Arjen tietotekniikka ja teollinen 
internet tuottavat dataa, josta suuri osa on avoinna ja 
vapaata kenen tahansa jalostettavaksi.

Omistamme tämän lehden Big datalle, digitalisaa-
tiolle ja datatieteelle. Määritelmän mukaan Big data 
tarkoittaa valtavia aineistoja ja niiden käsittelyssä 
tarvittavia uusia tiedonkäsittelyn menetelmiä. Tästä 
uudesta, matematiikkaan, tilastotieteeseen, koneoppi-
miseen, päätöksenteon analytiikkaan, signaalinkäsitte-

lyyn, visualisointiin ja suurteholaskentaan perustuvasta 
datatieteestä kirjoittaa Tuija Pulkkinen. Uudet mene-
telmät vaativat uudenlaisen koulutuksen, kuvaa hän. 
Juhani Kettunen puolestaan kuvaa sitä, kuinka Big data 
muuttaa ongelmanratkaisua. Digitalisaatiota pidetään 
usein hyvin teknisenä ilmiönä. Tätä vastaan argumentoi 
Kari Tuukkanen, joka kirjoittaa, että rakennetun ympä-
ristön suunnittelussa se on 95-prosenttisesti uudenlaisia 
ajattelu- ja toimintamalleja, vuorovaikutusta, pelejä sekä 
visualisointia ja vain 5-prosenttisesti tekniikkaa. Arjen 
tietotekniikka, erilaiset älykkäät kodin ja teollisuuden 
sensorit ja niitä ohjaavat laitteet ovat mullistamassa 
tiedontuotannon. Tätä, esineiden internetin kehitystä, 
arvioi Jari Silander.

Haluamme lehdessä myös konkreettisesti kertoa, millaisia 
tekniikoita Big datan käsittelyssä käytetään. Yksi niistä 
on PC-tietokoneista muodostuva, rinnakkaislaskentaan 
perustuva Calvalus-järjestelmä. Sitä käytetään tulkitta-
essa satelliittikuvien sisältämää sanomaa vesien laadusta. 
Mm. tästä kirjoittavat Sampsa Koponen ja Jenni Attila. 
Mika Jalava puolestaan esittelee tapaa, jolla hän hakee 
tietoa maailman ruuantuotannon valtaviin haasteisiin. 
Rajatumpi ongelma on Suomenlahden veden rehevöity-
mistä mallinnettaessa. Marko Laine kollegoineen esittelee 
sovelluksen, jonka avulla voidaan yhdistää avaruudelli-
selta ja ajalliselta resoluutioltaan hyvin hajanaista dataa. 
Kirjoittajat ovat käyttäneet systeemiä Suomenlahden 
klorofylli-a:n ennusteissa ja tila-arvioissa.

Digitalisaatio mullistaa tiedontuotannon, varastoinnin ja 
jakelun. Miten se näkyy ympäristön hoidossa ja esimer-
kiksi ympäristöluvissa ja niiden valvonnassa? Tätä kysyy 
Tiina Paloniitty kollegoineen. Luultavasti neljäs vallan-
kumous haastaa kehittämään myös niitä. Sanommehan 
kannattavamme tietoon perustuvaa politiikkaa. 

Neljäs vallankumous

JUHANI KETTUNEN
TkT, ohjelmajohtaja
Suomen ympäristökeskus
e-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi
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MIKA JALAVA
DI, tohtorikoulutettava
Aalto-yliopisto 
e-mail: mika.jalava@aalto.fi

Kirjoittaja työskentelee 
Aalto-yliopistossa 
tohtorikoulutettavana, 
tutkimusaiheenaan ihmisen 
ruokavalion ja ruokahävikin 
vaikutus maatalouden 
vedenkulutukseen.

Maatalous käyttää suurimman osan ihmiskunnan kuluttamasta vedestä. 
Meidän ruokavalintamme vaikuttavat kokonaisuuteen, mutta paljon 
mutkikkaammalla tavalla kuin ensi näkemältä uskoisi.

Mitä syömme, sitä viljelemme

Kaikesta ihmisen toimin-
nasta maapallolla ruuantuo-
tanto on ylivoimaisesti suurin 
vedenkuluttaja. Globaalisti 

vedenotosta noin 70 prosenttia käyte-
tään maatalouden tarpeisiin, ja erityi-
sesti kuivilla alueilla osuus on vielä paljon 
suurempi. Varsinaisesta haihduttavasta 
kulutuksesta, joka ei siis palaa samalle 
valuma-alueelle käytön jälkeen, yli 90 
prosenttia menee ruuantuotantoon. 
Melko pienikin suhteellinen muutos 
tällä alalla vaikuttaa siksi kokonaiskulu-
tukseen valtavasti. Ei siis ole ihme, että 
ruoka herättää kiinnostusta ja intohimoja 
myös vesialan tutkijoiden keskuudessa.

Erityisesti siellä, missä vesivarat ovat 
niukat, varteenotettavin vaikuttamispo-
tentiaali liittyy suurimpaan kulutuskoh-
teeseen. Useimmiten huomio kohdistuu 
ruoka-aineisiin ja niiden vesi- ja muihin 
ekologisiin jalanjälkiin. Nämä jalan-
jäljet yksinkertaistavat hyvinkin haas-
tavia laskelmia kuluttajalle ymmärrettä-
vään muotoon, tiivistäen ympäristöön 
kohdistuvan kuormituksen kulutus- tai 
päästölukemaksi kulutettua ruoka-aine-
kiloa kohti. Huolta maailman ruoka-
turvan suhteen herättää se, että eläin-
peräisten ruokien kulutus on ollut 
viime vuosikymmeninä voimakkaassa 
kasvussa. Yhden eläinkilon tuottami-
seen tarvitaan kymmeniä kiloja rehua, 
josta osa on sellaisenaan ihmisruu-
aksi kelpaavaa (Mekonnen ja Hoekstra, 
2012). Lihapitoisen ruokavalion vesija-
lanjälki on siis yleensä vähälihaista tai 
kasvisruokavaliota suurempi.

Ruuan kysyntä ja tarjonta ovat vahvasti 
toisiinsa sidottuja ja maailman mitta-
kaavassa kaikki se minkä syömme, on 
myös tuotettava. Kaupan mekanismeista 
riippuu pitkälti se, missä päin maailmaa 
kuluttajien ruokavalion muutokset 
käytännössä näkyvät. Lopulta vaiku-
tukset erityisesti vesipulan suhteen 
määrittyvät pitkälti juuri tuotantoalueen 
mukaan.

Vedensäästö ja sen tutkimuksen 
haasteet

Kun veden kulutusta halutaan pienentää 
vesistressin ja -pulan hillitsemiseksi tai 
luonnollisten ekosysteemien tarpeiden 
turvaamiseksi, usein esitettyihin stra-
tegioihin kuuluvat vähemmän vettä 
kuluttavien ruoka-aineiden suosi-
minen ja ruokahävikin pienentäminen. 
Omakin tutkimuksemme tukee siirty-
mistä niukemmin eläinpohjaisia tuot-
teita sisältävään ruokavalioon (Jalava et 
al, 2016). Ruokahävikin pienentäminen, 
joka mahdollistaisi tuotannon vähentä-
misen ja sitä kautta kaikkien tuotanto-
resurssien säästön, on myös ilmeinen ja 
käyttökelpoinen ratkaisu.

Lopputuotteiden vesijalanjälkiin keskit-
tyminen saattaa kuitenkin piilottaa 
sekä tärkeitä riippuvuussuhteita eri 
tuotannonalojen välillä että ympäris-
tövaikutusten maantieteellistä vaih-
telua. Erityisesti äärimmäiset skenaariot, 
kuten globaali luopuminen eläinperäi-
sistä ruuista tai niiden radikaali vähentä-
minen, sisältävät paljon epävarmuuksia. 
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Olemme tutkimuksessamme kiinnittäneet huomiota 
erityisesti seuraaviin haasteisiin:

1) Suuret muutokset tuotantomäärissä ja -alueissa muut-
tavat tuotteiden vesijalanjälkiä

2) Viljelykasvien koko tuotanto ei ole ruokakelpoista 
(Luonnonvarakeskuksen tilastot)

3) Osa kasvintuotannon kannattavuudesta perustuu 
ruuan ja rehun yhteistuotantoon

Lisäksi vesi on hyvin paikallinen resurssi. Suomessa sitä on 
usein liikaakin ja maatalouden haasteena on kastelun sijaan 
kuivatus, mutta koko planeettaa ajatellen paljon yleisempi 
ongelma on veden riittämättömyys. Ihanteellinen strategia 
pystyisi poistamaan veden niukkuudesta aiheutuvat haitat 
heikentäen samalla mahdollisimman vähän kuluttajien 
haluamien ruoka-aineiden tuotantoa.

Miten suuria muutoksia voisi mallintaa?
Vesijalanjäljet mahdollistavat siis ruokavalioon sisältyvän 
vedenkulutuksen arvioinnin nykytilassa. Kun maailman 
ruokavaliot muuttuvat merkittävästi, myös ruoka-
aineiden tuotannon muutokset on otettava huomioon. 
Tarkkojen, uusiin olosuhteisiin perustuvien vesijalanjäl-
kien laskeminen edellyttäisi täsmällistä tietoa siitä, missä 
kunkin viljelykasvin ja kotieläinlajin tuotanto sijaitsisi ja 
mitä muuta koko ruokajärjestelmässä muuttuisi. Ruoka 
kuitenkin käytännössä liikkuu markkinoilla, ja niiden 
sopeutumista uuteen tilanteeseen on vaikea ennustaa.

Valitsimme ratkaisuksi kasvinviljelyn allokoinnin opti-
mointimenetelmiä käyttäen. Koska globaali ruuantuo-
tanto ei ole keskitetysti hallittu järjestelmä, vaan koostuu 
valtavasta joukosta yksittäisiä taloudellisia toimijoita, 
allokaatio ei tietenkään todellisuudessa ole optimaa-
linen, vaan menetelmällä pyritään kuvaamaan erilaisten 
globaalien kulutustottumuksien muutosten vedensäästö-
potentiaalia. Tällä on merkitystä mm. tavoitteiden aset-
telussa ja strategioiden luonnissa. Työ on vielä kesken, 
ja sen tulokset julkaistaan kirjoittajan väitöskirjassa noin 
vuoden kuluttua. Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti 
mallinnuksessa hyödynnettyjä julkisia tilasto- ja paikka-
tiedon lähteitä ja niiden käyttöä.

Tilastot mahdollistavat mutta keskiarvoistavat
Ruuan kulutuksen ja sen muutosten simulointia varten 
tarvitsemme tiedon nykyisestä dieetistä, joka vaihtelee 
suuresti eri puolilla maailmaa. Koska suuri osa ruoka-
aineista on käytännössä globaalin kaupankäynnin kohteena, 
kulutustiedot ovat väistämättä varsin laajalta alueelta kerät-
tyjä keskiarvoja eikä paikallisella kulutuksella ole kovin 
tiukkaa sidosta tuotantoalueeseen. Niinpä tämä osa infor-
maatiosta on varsin luontaisesti tilastomuotoista. YK:n 
ruoka- ja maatalousjärjestö FAO tarjoaa laajoja maanvil-
jelyyn ja vesivaroihin keskittyviä tilastoja FAOSTAT- ja 
AQUASTAT-palveluissaan (ks. linkit tietopalveluihin viit-
teiden yhteydessä). Erityisen käyttökelpoiseksi on osoittau-
tunut ruoka-aineiden virtoja tuotannosta eri käyttötarkoi-
tuksiin kuvaava FAOSTATin ”Food Balance Sheets” -tieto-
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kanta (FBS). Se sisältää tuotantomäärien lisäksi maittain 
vaihtelevat ruoka-aineiden pääravinne- ja energiasisällöt 
mahdollistaen esimerkiksi eläinproteiineja kasvikunnan 
tuotteilla korvaavien skenaarioiden luomisen.

Paikkatieto vie syvemmälle
Mallinnettaessa laajoja muutoksia kansallinen taso on 
kuitenkin liian karkea, eikä julkaistuun tilastodataan 
sisälly juurikaan tietoa siitä viljelypotentiaalista, joka on 
olemassa, muttei käytössä. Saatavilla on myös paikkatietoai-
neistoja, joita yhdistelemällä voidaan tehdä päätelmiä paitsi 
nykytilasta, myös skenaarioihin sisältyvistä muutoksista. 
Ruuantuotannon vedenkulutuksen mallintamiseen globaa-
lissa mittakaavassa tarvitaan tietoa vähintään siitä, missä 
kutakin kasvia voi viljellä ja missä niitä käytännössä viljel-
lään. Viljelypaikasta puolestaan riippuu, mikä eri tuotanto-
kasvien satoisuus voi parhaimmillaan olla ja miten paljon 
sen tuottamiseen tarvitaan vettä. Juuri tämän vuoksi suurten 
muutosten mallinnuksessa on tärkeää selvittää tuotannon 
vedenkulutus ruuankulutuksen vesijalanjäljen sijaan. Jos 
esimerkiksi joudumme kasvattamaan tietyn kasvin vilje-
lyalaa, uusi, aiemmin syystä tai toisesta käyttämättä jäänyt 
alue voi esimerkiksi olla satoisuudeltaan heikompi, jolloin 
vesijalanjälki tuotettua ruokakiloa kohden olisi korkeampi. 
Toisaalta taas kysynnän pieneneminen voisi mahdollistaa 
luopumisen ensin epätaloudellisimmasta viljelyalasta, mikä 
puolestaan laskisi vesijalanjälkeä.

FAO yhdessä Wienissä toimivan Kansainvälisen sovel-
letun systeemianalyysin instituutin IIASA:n kanssa on 
luonut globaalin maatalouden vyöhykemallin GAEZ:n 
(Global Agro-Ecological Zones), ja tarjoaa sen avulla 
kaukokartoitus- ja tilastoaineistoihin perustuvaa paik-
katietoa vapaasti käytettäväksi. Toinen samantyyppistä 
dataa jakava lähde on Minnesotan yliopiston ympäris-
töinstituutin ja Vancouverin yliopiston Ramankutty-
laboratorion EarthStat. Keskeisiä aineistoja ovat eri 
kasvien viljelyalat, satoisuudet ja kasvukaudet. GAEZ 
tarjoaa myös mm. mallinnukseen perustuvia soveltuvuus-
indeksejä, joilla kuvataan mm. kasvilajien ominaisuuk-
sien, ilmaston ja maaperän ravinteiden ja mekaanisten 
ominaisuuksien perusteella alueiden käyttökelpoisuutta 
eri tuotantokasveille ja viljelykäytännöille. EarthStatin 
erityisiä lisäarvotuotteita puolestaan ovat mm. kasvihuo-
nekaasupäästöt ja lannoitteiden käyttö.

Malleilla katse tulevaisuuteen
Useimmat paikkatietoaineistot ovat jo itsessään useista 
mittaustiedoista lähtien mallinnettuja tuloksia. Pitkän 
aikavälin skenaarioissa ilmaston, maankäytön ja muiden 
vedenkäyttömuotojen muutokset edellyttävät käytännössä 
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lähes kaikkien lähtötietojen mallintamista. Valitsimme 
tähän tarkoitukseen ruuantuotannon resurssitarpeen 
kuvaamiseen sopivan globaalin kasvillisuusmallin, 
Potsdam Climate Impact Research Instituten LPJmL:n 
(Bondeau et al., 2007). Se luotiin alun perin globaalin 
hiilikierron kuvaamiseen, mutta se soveltuu hyvin myös 
vesikierron kuvaamiseen kasvillisuuden osalta.

Datan arvo perustuu oikeaan käyttöön
Helposti saatavilla olevat tietoaineistot houkuttavat 
monenlaisiin analyyseihin, mutta niiden taustaan on syytä 
perehtyä huolella. Usein julkaistut tilastot ja paikkatieto-
aineistot ovat varsin pitkälle menevän tulkinnan tuloksia. 
Valitettavasti arvovaltaistenkin lähteiden metadatan eli 
tietoaineistojen kuvailutiedon keräämisessä on yleensä iso 
työ. Ilman sitä voi olla mahdotonta tulkita tiedon laatua, 
kuten tarkkuutta tai edes sitä, miten se on alun alkaen 
tuotettu. Esimerkiksi aiemmin mainitun FAOSTATin 
tietokentistä osa on kansallisista tilastoista koottua, osa 
muista kentistä laskettua ja onpa mukana varsin yksinker-
taisiin oletuksiin perustuvia tuloksiakin, kuten kiinteillä 
prosenttiosuuksilla lasketut ruokahävikkiluvut. Se ei tee 
FAOSTATista missään nimessä huonoa lähdettä – päin-
vastoin, se on monessa suhteessa kattavin globaalin ruoka- 
ja maataloustiedon lähde. Analyysien tekoa ajatellen on 
kuitenkin merkittävä ero, perustuuko maakohtaisesti 
julkaistu luku viralliseen kirjauskäytäntöön, kansalli-
siin tutkimuksiin vai onko se vaikkapa laskettu paljon 
laajempien alueiden arvioituihin keskiarvoihin perustuen. 
Käyttäjän vastuulle jää kunkin kentän hyödyntäminen sen 
tarkkuuden ja taustan huomioon ottaen.

Myös rasterimuodossa julkaistujen paikkatietoaineistojen 
suhteen on syytä olla tarkkaavainen. Toisinaan yksinker-
taiselta tuntuva asia onkin kaikkea muuta kuin yksin-
kertainen. Tästä hyvä esimerkki ovat eri viljelykasvien 
käytössä olevat viljelyalat. Maapinta-ala on suhteellisen 
selkeä suure, ja jos sen vielä voi tulkita kaukokartoitus-
aineistosta, epävarmuuksien luulisi olevan suhteellisen 
pieniä. Maanviljely on kuitenkin jatkuvassa muutoksen 
tilassa, eikä vuosittainen viljelypinta-ala pysy kasvilajeit-
tain vakiona vaan muuttuu niin tuotekohtaisen kysynnän 
kuin viljelyteknisten syidenkin vuoksi.

Vielä enemmän pinta-alatiedon käyttöä vaikeuttaa 
kuitenkin useamman sadon viljely samalla alueella vuoden 
aikana. Nopeakasvuiset vihannekset voivat antaa vuodessa 
jopa seitsemän satoa, ja monilla alueilla myös tärkeimpiä 
viljakasveja kasvatetaan useita satoja. Laji voi olla sama 
tai se voi vaihtua sadosta toiseen. Toisinaan kasvukaudet 
voivat myös olla päällekkäisiä, eli myöhempi sato kylve-
tään jo olemassa olevan kasvuston joukkoon. On siis 

vaikea nimetä tiettyä aluetta tietyn kasvilajin käytössä 
olevaksi peltoalaksi. Tällöin myös tilastoitujen tuotan-
tolukujen jakaminen käytössä olevalla pinta-alalla voi 
antaa harhaanjohtavia satoisuusarvoja. Erään ratkaisun 
tähän ongelmaan tarjoaa Frankfurtin Goethe-yliopiston 
MIRCA-aineisto, jossa on alueittain huomioitu eri 
viljelylajikkeiden kasvukaudet ja tarkennettu viljelyalat 
kuukausittaisiksi. Valitettavasti siihen on kuitenkin pitkä 
matka, että kaikki informaatio olisi muodossa, joka ottaisi 
huomioon useiden satojen viljelyn vuoden aikana.

Päätelmiä
Eri alojen paikkatietoa tarjotaan vapaasti käytettäväksi 
jo ilahduttavan paljon. Kun myös tietokoneiden kapa-
siteetti mahdollistaa isojenkin aineistojen nopean käsit-
telyn, aineistot päätyvät informaatiotulvaan hautau-
tumisen sijaan tutkimuksen raaka-aineeksi. Niistä on 
myös helppo tuottaa näyttävää materiaalia, mikä edistää 
tulosten hyödynnettävyyttä.

Toisaalta helppous voi johtaa siihen, että erilaisten pitkälle 
jalostettujen datatuotteiden tausta vähitellen hämärtyy. 
Niin oletukset kuin käytetyt aineistotkin on tuotava selke-
ästi esille, jotta lukija tai tietoa edelleen jalostava tutkija 
pystyy hahmottamaan sen, miten monen mutkan kautta 
ja kuinka yleistäen kartta, tilasto tai muu esitys alkuperäi-
seen ilmiöön suhtautuu. 

Kirjallisuus
Bondeau, A., Smith, P.C., Zaehle, S., Schaphoff, S., Lucht, W., Cramer, 
W., Gerten, D., Lotze-Campen, H., Müller, C., Reichstein, M., Smith, 
B., 2007. Modelling the role of agriculture for the 20th century 
global terrestrial carbon balance. Glob. Change Biol. 13, 679–706. 
doi:10.1111/j.1365-2486.2006.01305.x.
Jalava, M., Guillaume, J.H.A., Kummu, M., Porkka, M., Siebert, S., Varis, 
O., 2016. Diet change and food loss reduction: What is their combined 
impact on global water use and scarcity? Earths Future n/a-n/a. 
doi:10.1002/2015EF000327.
Luonnonvarakeskuksen tilastot [WWW-dokumentti],   
URL http://stat.luke.fi/satotilasto (haettu 1.17.17).
Mekonnen, M.M., Hoekstra, A.Y., 2012. A Global Assessment of the 
Water Footprint of Farm Animal Products. Ecosystems 15, 401–415. 
doi:10.1007/s10021-011-9517-8.

Linkkejä käytettyihin tietopalveluihin
FAOSTAT: http://www.fao.org/faostat/en/
AQUASTAT: http://www.fao.org/nr/aquastat/
GAEZ: http://www.fao.org/nr/gaez/en/ tai http://www.gaez.iiasa.ac.at/ 
(eri portaalit samaan aineistoon)
EarthStat: http://www.earthstat.org/
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Big data on käsite, jolla viitataan 
yleensä kahteen asiaan. Ensim-
mäinen on nopeasti kasvavan 
ja monipuolistuvan datan 

määrän haaste organisaatioille ja yhteis-
kunnalle. Toinen on haasteeseen tarjolla 
olevat ratkaisut (Salo 2013). Aiempaan 
verrattuna Big data merkitsee eroja myös 
siinä logiikassa, jolla ratkomme ongelmia 
ja teemme päätöksiä. Seuraavassa kirjoi-
tuksessa pohdin lyhyesti noita eroja. 
Niitä ovat paljon monipuolisemmin 
tarkastelleet mm. Mayer-Schönberger ja 
Cukier (2013).

Enemmän dataa 
Määritelmän mukaan, tärkein ero Big 
data -argumentoinnin ja perinteisen 
ajattelun välillä on valtaisan aineisto-
määrän hyväksikäytössä. Digitaalisessa 
maailmassa aineistoa on saatavissa tieto-
verkoista, erilaisista avoimen datan tieto-
kannoista ja enenevässä määrin myös 
erilaisista arjen älylaitteista. Perinteistä 
maailmaa ja Big datan maailmaa voi 
periaatteellisella tasolla havainnollistaa 
ajan mittaamisella. Kun siihen aiemmin 
tarvittiin kello ranteessa, löytyy nykyai-
kaisesta kodista tai toimistosta ainakin 
kymmenkunta digitaalista laitetta, joista 
ajan voi havaita. Monet niistä saavat 
signaalinsa jostain tahdistetusta keskus-
koneesta ja niinpä myös ajan mittauksen 
epävarmuus on pudonnut huikeasti. 
Aika on hallussa, vaikka oma kello olisi 
jäänyt vetämättä tai sitä ei edes omistaisi. 
Sama pätee moniin muihin kiinnostaviin 

suureisiin. Älypuhelimessa, kamerassa ja 
monissa muissakin arjen laitteissa on 
kellon lisäksi GPS, lämpömittari, kiih-
tyvyysanturi ja muita verkkoon kytket-
tyjä mittalaitteita. 

Rinnakkaista dataa 
Toinen keskeinen muutos, jonka digi-
taalinen aika on tuonut mukanaan, on 
rinnakkaisen datan runsaus. Samasta 
ilmiöstä tai suureesta on paljon eri 
tavoin mitattua ja prosessoitua tietoa. 
Esimerkiksi tieto suurtulvista saatiin 
parikymmentä vuotta sitten maailmalle 
muutaman massatiedotusvälineen avulla. 
Nyt tietoa saadaan tuhansista massa-
tiedotuskanavista, mutta myös sosiaali-
sesta mediasta, teksteinä, blogeina, twiit-
teinä ja kuvina ja tubeina ja paikan päällä 
olevista julkisista ja yksityisistä mittalait-
teista, joiden tulokset näkyvät verkossa. 
Hyvä esimerkki rinnakkaisista data-
lähteistä on myös moderni vesien tilan 
seuranta. Mittauksia saadaan alueel-
lisesti ja ajallisesti kattavasti satellii-
teista, seurantakampanjoista, automaa-
teista ja kansalaisilta. Neljännen suku-
polven verkkoihin liitettävät narrow-
band (NB) anturit tekevät mahdolliseksi 
”miinoittaa” mittareilla alueita myös 
paikallisesti. Näitä hinnaltaan edullisia 
sensoreita voidaan asetella määrävälein 
vaikkapa pohjavesialueelle. Bluetoothin 
kautta ne pystyvät toimimaan kymmen-
kunta vuotta samalla virtalähteellä ja 
tuottamaan alueellisesti ja ajallisesti 
hyvin kattavaa informaatiota.

Big data muuttaa 
ongelmanratkaisua
Big data -maailmassa ongelmien ratkaisu poikkeaa siitä, mihin olemme esimerkiksi insinööritieteissä 
tottuneet. Jos ratkaisun hyödyt ylittävät kustannukset, riittää kun tiedetään mitä tapahtuu. Perinteisesti 
olemme halunneet tietää myös miksi. Monia muitakin ajattelutapojen eroja on.

JUHANI KETTUNEN
TkT, ohjelmajohtaja 
Suomen ympäristökeskus
e-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi
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Helposti, nopeasti ja edullisesti

Kolmas muutos on se, että nykyisin aineisto saadaan kerättyä 
ja jaeltua käyttäjille helposti, nopeasti ja halvalla. Tämä luo 
suuria mahdollisuuksia kehittää aivan uudenlaisia tuotteita 
ja palveluja. Esimerkkejä tästä ovat erilaiset reittioppaat ja 
matkojen suunnittelun apuvälineet. Hyvä esimerkki tästä 
ovat myös kaikkialla maailmalla käytössä olevat kansalaisten 
omat sääasemat. Ne ovat hinnaltaan edullisia. Niitä on 
helppo käyttää. Tavallinen käyttäjä pystyy kytkemään lait-
teen puolessa tunnissa johonkin ilmaiseen pilvipalveluun 
ja niinpä jokamiehenkin mittaukset ovat jakelussa ympäri 
maailmaa muutamia sekunteja sen jälkeen, kun laite tekee 
havainnon. Äskettäin arvioitiin verkossa olleen miljoonia 
yksityisiä sääasemia, Suomessakin tuhatkunta. Asemien 
määrä kasvaa päivittäin ja ne tuottavat havaintoja yleensä 
avoimille sivuille.

Kattavasti
Neljäs muutos liittyy aineiston kattavuuteen. Perinteisesti 
olemme seuranneet vesien tilaa pistemäisillä mittausase-
milla ja arvioineet muutosta paikallisista, pitkistä aikasar-
joista. Kaukokartoitus- ja paikkatietotekniikoiden kehit-
tyminen on muuttanut analyysin näkökulmaa merkittä-
västi. Kun vielä parikymmentä vuotta sitten analysoimme 
ilmastonmuutosta paikallisista, pistemäisistä lumenpeite-
aikasarjoista, voimme nykyisillä satelliittitekniikoilla 
nähdä, kuinka muutos on tapahtunut suuralueilla, esimer-
kiksi pohjoisella maapallon puoliskolla. Samalla tavoin 
satelliitti tekniikat auttavat arvioimaan meren tai suurten 

järvien rehevöitymistä. Kun vielä otetaan huomioon satel-
liiteista tapahtuvan kuvantamisen ajallinen tiheys, nostavat 
näiden spatio-temporaalisten työkalujen ymmärryk-
semme aivan uudelle tasolle. Satelliittiteknologiat antavat 
mahdollisuuden arvioida vaikkapa koko Suomenlahden 
kasvukauden aikaisen, aluepainotetun levätuotannon 
määrän. Vastaavalla tavalla automaattiset mittalaiteemme 
antavat meille työkalun arvioida virtaamapainotetun 
vesistökuormituksen. Tällaiseen eivät manuaaliset, piste-
mäiset havaintomme ole koskaan pystyneet, eivätkä mm. 
korkean hintansa takia koskaan pysty.

Informaation laatu
Viides, mutta paljon pohdintaa vaativa näkö-
kulman muutos on käsityksemme datan laadusta.  
Vuosikymmenten ja -satojen ajan olemme ponnistelleet 
minimoidaksemme kenttämittauksissa ja laboratoriossa 
tekemämme mittausvirheet. Puhuessamme laadunvalvon-
nasta, tarkoitammekin yleensä juuri näitä kahta virheläh-
dettä. Usein meiltä jää huomaamatta mallintamisvirhe, 
jonka joko tilastollisessa suunnittelussa tai aineistoa taita-
mattomasti analysoidessamme teemme. Jos otantasuun-
nitelma on kehno tai koeasetelma ajattelematon, paisuu 
mallintamisvirhe perinteisillä menetelmilläkin helposti 
useita kertaluokkia kenttä- ja mittausvirheitä suurem-
maksi. Myös Big datan maailmassa on olemassa mahdol-
lisuus suuriin mallintamisvirheisiin. Niiden todennäköi-
syyttä kuitenkin pienentää monien rinnakkaisten infor-
maatiolähteiden olemassaolo ja havaintojen suuri määrä.

Kuva 1. (a) Pohjoisen pallonpuoliskon ja (b) Suomen lähialueiden lumipeite toukokuussa 2014 (kuukauden keskiarvo).
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Kausaalisuus

Kuudes ja luultavasti kaikkein suurin ero perinteisen ja 
Big data -ajan ajattelun välillä on suhde kausaliteettiin. 
Big data -ajattelu lähtee oletuksesta, että monimutkaisessa 
maailmassa ei välttämättä ole tai ei ainakaan ole mahdol-
lista saada selville yksikäsitteistä syy-seuraus-riippuvuutta. 
Oikeastaan syy-seuraussuhteita ei aina haluta hakea-
kaan. Perusteluna tällä pidetään sitä, että syy-seuraus-
suhteiden haku johtaa liian suuriin yksinkertaistuksiin. 
Niiden seurauksena monien tärkeiden yksityiskohtien 
pelätään jäävän vaille huomiota. Monimutkaisesta ilmi-
östä redusoidaan pois liikaa tekijöitä ja päädytään aivan 
väärään syy-seuraus -tulkintaan. Edellä esitetystä huoli-
matta, myös Big data -maailmassa haetaan säännön-
mukaisuuksia ja lainalaisuuksia, jotka tähtäävät ongel-
mien ratkaisuun. Kun ratkaisuihin päädytään korrelaa-
tioiden kautta, ei välttämättä yritetä selittää miksi joku 
ilmiö tapahtuu. Riittää, kun voidaan ennustaa sen tapah-
tuvan. Tällaiseen uskomukseen perustuu mm. ennustava 
analyysi (predictive analysis).

Mittausten suunnittelu
Seitsemäs ajattelutavan muutos liittyy mittausten suunnit-
teluun. Kun perinteisesti ajateltiin, että ongelman ratkaisua 
varten on kerättävä erillinen aineisto, Big data -ideologia 
lähtee siitä, ettei näin välttämättä ole. Maailma on täynnä 
aineistoja ja tietyn ongelman ratkaisuunkin luultavasti 
löytyy empiiristä todistusaineistoa jo olemassa olevista 
tietovarannoista. Myös kokeellisen aineiston tilastollinen 
suunnittelu asettuu kokonaan uuteen valoon, kun ajatuk-
sena on se, että koko iso populaatio tutkitaan. Onhan 
ajattelu melkoisen erilainen, kuin vaikkapa otannan tai 
kokeiden suunnittelu, joissa molemmissa tavoitteena on 
ollut päästä kausaalisten riippuvuuksien maksimaaliseen 
tulkintaan mahdollisimman pienellä aineiston keruulla. 
Esitetystä ei kuitenkaan pidä vetää johtopäätöstä, että 
tilastollisten menetelmien merkitys pienenisi Big datan 
maailmassa, päinvastoin. 

Big datan jalostus
Edellä on pohdittu sitä, kuinka Big data -maailma poik-
keaa perinteisestä ongelmanratkaisusta. Käydään seuraa-
vaksi vielä lyhyesti läpi tärkeimmät toiminnot ja piirteet, 
joihin uudessa ongelmanratkaisussa päädytään. Niitä ovat: 

• Datan hallinnan tärkeimpänä tarkoituksena on 
varmistaa, että data on korkealaatuista ja sopii analy-
soivaksi automaattisesti. Silloin, kun dataa syntyy 
jatkuvasti (esimerkiksi satelliittikuvat, automaattien ja 
sensorien aineisto), on lisäksi tärkeää luoda toistettavat 
prosessit ja selkeät aineiston laatustandardit.

• Datan louhinta auttaa analysoimaan aineistoa ja löytä-
mään aineistossa piilevät säännönmukaisuudet, joita 
voidaan käyttää sitten käyttää ratkaistaessa moni-
mutkaisiakin päätösongelmia. Louhintaan soveltu-
vien ohjelmien avulla voidaan paljon kohinaa sisäl-
tävästä ja jopa aika kaoottiseltakin vaikuttavasta 
aineistosta havaita päätöksenteon kannalta arvokasta 
informaatiota.

• Tekstin louhinnan tekniikoiden avulla voidaan analy-
soida tietoverkossa olevia kirjoituksia, komentokenttiä, 
kirjoja, sähköposteja, blogeja, twiittejä ja muita teks-
timuotoisia lähteitä. Tekstien louhinnassa käyte-
tään yleensä koneoppimisen tai luonnollisen kielen 
prosessointitekniikoita.

• Hadoop on avoimen lähdekoodin palvelukehikko, 
joka soveltuu suurten datamäärien tallentamiseen ja 
toisaalta tallennetun datan tehokkaaseen analysointiin.

• Muistinsisäinen analytiikka nopeuttaa datan analy-
sointia verrattuna perinteiseen ratkaisuun, jossa data 
haetaan kovalevyltä. Teknologian avulla nopeutetaan 
erityisesti uusien skenaarioiden testausta ja mallien 
luontia. Ratkaisujen haku on iteratiivista ja tarvitta-
essa interaktiivista.

• Ennustava analytiikka käyttävät dataa, tilastollisia 
tekniikoita ja esimerkiksi kone-oppimista ennustetta-
essa todennäköisimpiä ja uskottavimpia tulevaisuus-
kulkuja. Tyypillisimmin ennusteita on käytetty liike-
elämässä väärinkäytösten havaitsemiseen. Menetelmät 
soveltuvat hyvin myös esimerkiksi tulvariskeistä varoit-
tamiseen ja moniin muihin vesialan sovelluksiin.

Lopuksi

Lopuksi voidaan kysyä, mitä hyötyä Big datasta on? 
Voidaan välittömästi todeta, että Big datan mene-
telmät ovat osoittautuneet hyödyllisiksi niille, joilla on 
ollut voimavaroja niitä käyttää ja kehittää. Ongelmien 
ratkaisut ovat nopeutuneet ja kustannukset alentuneet, 
kun data ja tieto on saatu nopeammin ja kattavammin 
käyttöön. Tähän mennessä Big data -menetelmien yleis-
tymistä on jarruttanut osaajien pieni määrä, mikä johtuu 
siitä kovin erilaisesta ajattelutavasta, johon erityisesti 
luonnontieteilijät on koulutettu.  Koulutukseen kannat-
taisi Suomessa panostaa. 

Kirjallisuus

Salo, Immo, 2013: BIG DATA. Tiedon vallankumous, Docendo. 147s.

Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. 2013: BIG DATA. A revolution that will trans-
form how we live, work and think. John Murray (Publishers), London. 242p.
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Dataa ympäristön tilasta on 
saatavilla monista lähteistä 
ja erityisesti kaukokar-
toitushavaintojen määrä 

lisääntyy jatkuvasti. Eri datalähteiden 
ajallinen ja paikallinen informaatiosi-
sältö voi vaihdella suuresti. Aineistojen 
hyödyntämisen kannalta on olennaista 
pystyä yhdistämään niiden informaatio 
luotettavalla tavalla.

Tässä artikkelissa kuvaamme datafuu-
sioalgoritmin Helsingin ja Porkkalan 
välisellä meri- ja rannikkoalueella 
vuonna 2010 tehtyjen Meris-satelliitti-
instrumentin, seurantajärjestelmän 
piirissä olevien kauppalaivojen ja valta-
kunnallisten seurantaohjelmien asema-
datan yhdistämiseksi. Yhtenäisen 
ja luotettavan käsityksen saaminen 
Suomenlahden kokonaistilasta on 
tärkeää vesipuitedirektiivin toimeen-
panon kannalta. Hoito- ja seurantatoi-
menpiteitä ei voi kohdentaa ja mitoittaa 
kustannustehokkaasti ilman riittävän 

tarkkaa ja kattavaa, ekologista tilaluo-
kitusta. Tässä työssä käytetyn aineiston 
paikallisia ja ajallisia ominaisuuksia on 
kuvattu Taulukossa 1.

Suomenlahden 
klorofyllipitoisuuden analyysi 
datafuusiolla

Informaatiolähteiden yhdistäminen aloi-
tettiin valitsemalla fuusioitavaksi tila-
muuttujaksi meri- ja rannikkoalueen 
klorofyllipitoisuus ja kiinnittämällä 
kuvauksen ajalliseksi mittakaavaksi yksi 
vuorokausi. Kuvasimme alueen vuoro-
kausikeskiarvoja alueellisessa mallihi-
lassa, jonka yksittäisen pikselin koko oli 
noin 1 x 1 km². Laskenta rajattiin avove-
siajalle 2.4.–18.9.2010. Tavoitteena oli 
tuottaa paras mittauksiin perustuva 
informaatio jokaiselle merialueen lasken-
tahilan alkiolle jokaisena avovesikauden 
päivänä. Näin saadaan kattava käsitys 
merialueen ekologisen tilan alueellisesta 
ja ajallisesta vaihtelusta.

Seurantaohjelmat, satelliitit, kauppalaivat sekä ennustemallit tuottavat joka vuosi suuren määrän dataa 
Itämeren ja rannikkoalueiden veden laadusta. Mittaustiedon yhdistäminen parantaa merkittävästi 
paitsi syntyvän informaation alueellista ja ajallista kattavuutta, myös tiedon luotettavuutta.

Taulukko 1. Aineistojen yhdistämisessä käytetyt data-lähteet ominaisuuksineen.

MARKO LAINE
FT, tutkimusprofessori
Ilmatieteen laitos
e-mail: marko.laine@fmi.fi

HEIKKI HAARIO
professori
Lappeenrannan teknillinen 
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e-mail: heikki.haario@lut.fi

JUHANI KETTUNEN
TkT, ohjelmajohtaja
Suomen ympäristökeskus
e-mail: juhani.kettunen@ymparisto.fi
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erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
e-mail: olli.malve@ymparisto.fi

Havaintojen yhdistämisellä tehoa 
vedenlaatuseurantaan

Datalähde Paikka-
ulottuvuus

Aikaulottuvuus Kommentteja

Satelliittikuva 3774 × 674 
hilapikseliä, a’ 
300 x 300 m².

Yhteensä 211 
kuvaa jaksolla 

2.4.–18.9.2010.

Satelliittikuvasta saadaan tulkittua klorofylli-a-
pitoisuus veden pintakerroksessa näkösyvyyteen asti.

Alg@line Lähes jatkuva 
mittaus noin 

5 m syvyydessä 
laivojen reitillä.

Laivan reitillä jopa 
20 s välein.

Kauppalaivojen pohjalla on läpivirtaustunneli, josta 
tehdään automaattisia fluorometri-mittauksia sekä 

kerätään jokaisella matkalla myös varmentavia 
laboratorionäytteitä.

Manuaaliset 
in situ-piste-

näytteet

Pistenäytteet 
usealta eri 
syvyydeltä.

Muutamia 
mittauksia kesän 

aikana.

Pistenäytteiden paikat on merkitty kuvan 3 
karttoihin.

Älypoijut Jatkuva mittaus 
noin 2 m 

syvyydeltä.

Älypoijujen sijainti on merkitty kuvan 3 karttoihin.
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Mallinnuksen taustaa

Yksinkertaisesti ilmaisten datafuusion tuloksena saadaan 
sarja kuvia, valitun merialueen klorofyllitilanne kunakin 
päivänä. Tyypillistä fuusioitavalle datalle on epäsäännöl-
linen ja puuttuva tieto sekä edustavuudeltaan hyvin erityyp-
piset havaintoaineistot. Esimerkiksi satelliittihavainnot peri-
aatteessa jo yksinään riittäisivät päivittäisten kuvien tuot-
tamiseen, mutta dataa saadaan vain pilvettömiltä alueilta. 
Lisäksi satelliittihavainnoissa saattaa esiintyä kalibroin-
nista tai instrumenttien väsymisestä johtuvaa systemaat-
tista virhettä. In situ -havainnot puolestaan kuvaavat tarkasti 
tilannetta paikallisesti ja mittaushetkellä, mutta eivät vält-
tämättä edusta laajempaa kokonaisuutta. Lisäksi pistenäyt-
teitä saadaan harvakseltaan, vain muutamia kertoja kesässä. 
Kun kaikki dataan liittyvät epävarmuudet saadaan luotetta-
vasti kuvatuksi, tuottaa hyvin toteutettu datafuusio parhaan 
mahdollisen arvion ilmiöstä valitulla esitystarkkuudella.

Datafuusion matemaattinen ratkaisu perustuu ilmiön 
kuvaamiseen dynaamisena, ajasta ja paikasta riippu-
vana systeeminä, jossa dynamiikalle asetetaan sopivat 
reunaehdot. Tilanne voidaan kuvata kahdella yhtälöllä 
(tilayhtälökaavat)

���� � ����� � �, �����, ��,	
�� � 	����� � �, �����, ��. 

Tässä M on malli, jolla edellisen hetken tilavektorista 
Xt (klorofyllipitoisuus kussakin hilapisteessä) lasketaan 
ennuste seuraavalle ajanhetkelle. Vastaavasti operaat-
tori H kuvaa mitä tilavektoriin Xt liittyviä havaintoja yt 
on saatavilla kullakin hetkellä t. Merkintä ξ ~ N (0, Q) 
puolestaan tarkoittaa sitä, että oletamme systeemin satun-
naisen virheen olevan likimain normaalijakautunutta 
niin, että tämän moniulotteisen jakauman keskinäistä 
korrelaatiota kuvaa kovarianssimatriisi Q (ja vastaavasti 
ε ~ N (0, C)). Nämä tilayhtälökaavat antavat yleisen 
viitekehyksen havaintoaineiston ja dynaamisen mallin 
yhdistämiselle.

Periaatteessa tehtävä on sama kuin esimerkiksi sään ennus-
tamisessa, jossa yhdistetään (eli assimiloidaan) havaintoai-
neistoja sekä tarkkoja fysiikkaan perustuvia ennustemal-
leja. Myös levätilannetta voitaisiin monitoroida näin, assi-
miloimalla havaintoja yksityiskohtaisiin meren virtaus-
malleihin - kuten esimerkiksi Coherens-malliin – ja levien 
kasvumalleihin. Tässä esiteltävässä työssä on kuitenkin 
valittu yksinkertaisempi tie, kaiken saatavilla olevan 
datan suora käyttö ilman fysikaalista tai biologista mallin-
nusta. Lisäksi meitä kiinnostaa optimaalinen arvio ilmi-
östä koko tarkasteluajanjaksolta, ei pelkästään seuraavan 
hetken ennustaminen. Tehtävä kuvataan moniulotteisen 
aikasarjan mallintamisena. Pyrimme käyttämään mahdol-

YT
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lisimman yksinkertaisia oletuksia ilmiön spatiaalisesta ja 
ajallisesta rakenteesta. Kuvaamme ilmiötä asettamalla 
tilayhtälökaavassa yksinkertaisesti M = I eli identtinen 
kuvaus, jolloin ajallinen vaihtelu mallinnetaan satunnais-
kulkuna Xt+1 = Xt + ξ, jossa satunnainen termi ξ edustaa 
a-priori hyväksyttävää vaihtelua. Jos tiedämme tilanteen 
jossain annetussa pisteessä hetkellä t, niin lähellä olevat 
paikat, joista havaintotieto mahdollisesti puuttuu, muis-
tuttavat todennäköisesti tätä pistettä. Kun olemme riit-
tävän kaukana tarkastelupisteessä, ei siihen liitetty tieto 
enää auta meitä ennustamaan ilmiötä, vaan meillä on 
käytettävissä ainoastaan pitkän ajan tilastolliseen vaihte-
luun perustuva taustatieto, ”klimatologia”.

Tämän spatiaalisen ja temporaalisen korrelaation mallin-
taminen on yksi datafuusion haasteista. Usein käytetään 
spatiaalisen tilastotieteen työkaluja, kuten variogrammitar-
kasteluja ja standardeja parametrisoituja korrelaatiofunk-
tiota. Tarkasteltavan ilmiön luonnollinen vaihtelu vaikuttaa 
suuresti spatiotemporaalisen korrelaation vahvuuteen ja 
vaihtelun tunteminen on tärkeä osa datafuusiomallinnusta. 
Erityyppisten havaintolähteiden edustavuus riippuukin 
oleellisesti tästä luonnollisesta vaihtelusta. Kun edusta-
vuutta analysoidaan, se tehdään erikseen kaikille erilaisille 
havaintojärjestelmille. Esimerkiksi asemamittaukset edus-
tavat rajallista aluetta mittauspisteen ympärillä samoin 
kuin kauppalaivoilla tehdyt mittaukset ovat edustavim-
millaan väylällä ja heikkenevä väylän ulkopuolella. Kuva 1 
demonstroi vaikutusaluetta ja korrelaation vahvuutta.

Fuusioalgoritmi
Datafuusion laskenta perustuu Kalmanin suodatin ja 
tasoitin -algoritmeihin sekä sen erilaisiin yleistyksiin. 
Spatiaalisessa tilastotieteessä vastaava menetelmä on 
Kriging-interpolaatio, mutta siihen ei yleensä liitetä aika-
dimensiota. Fysikaalisten mallien sijaan datafuusiomal-
linnuksessa käytetään vain tilastollisia suureita, yleensä 
yksinkertaisia mallikomponentteja kuten satunnaiskulkua, 

trendiä ja kausivaihtelua, jolloin tilayhtälöiden operaattorit 
M ja H ovat lineaarisia. Myös lineaarisiin datafuusiomal-
leihin liittyy laskennallisia haasteita, jotka johtuvat datan ja 
mallihilan dimensiosta sekä yllä mainitusta tarpeesta realis-
tisesti mallintaa spatiaaliset ja temporaaliset riippuvuudet.

Algoritmi tuottaa estimaatit, jotka mukailevat havaintoja 
silloin kuin niitä on saatavilla ja interpoloivat puuttuvat 
arvot ajassa ja paikassa annettujen korrelaatioparametrien 
mukaisesti. Estimaatin epävarmuus kasvaa mitä kauem-
maksi mennään tunnetusta havainnosta. Kuvissa 2 ja 3 
demonstroidaan datafuusioalgoritmia esittämällä mallin-
nustulosten kaksi aikapistettä ja estimaatteja vastaavat 
epävarmuudet. Helsinki-Porkkala-meri- ja rannikkoalueen 
klorofyllipitoisuutta on ennustettu huhtikuun 13. ja 14. 
päivänä 2010. Koko fuusiomalliajo on ensin tehty tarkas-
telujaksolle 2.4.–18.9.2010. Kuvan 3 ensimmäisellä sarak-
keella (paneelit a ja d) on mallin ennustamat arvot ja toisella 
sarakkeella (paneelit b ja e) mallin ennusteiden epävar-
muudet suhteellisina hajontoina. Koska satelliittidataa ei 
ole ollut saatavilla 11.4.2010 eikä 12.4.2010, on epävar-
muus 13.4.2010 suurta (yli 20 %) paitsi niiden pisteiden 
läheisyydessä, joissa on ollut saatavilla in-situ-havaintoja, 
kuten algaline-laivahavaintoja alueen oikeassa alakulmassa.

Satelliittihavainnot 14.4.2010 päivittävät mallia niiltä osin, 
kun taivas ei ole ollut pilvessä ja vähentävät epävarmuutta. 

Kuva 1.  Pistemittausten edustavuus laskee edettäessä 
mittausaseman ulkopuolelle.

Kuva 2. Aikasarja mallin ennusteista ja havainnoista tarkastelupisteessä, joka on merkitty tähdellä Kuvan 3 paneeleihin. 
Siniset pisteen ovat tarkastelupisteen läheisyydessä olevia satelliittihavaintoja ja kaksi vihreää pistettä (ajanhetkillä 11 ja 
38) In situ-havaintoja. Pystyviiva päiväindeksin 13 kohdalla on päiväys 14.4.2010.
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Nämä havainnot on esitetty paneelissa c ja niiden vaikutus 
malliin alimmassa rivissä, paneeleissa d ja e. Kuvassa 3 
on yhden mallipisteen aikasarja rajattuna ajanjaksolle 
2.4.2010 - 10.5.2010. Mallipiste on merkitty tähdellä 
karttakuviin ja vastaavasti tarkasteltava päiväys 14.4.2010 
pystyviivalla aikasarjakuvaan. Punaisella värillä kuvattu 
mallitulos ja sen epävarmuus ±2*keskihajonta) kertovat 
kuinka epävarmuus riippuu havaintojen saatavuudesta ja 
myös valitusta spatiaalisesta ja ajallisesta korrelaatiosta.

Datafuusion tuloksista vedenlaadun mittareihin
Koska datafuusio tuottaa jokaiselle mallin hilapisteelle 
estimaatin ilmiöstä sekä siihen liittyvästä epävarmuudesta, 
voidaan tuloksia käsitellä jälkeenpäin ja käyttää moneen 
tarkoitukseen. Voimme esimerkiksi helposti laskea mallin 
tuottamia kuukausikeskiarvoja yli annettujen vesialu-
eiden. Datafuusiomallin tuloksia voi käyttää syötteenä 
vedenlaatumalleille, jotka tarvitsevat veden estimoidun 

tilan joka mallipisteessä ja jotka osaavat käsitellä myös 
annettuja epävarmuustietoja.

Tehokkaita työkaluja yhdistää havaintoaineistoja erilai-
sista lähteistä on saatavilla, mutta niiden lisäksi tarvitaan 
mallinnuksen oletusten ja mallinnettavan ilmiön tunte-
musta. Datafuusion menestyksellinen toteuttaminen 
vaatii tietoa tarkasteltavan ilmiön luonnollisesta ajalli-
sesta ja paikallisesta vaihtelusta. Tämä tieto voi perustua 
biologiseen taustainformaatioon ja aikaisempiin havain-
tosarjoihin. In situ-havaintoverkkoa ja kokeiden ajallista 
resoluutiota suunniteltaessa olisikin hyvä ottaa huomioon 
tarve mallittaa erilaiset vaihtelun lähteet ja se miten tästä 
vaihtelusta saadaan luotettavaa tietoa.

Haluamme kiittää Jenni Attilaa, Kari Kalliota ja Seppo 
Kaitalaa merialuetta koskevan aineiston toimittamisesta 
artikkelin käyttöön sekä Veli-Matti Taavitsaista aineiston 
muokkaamisesta laskennan käyttöön. 

Kuva 3. (a ja d) Helsinki-Porkkala-merialueen ennustettu klorofylli-a-pitoisuus 13.4.2010 ja 14.4.2010, (b ja e) mallipisteisiin liit-
tyvä suhteellinen epävarmuus, (c) satelliittihavainnot 14.4.2010, jolloin vain pieniä osia meren päältä on ollut pilvien peitossa.
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Suomessa on lähes 5000 rannikko- ja sisävesialu-
etta, joiden tilaa EU:n Vesipuite- ja Meristrate-
giadirektiivit velvoittavat Suomea seuraamaan. 
Erityisesti tähän tarpeeseen SYKE:n Tietokeskus 

kehittää kaukokartoitusmenetelmiä, joiden avulla satel-
liittikuvilta voidaan tulkita vedenlaatua, kuten a-kloro-
fylliä ja sameutta. Satelliittihavaintojen etuna on suuri 
yksittäisten havaintojen määrä sekä hyvä ajallinen ja 

SAMPSA KOPONEN
Suomen ympäristökeskus
e-mail: sampsa.koponen@ymparisto.fi

Kirjoittaja toimii SYKE:n 
Geoinformatiikka tutkimus-
ryhmän päällikkönä sekä 
vedenlaadun kaukokartoi-
tuksen erikoistutkijana.

Euroopan avaruusjärjestön Sentinel-satelliitit 
mullistavat eurooppalaisen vesiseurannan. 
Artikkelissa kuvataan SYKEn tekemiä satelliitti-
pohjaisia vedenlaatupalveluita, tiedon käsittely- 
ja jakeluprosesseja sekä eri toimijoiden roolia 
näissä prosesseissa.

Sentinel-satelliitit mullistavat 
vesiseurannan

JENNI ATTILA 
Suomen ympäristökeskus
e-mail: jenni.attila@ymparisto.fi

Kirjoittaja toimii 
SYKE:ssä vedenlaadun 
kaukokartoituksen 
erikoistutkijana sekä VESISEN-
hankkeen johtajana.

Kuva 1. 18.08.2015 otettu Landsat 8-kuva. Kuvassa näkyy sinileväkukintoja (sinivihreät kiehkurat) saaristomerellä 
sekä Ahvenanmaan etelä- ja pohjoispuolella. Oikeassa yläkulmassa näkyy jokiveden samentama Mynälahden alue 
(punaruskea). Alkuperäiset kuvat: USGS/NASA Landsat Program, prosessointi: SYKE (Vesa Keto).
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alueellinen kattavuus. Kaukokartoituskehitystyön tavoit-
teena on parantaa seurannan kattavuutta erityisesti niillä 
alueilla, joilla perinteinen seuranta ei tuota tarpeeksi tietoa 
vesistöjen tilasta.

Vedenlaatua satelliiteista
Vedenlaadun mittaaminen satelliittikuvista perustuu 
veden heijastaman auringon valon spektrin voimak-
kuuden ja muodon analysointiin. Vedessä olevat ainekset 
kuten levät, humus ja savi sekä muu maaperäinen aines 
vaikuttavat valon väriin ja voimakkuuteen. Optiset 
satelliitti-instrumentit tallentavat vedestä heijastunutta 
valoa digitaalisen kameran tapaan, mutta hyvin paljon 
tarkemmin ja useammalla aallonpituusalueella eli kana-
valla, jolloin heijastuneen valon tarkka analysointi tulee 
mahdolliseksi. Jotkin vedenlaadun vaihtelut voidaan 
havaita helposti jo yksinkertaisista RGB-kuvatuotteista, 
jotka tehdään tyypillisesti kolmen aallonpituuskanavan 
yhdistelmistä. Esimerkiksi veden pinnassa olevat levä-
kukinnat (Kuva 1) sekä jokiveden aiheuttama samen-

tuminen (Kuva 2) ovat tällaisia ilmiöitä. Vedessä 
olevien aineiden pitoisuuksien selvittäminen vaatii 
kehittyneempiä menetelmiä eli algoritmeja. Algoritmit 
eli erityyppiset bio-optiset mallit analysoivat kunkin 
pikselin heijastaman valon spektriä ja päättelevät siitä 
mm. a-klorofyllin, kiintoaineen ja humuksen määrää 
vedessä. Pitoisuuksien lisäksi kuvista voidaan arvioida 
näkösyvyyttä ja valon vaimenemista vedessä.

Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliitit
SYKE on tutkinut vedenlaadun kaukokartoitusta vuodesta 
1996 lähtien. Operatiivista vedenlaatupalvelua Itämerelle 
SYKE on tarjonnut vuodesta 2002 lähtien. Vuosina 2002–
2011 käytössä oli Euroopan avaruusjärjestön ENVISAT 
satelliitissa ollut MERIS instrumentti (300 m maas-
toerotuskyky), jonka tuottamat havainnot olivat erin-
omaisia vedenlaadun arviointiin. ENVISATin havainnot 
loppuivat keväällä 2012, jonka jälkeen tarjolla on ollut vain 
huonompilaatuisia instrumentteja. Esimerkiksi NASA:n 
MODIS-instrumentin havaitsemat aallonpituusalueet ja 

Kuva 2. 7.9.2016 otettu Sentinel-2-satelliitin MSI-instrumentin kuva Helsingin edustalta. Edellisen viikonlopun rankkasa-
teen jälkeinen Vantaanjoen vaikutus Helsingin edustan vedenlaatuun näkyy selkeästi. Sisältää SYKEssä muokattua Coper-
nicus Sentinel dataa (2016).
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maastoerotuskyky eivät ole olleet Itämerelle ja Suomen 
järville riittävän tarkkoja. Nyt tilanne on kuitenkin muut-
tunut, sillä EU:n Copernicus-ohjelma on vuonna 2014 
aloittanut Sentinel-satelliittisarjojen lähettämisen kierto-
radalle. Näistä vedenlaadun kannalta kiinnostavimmat 
ovat Sentinel-2 (S2) ja Sentinel-3 (S3). 

Ensimmäinen neljästä S2-satelliitista laukaistiin kesä-
kuussa 2015, josta alkoi tarkan maastoerotuskyvyn (10– 
60 metriä) MSI-instrumentin aikakausi. MSI:llä nähdään 
hyvin pienipiirteisiäkin ilmiöitä (Kuva 2). Vuoden 2016 
helmikuussa saatiin taivaalle ensimmäinen Sentinel-
3-sarjan satelliitti, jonka OLCI instrumentti on paran-
neltu versio ENVISAT-satelliitin MERIS-instrumentista 
(300 m maastoerotuskyky ja lisää aallonpituusalueita). 
OLCI soveltuu hyvin Itämeren ja suurten järvien lähes 
päivittäiseen havainnointiin. S3-satelliitissa on myös 
uusi, tarkempi SLSTR-instrumentti pintalämpötilaha-
vaintojen tekemiseen, mikä mahdollistaa paitsi Itämeren 
myös Suomen suurien järvien pintalämpötilahavainnot 
hieman aiempaa paremmin.

Tarkka S2-satelliitin MSI-instrumentti havaitsee koko 
Suomen alueen 3–5 päivän välein ja S3 lähes päivittäin, 
mutta vain pilvettömiltä alueilta. S2- ja S3-satelliitteja on 
kiertoradalla nyt yksi kappale kumpaakin, mutta EU:n 
suunnitelmissa on laukaista molempia yksi lisää jo vuoden 
2017 aikana. Sarjojen uusien satelliittien radat järjeste-
tään niin, että kuvien määrä kaksinkertaistuu ja havain-
tojen välinen aika puolittuu. EU on luvannut Copernicus-
ohjelman puitteissa laukaista yhteensä ainakin neljä satel-
liittia jokaisesta sarjasta ja varmistaa siten korkealaatuisen 
datan saatavuuden ainakin vuoteen 2029 asti (Kuva 3).

Sentinelien lisäksi vedenlaadun seurannassa voidaan 
hyödyntää NASAn Landsat-8-satelliitin OLI-instrumenttia, 
joka soveltuu muun muassa sameuden ja näkösyvyyden 
arvioimiseen 30 m maastoerotuskyvyllä. OLI havainnoi 
myös pintalämpötilaa 100 m termisillä kanavilla, mutta 
niistä ei tällä hetkellä instrumenttivirheiden takia voida 

laskea tarkkoja pintalämpötiloja. OLI-instrumentin 
havaintoja on saatavilla jo vuodesta 2013 lähtien. NASA 
kehittää jatkossa Landsat-sarjan instrumentteja moni-
puolisemmiksi ja tätä kehitystyötä SYKEssä seurataan 
mielenkiinnolla.

Kotimaista yhteistyötä
Sentinel-satelliittikuvat vastaanotetaan, varastoidaan 
ja käsitellään Sodankylässä sijaitsevassa Ilmatieteen 
laitoksen ylläpitämässä kansallisessa satelliittidatakeskuk-
sessa. Satelliittidatakeskukseen on vuoden 2016 aikana 
Envibase-projektin puitteissa rakennettu Calvalus-
rinnakkaislaskentajärjestelmä, jolla suurenkin kuvamäärän 
käsittely onnistuu tehokkaasti. Tämä on tärkeää erityisesti 
Sentinel-aineistojen kanssa, sillä kuvat ovat suurikokoisia, 
niitä tulee paljon ja tutkimusvaiheessa aineistojen käsitte-
lyyn sopivia bio-optisia algoritmeja vertaillaan keskenään 
sekä sovitetaan niiden parametrit Suomen olosuhteisiin 
optimaalisiksi.

VESISEN-projekti
Sentinel-satelliiteille kehitetään parhaillaan vedenlaadun 
tulkintaan sopivia menetelmiä. Nämä perustuvat osin jo 
aikaisemmille satelliiteille kehitettyihin tulkinta-algorit-
meihin, mutta vaativat menetelmäkehitystä, validointia 
ja parametrien optimointia, jotta ne soveltuvat veden-
laadun tulkintaan riittävän laadukkaasti Suomen vesis-
töille. Erityisesti humuspitoiset järvet, joita Suomessa on 
runsaasti, ovat vaikeita kohteita kaukokartoitukselle. 

Algoritmien kehitystyötä tehdään SYKEssä syksyllä 2016 
alkaneessa Ympäristöministeriön ja SYKEn yhdessä 
rahoittamassa VESISEN-hankkeessa. Hankkeen tavoit-
teena on määritellä ne vesistötyypit, joille vedenlaatutul-
kinta voidaan tehdä luotettavasti satelliittiaineistosta sekä 
määritellä lopputuloksen luotettavuus. Samalla käsitellään 
eri instrumenttien havainnoista vedenlaatuaikasarjat niiltä 
vuosilta, joilta havaintoja on kertynyt.

Kuva 3. Vedenlaadun kaukokartoitukseen soveltuvien satelliittien aikajana vuoteen 2030 asti. Keltaisella on merkitty tällä 
hetkellä käytössä olevat satelliitit.
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Kehitystyö sisältää erilaisten vedenlaadun tulkintaan 
käytettävien optisten mallien kehitystä ja vertailua käyt-
täen hyväksi VHS-seurannan keräämiä asemahavaintoja 

ja hankkeen aikana tehtäviä omia maastomittauskam-
panjoiden tuloksia. VHS-seurannan puitteissa ELYjä on 
pyydetty toimittamaan näytteenottajille tieto satelliit-
tien ylilentoajankohdista, jotta asemilla tehtäviä mitta-
uksia tehtäisiin mahdollisimman paljon pilvettöminä 
satelliittien ylilentopäivinä. Tämä varmistaa sen, että 
kehitystyöhön saadaan mahdollisimman paljon vertai-
luaineistoa. Samalla myös ELYt saavat täsmällisempää 
tietoa satelliittitulkintojen laadusta omalla alueellaan. 
Ylilentoennusteiden jakelu aloitettiin testimielessä jo 
vuonna 2016 ja sitä jatketaan tarkemmin vuonna 2017. 
Vuonna 2016 saman päivän havaintoja saatiin kattavasti 
eri ELYjen alueelta sekä järviltä että rannikolta (Kuva 4).

Erityistä huomiota VESISEN-projektissa kiinnitetään 
satelliittikuvilta tehtävien tulkintojen laadunvarmistuk-
seen. Virheellisiä tulkintoja syntyy muun muassa pilvi-
alueiden reunoista ja pilvivarjoista, matalista alueista, 
sekä kovan tuulen aiheuttamista aalloista ja vaahto-
päistä. Sentinel-kuvien määrä on valtava, joten aiemmin 
operaattorin tarkistamaan laadunvarmennukseen, ei ole 
jatkossa mahdollisuutta. Tavoitteena on luoda auto-
maattiset menetelmät virheellisiä tuloksia (pilvialueiden 
reunat, pilvivarjot, matalat alueet) sisältävien pikse-
leiden/alueiden tunnistamiseen ja poistamiseen tulkit-
tavalta kuva-alalta.

Uusien tuotteiden saatavuus
VESISEN päättyy maaliskuussa 2018, mutta ensimmäisiä 
demotuotteita uusilta satelliiteilta esitellään jo kevään 
2017 aikana. Kuvien jakelussa hyödynnetään Envibasen 
kehittämiä työkaluja, kuten karttakäyttöliittymiä. Lisäksi 
tiedoista koostetaan vesialuekohtaisia tilastoja. Lisätietoja 
VESISEN-projektista sekä sen tuloksia löytyy osoitteesta 
syke.fi/hankkeet/VESISEN. 

Kuva 4. Asemat, joilta kerättiin pullonäytteet samana päi-
vänä kuin Sentinel-2 (punaiset pallot) tai Landsat8 (siniset 
kolmiot) ylilento (Kuva: Eeva Bruun).

Taulukko 1. Vedenlaatumuuttujat ja satelliitti-instrumentit, joille VESISEN-hankkeessa kehitetään tulkintamenetelmiä.

Instrumentti Resoluutio a-klorofylli Sameus Näkö syvyys Humus Pinta-
lämpötila

S3/OLCI 300 m x x x x

S2/MSI 10 – 60 m (x) x x x

Landsat8/OLI 30 m x x x (x) 100 m

S3/SLSTR ~1 km x
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Nyt kysytäänkin entistä 
useammin sitä, mitä data-
tulvasta saa irti, miten 
luotettavaa se on, miten 

sitä yhdistellään, mallinnetaan, laitetaan 
kuviksi, kartoiksi jne. Ja mitä olennaista 
puuttuu, mitä tarvitaan lisää ja mikä on 
turhaa. Tämä artikkeli pohtii sitä, kuinka 
räjähdysmäisesti kasvava dataintensii-
visyys muuttaa insinöörin ammattia, 
miten se heijastuu tieteen lisäarvoon 
vesialalla, ja miten koulutuksen tulisi 
ennakoida tätä kehitystä.

Data ja laskentakapasiteetti 
kasvavat eksponentiaalisesti

Tietokoneiden laskentakapasiteetti 
kasvaa eksponentiaalisesti. Tämän 
ilmiön havaitsi Intelin toinen perusta-
jista, Gordon E. Moore jo vuonna 1965. 
Tuo havainto ja ennustus ovat pitäneet 
kohtalaisen hyvin paikkansa vuosi-
kymmen toisensa jälkeen.

Mooren huomio kiinnittyi alun perin 
siihen, kuinka monta transistoria yhteen 
komponenttiin voi sisältyä. Mooren 
havainnon aikoihin mikroprosesso-
riin saatiin integroitua 26 = 64 tran-
sistoria. Aluksi kahden vuoden välein 
eksponentti kasvoi yhdellä, ja kasvu on 
jatkunut vauhdilla, vaikka kaksinkertais-
tuminen vie nykyisin jo jonkin verran 
pitempään. 1970-luvun lopulla, kun 
aloitin opinnot Teknillisellä korkeakou-
lulla, tuo luku oli jo yli 10 000. Kun 
valmistuin vuonna 1983, se oli 100 000. 
Vuosituhannen vaihteessa 10 miljoonan 
raja oli jo ylitetty, ja nyt liikutaan jo 
10 000 miljoonan yläpuolella. 

Hyvin samanlainen on kehityksen tahti 
ollut tietotekniikassa yleisemminkin. 
Muistitilan hinta, koneiden ja ihmisten 
verkottuminen, laskenta-algoritmien 
kehittyminen sekä datan kerääminen ja 
systematisointi ovat kaikki kehittyneet 
vastaavalla eksponentiaalisella tavalla 
kuin koneiden laskentakapasiteetti 
(Kitchin 2014).

Neljäs teollinen murros
Tämä tietotekninen kehitys rinnaste-
taan usein aiempiin teknisiin ja teol-
lisiin murroksiin. Maailman talous-
foorumin (Schwab 2016) mukaan 
ensimmäinen teollinen vallankumous 
mahdollistui höyrykoneiden ja mekaa-
nisen tuotantoteknologian kuten 
kutomakoneiden kehityksen myötä 
1780-luvulla. Toisen vallankumo-
uksen ajureina olivat sähkö, liukuhih-
nateollisuus ja kehittynyt työnjako. Se 
tapahtui 1870-luvulta lähtien. Kolmas 
taas johtui tietotekniikan kehityksestä, 
ja ajankohta on noin 1969. 

Kuinka nämä teknologiset hyppäykset 
ovat näkyneet vesialalla? Esiteollisella 
ajalla rakennettiin mittavia kastelu-
järjestelmiä, aqueducteja ja muuta 
vesihuollon, maatalouden ym. infra-
struktuuria, käytettiin vesimyllyjä, 
rakennettiin satamia ja niin edelleen. 
Ensimmäisen teollisen vaiheen aikana 
toiminta muuttui selvästi laajemmaksi 
ja järjestelmällistä kehitystoimintaa 
ja tutkimusta tehtiin. Toisen teollisen 
vaiheen teknologioita olivat pienois-
mallit, kenttäkokeet ja -mittausjärjes-
telyt, klassiset tilastoanalyysit, nomo-

OLLI VARIS
Vesitalouden professori, 
Aalto-yliopisto
e-mail: olli.varis@aalto.fi

Kirjoittaja on 
Aalto-yliopiston 
Insinööritieteiden 
korkeakoulun 
tutkimuksesta ja 
innovaatioista vastaava 
varadekaani.

Vielä muutama vuosi sitten oli tavallista, että lähes jokaisesta diplomityöstä ja väitöskirja-artikkelista oli 
siivottava pois tai vähintäänkin tarkennettava viimeistä lausetta joka väitti, että dataa tarvitaan lisää. 
Viimeistään nyt on aika huomata se, että dataa on tarjolla joka tuutista.

Insinööritiede ja vesitalous 
totuttelevat datatulvaan
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grammipohjaiset mitoitukset ja niin edelleen. Veden 
määrä oli vielä keskiössä, vaikkakin loppuvaiheessa veden 
laatu sai enemmän huomiota. Kolmanteen vaiheeseen 
kuuluvat digitaaliset, laskennalliset mallit, kaukokar-
toitus ym. edistynyt havainnointi, veden hallinnan integ-
rointi ekosysteemien hoitoon ja monitieteisyyden nousu.

Tällä hetkellä puhutaan neljännestä teollisesta vallan-
kumouksesta. Takana on alussa mainitsemani tietotek-
ninen kehitys, joka on nyt edennyt niin pitkälle, että 
voidaan siis jo puhua jo uudesta teollisesta murroksesta 
(Schwab 2016). Tuotantojärjestelmät ja toiminnot ovat 
digitalisoituneet niin pitkälle, että käyttäjät eivät enää 
edes huomaa hyödyntävänsä arkisissa askareissaankin 
laitteita, jotka vielä parikymmentä vuotta sitten olivat 
supertietokoneita.

Meidän tulisi Suomessa yhäkin olla ajan tasalla ja toivot-
tavasti jopa muita edellä siinä, kuinka vesiala liittyy muun 
muassa seuraaviin käsitteisiin: Teollinen internet (asioiden 
ja ihmisten internet; Internet of Things), tekoäly, big data, 
tieteenalojen rajojen osittainen katoaminen ja yhä syvem-
mälle menevä monitieteisyys sekä kaikkialle leviävä digi-
talisoituminen ja robotiikka. 

Pohdin seuraavassa ensin yllä kuvatun teknologisen 
murroksen olemusta insinööritieteisen ja erityisesti vesialan 
kannalta, osittain avoimien kysymysten muodossa. Tämän 
jälkeen esitän joitain ajatuksia siitä, kuinka tämä murros 
vaikuttaa alan ammattikuvaan. 

Teknologia

Mikä on avoimen datan ja big datan suhde spesifiseen, 
perinteiseen havainnointitoimintaan? Jälkimmäinen on 
yhä yhtä tarpeen, mutta sen luonne muuttuu koko ajan. 
Sen hinta tietoyksikköä kohti on huomattavan suuri 
verrattuna esimerkiksi satelliiteista, tutkista, laserkeilai-
mista ja kaikenlaisista avoimista tietokannoista kerättävään 
dataan. Kuitenkin sitä tarvitaan yleisemmän datan paikal-
liseen todentamiseen, kalibrointiin, puuttuvien paramet-
rien tutkimiseen ja niin edelleen. Kansalaishavainnoinnin 
merkitys kasvaa koko ajan, kuten myös kansalaisten 
merkitys loppukäyttäjinä.

Kuinka esineiden ja ihmisten internet (teollinen internet) 
muuttaa vesialaa? Tämä on läheisessä suhteessa sellai-
siin käsitteisiin kuin smart water, smart grids, jne., jotka 
mahdollistavat mm. energian ja veden kysynnän nopean 
mukauttamisen muuttuviin tarjontatilanteisiin (Canton 
2015). Samoin tulviin, laatuongelmiin ja muihin ääri-
ilmiöihin varautuminen, niistä kommunikointi ja niihin 
reagoiminen mahdollistuvat uudella tavalla. Esimerkiksi 
paikalliset sensorijärjestelmät kytketään pilvipalveluun ja 
yhdistetään globaalistikin esimerkiksi säätietoihin, ennus-
teisiin, satelliittidataan jne., ja tuodaan kuluttajien ja 
muiden loppukäyttäjien saataville mobiiliappsien kautta. 
Myös käyttäytymis- ym. yhteiskunnallisen datan käyttö 
mahdollistuu luontevasti.

Mitä ovat vesialan kyberuhat? Yhteiskunnalliset toimijat 
puolustusvoimista älyvaatteiden ja pesukoneiden valmis-

Neljä teollista vallankumousta.

Teollinen vaihe Alkoi Teknologia ja sen vaikutukset Vesialan esimerkkejä

Esiteollinen Kanavat, kastelu- ja vesihuoltojärjestelmät, 
gravitaation hyödyntäminen

1. Mekaniikka 1784  Höyrykoneet, kaupungistuminen,  
mekaaniset koneet, vesipyörät

Hydrauliikan nousu, järjestelmällistä 
koetoimintaa

2. Sähkö 1870  Sähkön käyttö, massatuotanto, 
mittakaavaedut, kansainvälinen työnjako

Vesivoima, kehittynyt, pumppuja ja painetta 
käyttävät veden jakelujärjestelmät, veden 

laatu kasvavasti huomion kohteeksi, 
nomogrammit, klassinen tilastollinen 

mitoitus, pienoisnmallitutkimus

3. Tietoteknikkka 1969 
Tietotekniikan hyväksikäyttö, tehostunut 

tiedonkulku, kansainväliset tuotantoketjut, 
automaatio, globalisaatio

Laskennalliset mallit, simulointi, satelliitit, 
ekologian merkityksen nousu 

4. Digitalisaatio nyt 

Systeemisyys kuten teolliset ekosysteemit, 
arvoketjut, alustatalous, digitalisaatio, 

hajautettu valmistus, hajautettu 
energiantuotanto, tekoäly, välitön 

globalisaatio

Kiertotalous, datatulva, monitieteisyys, 
datalähtöinen tiede, smart water, kansalaiset 
datalähteinä ja loppukäyttäjinä, teknologian 

ja palveluiden yhdistäminen
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tajiin ovat kasvavan varuillaan ja huolestuneita koko ajan 
muotoaan muuttavista kyberuhista. Mikä olisi herkul-
lisempi kohde hakkerille, terroristille tai vihamieliselle 
ulkovallalle kuin kaataa pääkaupungin tai keskeisen teol-
lisuuslaitoksen vesijärjestelmä? Jokaiseen teknologiaan 
liittyy mahdollisuuksien lisäksi uhkia ja heikkoja lenk-
kejä. Näihin varautuminen on tapahduttava käsi kädessä 
teknologian kehittämisen ja soveltamisen kanssa.

Vesialan ammatillinen identiteetti
Kuinka ammattikunnan identiteetti ja profiili sitten kehit-
tyvät jatkossa? Verkostoituminen ja ammatillisten raja-
pintojen yli toimiminen ovat yhä tärkeämmässä roolissa. 

Vesiala, oli sitten kyseessä luonnossa tai putkessa olevan 
veden hoito, on syytä ymmärtää ekosysteemien osana. Vesi 
osana luonnon ekosysteemejä pitäisi olla tuttua jo vähin-
tään edellisestä teollisesta vallankumouksesta, vaikkakin 
kehityspintaa myös tässä suhteessa riittää. Tällä hetkellä 
nopeasti kehittyvä teollinen ekosysteemimaailma arvoket-
juineen, kiertotalouksineen ja niin edelleen on vesialalle 
keskeinen toimintaympäristö ja mukana on oltava täysillä. 

Erityisesti nostan teknologian, palveluiden ja liiketoiminta-
mallien yhdistämisen valtavan tarpeen. Suomi on avoimena 
palveluyhteiskuntana vielä aika lailla kehittymätön, eikä 
tätä näkökohtaa mielestäni hahmoteta riittävästi. Kuitenkin 
huomattavan suuria liiketoimintamahdollisuuksia ja kehit-
tämistarpeita on maailmalla kuten myös Suomessa sen 
osana teknologioiden ja palveluiden rajapinnassa. Tässä 
suhteessa potentiaalia maailmalta ei tarvitse etsiä.

Minkälaista teknistä osaamista ja matematiikkaa vesialan 
ammattihenkilöiden tulisi osata, tai vähintäänkin osata 
tilata big data -maailmassa? Suurten tietojoukkojen 
hallinnan, tilastollisen analyysin ja todennäköisyyslas-
kennan sekä paikkatiedon, kaukokartoitusdatan, sosiaa-
lisen datan jne. merkitys korostuvat perinteiseen fysiikka- 
ja kemiaperusteiseen mallintamiseen verrattuna, mutta 
eivät kuitenkaan korvaa sitä.

Klassisessa insinööritieteessä puhutaan tyypillisesti 
empiirisestä ja teoreettisesta (analyyttisestä) ongelman-
ratkaisusta. Viimeisten vuosikymmenten kuluessa tähän 
on kasvanut kolmanneksi pyöräksi laskennallisen mallin-
tamisen paradigma. Mallintaminen on kolmannen teol-
lisen vallankumouksen aikana muodostunut jopa paljon 
tavallisemmaksi kuin nuo kaksi edellä mainittua. 

Nyt puhutaan entistä enemmän neljännestä paradig-
masta, joka hiipii mukaan kovaa vauhtia. Tansley ja 
Tolle (2009) kutsuvat sitä datatieteeksi tai datalähtöi-

seksi tutkimukseksi (data driven science), joka fuusioi 
monenlaista laskennallista teknologiaa kuten tilasto-
analyysiä, todennäköisyyslaskentaa, koneoppimista, 
tiedonlouhintaa, tietokantojen yhdistelyä, hahmon-
tunnistusta, visualisointia, tekoälyä ja niin edelleen. 
Mielestäni teknologiassa on jo edetty siihen vaiheeseen 
että valmistuvien diplomi-insinöörien tulisi olla sinut 
tämän neljännen paradigman menetelmien kanssa, ja 
ainakin osan tulisi kyetä ronskisti kehittämään niiden 
soveltamista vesialalla. Muuten heidän eväänsä viedä 
alaa eteenpäin ovat turhan kevyet.

Singapore juhli hiljattain 50-vuotista itsenäisyyttään.  
Singapore on hyvä esimerkki entisestä kehitysmaasta, joka 
on koulutuksen ja innovaatioiden avulla noussut maailman 
teknologiseen eliittiin. Tämä kuva on juhlallisuuksiin sisäl-
tyneestä The Future of Us -näyttelystä jossa korostui maan 
voimakas orientaatio tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen katso-
misen tärkeyttä ei Suomessakaan itsenäisyyden juhlavuon-
na voi liikaa korostaa.
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Luonnontieteellinen, tekninen ja yhteiskunnallinen 
(laki, talous, hallinto, johtaminen, kommunikointi, jne.) 
ammattitaito on kuitenkin oltava myös jatkossa keskiössä. 
T-oppimisen merkitys korostuu. T-oppimisella tarkoi-
tetaan sitä, että syvä, perusteellinen ammatillinen osaa-
minen yhdistyy poikkitieteisen ja monitieteisen toimin-
taympäristön hallintaan (Uhlenbrook & De Jong 2012). 

Mukaan vain!
Big data ja käynnissä oleva neljäs teollinen vallanku-
mous ovat mielestäni erottamattomia osia räjähdysmäi-
sesti kehittyvästä avoimesta innovaatioympäristöstä, 
johon kuuluu paljon muutakin. Tärkeässä roolissa 
ovat avoin tiede ja valtavasti kehittyvä tieteellinen 
julkaisujärjestelmä. 

Suomalaiset insinööritkin ovat joutuneet onneksi jo 
tinkimään vastahankaisuudestaan lähteä mukaan avoi-
meen, tieteelliseen (laatuvarmistettuun) julkaisumaail-
maan koska vähitellen on huomattu, että itse kaiken 
tekemällä ja kokeilemalla jää auttamattomasti ja ekspo-
nentiaalisen kasvavalla nopeudella jälkeen kehityk-
sestä. Tässä lienee maassamme vielä kuitenkin paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia, että saisimme ammatti-
laisten käyttämään täysillä sen uuden, avoimesti julkais-
tavan tiedon tulvan, jolla insinöörialoja maailmalla tällä 
hetkellä hellitään, ja osallistumaan tämän tiedollisen 
pääoman kartuttamiseen.

Maailma on sekä tiedon hankinnan ja saatavuuden että 
teknologia- ja palvelumarkkinoiden suhteen erinomaisen 
avoin. Avoimuutta ja aktiivista uteliaisuutta uusien 
teknologioiden ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien 
suhteen ei voi muuta kuin kannustaa. 
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Kaupungistuminen eli urba-
nisaatio etenee vauhdilla 
kaikkialla maailmassa. 
Väestönkasvu ja muutto-

liike yhdessä saavat aikaan sen, että 
kaupunkilaisten määrän on ennus-
tettu nousevan vuonna 2030 jo viiteen 
miljardiin, jolloin kaupungeissa asuisi 
70 prosenttia maailman ihmisistä.

Kaupungistuminen laukaisee inves-
tointitarpeita asuin- ja infraraken-
tamiseen ja sen myötä syntyy eriko-
koisia kaupunkikehityshankkeita, 
joissa luodaan kokonaan uusia kort-
teleita, kaupunginosia tai peräti 
kokonaisia kaupunkeja. Esimerkiksi 
Helsingin Kalasatama, Keski-Pasila tai 
Kruunusillat –hankkeen aikaansaama 

KARI TUUKKANEN
liiketoimintajohtaja,  
Digitaaliset ja tuotteistetut  
palvelut
Sito Oy
e-mail: kari.tuukkanen@sito.fi
Twitter: https://twitter.com/xkarppa
LinkedIn:  
https://fi.linkedin.com/pub/kari-tuukkanen/3/277/635

Tietomallinnus, avoin data, kaupunkimallit, 3D-visualisointi, pelillisyys, 
teollinen internet muuttavat tapaa, jolla kaupungit suunnitellaan ja 
rakennetaan. Digitalisaatio tehostaa prosesseja, edistää läpinäkyvyyttä 
ja parantaa vuorovaikutusta. Viisi prosenttia muutoksesta on tietotek-
niikkaa. Loppu on ihmisten rohkeutta ajatella ja toimia uudella tavalla.

Digitalisaatio auttaa johtamaan 
kaupunkikehitystä tiedolla  
– ei tunteella

Kruunusillat –hanke vauhdittaa koko Helsingin kehittymistä.
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kaupunkikehitys itäisessä Helsingissä ovat valtavia inves-
tointeja ja muuttoliikkeen vauhdittajia koko Suomenkin 
mittakaavassa.

Tällaisten megahankkeiden merkitys koko alueen 
kehittymiselle ja elinvoimalle on valtava. Jos asunnot, 
palvelut ja infra saadaan suunnitellussa aikataulussa 
paikalleen, käynnistyy taloudellinen toimeliaisuus ja 
verokertymä ajatellulla tavalla. Jos vastaavasti proses-
sissa on kitkaa, tai se herättää vastustusta esimerkiksi 
heikon kommunikoinnin vuoksi, se viivästyttää inves-
tointien jalkautumista alueelle. Siksi on kriittisen 
tärkeää kyetä hallitsemaan ja johtamaan hankkeita, 
sekä kommunikoimaan niistä sujuvasti koko hankkeen 
elinkaaren ajan.

Digitaalinen vallankumous
Digitalisaatio tulee nopeasti ja rajusti muuttamaan 
tapaa, jolla kaupunkeja suunnitellaan ja rakennetaan. 
Tietomallinnus eli BIM (building information mode-
ling), kaupunkimallit, avoin data, 3-ulotteinen visu-
alisointi, pelillisyys, IoT (esineiden Internet) ja ennen 
kaikkea hyvä tiedonhallinta ovat rakennuspalikoita, 
joilla voidaan tehostaa prosesseja, sujuvoittaa vuorovai-
kutusta ja edistää läpinäkyvyyttä hankkeen osapuolten 
kesken, ja lopulta luoda uutta tietopääomaa pohjaksi 
kokonaan uusille palveluinnovaatioille.

Suomi on tämän kehityksen edelläkävijä monella tavalla. 
Meillä on aktiivisia kaupunkeja, jotka ovat valmiita uudis-
tamaan ja digitalisoimaan kaupunkikehitystä, maailman-
luokan tutkimusta & tuotekehitystä sekä yrityksiä, jotka 
panostavat hankejohtamisen digitaalisiin ratkaisuihin, 
tähdäten lopulta vientimarkkinoille.

Rohkeus ajatella asiat uusiksi – kaikissa 
hankkeen elinkaaren vaiheissa

Digitalisaatiosta 95 prosenttia on toimintatapojen muutta-
mista ja 5 prosenttia tietotekniikkaa. Toisaalta kaupunkike-
hitys tapahtuu pääosin viranomaisprosesseissa, joita ohjaa 
tiukka lainsäädäntö. Siksi vaatii erityisen suurta rohkeutta ja 
johtajuutta lähteä uudistamaan kaavoituksen ja rakentamisen 
prosesseja, eikä aina pelkkä rohkeuskaan riitä vaan tarvitaan 
joustoa ja päivittämistä myös prosesseja ohjaaviin säädöksiin. 
Hyvä esimerkki tästä on Britannia, jossa rakennuslupahake-
mukseen on jo pakko liittää kohteen BIM-malli. Tämä avaa 
peliä, ohjaa tekemistä 2010-luvun toimintatapojen mukai-
seksi, ja luo markkinaa uusille palveluinnovaatioille.

Se, että prosessi saadaan kuntoon ja tietovuodot prosessin 
vaiheiden välillä tukittua, on jo paljon. Mutta siihen ei 
pidä tyytyä, vaan pitää uskaltaa katsoa ulospäin ja osata 
valjastaa yhteiskunnan eri toiminnoissa syntyvät muut 
tietolähteet suunnittelun, rakentamisen ja omaisuuden-
hallinnan käyttöön.

Tietovirrat kuntoon ja ulkoiset tietolähteet käyttöön = ”rikastettu kierto”.
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Vuorovaikutuksen merkitys

Esimerkiksi kaavahankkeissa on tapana järjestää ns. 
asukasiltoja, joissa paikallisen koulun voimistelusa-
lissa esitellään paikallisväestölle miltä kaupunginosa 
näyttää, kun kaavoitusvaiheessa oleva hanke on valmis. 
Kuitenkin aika harva, varsinkin nuorempiin ikäluok-
kiin kuuluva, pääsee tai haluaa tulla paikan päälle vaan 
mieluummin ottaa kantaa hankkeeseen kaupungin verk-
kosivuilla, Facebookissa tai keskustelupalstalla, silloin 
kun asia mieleen juolahtaa. Tekniikka jo nyt mahdol-
listaa ns. ”Some-seinän”, jolla sosiaalisen median sisältö 
voidaan kohdennetusti ottaa käyttöön yksittäisen hank-
keen työstämisessä.

Jotta hanke etenee kaavavaiheessa sujuvasti, tulee virka-
miesten, luottamushenkilöiden, suunnittelijoiden ja 
asukkaiden ymmärtää mitä ollaan tekemässä, milloin, 
mitä se maksaa ja miltä lopputulos näyttää. Ellei tätä 
ymmärrystä eikä läpinäkyvyyttä ole, syntyy pelkoja, 
epäilyksiä, valituksia ja muuta kitkaa. Ratkaisu löytyy 
3-ulotteisten koontimallien ja muun tiedon fuusioimi-
sesta: tarjotaan päätöksenteon kannalta keskeiset tiedot 
visuaalisesti, ymmärrettävästi ja helposti, kullekin käyt-
täjäryhmälle räätälöidysti. Esimerkiksi kaupunkisuun-
nittelulautakunnan jäsenen on vaikea hahmottaa hank-
keen oleellisia asioita, jos lähtömateriaali on kasa pdf-

dokumentteja verkkolevyllä. Sen sijaan havainnollinen 
3-ulotteinen näkymä eri vaihtoehdoista aikatauluin ja 
budjetein varustettuna on huomattavasti tajuttavampi 
”kojelauta”, jonka varassa oman näkemyksensä voi 
muodostaa.

Miksi rakennuslupahakemus on edelleen kasa 
paperia?

Käytännössä kaikki rakennukset ja rakenteet suunnitel-
laan jo alun perin tietomallintamalla ja 3-ulotteisena. 
Miksi tätä arvokasta dataa ei valjastettaisi hyötykäyt-
töön? Kuitenkin Suomessa rakennuslupaan tulee edelleen 
liittää paksu kasa paperia eli köyhdytettyä ja jatkokäyttöön 
kelpaamatonta materiaalia. Digitaalinen pääoma vuotaa 
putkesta ulos. Lähitulevaisuuden rakennuslupa ei kuiten-
kaan ole enää kasa paperia. Se on palanen tietomallia, joka 
toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta kaupungin 
rakennusvalvontaan, jossa rakennusvalvoja upottaa 
kohteen kaupunkimalliin, tuottaa siitä erilaiset tarkastelut 
ja jos kaikki näyttää vihreää, muuttaa rakennuksen statuk-
seksi ”hyväksytty” ja toimittaa tiedon hakijalle. Näin malli 
täydentyy, ja se ei ole enää 3- vaan 4-ulotteinen, sisältäen 
aikaulottuvuuden. Vantaan kaupunki (Vantaan Sanomat 
2016) on lähtenyt tässä edelläkävijäksi ja on nyt rohkeasti 
uudistamassa suunnittelun, rakentamisen ja infraomai-

Sosiaalinen media liitettynä kaupunkimalliin tuo ”hiljaisen tiedon” suunnitteluprosessin käyttöön.
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suuden hallinnan prosessejaan tietomallipohjaisiksi. On 
helppo ennustaa, että samaan suuntaan tulevat muutkin 
kaupungit liikkumaan.

Rakentamisen etenemisen seuranta 
”kojelaudalta”

Mitä isompi hanke, sitä suuremmat vaikutukset sen mahdol-
lisella viivästymisellä on asukkaille. Hankejohtamisen 
prosesseja ja laatua on mahdollista parantaa ja kehittää, 
mutta myös digitalisaatio tulee apuun: ”kojelaudalle” 
voidaan koota 24/7 päivittyvät tiedot hankkeen etenemi-
sestä: ajantasaiset 3-ulotteiset koontimallit, tiedot louhin-
noista ja muista töistä, tilapäiset liikennejärjestelyt jne. 
Sensoreista voidaan lukea reaaliajassa veden ja ilman laatu, 
lämpötila, tärinä ja muu ympäristöseurannan vaatima 
tieto. Tiedot yhdistellään ja esitetään kullekin tarvitsijalle 
mielekkäällä tavalla.

Säästöjä, läpinäkyvyyttä, pohjaa uusille 
innovaatioille

Kun tietoa kuljetetaan hallitusti läpi koko prosessin, 
ja otetaan ulkopuolelta tuleva big data hyötykäyttöön, 
saavutetaan a) nopeutta ja riskien hallintaa suunnitteluun 
ja rakentamiseen, b) läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä 
vuorovaikutukseen ja c) tietopohja jatkuvalle älykkäälle 

Ulkovalaistuksen simulointi Espoossa: eri suunnitelma-
vaihtoehtojen energiankulutus, budjetti ja maisemallinen 
istuvuus havainnollistettuna peliteknologian keinoin.

Projektin kojelauta Länsimetro-hankkeessa.
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Armatec

omaisuuden hallinnalle sekä kokonaan uusille palveluin-
novaatioille, jotka voivat liittyä vaikka robottiautoiluun, 
liikkumiseen, asumiseen tai pelastusharjoitteluun.

Selkeimpiä hyötyjä saavutetaan kaupunkisuunnittelussa: 
suunnitelmien visualisointi, valaistustarkastelut, melutar-
kastelut, energiatehokkuuslaskenta, aurinkoenergiatarkas-
telut, turvallisuusanalyysit, kaavataloudelliset tunnusluvut: 
nämä ovat koko ajan käytettävissä suunnittelun edetessä.

Palo- ja pelastustoiminta voisi harjoitella toimintaa tieto-
mallissa, ilman että tarvitsee ajaa paloautoa tallista ulos ja 
käydä kokeilemassa mihin ikkunaan tikkaat ylettävät tai 
mistä raosta paloauto mahtuu menemään.

Energia-ala, teleoperaattorit ja muut johdonomistajat ovat 
juoksemassa kasaan omaa JohtoGML-standardia, jonka 
myötä 3-ulotteinen johtoverkosto on tuotavissa osaksi 
kaupunkimallia, mikä taas mahdollistaa kokonaan uuden-
laisia tietopalveluita suunnittelijoille ja rakentajille.

Eurooppalaisen yhteistyön paikka
Euroopan Digitaaliagendassa tarve avoimelle kaupunki-
mallille onkin onneksi auki kirjoitettuna: ”The concepts of 
BIM should be extended to regional and urban planning. It 
could then serve as a shared knowledge resource for an area, 
forming a reliable basis for life-cycle analysis, user-driven busi-
ness process development and value-creating decision-making.” 
Suunta on siis selvä, ja mm. Saksassa ja Hollannissa ollaan 
jo määrätietoisesti ja kaupunkivetoisesti pystyttämässä 
yhdenmukaista kaupunkimallia, joka toimii avoimena 

palvelualustana kaupunkisuunnittelulle, palo- ja pelastus-
toimelle ja monelle muulle viranomais- ja bisnesprosessille.

Miten eteenpäin?
Kun kaikki uudet rakennukset, infrarakenteet ja koko-
naiset kaupunginosat jo alkumetreillä kuitenkin suunni-
tellaan tietomallipohjaisesti, olisi kaupunkien mahdollista 
linjata, että ne tehdään aina samoilla spekseillä ja että niiden 
alueella toimitaan koko elinkaaren ajan tietomallipohjai-
sesti. Yhtä helppo on nähdä, että 2-ulotteisen kartan ylläpito 
näillä alueilla käy ajan mittaan tarpeettomaksi. 3-ulotteista 
mallia, kun voi katsella ylhäältä päin. Prosessit virtaviivais-
tuvat, työvaiheita jää pois, säästetään rahaa, laatu paranee.

Vaikka hyödyt ovat ilmeiset, siirtyminen tietomallipohjai-
siin prosesseihin ei voi tapahtua yön yli, koska se muuttaa 
prosesseja esim. kaupungin eri organisaatioissa aivan oleel-
lisesti. Mutta siirtyminen voi tapahtua hallitusti ja asteit-
tain, esimerkiksi ottamalla tietomallipohjaisuus käyttöön 
aluksi vain uudiskaupunginosissa. Jokaisen kaupungin 
tilanne on erilainen, ja siksi ihan ensiksi on syytä laatia 
kunnollinen tietomallistrategia.

Suomalaisilla yrityksillä, tutkimuslaitoksilla, kaupungeilla 
ja valtiollisilla infran omistajilla on yhdessä mahdollisuus 
hyödyntää ylivoimainen osaamisemme rakennetun ympä-
ristön digitalisaatiossa. Voimme saavuttaa merkittävää 
säästöä ja tehoa yhteiskunnan prosesseihin, mutta voimme 
myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä mahdol-
listaa sen, että suomalaisiin yrityksiin syntyy huippuosaa-
mista, joka kelpaa vietäväksi mihin tahansa maailmalle. 

Kirjallisuus
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/433442-vantaa-kaupunkirakentamisen-edellakavijaksi-digihankkeen-arvo-lahes-12-000-000.
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Digitalisaatio ja Big data 
haastavat ympäristötiedon 
tuotannon ainakin kahdella 
tavalla. Ensiksikin, ympä-

ristön tilaa ja paineita kuvaavan datan 
määrä lisääntyy ja monipuolistuu valta-
valla vahdilla. Aiempi datan niuk-
kuus korvautuu runsaudella ja aiemmin 
ilmennyttä datan puutetta suuremmaksi 
ongelmaksi tulee suurten datamassojen 
louhinta ja datan synteesi käyttökelpoi-
seksi informaatioksi, tiedoksi ja lopulta 
ympäristöratkaisuiksi. Käyttöön otetaan 

uudenlaiset laskennalliset ja data-analyyt-
tiset menetelmät. 

Seuraavassa kuvaamme, kuinka ympäris-
tötiedon arvoketju mielestämme muuttuu. 
Tämän jälkeen kysymme, kuinka tiedon-
tuotannon mullistus vaikuttaa tapaamme 
hallita ympäristöön vaikuttavia hankkeita 
ja toimintoja. Pitäisikö esimerkiksi luvituk-
seen ja lupien valvontaan liittyviä ajattelu-
tapoja ja käytäntöjä muuttaa jollain tavalla, 
jotta oikeudellinen kenttä sopisi paremmin 
yhteen käytettävissä olevan tiedon kanssa? 

TIINA PALONIITTY
tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto
e-mail: tiina.paloniitty@helsinki.fi

Ympäristötiedon arvoketju datan synnystä tiedon jakeluun muuttuu valta-
vasti jo lähivuosina. Data tuotetaan aiempaa pienemmin yksikkökustannuk-
sin ja se on alueellisesti ja ajallisesti aiempaa kattavampaa. Tietojärjestelmät 
muuttuvat ennakoivammiksi ja reaaliaikaiseksi. Kuinka tämä kehitys pitäisi 
ottaa huomioon ympäristöön vaikuttavien hankkeiden oikeudellisessa 
kehyksessä eli luvituksessa ja lupien valvonnassa – vai vastaavatko ne uusiin 
tarpeisiin jo nykyisellään?

Ympäristötiedon tuotanto uudistuu 
– muuttuvatko luvitus ja valvonta?

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

OLLI MALVE
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
e-mail: olli.malve@ymparisto.fi
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Datan ajallinen ja paikallinen kattavuus ja 
reaaliaikaisuus paranevat

Uudet satelliittituotteet, maastoon asennettavat auto-
maattiset mittausasemat ja kansalaisten tekemät maasto-
mittaukset sekä teollinen internet tulevat muuttamaan 
ympäristödatan tuotannon jo aivan lähivuosina. Kun 
esimerkiksi vesimuodostumien veden laatua on enim-
milläänkin havaittu vain muutamia kertoja vuodessa, 
tuottavat uudet Sentinel-sarjan satelliitit parhaimmil-
laan havaintoja useita kertoja viikossa. Tätäkin massii-
visempaa on tiedon alueellisen kattavuuden muutos. 
Kun aiemmin esimerkiksi järvien veden laatua on 
havainnoitu parissa kolmessa pisteessä, tuottavat satel-
liitit suurista järvistä jokaisella havaintokerralla jopa 
tuhansia pisteitä (pikseleitä). Myös niin sanottu kansa-
laistieto lisääntyy vapaaehtoisten ja heidän järjestöjensä 
tehdessä ympäristöhavaintoja omissa mökkirannoissaan 
ja muissakin kohteissa, jotka herättävät kiinnostusta. 
Arvioimme kansalaishavaintojen vielä reilusti lisään-
tyvän, kun keruualustat vakiintuvat. Sitä kiihdyttävät 
myös mitä erilaisimmat digitaaliset havaintolaitteet, 
kuten älypuhelimet lisälaitteineen ja jatkuvasti lisään-
tyvine sovelluksineen, havaintolennokit ja helikopterit, 
erilaiset veden alla uitettavat havaintolaitteet sekä näihin 
liikkuviin laitealustoihin kiinnitettävät kamerat kone-
näköineen ja muine teknisine sovelluksineen. Ajallisen 
ja paikallisen kattavuuden lisäksi digitaalinen tiedon-
siirto tekee mahdolliseksi reaaliaikaisuuden. Data jael-
laan kaikille halukkaille vain sekunteja sen syntymisen 
jälkeen.

Avoin data, hajautetut tietovarastot ja public-
private -partnership

Jatkossa ympäristödata säilötään paikallisesti siellä, missä 
se syntyy. Kun paikalliset datalähteet avataan ja jael-
laan standardoitujen rajapintojen kautta, ja kun (raken-
netun) ympäristön tietomallit yleistyvät, syntyy mahdol-
lisuus yhdistää julkishallinnon ja yksityisen sektorin osaa-
minen ja luoda aivan uudenlaisia suunnittelu-, ennuste- ja 
ennakointijärjestelmiä, joista Kari Tuukkanen kirjoittaa 
toisaalla tässä lehdessä. Myös ennustettavuus lisääntyy, 
kun ympäristöhankkeiden visualisointi ja konkreettinen 
läpivienti on paremmin nähtävissä jo vuosia ennen niiden 
aloittamista. Näin myös mahdolliset konfliktit voidaan 
ottaa käsittelyyn hyvin konkreettisina ja hyvissä ajoin 
ennen niiden mahdollista syntyä. 

Datan avoimuuden seurauksena voi perustellusti kysyä, 
pitäisikö nykyisiä osallistamis- ja osallistumismenette-
lyitä varhentaa nykyisestä niin, että kansalaiset voisivat 
olla mukana tuottamassa ja muodostamassa päätök-
siin liittyvää tietoa ja myös arvovalintoja. Uudet tiedon 

tuotannon digitaaliset keinot tukevat tällaista toimin-
tamallia. Lisäksi olisi mahdollista kehittää yksittäisiin 
lupiin keskittyvää mallia adaptiivisemmaksi niin, että 
hankkeiden luvitus ja valvonta voisi reagoida jousta-
vammin havaittuihin muutoksiin. Ympäristölupien 
valvonnassa ja muuttamisessa jo tapahtunut kehitys 
voidaan nähdä ensiaskeleina tähän suuntaan. Nähtäväksi 
jää, kuinka lainsäädännön ennakoitavuus ja oikeusvar-
muus voidaan taata nopeasti muuttuvassa toimintaym-
päristössä, ja missä määrin luonnonvarojen nykyhal-
lintoa pystyy hyödyntämään ympäristötiedon tuotannon 
uusia mahdollisuuksia.

Unionin vesioikeudessa on jo merkkejä siitä, että luon-
nonvarojen suunnittelujärjestelmien, esimerkiksi vesien-
hoidon, merkitys entisestään kasvaa, ja yksittäisten lupa-
ratkaisujen pienenee. Esimerkiksi Weser-tapauksessa 
kesältä 2015 vesienhoidon suunnittelussa kertyneelle 
datalle ja se pohjalta tehdyille luokitteluille annettiin 
veto-oikeus kaiken muun ympäristösääntelyn yli. Jos vielä 
Suomessa annettaisiin oikeusjärjestyksessä tälle suunnitte-
luinstrumentille selkeä, sen nykyistä painoarvoa vastaava 
oikeudellinen asema siihen liittyvine velvoitteineen, 
voisivat uudet tiedontuotannon tavatkin löytää luontevan 
hyödyntämispaikan.

Keskiarvojen vertailusta epävarmuuden 
hallintaan

Sekä oikeudellisten faktojen, normien ja syy-seuraus-
suhteiden maailma että ympäristöä koskevan tiedon 
tuotanto perustuvat paljossa teoreettisiin syy-seuraussuh-
teisiin ja havaittuihin muutoksiin ympäristössä. Jatkossa 
korostuu havaittujen korrelaatiorakenteiden, tilastol-
listen jakaumien ja epävarmuuksien merkitys ja hallinta. 
Esimerkiksi teoreettinen syy-seuraussuhde on falsifioita-
vissa havaitun korrelaatiorakenteen perusteella, tarkempi 
mittaus saa suuremman painoarvon ja ympäristönormien 
mitoitus ja seuranta voidaan tehdä todennäköisyyksiin ja 
niillä painotettuihin odotusarvoihin ja riskeihin perus-
tuen. Epävarmuuksien avoin käsittely tekee päätöksente-
koon liittyvistä toimintamalli-ennusteista läpinäkyvämpiä 
ja realistisempia: 

(a) toimintamalli, joka johtaa todennäköisimpään 
lopputulokseen, 

(b) toimintamalli, joka minimoi menetykset silloin, kun 
hanke epäonnistuu, 

(c) toimintamalli, joka maksimoi hyödyt heikoimmas-
sakin tapauksessa. 

Em. tilastollisiin epätarkkuuksiin ja todennäköisyyk-
siin perustuvat päätöksenteon toimintamallit poikke-
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avat jossain määrin oikeusjärjestelmämme omaksumista 
toimintamalleista. Esimerkiksi empiiriset todennäköi-
syydet ja niiden tarkentuminen sitä mukaa kun saadaan 
uutta tietoa päätösten vaikutuksista, tuovat esille ympä-
ristöllisten hallintopäätösten ja -ratkaisujen tulevaisuusa-
spektin: miettiä sopii, tulisiko tätä kehittää pidemmälle ja 
ympäristö- tai vesiluvissa päättää asia todennäköisyyksien 
ja niiden perusteella valittujen toimintavaihtoehtojen 
perusteella. Esimerkiksi, jos hankkeen mitatut ympäris-
tövaikutukset olisivat määrätyllä todennäköisyydellä x, 
olisivat lupaehdot n; jos vaikutukset olisivatkin z, olisivat 
lupaehdot m. Jos mittaukset osoittaisivat ennusteiden 
epäonnistuneen ja epävarmuuden kasvavan, voitaisiin 
muuttuneisiin tilanteisiin puuttua heti. 

Nykyajattelua käyttäen toimintamalli olisi ennakko- ja 
jälkivalvonnan yhdistelmä. Toisin kuin nykyisin, toimin-
tamallissa ei valita yhtä skenaariota ympäristövaikutuk-
sista, vaan päätös perustuisi tällaisen tiedontuotannon 
epistemologian todesta ottamiselle – eli sen ymmärtä-
miselle, että tieto on epävarmaa mutta jatkuvasti tarken-
tuvaa. Tällöin hankkeiden luvitus muuttuisi adaptiivi-
seksi, jatkuvaksi prosessiksi, jossa tuotettu, uusi tieto 
pääsee vaikuttamaan ratkaisuihin nopeasti, mutta jossa 
varmistetaan järjestelmän ennakoitavuuden säilyminen. 
Resepti on pohjimmiltaan sama kuin tähänkin mennessä: 
hankitaan kattava seuranta-aineisto hankkeen luvitusvai-
heessa ja täydennetään sitä hankkeen toteutusvaiheessa.

Lopuksi

Datan avoimuus, lähteiden moninaisuus ja mallintamalla 
tuotettu tieto mitä luultavimmin vaativat muutoksia 
hallinto- ja oikeusjärjestelmään, ja olemassa olevien lupa- 
ja valvontamenettelyiden kehittämistä. Tiedon tuotannon 
muutokset ovatkin mittavia, mutta ympäristöhallinto on 
jo nykyisellään yhteistoiminnallista ja eteenpäin katsovaa. 
On ymmärrettävä, että arvovalintoja sisältäviä ratkaisuja 
tehdään jo tietoa kootessa ja käsitteitä muodostettaessa, ei 
vain lopullisia päätöksiä tehtäessä, ja kehitettävä oikeudel-
lista järjestelmää eteenpäin näiden tosiasioiden pohjalta. 

Ympäristötiedon tuotannon tulossa oleva muutos tulee 
parhaimmillaan tukemaan ympäristöhallinnon siirty-
mistä adaptiivisempaan eli mukautuvampaan suuntaan. 
Ympäristöntutkimuksen paradigma on hyväksynyt adap-
tiivisuuden jo vuosikymmenet, mutta sen yhteensovitta-
minen oikeusjärjestelmän kanssa on ollut vaikeaa: monesti 
sääntelyyn on valittu niin sanottu passiivinen ratkaisu, 
joka usein on tarkoittanut tosiasiallisesta mukautuvuu-
desta luopumista ennakoitavuuden ja järjestelmällisyyden 
nimissä. Ympäristötiedon uudenlainen saatavuus mahdol-
listaa ympäristöä koskevan sääntelyn perustaansa asti ulot-
tuvaan muutokseen, joka lisää päätöksenteon, asiantun-
tijatiedon tai arvovalintojen läpinäkyvyyttä. Tieto ja sille 
perustuvat ratkaisut saattavat muuttua realistisemmiksi, 
jos ympäristömenettelyssä hyödynnetään tiedontuo-
tannon uusia toimintamalleja. 
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Internet of things (IoT), suomeksi 
laitteiden internet tai teollinen 
internet tarkoittaa yksinkertai-
sesti tuotteita tai palveluita, joita 

saadaan aikaan kytkemällä yhteen arjen 
tietotekniikkaa, älykkäitä laitteita ja 
järjestelmiä, tiedon analytiikkaa ja 
työtä. Laitteiden internet tekee mahdol-
liseksi uudenlaiset toimintamallit ja 
aiempaa kilpailukykyisemmät palvelut. 
Laitteiden internetin kysyntä kasvaa 
nopeasti. Kasvua vauhdittaa erityi-
sesti tuotteiden alhainen hinta (< 5 €), 

energiakulutus (< 0,05 mA) sekä niiden 
perustalle rakentuvat uudet palvelut. 
Esimerkiksi 8 GB muistitikun hinnalla 
voi 8 GB tietosisällön varastoida pilvi-
palvelussa 8 vuotta.

Vähäenergistä tekniikkaa edustavat 
etäluettavat lämpötila-anturiverkot, 
joiden toiminta perustuu RFID-
lähiluku teknologiaan. Yksittäinen 
anturi ottaa energiansa ulkoisesta luku-
laitteesta, mittaa ja lähettää mitta-
ustuloksen lukulaitteelle. Pääosa 
IoT-laitteista käyttää virtalähteenään 
paristoja ja tiedonsiirtoon langatonta 
verkkoa, jonka siirtoetäisyys on alle 
100 metriä. Mainitulla etäisyydellä 
toimiva Bluetooth 5.0 kuluttaa ener-
giaa vain noin 10 mW. Niinpä paristot 
pysyvät toimintakuntoisina jopa vuosia. 

Älylaitteiden määrän odotetaan 
kymmenkertaistuvan 5–10 vuodessa. 
Suurinta kasvua ennustetaan kulu-
tukseen (sähkö, kaasu, vesi), hälytyk-
siin (palo, vesi, varkaus), terveyteen 
(nukkuminen, veren sokeri), seuran-
taan (ihmiset, eläimet, kohteet) ja 
kaupunkeihin (valaistus) liittyvissä 
palveluissa. Mm. TEKES on kohdis-
tanut laitteiden internetiin liitty-
vään viisivuotiseen ohjelmaansa 
100 M€. Uusia innovaatioita onkin jo 
syntynyt. Esimerkiksi ympäristösekto-
rilla toimiva suomalainen (Soil Scout) 
tarjoaa palvelua asiakkaille, jotka halu-
avat säästää kasteluvettä ja lannoit-
teita. Palvelussa kymmenet pienet 
mittausasemat mittaavat pellon maan-
kosteutta jopa 20 vuotta ilman eril-

JARI SILANDER
erikoistutkija, Suomen 
ympäristökeskus
e-mail: jari.silander@ymparisto.fi

Arkisten käyttöesineiden ja työkoneiden sisältämä älykkyys yhdistetään jatkossa muihin internetin jär-
jestelmiin. Odotettavissa on uudenlaisia mittaus-, seuranta- ja hälytyspalveluja mm. tavallisille kulutta-
jille, infrastruktuurin ylläpitäjille ja terveyssektorillekin. Myös tavalliset kansalaiset voivat helposti tehdä 
mittalaitteita, jotka kytketään osaksi yhteisiä palveluja.

Laitteiden internet kasvaa vauhdilla
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listä huoltoa. Tieto jaetaan asiakkaille internetin kautta. 
Tulosten mukaan järjestelmän avulla voidaan saada jopa 
20 prosentin lannoitesäästöt.

Sään kansalaishavainnointia
Laitteiden internetiä edustavat nykyisin myös jokamiehen 
sääasemat, joita on jo 200 000 kappaletta Weatherbug© 

-verkostossa (https://weather.weatherbug.com/). Osa 
asemista mittaa myös hydrologisia suureita, kuten 
veden pinnankorkeuksia. Järjestelmään liittyminen 
käy helposti. Sitä varten tarvitsee vain hankkia joko 
valmis tai koottava sääasema ja liittää se osaksi kansain-
välistä yhteisöä. Vastapalveluksena verkkoon toimite-
tusta aineistosta saa halutessaan globaalia säätietoa ja 
erilaisia varoituksia. 

Pääosaa (90%) potentiaalisista IoT-laitteista voidaan käyttää silloin, kun 
etäisyys tukiasemaan tai internetiin on alle 100 m.

Koululaiset rakensivat oman vedenlaatuaseman
Huhtikuussa 2016 Raumalla pidetyn Young Citizen Scientist -viikon osanottajat rakensivat oman veden laatuasemansa, 
johon voi kytkeä mm. lämpö tila-, pH-, redox-, ja sähköjohtokykyä mittaavat anturit. Mittareita testattiin ja niiden 
todettiin toimi van mainiosti. Myönteisten tulosten rohkaisemana havaintolaitteiden rakentaminen alkoi osana koulu-
työtä Raumanmeren koululla keväällä 2017. Tällä kertaa tehdään nelisenkymmentä sääasemaa.
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Aalto-yliopistolle digitalisaatio 
avaa aivan uusia mahdol-
lisuuksia tutkimuksessa, 
menetelmäkehityksessä sekä 

erityisesti monitieteisissä hankkeissa. 
Yhteistyössä yritysten kanssa ja hyödyn-
täen Aalto-yliopiston alakokonaisuutta 
voimme tuoda liiketoimintamallit, teol-
lisen muotoilun ja käyttäjälähtöisen palve-
lumuotoilun myös teollisiin prosesseihin.

Aalto-yliopisto perustettiin vahvistamaan 
Suomen innovaatiokykyä ensiluokkaisen 
tutkimuksen, taiteen ja koulutuksen 
keinoin. Teollisen internetin ja datatie-
teen moninaiset sovellukset saavat ainut-
laatuista vetoapua yliopiston tieteen, 
tekniikan, muotoilun ja talouden syväl-
liseen osaamiseen nojaavasta monitie-
teisestä tutkimuksesta ja siihen perustu-
vasta opetuksesta. Tutkimusagendamme 
pureutuu sekä tieteen ja taiteen perusky-
symyksiin että yhteiskunnan systeemisiin 
ongelmiin, kuten terveyteen ja hyvinvoin-
tiin, energiaratkaisuihin ja rakennetun 
ympäristön kehittämiseen.

Tieto- ja viestintäteknologian parissa työs-
kentelevät noin 100 professoria muodos-
tavat Aalto-yliopiston suurimman tutki-
muksellisen kokonaisuuden. Aalto-
yliopiston pitkä traditio data-analyysissä 
ja koneoppimisessa, sekä yhteiset tutki-
muskeskukset ja huippuyksiköt Helsingin 
yliopiston kanssa muodostavat kansain-
välisestikin merkittävän osaamiskeskit-

tymän. Tutkimus ja sovellukset kattavat 
menetelmät suurten datamäärien käsit-
telyyn, tekoälyn, ohjelmistokehityksen ja 
tietoturvan, digitaaliset palvelut, tietolii-
kenneteknologiat sekä teollisen internetin 
järjestelmät.

Suomen perinteisesti vahva ICT-teollisuus 
on läpikäynyt voimakkaan murroksen 
viimeisen vuosikymmenen aikana. Alalle 
on tullut suuri määrä uusia startup-yrit-
täjiä, joista monet ovat hyödyntäneet 
ja hyödyntävät Aalto-yliopiston ympä-
rille muodostunutta aktiivista innovaa-
tioekosysteemiä. Tutkijoiden osaaminen 
ja infrastruktuurit, koulutusohjelmista 
valmistuvat huipputason asiantuntijat 
sekä aktiivinen yrittäjyyskulttuuri luovat 
ympäristön, jossa teknologisten ratkai-
sujen tekemiseen, yrityksen käynnistämi-
seen ja liiketoimintamallien kehittämi-
seen löytyy sekä vertaistukea että koke-
neempien yrittäjien neuvoja.

Suuret yhteiskunnalliset muutokset 
edellyttävät kykyä tuottaa kokonaisval-
taisia ratkaisuja, ymmärtää käyttäjän ja 
asiakkaan tarpeita ja toiveita sekä kehittää 
uusia, arvoa luovia liiketoimintamal-
leja. Teollisen internetin myötä älyk-
käät ja toisiinsa kytketyt laitteet ja tuot-
teet mahdollistavat ympärivuorokautisen 
yhteyden tuottajien, palveluntarjoajien 
ja käyttäjien välillä. Robotiikka, auto-
maatio ja älykkäät koneet luovat lisäarvoa 
samalla kun syntyy uusia mahdollisuuksia 

TUIJA PULKKINEN
professori, Aalto-yliopisto
tuija.pulkkinen@aalto.fi

Kirjoittaja on Aalto-yliopiston 
tutkimuksesta ja innovaatioista 
vastaava vararehtori.

Digitalisaatio haastaa sekä traditionaaliset teollisuudenalat että palvelut ja julkisen sektorin prosessit. 
Muutosten seurauksena ”seuraava teollinen vallankumous” voi vaikuttaa miljardien ihmisten elämään 
sekä yritysten ja kansakuntien kilpailuasetelmaan. Suomella on osaamispohjansa ja hyvän infrastruk-
tuurinsa ansiosta erinomaiset edellytykset kehittää uusia ratkaisuja, jotka sekä parantavat ihmisten 
elämänlaatua että luovat uuteen liiketoimintaan pohjautuvaa hyvinvointia.

Aalto-yliopisto verkottaa 
datatieteen ja teollisen 
internetin osaajat ja hyödyntäjät
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parantaa toiminnallisuutta, madaltaa tuotanto- ja käyttö-
kustannuksia sekä nostaa luotettavuutta. Tekoäly kehittyy 
nopeasti, joten lähivuosina robotit pystyvät muihinkin 
kuin rutiinitehtäviin ja sovellukset laajenevat valmista-
vasta teollisuudesta palveluihin ja hoivaan.

Otaniemeen vuonna 2015 perustettu Aalto-yliopiston 
teollisen interenetin kampus (AIIC, http://aiic.aalto.fi) 
on rakennettu kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja. Tila 
on avoin sekä yliopiston omille että ulkoisille toimijoille, 
jotka voivat tuoda laitteistoja, systeemejä, ohjelmistoja tai 
havaintoaineistoja kampuksen käyttöön. Teollisen inter-
netin kampuksen ydinajatuksena on kehittää yhteistyötä 
tutkijoiden, opiskelijoiden, startup-yritysten ja muista 
organisaatioista tulevien asiantuntijoiden kesken, linkittää 
innovaatio- ja yrittäjyystoimintaa opiskelijoiden opin-
toihin ja opinnäytetöihin sekä toteuttaa erilaisia kokei-
luja. Teollisen internetin kampuksen ja siellä järjestet-
tävien erilaisten tapahtumien kautta yritysten edustajat 
saavat näkymän koko tutkimuksen kenttään.

Langattomien ja etäratkaisujen yleistyessä kyberturvalli-
suuden merkitys yhteiskunnassa kasvaa nopeasti; erilaiset 
hyökkäykset IT-systeemeihin ovat jo arkipäivää. Lehdistä 
saamme lukea palvelunestohyökkäyksistä, luottokortti-
numeroiden ja -salasanojen joutumisesta vääriin käsiin 
sekä yritysten ja organisaatioiden toimintaan kohdistu-
vista vakoilutoimista. Samalla yhteiskuntamme on yhä 
riippuvaisempi tietoliikennejärjestelmien sujuvasta ja 
luotettavasta toiminnasta, muutamina esimerkkeinä 
lento-, raide- ja tieliikenne, pankkitoiminta, energiansiir-
tojärjestelmät tai paikannusta hyödyntävät sovellukset. 
Aalto-yliopiston tutkimus uuden 5G-verkon kehittä-
misessä (http://take-5g.org) on paneutunut erityisesti 
myös uuden teknologian edellyttämiin kyberturvallisuu-
teen liittyviin teknologisiin ratkaisuihin ja menetelmiin. 
Satelliittipaikannukseen perustuvissa sovelluksissa on 
huomioitava myös avaruuden sähkömagneettiset ilmiöt, 
jotka aiheuttavat virhetilanteita ja toimintakatkoksia - 
yksi avaruussään monitoroinnin tehtävistä onkin erottaa 
luonnon ja ihmisen aiheuttamat häiriöt toisistaan.

Datatiede on suhteellisen uusi tieteenala, joka tuottaa väli-
neitä suurten datamäärien hallintaan. Matematiikkaan, 
tilastotieteeseen, koneoppimiseen, päätöksenteon analy-
tiikkaan, signaalinkäsittelyyn, visualisointiin ja suurteho-
laskentaan perustuvien ratkaisujen avulla voimme aivan 
uudella tavalla pureutua ongelmiin, jotka aikaisemmin 
ovat olleet joko laskennallisesti liian vaativia tai joita ei ole 
saatu aiempien tilastollisten menetelmien vaatimaan mate-
maattiseen muotoon. Yritykset hyödyntävät big datan 
mahdollisuuksia markkinoinnissa, päätöksenteossa sekä 
organisaatioiden kehittämisessä ja tehostamisessa. Aalto-

yliopiston tutkimus pureutuu sekä teoreettisiin menetel-
miin että niitä soveltavaan menetelmäkehitykseen. Aalto-
yliopiston muiden tutkimusalueiden tuottamat suuret 
datamäärät toimivat erinomaisina testiaineistoina uusille 
menetelmille: tämä siivittää teoreettista menetelmäkehi-
tystä ja tuo uusia näkymiä myös sovellusaloille.

Yritykset ja julkiset toimijat keräävät paljon tietoja ihmi-
sistä, olivatpa nämä sitten asiakkaita, potilaita tai veronmak-
sajia. Tiedon jakaminen olisi kaikkien etu, mutta samanai-
kaisesti on huolehdittava yksityisyyden suojasta. Ratkaisuksi 
on nousemassa MyData-teknologia eli ihmiskeskeinen 
henkilötiedon hallinta, jossa ihminen saa itse valita mitkä 
tiedot hänestä voidaan antaa yksittäiselle palveluntarjo-
ajalle. Aalto-yliopistossa kehitetään MyData-menetelmiä 
ja periaatteita lainsäädäntöön, liiketoimintaan, terveyden-
huoltoon, liikenteeseen ja monille muille yhteiskunnan 
aloille ja täten vauhditetaan datalähtöistä liiketoimintaa.

Digitalisaatio ja datatieteen sovellukset tuovat tietotek-
niikan kaikkien ulottuville, mikä edellyttää aivan uusia 
taitoja sekä teknisesti hallita laitteita ja menetelmiä että 
kykyä tunnistaa tilanteita, joissa uudet teknologiat voivat 
nostaa toimintaa aivan uudelle tasolle. Näiden mahdol-
lisuuksien hyödyntämisessä yliopiston ja yhteiskunnan 
muiden toimijoiden välinen yhteistyö tuo tutkijoille haas-
tavia ongelmia ja yrityksille ja julkiselle sektorille uusim-
piin tutkimustuloksiin perustuvia edelläkäyviä ratkaisuja.

Perinteiset teollisuudenalat kamppailevat kustannus-
paineissa ja osa työpaikoista siirtyy tai on jo siirtynyt 
halvemman työvoiman maihin. Digitalisaatio ja datatiede 
luovat sekä uutta ICT-alan teollisuutta ja työpaikkoja, 
mutta myös mahdollistavat perinteisen teollisuuden siirty-
misen digiaikaan ja kustannustehokkaamman toiminnan. 
Näin digitalisaatio ja teollisen internetin ratkaisut tukevat 
myös perinteisten teollisuudenalojen työpaikkojen pysy-
misen Suomessa. Tarvitsemme runsaasti tieto- ja viestintä-
tekniikan eri alueiden osaajia, jotka perehtyvät monipuo-
lisesti eri yhteiskunnan sektoreille tyypillisiin haasteisiin. 
Aalto-yliopiston kansainvälinen tutkimusympäristö, moni-
tieteinen koulutustarjonta ja aktiivinen innovaatioympä-
ristö tuottavat tulevaisuuden ratkaisuja ja ratkaisijoita. 
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Valtakunnallisesti merkittävät biotalousinves-
toinnit ovat toistaiseksi meneillään Pirkan-
maan ulkopuolella, vaikka metsävarat Pirkan-
maalla ovat runsaat. Ehkä hyvä niin, koska 

suuri osa muualla Suomessa meneillään olevista hank-
keista on eriasteisesti puun polttamiseen tähtääviä. Hyvin 
esillä olevista hankkeista Äänekoskella suunnitelmat ovat 
kunnianhimoiset sivuvirtojen aiempaa korkea-asteisem-
masta tuotteistamisesta. Pidemmälle vietyjä sivutuoteaja-
tuksia aletaan toteuttaa jättimäisen sellutehtaan valmis-
tuttua noin vuoden kuluttua. Monet muut investoinnit 
näyttävät kohdistuvan polttoainetuotteisiin, joiden arvo 
(samasta raaka-ainemäärästä tuotettuna) on selvästi 
vähäisempi kuin Suomen metsäteollisuuden päävienti-
tuotteiden, sellun ja paperin arvo. Paperia ja varsinkin 
sellua arvokkaimpiin puunjalostustuotteisiin on pitkään 
ollut pyrkimys, mutta panostukset alan tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen lienevät vasta viime aikoina alkaneet 
lähestyä tuotannollista vaihetta, esimerkkinä havusellu 
langan raaka-aineena.

Nyt biotalous-termin huumassa on kuitenkin vauhdilla 
lähdetty lähinnä puun matala-arvoisen, mm. välittömiä 

hiilidioksidipäästöjä tuottavien polttoaineiden tuotteista-
misen tielle. Fossiilisten polttoaineiden korvaamiselle on 
hyvät perusteensa, mutta toivottavaa on, että esimerkiksi 
Pirkanmaan kuusivaltaiset metsävarat saavat sahatavaran 
peruskäytön oheen korkean arvon tuotantoa, joka voisi 
toteutua Äänekoskea merkittävästi pienemmissäkin yksi-
köissä, ehkä luontevasti juuri sellaisissa.

Elinkeinoministerillä (Lintilä, aamu-tv, 10.1.2017) on 
uusia biotaloushankkeita pöydällään yli 30 kappaletta. 
Toivottavasti jo niistä siivilöityy muutama hanke puun 
jalostamiseksi niiksi todellisiksi arvotuotteiksi, joihin 
puun vuosituhantinen evoluutiokehitys on luonut hyvän 
ja monipuolisen potentiaalin. Panostukset hyvän poten-
tiaalin omaaviin kehityshankkeisiin tulee olla tuloksien 
varmistamiseksi merkittäviä, koska puu raaka-aineena on 
Suomen tärkein ja käytön kestävyydeltään kaikki kriteerit 
täyttävä. Aiempia esimerkkejä onnistuneista erikoistuot-
teista ovat mm. erilaiset ruoka-aineiden terveellisyyttä 
lisäävät aineosat, ihonhoitotuotteet jne. On varmistet-
tava, että puun eriasteiseen polton raaka-aineiksi menee 
vain kaikkien arvokkaampien tuotteiden materiaalitar-
peilta ylimääräiseksi jäänyt osa.

ANTERO LUONSI
tekniikan tohtori
e-mail: antero.luonsi@elisanet.fi

Suomen merkittävin konkreettinen raaka-aineresurssi on uusiutuva puu. Maailman biotalouden 
haaste on rajallinen ja vain muutamaan paikkaan keskittynyt fosforivaranto.

Puuta on, fosfori rajallista – 
tuhlauksesta arvokäyttöön

Vesipitoisen, mädätetyn lietteen peltolevityskalusto Sastamalassa. Levitettävä liete noudetaan paikallisesta 
välivarastosta, johon se on rekkakuljetuksina toimitettu lietteen käsittelylaitokselta.
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Puulaatujen ja puun eri osien käyttö monipuolistuu, kun 
jalostuksessa päästään toivottuun korkea-arvoisten tuot-
teiden suuntaan. Tällöin vaatimukset kaikille metsäta-
louden alueille kuten puun kasvatukselle ja korjuume-
netelmille, varastoinnille ja esikäsittelyille sekä puun eri 
jalostussektoreiden väliselle yhteistyölle (mm. materi-
aalivirrat) tulevat entisestään kasvamaan. Esimerkkinä 
tällaisesta puun edellä mainittuja käsittelyvaatimuksia 
lisäävästä erityisosasta ovat kuusen oksien tyvet, joista 
saadaan lignaneja mm. ravintoaineisiin, kosmetiikkaan ja 
antioksidanttituotteisiin.

Fosfori tehokkaaseen tuotantokiertoon
Keskeinen ravinne, jota puukin tarvitsee ruoan raaka-
aineiden tavoin kasvaakseen, on fosfori. On jo nähty, että 
pelkästään työvoimapoliittinen epävarmuus lannoitefos-
forin harvoilla tuotantoalueilla (mm. Marokko) voi nostaa 
fosforin hintaa nopeasti. Fosforin hukkaaminen esim. järviin 
metsistä ja pelloilta tulevien pintavalumien sekä osittain vielä 
jätevesienkin kautta, pitää estää nykyistä tehokkaammin ja 
parantaa fosforin talteenottoa ja kierrätystä jätevesistä maata-
louden ravinnetarpeisiin. Erittäin tärkeää maataloudessa 
olisi saada lannoitefosfori tarkasti vain kasvatettavien kasvien 
käyttöön ravinnevalumien vähentämiseksi.

Vaihtoehtona tulevaisuudessa edellä mainittujen toimien 
epäonnistuessa on, että joudumme varautumaan fosforin 
keräämiseen lannoitustarkoituksiin vesistöjemme pohja-
mudista. Todennäköisesti tämä tulee paljon kalliimmaksi 
kuin panostamalla nyt edellä mainittuihin toimenpi-
teisiin ns. lyhyemmässä kierrossa. Helpointa näistä on 
saattaa asumajätevesien lietteeseen sidottu fosfori hyöty-
kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Tällä hetkellä melko 
tehokkaasti jätevesistä jätevesilietteeseen kemiallisesti 
sidottu fosfori menee Suomessa pääosin matalatehoisiin 
maisemointitarkoituksiin.

Jätevesilietteen mahdolliset haitalliset aineet 
hidastavat fosforin tehokasta hyötykäyttöä

”Varovainen” fosforin hyötykäyttö selittyy sillä, että liet-
teeseen fosforin ohella sidottujen haitallisten aineiden 
kuten raskasmetallien, mahdollisesti toksisten orgaanisten 
aineiden, mikromuovien, lääkeaineiden, patogeenisten orga-
nismien yms. vaarattomuudesta kasvatusta edistäväksi ravin-
teeksi tarkoitetussa lietetuotteessa ei ole riittävää varmuutta.

Erinomainen taustahanke itse jätevesien turvallisuuske-
hitystä edistämään on vesilaitosyhdistyksen elokuvateat-
tereiden alustusosioihin lanseeraama ”pönttöneuvoja”. 
Jos tämän valistuksen mukaan kunnallisiin viemäreihin 
menisivät vain ihmisperäiset jätökset, paranisi jätevesien 

käsittelyssä muodostuvan lietteen laatu ja käyttökelpoi-
suus ravinteeksi ja maanparannusaineeksi jo huomatta-
vasti. Kuitenkin ihmisten henkilökohtaiseen ”hyvinvoin-
tiin” sisäisesti ja ulkoisesti käyttämä, viemäriin väistämättä 
wc- ja pesuvesien kautta kulkeutuva laaja kemikaalivali-
koima asettaa jätevedenpuhdistukselle ja siinä muodos-
tuvan lietteen laadulle suuria haasteita.

Lietteen sisältämää energiaa on perinteisesti 
hyödynnetty ensimmäisenä isoissa yksiköissä

Energian (biokaasun) tuottaminen mädättämällä jäte-
vesilietteestä on yleisin ja hyvin perusteltu ratkaisu, kun 
puhdistusyksikkö on riittävän iso. Tämä jäte (=jätevesi-
liete) energiaksi -menettely on siis päinvastoin kuin jäte-
lain yleinen perusperiaate jätteen käytöstä ensin materiaa-
lina ja vasta loput energiaksi. Anaerobisen mädätyskäsit-
telyn jälkeen lietteessä on vielä runsaasti heikosti hajoavaa 
orgaanista ainetta, joka pääosin voi toimia tarpeellisena 
humuslähteenä viljelysmaalle fosforin ja typen haluttujen 
ravinnevaikutusten lisäksi. Mädätyksen jälkeisen liet-
teen peltolevitys voidaan tehdä joko suoraan hyvin vesi-
pitoisena (suuret kuljetusmäärät, kuva) tai kuivattuna, 
jolloin halutut aineet ovat konsentroituneempina ja tuot-
teen levitystarpeet/-mahdollisuudet harvemmin toteu-
tettavissa. Peikkona tässä toimintatavassa ovat nuo edellä 
mainitut, kasvualustalle ja/tai itse kasville mahdollisesti 
haittaa aiheuttavat aineet. Ruotsissa tällainen 35 vuotta 
käytetty ja hyvin tutkittu menettely (kuivattu liete, neljän 
vuoden välein levitettynä rypsi, vehnä, sokerijuurikas, 
ohra vuoroviljelyyn) ei ole johtanut kasvien raskasmetal-
lipitoisuuksien (tutkittu 14 kpl) lisääntymiseen. Pellossa 
pitoisuudet ovat kasvaneet. Samoin on kasvanut haluttu 
multavuus kivennäispitoisessa peltomaassa sekä sato keski-
määrin 65 €:n arvosta hehtaaria kohden vuodessa.

Onko erilaisten lietetuotteissa mahdollisesti esiintyvien 
haitallisten aineiden siirtymiselle kasvatettaviin kasveihin 
olemassa ns. kynnyspitoisuuksia erilaisissa kasvualustoissa 
ja erilaisten kasvien suhteen, vaatii jatkuvan ja aktiivisen 
tutkimustoiminnan olennaista lisäämistä, nyt kun lietteen 
käytöstä eri muodoissaan alkaa jo olla käytännön koke-
musta, mutta taustalla toimijoita ja tuotteiden käyttäjiä 
häiritsevää epävarmuutta ja epäluuloja.

Liete makrotasolla myrkytöntä mutta fosfori 
sidottu kemiallisesti ravinnevaikutusta estävästi

Jätevesien sisältämien aineiden ”makrotoksisuus” lienee 
poissuljettu mädätyksen jälkeisestä lietteestä, koska mate-
riaali on (primäärilietettä lukuun ottamatta) käynyt läpi 
sekä aerobisen (aktiivilieteprosessi jätevedelle) että anaero-
bisen (lietteen mädätys) biologisen prosessin. Tosin 
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nykysuuntaus mahdollisimman tehokkaasta esiselkey-
tyksen primäärilietteen (useimmiten kemiallisesti saos-
tettu) johtamisesta suoraan mädätykseen heikentää tätä 
varmistusta toksisuuden suhteen.

Yleisesti käytetty fosforin kemiallinen saostus joko jäteve-
denpuhdistuksen esi- tai jälkiselkeytysvaiheessa tai biolo-
gisen aktiivilieteprosessin yhteydessä (ns. simultaanisa-
ostus) johtaa sellaiseen fosforin kemialliseen sidokseen, 
että fosfori mädätysprosessin jälkeenkään ei ole helposti 
kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Fosforin sitominen 
lietteeseen pitäisi tehdä biologisesti aktiivilieteprosessin 
pidemmälle kehitettyjen muotojen yhteydessä. Tämä 
puolestaan vaatii puhdistusprosessin tarkkaa kehittä-
mistä kulloisessakin tapauksessa vallitseviin olosuhteisiin, 
korkeatasoisia puhdistusprosessin säätömahdollisuuksia 
sekä ammattitaitoista prosessin ohjausta. Niinpä jäteveden 
puhdistus, lietteen käsittely ja varastointi ilmapäästöineen 
sekä lietteen hyötykäyttöineen on suunniteltava ja toteutet-
tava yhtenä kokonaisuutena, joka vaatii laajaa näkemystä 
ja yhteistyötä kestävän kokonaisuuden aikaansaamiseksi.

Lietteen poltolla saavutetaan etuja (mm. 
hygieenisyys, pieni tila), mutta ravinteet hukataan

Yhtenä vaihtoehtona edellä mainitulle lietteen hyödyn-
tämiselle on polttaa liete joko suoraan tehokkaan kuiva-
uksen jälkeen tai mädätyksen ja kuivauksen jälkeen. Poltto 
on alustavasti valittu lietteen käsittelyksi mm. Pirkanmaan 
suunnittelun alla olevassa keskuspuhdistamossa, ensim-
mäisenä kunnallisena puhdistamona Suomessa. Jos liet-
teen poltto tehdään riittävän korkeassa lämpötilassa, 
voidaan olettaa, että haitalliset orgaaniset yhdisteet ja 
patogeenit saadaan eliminoitua. Lisäksi etuna on jäljelle 
jäävän tuhkan suhteellisen pieni määrä. Ainakin toistai-
seksi suurin miinus hyötykäytön näkökulmasta on typen 
menettäminen kokonaan ja sen mahdolliset haitalliset 
ilmaemissiot sekä erityisesti lietteeseen konsentroituneen 
fosforin hankala erotettavuus tuhkasta, jossa se on niin 
ikään konsentroituneiden raskasmetallien seassa. Kun 
lähtökohtana tämän kokonaisuuden suhteen on hyvin 
pienet ainepitoisuudet jätevedessä, niin ei jätevesiliet-
teiden saattaminen polttokelpoiseksi ole myöskään halpaa.

Karkeasti voidaan arvioida, että lietteen polttovaihtoehto 
voi parhaimmillaan poistaa lietteen orgaanisiin materi-
aaleihin liittyvät ongelmat, mutta vaatii jo tänä päivänä 
ehdottomasti ennen käyttöön ottoaan kehitettäväksi 
rinnalleen menetelmän, jolla fosfori saadaan erotettua 
tuhkasta ja jalostetuksi käyttökelpoiseksi ravinnetuot-
teeksi. Ilman tätä, muihin jätejakeisiin sekoittamattoman 
jätevesilietteen polton tuhkajakeet, esim. arinatuhka 
ja lentotuhka, on varastoitava mielellään erikseen siinä 

toivossa, että joku muu kehittää joskus riittävän tehok-
kaan ja kestävästi toteutettavan menetelmän fosforin 
erotukseen. Siispä merkittäviä tutkimus- ja tuotekehi-
tyspanostuksia, sisältäen vaikkapa ulkomaisten tietäjien 
rekrytoinninkin, kannattaa harkita myös täällä Suomessa 
vaikkapa yhdessä ruotsalaisten ja tanskalaisten kanssa, 
koska tehokkaalla fosforin tuhkasta talteen ottavalla ja 
käyttökelpoiseksi lannoitetuotteeksi jalostavalla prosessilla 
olisi heti isot globaalit markkinat.

Pirkanmaan keskusalueella näyttäisi olevan hyvät mahdol-
lisuudet saada edellä kuvattujen fosforin tehokkaiden 
hyötykäyttötapojen vertailua, jos Pirkanmaan ison keskus-
puhdistamon lietteen poltto, toivottavasti edellä maini-
tuin ehdoin, toteutuu. Nokialle suunnitellun pienemmän 
jätevedenpuhdistamon yhteyteenhän on suunniteltu liet-
teiden mädätyksen ja sen jäännöksen pitkälle viedyn 
ravinnejalostuksen kokonaisuutta.

Lisäresurssien painopiste tutkimukseen ja 
teollistamiseen

Koska talouden elpymistä halutaan ja koska ns. vitriiniin 
emme voi henkilökohtaisia jätöksiämme laittaa, ehdotan 
voimakasta resurssipanostusta kahteen varmasti ja kestä-
västi tulevaisuuden tarpeita palvelevaan arvohankkeeseen:
1) Suomalaisista puumateriaaleista niiden erityisominai-

suudet monipuolisesti hyödyntävien arvotuotteiden ja 
kestävien tuotantotapojen kehittäminen ja käyttöönotto

2) Fosforin (ja typen) eri olosuhteissa täysimääräisesti ja 
kestävästi ravinteeksi kierrättävien prosessien kehittä-
minen ja käyttöönotto

Näin voitaisiin ainakin osittain matala-arvoisiin tuottei-
siin johtavista kärkihankkeista edetä todella välttämättö-
miin ja kestäviin arvotuotantoihin. 
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Noin 2 prosenttia maailman 
e n e r g i a n k u l u t u k s e s t a 
kuluu teollisten typpilan-
noitteiden valmistukseen, 

mutta jopa 80 prosenttia maatalou-
dessa käytetystä typestä karkaa hallitse-
mattomasti ympäristöön. 1960-luvulta 
nykyhetkeen synteettisten typpilan-
noitteiden käyttö on 9-kertaistunut ja 
noin puolet maapallon väestöstä ruoki-
taan niiden tuottaman kasvunlisäyksen 
avulla. Hyödyt ovat kiistattomia, mutta 
niiden aiheuttamien haittojen arvioi-
daan jo olevan rahamääräisesti maata-
louden hyötyjä suuremmat. Seuraavan 
50 vuoden aikana typen käytön ennus-
tetaan yhä lisääntyvän 40-50 prosentilla 
väestönkasvun ja suuren eläinproteiinin 
kulutuksen takia. (Sutton ym. 2013).

Typen hapettuneet ja pelkisty-
neet muodot, eli reaktiivinen 
typpi, kiertää tehokkaasti 
maan, veden ja ilman välillä. 
Koskemattomissa ympäris-
töissä sen määrä on hyvin 
pieni. Ympäristöön levites-
sään reaktiivinen typpi aihe-
uttaa terveyshaittoja, rehe-
vöitymistä, monimuotoi-
suuden vähenemistä ja ilmas-
tonmuutoksen voimistumista. 
Rajattomat ilmakehän typpi-
varat eivät tule aiheuttamaan 
hinnannousupaineita. Tilanne 
paranisi, jos synteettisten 
typpilannoitteiden hinta sisäl-

täisi haittojen kustannukset terveydelle 
ja ympäristölle. Tällöin hyödyt ja haitat 
asettuisivat oikeaan suhteeseen, mikä 
helpottaisi ongelman ratkaisua.

Vesistöjen rehevöityminen on mitä 
suurimmassa määrin yhteydessä ruoan-
tuotantoon ja -kulutukseen, sillä maata-
lous ja asumajätevedet vastaavat noin 70 
prosenttisesti Suomen alueelta Itämereen 
päätyvästä typpikuormasta. Vaikutusten 
pitkäkestoisuutta kuvastaa se, että typellä 
lannoitetusta maatalousmaasta voi huuh-
toutua sitä vielä vuosikymmeniä lannoit-
tamisen lopettamisen jälkeen (Van Meter 
ym. 2016). Suomessa peltojen typpitase on 
pienentynyt vuoden 1996 jälkeen (SYKE 
2013), mutta joillakin maatalousvaltaisilla 
alueilla on samaan aikaan todettu typpi-
pitoisuuksien vähittäistä kasvua (Kuva 1).

Yksi merkittävimmistä ihmiskunnan historiaa muokanneista keksinnöistä 
syntyi vuonna 1909, kun löydettiin keino typen (N) sitomiselle ilmakehäs-
tä. Noin 78 prosenttia ilmasta on typpikaasua (N2), jota vain harvat eliöt 
pystyvät hyödyntämään. Haber-Bosch -prosessissa typpikaasu muutetaan 
reaktiiviseen muotoon, jota voidaan käyttää raaka-aineena mm. lannoite- 
ja räjähdeteollisuudessa. Keksinnön seurauksena maapallon reaktiivisen 
typen määrä kaksinkertaistui alle sadassa vuodessa.

Kosteikot apuna liiallisen typen 
poistamisessa
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Kuva 1. Pienen maatalousvaikutteisen valuma-alueen 
ojan nitraattipitoisuuden muutos 1993 - 2014.
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Kosteikot vähentävät vesistöjen typpikuormaa

Samaan aikaan kun reaktiivisen typen määrä maapal-
lolla kaksinkertaistettiin, hävitettiin 70 prosenttia 
maailman kosteikoista (Davidson 2014). Näin menetet-
tiin valtavasti luonnollista vesienpuhdistuskapasiteettia. 
Kosteikoissa typpeä poistuu vedestä pääasiassa kolmella 
tapaa: pohjaan laskeutuvan aineksen mukana, kasvien 
ja levien biomassaan sitoutuen sekä denitrifikaatiossa. 
Kaikki kolme prosessia ovat luonnollisia ekosysteemipal-
veluja ja niitä tulisi hyödyntää. Denitrifikaatiossa mikrobit 
muuttavat veteen liuennutta typpeä typpikaasuksi, joka 
poistuu vedestä vapautuen takaisin ilmakehään. Koska se 
on ainoa typpeä ekosysteemistä poistava prosessi, sillä on 
tärkeä merkitys globaalissa typenkierrossa, toimien vasta-
voimana ihmisen lisäämälle typelle. Kosteikkojen raken-
taminen onkin todettu yhdeksi kustannustehokkaim-
mista keinoista vähentää vesistöihin huuhtoutuvaa typpeä 
monissa maissa, myös Suomessa (Gren ym. 2008).

Typenpoisto kosteikoissa on tehokasta erityisesti lämpi-
mänä vuodenaikana. Tästä on saatu selkeä näyttö 
Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla käyn-
nissä olevassa kosteikkotutkimuksessa, jossa on selvitetty 
typen pidättymistä jatkuvatoimisten mittalaitteiden, 
ravinnenäytteiden sekä denitrifikaatiomittausten (IPT, 
Nielsen 1992) avulla. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n 
Lammin jätevedenpuhdistamolla käsitelty jätevesi johdet-

tiin metrin syvyiseen, 4 ha:n jälkilammikkoon, jossa 
viipymä oli noin 38 vrk (Kuva 2). Lammikossa typen 
määrä väheni vuositasolla yli 70 prosenttia . Toisaalta 
maatalousalueella sijaitsevien laskeutusaltaiden typen-
poistotehokkuus nousi kesäkuukausina parhaimmillaan 
10 prosenttiin, mutta vuositasolla typenpoisto jäi noin 
kahteen prosenttiin (Kuva 3). Altaiden kokonaispinta-ala 
oli vain 0,03 prosenttia valuma-alueesta ja veden viipymä 
altaissa oli alle 10 h.

Denitrifikaatiossa suurta vaihtelua
Typenpoisto kosteikoissa perustuu yleensä sedimentin 
denitrifikaatioon, joka on herkkä monille ympäristöteki-
jöille, kuten lämpötilalle, happiolosuhteille, hiilen saata-
vuudelle ja veden nitraattipitoisuudelle. Tästä johtuen 
prosessin nopeudessa havaittiin suurta ajallista ja paikal-
lista vaihtelua. Suurissa nitraattipitoisuuksissa denitrifikaa-
tiossa käytettävä nitraatti on yleensä peräisin sedimentin 
yläpuolisesta vedestä. Pohja-aineksen koostumuksella ja 
hapellisen sedimenttikerroksen paksuudella on merkitystä 
nitraatin saatavuuden kannalta, sillä nitraatti liikkuu diffuu-
sion avulla vedestä denitrifikaatiosyvyyteen. Hapellisen 
kerroksen paksuudessa oli myös vuorokauden sisäistä vaih-
telua. Denitrifikaationopeus näyttäisi liittyvän myös orgaa-
nisen aineksen määrään ja käyttökelpoisuuteen, joka on 
altaissa tuotetulla, autoktonisella hiilellä suotuisampi.

Kuva 2. Lammin puhdistamon 4 hehtaarin jälkilammikko.

40 www.vesitalous.fi

R AVINTEE T

VT1702.indd   40 27.2.2017   16:36:54



Puhdistamon jälkilammikossa denitrifikaationopeus ja 
nitraatin määrä olivat suurempia verrattuna muihin tutki-
muksessa mukana olleisiin kosteikkoihin (Taulukko 1). 
Maatalousalueen laskeutusaltaassa oli korkea nitraatti-
pitoisuus, mutta siellä orgaanista ainesta oli vähemmän 
ja lisäksi se oli käyttökelpoisuudeltaan huonompaa. 
Kenttämittauksissa denitrifikaatioon vaikutti selkeimmin 
sedimentin pinnan lämpötila, ja prosessin todet-
tiin jatkuvan hidastuneena talvellakin. Denitrifikaatio 
pysähtyi täysin vasta, kun sedimentin pinnan lämpötila 
laski +0.1 asteeseen. Hulevesiä vastaanottavassa kaupun-
kikosteikossa (Kuva 4) mikrobien toiminnan edellytykset 
näyttivät ulkoisesti sopivilta, mutta denitrifikaatio oli 

hidasta. Tiiviissä savessa ei nitraatti päässyt kulkeutumaan 
kunnolla sedimenttiin ja lisäksi pohjan ajoittainen hapet-
tomuus vähensi merkittävästi altaaseen tullutta nitraattia.

Haasteena suurin kuormitus viileänä 
vuodenaikana

Tyypillisesti suurin osa typpikuormituksesta tapahtuu 
keväisin, jolloin denitrifikaatio on hitaampaa kuin kesällä 
ja toisaalta viipymä lyhimmillään suurten virtaamien 
seurauksena (Taulukko 2). Syksyllä typen kiertoon altaissa 
vaikuttavat lämpötilan laskun lisäksi kasvillisuuden hajoa-
minen, jolloin biomassaan sitoutunutta typpeä vapautuu. 
Tutkimamme maatalouskosteikko muuttui syksyllä nitraattia 
pidättävästä systeemistä typpikuormittajaksi (Kuva 5). 
Olennaisinta on kuitenkin koko vuoden ajalle laskettu 
typenpoisto. Vesikasvillisuus toimii väliaikaisena ravinneva-
rastona, virtauksen hidastajana, saviaineksen suodattajana 
sekä tärkeänä energianlähteenä denitrifikaatiobakteereille.

Suunnittelussa on tärkeää huomioida kosteikkoon 
muodostuva veden viipymä, sillä hitaammin vaihtuva 
vesi nostaa veden lämpötilaa ja antaa diffuusiolle aikaa 
kuljettaa nitraattia vesifaasista

Tutkimus-
piste

Denitrifikaatio 
(mg N2 m−2 d−1)

NOx-N 
(mg N l−1)

O2 sedimentin 
pinnassa 

(mg O2 l−1)

Puhdistamon 
jälkiallas

214 5,4 7,1

Maatalouden 
laskeutusallas

40 1,9 7,6

Taajaman 
hulevesi-
kosteikko

10 0,4 1,3

Taulukko 1. Erilaisten kosteikkoaltaiden denitrifikaatio 
(+18 °C), sedimentin yläpuolisen veden nitraattipitoisuus, 
sedimentin pinnan happipitoisuus sekä sedimentin hiilen 
määrä, keskiarvot kesä-, elo- ja lokakuulta.

Taulukko 2. Maatalousalueen laskeutusaltaalla mitattu kes-
kimääräinen denitrifikaatio, sedimentin pinnan ja ilman läm-
pötila, nitraattipitoisuus ja ojan virtaama eri vuodenaikoina.

Vuoden ajat Denitrifi kaatio 
(µg N² m−2 h−1)

Sedimentin 
pinnan 

lämpötila (°C)

Ilman 
lämpötila 

(°C)

Kesä 3212 14,4 17,2

Syksy 340 7,4 7,1 Kuva 4. Hulevesiä käsittelevä kaupunkikosteikko. 

Kuva 3. Kosteikkoon tulevan nitraatin poistuma prosentteina A) pienpuhdistamon jälkilammikossa B) maatalousalueen 
laskeutusaltaassa.
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sedimenttiin, mutta veden hapettomuutta on vältettävä. 
Altaiden typenpoistotehokkuutta on mahdollista lisätä 
kasvattamalla altaan pohjapinta-alaa ja ne olisikin syytä 
mitoittaa niin, että viipymä voidaan laskea vuorokausissa.

Kosteikkojen typenpoisto voi olla tehokasta, mutta ravin-
nekierrätyksen ja energiankäytön näkökulmasta denitrifi-
kaation ekosysteemistä vapauttama typpikaasu on tuhla-
usta. Epäorgaanisen typen käyttöä olisi vähennettävä ja 
orgaanisen typen kierrätystä tehostettava laajassa mitta-
kaavassa. Tehottominta on käyttää typpeä eläinprote-
iinin tuotantoon. Tämä on asia, johon jokainen meistä 
vaikuttaa kulutustottumuksillaan. Yhteenvetona voimme 
todeta, että kosteikot tarjoavat kustannustehokkaan 
ekosysteemipalvelun sekä typen kierrätykseen että -pois-
toon. Tämä tulisi huomioida niin maatalousalueilla kuin 
jätevedenpuhdistamoillakin. 
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Kuva 5. Maatalouden laskeutusaltaassa mitattu nitraatti-
pitoisuus tulevassa ja lähtevässä vedessä elo-marraskuun 
2014 välisenä aikana. Data on kerätty jatkuvatoimisella 
s::can mittalaitteella ja pitoisuudet on kalibroitu laboratorio-
analyysien avulla.
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Tämänvuotiset vesihuoltopäivät pidetään YT2017-näyttelyn 
yhteydessä 10.–11.5.2017 Jyväskylässä. Tapahtumapaikkana 
on Jyväskylän Paviljonki.

Vesihuoltopäivien ohjelma sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa 
mm. vesihuoltolaitosten henkilökunnalle, hallinnon luottamus-
henkilöille, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, yliopistojen ja op-
pilaitosten henkilökunnalle, yritysten edustajille sekä kuntien ja 
valtion vesi-, ympäristö- ja terveyshallinnon henkilöstölle. Vesi-
huoltopäivien ohjelma löytyy verkkosivuilta: www.vvy.fi.

Avajaistilaisuus pidetään 10.5.2017 klo 18:00 B-hallin tietoisku-
lavalla YT-näyttelyn kutsu vieras- ja asiakastilaisuus on 
näyttelyosastoilla klo 19–21.

Tekniset ekskursiot toteutetaan virtuaali todellisuutta hyödyntä-
mällä. Tapahtumapaikkana on Jyväskylän Paviljongin kokous-
tila Felix. Esityksiä on päivittäin useita eikä niihin tarvitse 
ennakko ilmoittautua.

Tänä vuonna uutuutena on Vesihuollon kehittämistyöpaja, joka 
järjestetään Vesihuoltopäivien yhteydessä, torstaina 11.5.2017  
klo 10-12.30 Jyväskylän Paviljongin kokoustilassa Anton. Tilaisuus 
on avoin kaikille Vesihuolto-päivien osallistujille. Ilmoita haluk-
kuutesi esitellä tarvettasi/ideaasi kolmen minuutin puheenvuo-
rossa viereisen linkin kautta viimeistään perjantaina 10.3.2017.

h t t p s : / / v v y. e t a p a h t u m a . f i / D e f a u l t. a s px ? t a b i d = 1 3 9 & t a p = 4 5 8

Vesihuoltopäiville ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa  
www.vvy.fi kohdasta koulutus ja vesihuoltopäivät. 
Ilmoittautuminen tulee tehdä 7.4.2017 mennessä.

Vesihuoltopäivät 2017 
Jyväskylässä

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland
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Sopimus pitää sisällään 250 miljoonan euron 
yksityisen rahoituksen ja seitsemän vuoden ajan 
kestävän kaupallisen yhteistyön, jossa Trafi-
gura ostaa Terrafamen koko nikkelituotannon 

sekä 80 prosenttia sinkkituotannosta. Rahoitusjärjeste-
lyyn osallistuu myös Sampo Oyj. 25 miljoonan euron 
lainalla. Suomen valtio jää Terrafame Group Oy:n 
kautta yhtiön enemmistöomistajaksi noin 85 prosentin 
osuudella.

”Terrafamella on nyt kaikki edellytykset harjoittaa kaivos-
toimintaa ympäristöllisesti vastuullisesti ja taloudellisesti 
menestyksekkäästi. Valtio-omistajan asettamat tavoit-
teet niin ympäristöturvallisuuden, yksityisen rahoi-
tuksen kuin myös kaivoksen kestävän, tuotannollisen 
toiminnan turvaamisen osalta näyttävät olevan toteutu-
massa. Arviomme mukaan Terrafame ei tämän jälkeen 
tarvitse enää valtion lisärahoitusta”, sanoo elinkeinominis-
teri Mika Lintilä valtioneuvoston tiedotteessa.

Terrafamen kaivoksen toiminta sai 
yksityistä lisärahoitusta
Päätoimialanaan raaka-ainekauppaa käyvä kansain väli nen Trafigura-konserni on sopinut Terrafamen kanssa 
uudesta rahoituksesta sekä pitkän aikavälin kaupallisesta yhteistyöstä. Suomen valtion omistukseen ajautunut 
Terrafame Oy eli entinen Talvivaaran kaivos pyrkii näin saamaan toiminnan rahoituksen kestäväksi ja kaivosalueen 
ympäristöongelmat hallintaan.

TUOMO HÄYRYNEN
tuomo.hayrynen@vesitalous.fi
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Vesitilanne parantunut

Terrafame Oy:n tiedotteen mukaan yhtiön käyttökate ja 
liikevoitto nousivat positiivisiksi vuoden 2016 loka-joulu-
kuussa. Tämä johtui pääosin keskeneräisen tuotannon 
arvon muutoksesta (47,2 miljoonaa euroa), joka heijastelee 
nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahintojen nousua.

Yhtiön mukaan kaivoksen vesitase on saatu hallintaan: 
”Terrafame pääsi kaivosalueellaan kestävään vesitilantee-
seen jo vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja vesi-
tilanne kehittyi myönteiseen suuntaan myös viimeisellä 
vuosineljänneksellä. Vuoden 2016 lopussa kaivosalueelle 
varastoituja vesiä oli noin 3,8 miljoonaa kuutiota (Q3:n 
lopussa 5,5 ja Q4 2015:n lopussa 10,1).”.

Loppuvuonna saatiin valmiiksi myös uusi keskusveden-
puhdistamo ja aloitettiin koekäyttö. Jatkossa kaivosalueen 
sade- ja valumavesien sekä metallitehtaan prosessivesien 
puhdistus perustuu keskusvedenpuhdistamon ja käänteis-
osmoosilaitoksen käyttöön. Pohjois-Suomen aluehallinto-
virasto on myöntänyt laitokselle ympäristöluvan.

”Ympäristön kannalta kestävä, turvallinen sekä taloudel-
lisesti tehokas toiminta on Terrafamen keskeinen strate-
ginen tavoite. Järjestelyn osapuolet tunnistavat kestävän 
toiminnan merkityksen ja ovat sopineet, että Terrafame 
jatkaa järjestelmällistä työtä kaikilla kestävän toiminnan 
ja sosiaalisen vastuun osa-alueilla. Terrafame on jo saavut-
tanut huomattavia parannuksia sekä vesien hallinnassa 
että työturvallisuudessa – tällä tiellä jatkamme myös 
tulevaisuudessa”, vakuuttaa Terrafame Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Lauri Ratia.

Uudet ympäristöluvat haettava
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka 
otti myös kantaa Terrafamen tilanteeseen ja syntyneeseen 
sopimukseen omassa blogikirjoituksessaan.

”Kaivos oli ja on edelleen ympäristöviranomaisten erityis-
tarkkailussa. Viime vuoden keväällä annettujen Vaasan 
hallinto-oikeuden päätöksiin perustuen yhtiön on haet-
tava kaivostoiminnalle uusi ympäristö- ja vesitalouslupa. 
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Muutoin kaivos ei voi jatkaa toimintaansa. Mikäli yhtiö 
haluaa jatkossakin johtaa puhdistettuja vesiä purkuputkea 
pitkin, purkuputken vaikutukset ympäristöön on arvi-
oitava. Kaikkien näiden uusien lupien osalta on otet-
tava huomioon myös sulkemisvaihtoehto. Yhtiö on aloit-
tanut nämä prosessit, osassa asiakirjat ovat olleet jo alueen 
asukkaiden ja muiden intressitahojen nähtävänä.”, Pokka 
kirjoittaa.

”Avoin kysymys, joka usein esitetään Terrafamen 
kohdalla, on, toimiiko bioliuotus oikeasti. Siihen 
saamme vastauksen ajan kanssa. Purkuputken vaiku-
tuksia Nuasjärven tilaan on arvioitu Geologisen tutki-
muslaitoksen, Kainuun ELY-keskuksen ja Suomen 
ympäristökeskuksen yhteistyönä. Tietoja siitä, miten 
purkuputki on vaikuttanut järven tilaan, saataneen aivan 
lähiaikoina”, Pokka jatkaa.

Vaasan hallinto-oikeuden päätösten mukaan Terrafame 
Oy:n on toteutettava vuosien 2016–2017 aikana kaksi 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), 

joista toinen koskee kaivoksen vesienhallintaa ja toinen 
tuotannon kehittämistä ja vaihtoehtoista sulkemista. 
Terrafamen tulee hakea uudet ympäristöluvat elokuun 
2017 loppuun mennessä. 

Grundfos
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GRUNDFOS-RATKAISU

MATALAENERGIA-
PUMPPAAMO
TEHOKASTA JÄTEVEDEN SIIRTOA

Grundfos-matalaenergiapumppaamo toimii jäte-
vesilinjassa paineenkorotusaseman tavoin siirtäen 
siirtolinjaketjussa jäteveden energiatehokkaasti  
eteenpäin seuraavalle pumppaamolle. Koska mata-
laenergiapumppaamossa ei ole tyypillistä  välisäi-
liötä, ei pumppaamo tuota hajuhaittoja ympäristöön, 
eikä häiriöalttiita pintavippoja tarvita. 

Grundfosin matalaenergiapumppaamo on käyttä-
jäystävällinen pumppaamo, joka säästää perinteiseen 
pumppaamoon verrattuna jopa 30–70 % energiaa. 

Lue lisää: fi.grundfos.com/matalaenergia

vesitalous_1-2017_170x120.indd   1 16.2.2017   11.09.56
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ILMOITA

-LEHDEN LIIKEHAKEMISTOSSA

Valitse osastosi ja 
nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, 
kaksi palstaa 170 mm.

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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LIIKEHAKEMISTO

Huber (80 x 50)

Slatek (80 x 45)
Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

  AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja  

jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua  

ja toimituksia yli 50 vuotta

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

Rictor_2017.indd   1 12.1.2017   20:21:24

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 

  VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

  JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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KSB (80 x 80)

Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

Sweco (80 x 40)

Pöyry (80 x 70)

Ramboll (80x60)

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

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133
www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Puhtaan veden Puhtaan veden Puhtaan veden 
ratkaisummeratkaisummeratkaisumme
•	•	•	pohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankinta
•	•	•	 jätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistus
•	•	•	 vesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostot
•	•	•	hulevedethulevedethulevedet
•	•	•	 vesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiat

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

                         

 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

  VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET  SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
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Zwerver 80x50

Algol (170 x 60)

Kemira (80x80)

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

Zwerver
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.fi
info@zwerver.fi
040-7079385

  PLANKTONMÄÄRIT YKSET

  VESIKEMIKAALIT

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

Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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Mika Jalava: What we eat, we grow

One strategy often suggested for conserving scarce water 
resources is changing human diets to consume less 

water. Meat and other animal products have been shown to 
require considerably more water than plant-based food items. 
Large changes in production systems also change the ratios 
between the water consumption of different foods. These 
changes can be studied using freely available datasets.

Juhani Kettunen: Big data transforming problem-solving

In the world of big data, resolving problems is different from 
what we are accustomed to in the engineering sciences, for 

example. If the benefits of the solution are higher than the 
costs, it’s enough to know what is happening. Traditionally 
we have also wanted to know why. There are also many other 
differences in ways of thinking.

Marko Laine, Heikki Haario, Juhani Kettunen and Olli 
Malve: Combining observations for efficiency in water quality 
monitoring

The article describes the data fusion algorithm used for 
modelling a coastal water formation in accordance with 

the Water Framework Directive with various materials. In 
the work, material measured in 2010 by the MERIS satel-
lite instrument on the water formation between Helsinki 
was combined with materials from merchant shipping and 
national monitoring programmes.

Sampsa Koponen and Jenni Attila: Sentinel satellites 
revolutionise water monitoring

The obligations of the EU Water Framework and Marine 
Strategy Framework Directives create great pressures 

for the water quality monitoring system. The Finnish 
Environment Institute is developing remote mapping 
methods whereby satellite images can be used to interpret 
water quality, such as a-chlorophyll and turbidity. The devel-
opment work is being done within the VESISEN project 
financed by the Ministry of the Environment and focuses on 
the introduction of the new Sentinel satellites, as these will 
ensure the availability of good-quality data until at least 2029. 

Olli Varis: Engineering and water management become 
accustomed to a flood of data

There was a time a time when the bulk of master’s theses 
and dissertation articles ended in the notion that we 

need more data. Actually, this time was not so long ago, yet 
now we must realise the overflow of data and information 
and be able to pick useful parts of it for our research, busi-
ness and management. This article elaborates the impacts of 
exponentially exploding data intensity on the engineering 
profession, how it increases the importance of the open inno-
vation environment and open science, and how education 
should react to these changes.

Kari Tuukkanen: Digitisation assists the management of 
urban development with knowledge – not feeling

The number of city-dwellers in 2030 is estimated at 
roughly 5 billion, when cities will be home to 70% 

of the total population. We will see an increasing number 
of urban development projects like Helsinki’s Kalasatama 
or Central Pasila. Data modelling, open data, city models, 
3-D visualisation, gamification and the industrial internet 
are changing the way in which cities are planned and built. 
Digitisation makes processes more efficient, promotes trans-
parency and enhances interaction. Five percent of the change 
is data technology. the rest is people’s courage to think and 
act in a new way.

Tiina Paloniitty, Juhani Kettunen and Olli Malve: The 
production of environmental information is transforming– 
will permission-granting and monitoring change?

The value chain of environmental information, from 
the origin of the data to the distribution of informa-

tion, will change enormously as early as the next few years. 
Data is being generated at smaller unit cost than before and 
is more comprehensive regionally and in temporal terms. 
Data systems will become more anticipatory and more real-
time. How should this tendency be figured into the legal 
framework of projects impacting the environment, i.e., the 
granting and monitoring of permits – or will these respond 
to the new demands as they are today? 

Jari Silander: The internet of things is growing fast

The intelligence embodied in everyday utensils and work 
machinery will in the future be combined with other 

internet systems. New kinds of measurement, monitoring 
and alarm services can be expected for ordinary consumers, 
infrastructure maintenance personnel, the health sector 
and others. Ordinary members of the public will also easily 
be able to make measurement instruments which can be 
connected to form part of shared services.

Tuija Pulkkinen: Aalto University is networking talents and 
users of data science and the industrial internet

Digitisation is challenging not only traditional industrial 
sectors but also services and the processes of the public 

sector. As a result of the changes, the “next industrial revo-
lution” may impact billions of people’s lives and affect the 
competitive scenario of corporations and nations. Thanks to 
its skills base and good infrastructure, Finland has excellent 
prospects for developing new solutions that both improve 
people’s quality of life and create wellbeing based on new 
business activities. 

Other articles

Juhani Kettunen: The fourth revolution

Sari Uusheimo, Lauri Arvola, Tiina Tulonen, Josefiina 
Ruponen and Jussi Huotari: Wetlands assisting in the 
removal of excess nitrogen

Antero Luonsi: Plenty of wood, limited phosphorus – from 
profligacy to profitable use

Laura Höijer: The challenges of a digital sustainable world 
and learning by children

50 www.vesitalous.fi

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

ABSTR AC TS

VT1702.indd   50 27.2.2017   16:37:12



Kuulustelin tytärtäni biologian koetta varten. 
Aihe oli minulle tuttu ja mieluisa – ympä-
ristöä ja kestävää kehitystä. Sain kuitenkin 
kokea, että oma innostus ei aina ole eduksi. 

Tytär nimittäin valitti ja vaati minua pysymään kirjan 
tekstissä. Kokeessa kun kuulemma pitää vastata juuri niin 
kuin kirjassa sanotaan.

Alkoivat vaikeuteni. Kirja oli kymmenen vuotta vanha ja 
moni fakta olisi kaivannut päivitystä. Esimerkiksi ympä-
ristöhallinnon rakenteesta kirjassa oli oikein selkeä ja 
yksinkertainen kaaviokuva. Kovasti siinä oli vähän nuolia 
ja laatikoita nykytilanteeseen verrattuna. Pakkohan asia oli 
tyttärelle oikaista. Kun vielä innostuin valistamaan tule-
vista kaavioista eli maakuntauudistuksesta, teiniltä loppui 
’moti’.

Hyvin koe kuitenkin meni. Opettaja osasi kokeessa väistää 
kohdat, joissa oli vanhentunutta tietoa. Ei tämä kuiten-
kaan ihan digiloikalta kuulosta. Digioppikirjoja kouluille 
kehitetään nopeassa tahdissa. Parhaimmillaan ne ovat 
päivittyviä, vuorovaikutteisia ja virikkeellisiä. Yleistymisen 
tiellä on kuitenkin vielä monia käytännön esteitä.

Ympäristöopin digioppikirjassa Agenda2030 tulisi olla 
keskeisessä roolissa. Agenda2030 on YK:n kestävän 
kehityksen toimintaohjelma, joka astui voimaan viime 
vuonna. Suomi pyrkii ohjelman toteuttamisen kärki-
maaksi. Suomen edellytyksiä, eli vahvuuksia ja heikko-
uksia analysoitiin SYKEn ja DEMOS Helsingin toteut-
tamassa Avain2030-hankkeessa. Yhdeksi Suomen keskei-
simmäksi vahvuusalueeksi tunnistettiin korkealaatuinen 
koulutus ja siihen perustuva osaaminen. Hankeen 
mukaan, tähän aihealueeseen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, jotta nykyinen hyvä tila kyetään säilyttämään 
ja parantamaan sitä edelleen. Suomen keskeisiksi heikko-
uksiksi tunnistettiin useampi ympäristötavoite: ilmaston-
muutoksen vastainen kamppailu ja luonnonvarojen liial-
linen kulutus. Suomi pärjää useimpiin muihin maailman 
maihin nähden hyvin, mutta viime vuosina kehitys ei ole 
ollut tyydyttävää.

Useimpien Agenda2030 tavoitteiden toteuttamiseen tarvi-
taan nykyistä pontevampia toimia. Aiempia toimintata-
poja täytyy myös korvata kokonaan uudenlaisella toimin-
nalla. Hyödynnetään vahvuuksia, parannetaan niitä edel-

leen, ja samalla vahvistetaan heikkouksia. Esimerkiksi, 
opetetaan tulevaisuuden toivoillemme ympäristöasioita 
innostavasti, hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia.

Alussa esille nostamani digiopetusmateriaalin lisäksi 
haluan mainita myös Rauman ’Koulujemme lähivedet’ 
kokeilun. Kokeilu on yhdistänyt hienosti koulu-uudis-
tuksen, vesiensuojelun ja yhteistyön tutkimusmaailman 
kanssa. Raumalla koululaiset ovat jalkautuneet maastoon 
ja keränneet havaintoja lähivesistöistä digitaalisten alus-
tojen avulla. Havaintojen keruu on toteutettu pedago-
gisina peleinä. Havainnot ovat siirtyneet mittaamisen 
jälkeen oppilaiden omiin tietokantoihin ja SYKEn Järvi- 
ja MeriWikiin. Siellä ne näkyvät virallisten havaintoai-
neistojen rinnalla. Omien havaintojen lisäksi koululaiset 
saavat jatkossa käyttöönsä viralliset ympäristötietova-
rannot, joiden käytettävyyttä SYKE kehittää oppilaiden 
antaman palautteen perusteella.

SYKEn visiona on tämän mainion Raumalla kehitetyn ja 
Porissakin käyntiin lähteneen konseptin monistaminen 
askelittain koko Suomeen. Ehkäpä jopa osa virallisesta, 
asetusten mukaisesta vesistöseurannasta voitaisiin hoitaa 
koululaisvoimin.

Tyttäreni pääsi viime kesänä testaamaan mökkijär-
vellä kokeilussa käytössä ollutta ”mittausreppua”. Hän 
koki selvästi, että oli tekemässä jotakin merkityksellistä. 
Kauniissa ilta-auringossa soutelimme mökkijärvellä ja 
suori timme mittauksia. Viereen pysähtyi soutuvene, josta 
kysyttiin, että tuleeko sitä kalaa. Tytär vastasi ylpeänä: ”no 
ei tämä ole onki, tämä on secchi -levy, ja näyttäisi tulevan 
oikein hyvä näkösyvyys”.

Hauskaa ja innostavaa oppimista niin lapsille kuin aikui-
sille – tällä tavoin ’moti’ ei lopu. 

LAURA HÖIJER
tutkimusjohtaja
ympäristöministeriö
e-mail: laura.hoijer@ym.fi

Digitaalisen kestävän maailman 
haasteita ja lasten oppimista
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uponor

www.uponor.fi

Uponor Profuse RC  
– uutta suojaa ja kestävyyttä

Uudessa Profuse RC-putkessa on otettu käyttöön 
uusin raaka-aineteknologia. PP-suojakuori on polyeteeniä 
kovempi ja sitkeämpi. Se on tiiviisti putken pinnassa ja 
suojaa virtausputkea naarmuilta, kolhuilta ja hapettumisel-
ta. Virtausputkea ei tarvitse höylätä, kun hitsaus tehdään 
heti suojakuoren poistamisen jälkeen. Virtausputken 
PE100 RC-materiaali kestää perinteistä PE100-materiaalia 
merkittävästi paremmin pistekuormaa murtumatta.

Uusi Profuse RC sopii erinomaisesti kaivamattomiin 
asennusmenetelmiin ja vesistö asennuksiin. Profuse RC 
on liitettävissä perinteiseen PE-putkeen, ja sitä voi käyttää 
kuin tavanomaista putkea. Profuse RC on varma valinta 
vuosi kymmeniksi.
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