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Kiertotalouden mittaukset luovat Suomelle 
mahdollisuuden edistää materiaalien kiertoa, 
erityisesti materiaalien arvon kiertoa sekä 
vähentää jätteiden syntyä. Suomalaisessa kier-

totaloudessa onkin tilausta erilaisille mittauksille. Uudet 
mittaustekniikat ja mittausten laadukas toteuttaminen 
edistävät kiertotaloutta esimerkiksi kiertotalousproses-
sien pullonkaulojen poistamisessa sekä eri materiaalien 
arvon pitämisessä ja kasvattamisessa. Mittaustekniikoiden 
ja -palveluiden kehittäminen luo alalle uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia ja edistää arvoketjuja - sensoreista kier-
totalouden palveluihin hengessä.

Tämä Vesitalouslehden numero sisältää ajankohtaisen 
katsauksen veden ja kiertotalouden mittauksiin, mitta-
usten ja kenttätyön laatuun sekä mittausosaamisen 
vientiin. Teemanumero liittyy SYKEssä järjestettävään 
Ympäristömittaus – päivään, minkä teemoina ovat vesi ja 
kiertotalouden mittaukset.

Ympäristömittauspäivien pääpuhujana on eurooppalaisen 
Water Supply and Sanitation Technology Platformin 
(WssTP) johtaja Durk Krol. Krol valottaa puheessaan 
WssTP:n vesivisiota sekä sitä toteuttavaa strategisten inno-
vaatioiden ja tutkimuksen ohjelmaa. Vesivision tavoitteina 
on varmistaa veteen liittyvä pitkän tähtäimen saatavuus, 
vakaus, kestävyys ja turvallisuus sekä vähentää eurooppa-
laisen yhteiskunnan luonnonvesiin kohdistuvia haitallisia 
vaikutuksia. Myös veden todellinen arvo eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle, taloudelle ja ympäristölle tulee määritellä 
sekä edistää Euroopan vesialan markkinoiden kehitty-
mistä ja Euroopan vesialan teollisuuden globaalia kilpai-
lukykyä. Veteen ja erityisesti jäteveteen liittyy useita kier-
totalouden prosesseja, joita voidaan tehostaa ja parantaa 
mittauksin.

Vedessä olevat ravinteet muokkaavat ekosysteemiä ja voivat 
aiheuttaa jonkin lajin massaesiintymiä. Vesienhoidolla ja 
kunnostamiselle on yhtymäkohtia kiertotalouteen, kun 
vedessä olevia ravinteita pyritään vähentämään ja massana 
esiintyvää biologista materiaalia hyödyntämään ener-
giana, lannoitteena ja raaka-aineena. Suomessa vierasla-
jina levinnyt Kanadan vesirutto on vesikasvi, jota kunnos-
tustoimin pyritään hillitsemään ja hyödyntämään ener-
giantuotannossa, lannoitteena ja mahdollisesti myös 
raaka-aineena.

Suomea voidaan pitää vesiasioiden ja -osaamisen suur-
maana. Alan aktiivisen tutkimuksen ja tuotekehi-
tyksen lisäksi meidän tuleekin pitää huolta vesivarois-
tamme, niiden puhtaudesta, riittävyydestä ja kestävästä 
käytöstä. Suomalaisella vesiosaamisella on laaja-alaista 
vientipotentiaalia, varsinkin kun osaaminen ja mitta-
ukset linkitetään kiertotalouteen ja sen osaamistarpeisiin. 
Ympäristömittauspäivillä todettiin, että soveltuvaa osaa-
mista löytyy niin uusista mittaustekniikoista kuin ympä-
ristötiedon laadun parantamisesta. 

Mittauksin lisäarvoa 
kiertotalouteen

TERO VÄISÄNEN
kehittämispäällikkö
Suomen ympäristökeskus, 
Laboratoriokeskus
e-mail: tero.vaisanen@ymparisto.fi
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Vesivarojen kestävä hallinta ja käyttö on paitsi 
globaalisti, myös Euroopassa yksi merkit-
tävimpiä kysymyksiä tulevaisuuden elin- ja 
toimintamahdollisuuksien turvaamisessa. 

Vesihuolto, yhdyskuntavesien käsittely ja ympäristöve-
sien hallinta on perinteisesti ollut ansaintalogiikaltaan 
hankalaa aluetta kehittämisen ja investointien kannalta, 
sillä investoinnit eivät tuota samalla tavalla rahallisesti 
mitattavaa hyötyä kuin teollisuuden vesikiertoihin inves-
toiminen. Turvallinen vesihuolto ei tulevaisuudessa ole 
itsestään selvyys; ympäristön toksisuuden lisääntyminen 
näkyy mm. erilaisten jäämien (raskasmetalli, lääkejäämät, 
hormonit) kerääntymisenä myös yhdyskuntavesiin. 
Toisaalta jätevedet tulisi kiertotalousperiaatteiden mukaan 
käsitellä siten, että arvoaineet saataisiin irrotettua uudel-
leen hyödynnettäviksi ja erilaiset saatavissa olevat energia-
muodot tulisivat hyötykäyttöön.

OUTI LAATIKAINEN
erityisasiantuntija
CEMIS / Kajaanin ammattikorkeakoulu
e-mail: outi.laatikainen@kamk.fi

Kirjoittaja suunnittelee ja toteuttaa 
mittaustekniikkaan, biotalouteen ja 
veteen liittyvää uutta kehitystoimintaa 
yhteistyössä teollisuuden ja 
tutkimuslaitosten kanssa.

WssTP julkaisi vuonna 2016 kestävän vesivarojen hallinnan visioraportin The Value of Water – The Water 
Vision 2030 sekä aihetta tukevan strategisen tutkimussuunnitelman. WssTP:n puheenjohtaja Durk Krol 
pitää avauspuheenvuoron SYKEn ja CEMISin järjestämässä Ympäristömittauspäivässä Helsingissä 2.10. 
Suomalaisia WssTP-ryhmän jäseniä ovat tällä hetkellä SYKE, LUKE, VTT, KAMK, LUT ja Sansox Oy.

The Value of Water – 
eurooppalaisten vesivarojen 
hallinnan strateginen visio 2030

KAARINA PRITTINEN
hankesuunnittelija
TKI-palvelut
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja suunnittelee TKI-hankkeita, 
painoaloina mittausteknologia, 
kiertotalous ja cleantech.

RISTO OIKARI
yliopettaja
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja kehittää kaivos- ja 
tuotantotekniikan opetus- ja TKI-
toimintaa, missä painoalueina 
uudet vesien käsittely- ja 
puhdistusmenetelmät, materiaalit 
ja mittausratkaisut.

The Value of Water –raportin  
keskeisimmät vaikuttavuustavoitteet ovat

1. Eurooppalaisen yhteiskunnan luonnonvesiin 
kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähen-
täminen 50 prosentilla

2. Määritetään todellinen arvo, jonka vesi 
tuottaa eurooppalaiselle yhteiskunnalle, 
taloudelle ja ympäristölle

3. Edistetään Euroopan vesialan markkinoiden 
kehittymistä ja Euroopan vesialan teolli-
suuden globaalia kilpailukykyä

4. Varmistetaan veteen liittyvä pitkän 
tähtäimen resilienssi, vakaus, kestävyys ja 
turvallisuus
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Eurooppalainen, tällä hetkellä noin 180 organisaatiosta 
koostuva vesialan asiantuntijaryhmä WssTP - Water 
supply and sanitation Technology Platform on julkaissut 
näkemyksensä kestävän veden käytön edellytyksistä 
Euroopassa raporttiin The Value of Water – The Water 
Vision 2030. WssTP –ryhmä linjaa raportissaan tekno-
logisia, liiketoiminnallisia ja vesisysteemin hallinnan 
mahdollistavia tavoitteita ja ratkaisuja.

Nykytila – riittääkö vesi ja miksi visiota 
tarvitaan?

Euroopan tasolla vesivarojen riittävyys ei ole lähimainkaan 
itsestäänselvyys, vaikka globaalisti vertailtuna Euroopan 
vesivarat ovat varsin hyvät. Tällä hetkellä Euroopan 
alueella yli 90 prosenttia jokialueista, noin 50 prosenttia 
pintavesistä ja noin 33 prosenttia pohjavesistä arvioi-

daan altistuneen jollain tavalla merkittävälle saastumiselle. 
Saastumisen muotojen voidaan sanoa muuntuneen, kun 
osa teollisuudenaloista on kehittynyt vähemmän saastutta-
vaan ja kestävämpään suuntaan. Samalla kuitenkin määräl-
liset ja välillisesti laadullisetkin kuormitukset johtuen esim. 
ympäristön muokkauksesta, maataloudesta ja ilmasto-
muutosten myötä syntyvistä tulvista ja kuivuudesta ovat 
lisääntyneet. Kokonaisuutta esim. kemiallisten, lääke- tai 
hormonijäämien osalta ei tunneta edelleenkään kattavasti. 
Maatalouden uudet vesien hallinnan ratkaisut ja toimin-
tamuodot ovat merkittävä tekijä eurooppalaisen ympäris-
tökuormituksen kasvamisessa tai vähenemisessä tulevai-
suudessa. Tapausesimerkkinä maatalouden kuormituksen 
muodoista voi nostaa eläintuotannon antibioottien käytön, 
jossa on vuonna 2016 European Medical Associationin 
tekemän kartoituksen mukaan jopa 22-kertaisia eroja 
Euroopan eri maiden välillä tuotantoeläintä kohti.

Keskeisimmät resurssitehokkuuden ja kiertotalouden vaikuttavuustekijät.
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Movetec  
1/2 pysty

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien kustannusten (mm. 
tulvien ja kuivuuden ja niiden seurausten) arvioidaan 
kasvavan Euroopassa nykytasosta 60 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä. Veden kulutuksen arvioidaan kasvavan 
globaalisti 55 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, vaikka 
nykyinenkin globaali vedenkäyttö ylittää kestävyysrajan. 
The Value of Water –raportissa vesimäärien osalta tavoite 
on, että vuoteen 2030 mennessä Euroopassa kokonai-
suudessaan käytetty luonnonvesien määrä eli vesijalan-
jälki laskee nykyisesti reilusta 1000 km³/v tasosta tasolle 
650 km³/v. Jotta tämä saavutettaisiin, kierrätetyn veden 
osuuden, putkistohävikkien ja vaihtoehtoisten vesilähteiden 
hyötykäytön tulisi kasvaa merkittävästi. Nykyisin energian-
tuotantoon käytettävän veden suhteellinen osuus kokonais-
vedenkäytöstä on varsin iso, noin 25 prosenttia kokonais-
vedentarpeesta. Tämänkin tulisi pienentyä merkittävästi.

Kestävä malli vesiviisaalle yhteiskunnalle
Raportissa esitetty vesiviisaan yhteiskunnan malli koostuu 
neljästä avaintekijästä; 1) veden arvon ymmärtämisestä 
ja määrittelystä, 2) uusista teknologia- ja digitaalisista 
ratkaisuista, 3) harmaan ja vihreän vesi-infran tehokkaasta 
yhdistämisestä ja 4) vesialan hallinnan ja päätöksenteon 
uusista toteuttamistavoista.

Veteen liittyvän liiketoiminnan osalta on todettu, että 
”veden todellinen arvo” tulisi määritellä, jotta ymmärret-
täisiin hyvien vesivarojen tuoma yhteiskunnallinen hyöty 
ja saataisiin perusta järkevälle vedenkäytölle. Vesiin liit-
tyvän systeemisen kokonaisuuden kehittyminen edel-
lyttää esim. kiertotalouden ratkaisujen laajaa käyttöön-
ottoa, poikkitieteellistä kehittämistä ja em. kehittämistoi-
minnan rahallista mahdollistamista.

Osana tätä systeemistä visiota on erilaisista vesijakeista 
hyödynnettävissä olevien energiamuotojen käyttö, esim. 
lämpö, energia, mineraalit, ravinteet. Jälkimmäisestä 
on tapausesimerkkinä arvio, että mikäli 10 prosenttia 
Euroopan jätevesissä olevasta fosfaatista pystyttäisiin 
hyödyntämään, sen markkina-arvo olisi 13 miljardia euroa.

Toisena näkökulmana on uusien digitaalisten ja vesitekno-
logioiden kehittäminen ja käyttöönotto niin Euroopassa 
kuin globaalisti. Uudet monitorointiteknologiat mahdollis-
tavat lähes reaaliaikaisen tiedon tuottamisen, minkä avulla 
taas pystytään hallitsemaan sekä hajautettuja että keski-
tettyjä vedenkäsittelyjä hyvässä synergiassa. Uudet veden 
laatutekijöiden monitorointiteknologiat mahdollistavat 
erilaisten vesijakeiden ominaisuuksien ymmärtämisen ja 
ovat pohjana aiemmin mainitulle arvoaineiden ja energian 
talteenotolle. Alan globaalin markkinan kooksi on arvioitu 

Lisätietoja ratkaisuista antaa: Jukka Karjalainen

jukka.karjalainen@movetec.fi  •  +358 50 574 4230

Movetec Oy, Suokalliontie 9, 01740 VANTAA

Puh. +358 9 5259 230  •  Fax +358 9 5259 2333

info@movetec.fi  •  www.movetec.fi

more than components

RATKAISUJA
VESILAITOKSILLE

Alan parhaimmilla asiantuntijoillamme on 

mahdollisuus tarjota asiakkaillemme monipuolisia 

tietoteknisiä ratkaisuja. Pystymme mm. rakentaa 

tiedonkeruu- ja tiedonsiirtojärjestelmiä sekä WLAN-tiedonkeruu- ja tiedonsiirtojärjestelmiä sekä WLAN-

verkkoja vesilaitoksille. Lisäksi tarjoamme laadukkaita 

kamerajärjestelmiä maailman johtavilta valmistajilta. 

Meillä on myös mahdollisuus tehdä Ethernet-verkkoja 

ja etäyhteyksiä sekä luoda PoE-ratkaisuja. Tarjoamme 

ratkaisut myös verkon valvontaan ja hallintaan.

Kysy meiltä lisää, autamme mielellämme!

Lue referenssejä:
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tällä hetkellä 650 miljardia euroa ja eurooppalaisten toimi-
joiden jalansijaa markkinoilla halutaan vahvistaa.

Kolmantena näkökulmana vesien jakelun, käsittelyn ja 
varastoinnin infran uudelleen ajattelu ja suunnittelu, 
missä tavoitteena on ihmisten rakentaman ”harmaan” ja 
luonnon oman ”vihreän” vesi-infran joustava ja tehokas 
yhteiskäyttö. Tällä tavoitellaan parempaa kykyä hyödyntää 
vaihtoehtoisia vesilähteitä, kuten tulvien ja rankkasateiden 
aikana saatavaa vettä. Tämä osaaminen parantaa resi-
lienssiä myös ilmastonmuutoksen myötä jatkuvasti kasva-
vissa tulvien ja kuivuuden ääri-ilmiöissä.

Neljäntenä näkökulmana on uusi yhteistoiminnallinen 
tapa hallita vesivaroja. Tavoitteena on saada tieto vesiva-
rojen saatavuudesta ja tilasta liikkumaan erilaisten vesien 
käyttäjien (esim. teollisuus, maatalous, kaupungit, vesilii-
kenne) välillä ja kytkeytymään osaksi eri tasojen päätök-
sentekoa. Aiemmin mainittu uusien teknologia- ja moni-
torointiratkaisujen mahdollistama lähes reaaliaikaisen 
tiedon saatavuus on keskeinen osa päätöksentekoa.

Keskeisimmät vaikuttavuustavoitteet
WssTP tavoittelee vaikuttavuutta kolmen avainkohdan 
ja niille asetettujen määrällisten tavoitteiden kautta 
seuraavasti

1. Vähennetään Euroopan yhteiskunnan aiheuttamia 
haitallisia vaikutuksia vesistöille
a. lisäämällä kierrätetyn veden osuus nykyisestä 

5 prosentista 30 prosenttiin, mikä vapauttaa 
300 km³ vettä/vuosi muuhun käyttöön

b. vähennetään jakeluverkostoissa tapahtuvaa 
hävikkiä arvioidusta nykyisestä 20 prosentin keski-
arvosta 5–10 prosentin tasolle

c. lisätään huomattavasti vaihtoehtoisten vesiläh-
teiden käyttöä (suolainen vesi, sade- ja hule-
vedet), millä saadaan 50–100 km³/vuosi uutta 
vesikapasiteettia

d. vähennetään vedenkulutusta maataloudessa, teol-
lisuudessa ja kaupungeissa uusien innovatiivisten 
ratkaisujen ja kasvavan tietoisuuden avulla. Tämän 
odotetaan johtavan vedenkäytön vähenemiseen 
150 km³/vuosi

e.  vähennetään energiantuotantoon käytettävän 
veden määrää 10-20 prosenttia (nykyisin 25 % 
kaikesta veden kulutuksesta) edistämällä vaihto-
ehtoisten uusien energialähteiden käyttöä ja lisää-
mällä energia-vesi-yhteistyötä

f.  vesilähteiden suojelu ja syntypaikoilla tapahtuvan 
saastumisen ja kuormituksen ehkäisy

2. Tunnistetaan veden todellinen arvo, edistetään sekä 
eurooppalaisten vesiteollisuusmarkkinoiden kehitty-
mistä että eurooppalaisen vesiteollisuuden kilpailu-
kykyä globaaleilla markkinoilla seuraavasti:
a. kehitetään uusia edistyneitä vesienkäsittelytekno-

logioita (vähentämään saastumista ja edistämään 
kierrätystä eri tarkoituksiin), uusia hallintamal-
leja, infraratkaisuja ja vesien systeemisen hallinnan 
ratkaisuja tukemaan erilaisten, erilaisille käyttä-
jille ja eri tarkoituksiin soveltuvien vesijakeiden 
syntymistä. Näille ratkaisuille haetaan kaupallisia 
mahdollisuuksia sekä Euroopassa että 650 mrd 
EUR arvoisilla maailmanmarkkinoilla (vesiin liit-
tyvä palvelu ja varustelu).

b.  tavoitellaan 5–10 -kertaista lisäystä vesistä saatavien 
tuotteiden (lämpö, energia, ravinteet, mineraalit, 
metallit, kemikaalit jne.) arvontuotossa. Tämän 
odotetaan avaavan uusia MRD-tason markkinoita 
talteenotetuille arvoaineille. Jo aiemmin todettiin 
tapausesimerkkinä, että yksistään 10 prosentin 
Euroopan jätevesien sisältämästä fosfaatista arvioi-
taisiin olevan markkina-arvoltaan yli 13 miljardia 
euroa.

3. Varmistetaan yhteiskunnan tarvitseman veden pitkän 
tähtäimen resilienssi, vakaus ja kestävyys
a. luomalla vahva, joustava ja ulkoisten olosuhteiden 

tarpeiden mukaan mukautettavissa oleva jakelu-
järjestelmä yhdistämällä luonnon omaa vesi-infraa 
ja ihmisten tekemiä järjestelmiä uusia teknologia- 
ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tavoitteena 
on parantaa resilienssiä siten, että 1) tulvat aiheut-
tavat 50 prosenttia nykyistä vähemmän vahinkoja, 
2) maatalouteen haitallisesti vaikuttavaa kuivuutta 
esiintyisi 50 prosenttia vähemmän, 3) vesikul-
jetuksia haittaavia kuivuustapauksia esiintyisi 
50 prosenttia vähemmän ja 4) lämpöaaltojen hait-
tavaikutustapaukset vedestä riippuvaisessa ener-
giantuotannossa vähenisivät 50 prosenttia (esim. 
jäähdytysveden puute).

b. vähentämällä merkittävästi saastumista ja eutro-
fiatapauksia, auttamalla biodiversiteettiä palau-
tumaan samalla kun integroidaan luonto osaksi 
kestävää tulevaisuuden vesisysteemiä.

c.  luomalla rahallinen/pääoman arvo vedelle teol-
lisuuden kasvavan resurssitehokkuuden avulla 
ja lisäämällä energian keräämistä vedestä 5–10 
-kertaiseksi nykyiseen nähden. Em. asiat ovat uusia 
lähteitä taloudelliselle kestävyydelle.

d.  suunnittelemalla ja toteuttamalla uusia taloudel-
lisen toiminnan, investointien ja hallinnan malleja 
turvaamaan vesisysteemin pitkän tähtäimen rahal-
linen ja hallinnallinen ylläpito. 
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Kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrä-
tystä, mutta kierrätys on yksi tärkeä elementti 
siinä ja lisäksi tärkeä askel siirryttäessä kohti 
kiertotaloutta. Materiaalikiertojen tehostuessa 

yhä pienemmät, heterogeenisemmat ja likaisemmat jätevir-
ratkin tulevat kierrätyksen piiriin. Kierrätyksestä potentiaa-
lisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi tarvitaan enene-
vässä määrin tietoa jätteen määrästä ja laadusta. Näytteen-
oton ja testauksen merkitys korostuu ja näytteenottoon, 
mittauksiin ym. kenttätoimintaan perustuva työ lisääntyy. 
Suomen ympäristökeskuksen SYKEn järjestämissä kent-
tätoimintojen vertailukokeissa on havaittu, että kenttätoi-
minnan käytännöt ovat kirjavat. Kenttähenkilöstö toimii 
usein itsenäisesti ilman yksityiskohtaisia ohjeita ja siten heillä 
on suuri vastuu kenttätoiminnan luotettavuudesta. Vertailu-
kokeiden tulokset osoittavat, että alan kenttätoimijoilla on 
lähtökohtaisesti hyvä osaaminen ja he toimivat vastuullisesti 
sekä huolellisesti kentällä. Lyhyt kokemus ja kiire kuitenkin 
usein näkyvät toiminnan tehokkuudessa ja laadussa.

Suomen siirtymistä kiertotalouteen edistetään viime 
syksynä käynnistyneessä CIRCWASTE-hankkeessa 
(www.materiaalitkiertoon.fi). ”CIRCWASTE – Kohti 
kiertotaloutta” on seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, 
joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen 
synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. 
Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunni-
telmaa (VALTSU) ja luotsata Suomea kohti kiertotalo-
utta. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoit-
tajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen 
ympäristökeskus SYKE. Hanke saa suuren osan rahoi-
tuksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

KATARINA BJÖRKLÖF
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus SYKE, Vertailulaboratorio

Kirjoittaja toimii kenttätoiminnan pätevyyskoekoordinaattorina 
ja ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän päällikkönä.

TUULI MYLLYMAA
ryhmäpäällikkö
Suomen ympäristökeskus SYKE, Kestävän kulutuksen ja 
tuotannon keskus

JOUNI HAVUKAINEN
tutkijatohtori
LUT School of Energy Systems, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto

Kirjoittaja työskentelee jätehuollon kehittämiseen ja 
ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä hankkeissa sekä 
opettaa tulevia diplomi-insinöörejä.

EILA JÄRVENPÄÄ
FT, erikoistutkija
Luonnonvarakeskus (Luke), Uudet liiketoimintamahdollisuudet, 
Jokioinen

Kirjoittaja on elintarvikekemisti, jonka päätutkimusala 
on elintarvikeraaka-aineiden ja sivujakeiden uutto- ja 
fraktiointimenetelmät sekä jakeiden käyttösovellukset.

TARJA NIEMELIN
projektipäällikkö, EU-hankkeet
Ympäristögeotekniikka T&K, Ramboll Finland Oy

Kirjoittaja toimii Rambollin Ympäristögeotekniikan T&K-yksikön 
EU-hankkeiden projektipäällikkönä.

Kiertotalouden tutkimuksissa 
korostuu laadukas kenttätoiminta
Kiertotalouden edistäminen edellyttää yhä tarkempaa jätemateriaalien hyödyntämistä ja enenevässä 
määrin tietoa materiaalien määrästä ja laadusta. Näytteenoton, testaamisen ja muun kenttätoimin-
nan virhe tai huolimattomuus voi aikaansaada merkittäviä vaikutuksia jätemateriaalia hyödyntäväs-
sä toiminnassa. Luotettavassa ympäristötutkimuksessa kenttähenkilöstön kokemus ja vastuu ovat 
ratkaisevassa asemassa. Heidän hyvä osaaminen voidaan todeta esim. henkilösertifioinnin avulla 
(www.syke.fi/sertifiointi).

HELENA DAHLBO
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus SYKE, Kestävän 
kulutuksen ja tuotannon keskus
e-mail: helena.dahlbo@ymparisto.fi

Kirjoittajan tutkimusalaa on ympäristö-
vaikutusten arviointi kiertotalouden, kier-
rätyksen ja jätehuollon T&K-hankkeissa. 
Lisäksi hän toimii asiantuntijana 
ympäristö näytteenottajien sertifioinnissa.
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CIRCWASTE-hankkeessa toteutetaan 19 osahanketta, 
jotka liittyvät mm. yhdyskuntajätteisiin, teollisuusjät-
teisiin ja teollisuuden sivutuotteisiin, rakennusjättei-
siin, pilaantuneisiin maa-aineksiin ja ruokajärjestelmään. 
Osahankkeissa rakennetaan pilottilaitoksia, kehitetään 
uusia prosesseja ja toimintatapoja, järjestetään kokei-
luja, laaditaan selvityksiä ja suunnitelmia sekä annetaan 
neuvontaa. Osahankkeet tuovat konkreettisia tuloksia 
ja moni niistä jää pysyvästi toimintaan. CIRCWASTE-
hankkeen toiminta keskittyy viidelle alueelle: Varsinais-
Suomeen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan 
ja Pohjois-Karjalaan. Kaikki osahankkeet toteutetaan 
näillä alueilla. Lisäksi alueiden tärkeät sidosryhmät kutsu-
taan ns. yhteistyöryhmiin, jotka pyrkivät toteuttamaan 
valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Tässä artikkelissa 
tarkastellaan 5 osahanketta, joissa kenttätyöskentely ja 
kokeellinen tutkimus ovat tärkeässä roolissa.

Sampaanala Bay Pilot Project; 
Teollisuusjätteiden ja pilaantuneiden 
sedimenttien hyödyntäminen satamalahden 
täyttämisessä (Ramboll Oy)

Hankkeessa testataan sekundääristen raaka-aineiden 
käyttöä jälkiteollisen ranta-alueen rakentamisessa. Hanke 
edistää teollisuusjätteiden ja pilaantuneiden sediment-
tien kierrätystä sekä haitallisten ilmastonmuutosvaiku-
tusten syntymistä hyödyntämällä erilaisia teollisuusjät-
teitä ja pilaantuneita sedimenttejä satamalahden täyt-
tämisessä ja muuttamisessa teollisuuden toiminnassaan 
hyödyntämäksi kenttäalueeksi. Hanke (kuten myös 

seuraava hanke) edistää Suomen tavoitetta korvata 5 % 
neitseellisten kiviainesten käytöstä maarakentamisessa 
teollisuus- ja kaivujätteillä. Hankkeen pilottikohteena 
on Rauman Sampaanalanlahti, joka on suunniteltu eris-
tettävän merestä, täytettävän ja otettavan käyttöön teolli-
suuskentäksi ja varastoalueeksi. Tällä hetkellä alueelle on 
lahden pohjalle sedimentoituneena runsaasti orgaanista 
ainesta sisältävä, erittäin pehmeä kerros, joka sisältää mm. 
alueen teollisuuden lahteen johtamista vesistä erottunutta 
ainesta. Hankkeessa lahti täytetään mm. Rauman väylän 
ruopattavilla/kaivettavalla pilaantuneella sedimentillä, 
joka sekoitetaan alueen massoihin käsiteltävän runko-
materiaalin ominaisuuksien parantamiseksi materiaalin 
stabilointia ajatellen. Hankkeessa testataan sopivia seos-
suhteita ja niiden toimivuutta stabiloinnissa. Tulosten 
pohjalta laaditaan julkiset ohjeet ja mallit sopivista seos-
kombinaatioista. Haasteena on massojen laatuvaihtelu 
lahden alueella ja edustavien näytteiden saaminen ennak-
kotestaukseen. Asia on pyritty huomioimaan kartoitta-
malla lahden lähtökohtatilanne käsiteltävien massojen 
laadun osalta jo etukäteen mahdollisimman perusteel-
lisesti ja huomioimalla laatuvaihtelu sekoitusohjeiden 
laadinnassa. Lisää vaativuutta tuo se, että myös alueelle 
tuotavat lisämassat ovat laadultaan vaihtelevia mikä on 
huomioitava stabilointityötä suunniteltaessa ja ohjat-
taessa. Työn aikana kiinnitetäänkin erityishuomioita 
massoissa esiintyviin laatumuutoksiin, edellisten enna-
kointiin mm. näytteenottoa käyttäen, sekä muutosten 
aktiiviseen huomioimiseen työn toteutuksessa esim. 
käytettävän sideaineen määrää etukäteisseurannan perus-
teella säätämällä.

Pilaantuneet maa- ja sedimenttikasat odottavat loppusijoitusta jäteasemalla. Kuva K. Björklöf.
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Kierrätysmateriaalien käytön pilotointi 
moottoritiesovelluksessa (Ramboll Oy)

Hankkeessa testataan erilaisten jätevirtojen käytettävyyttä 
rakennusmateriaalina moottoritien rakentamisen eri 
vaiheissa. Hanke parantaa materiaalitehokkuutta, edistää 
jätteiden kierrätystä sekä vähentää haitallisten ilmaston-
muutosvaikutusten syntymistä soveltamalla innovatiivisia 
prosesseja jätemateriaalien ja rakennustyömaalta kaivetta-
vien pehmeiden maiden käsittelyssä ja hyödyntämisessä. 
Hankkeessa tehdään paljon kokeellista työtä. Laboratorio-
oloissa selvitetään jätemateriaalien ympäristökelpoisuus 
pilotointia varten sekä tehdään sidonta-aineille stabiloin-
titestejä. Rakennuskohteessa paikan päällä tehdään stabi-
lointia turvekerroksille. Lisäksi hankkeessa kokeillaan 
huonolaatuisten ja pehmeiden maa-ainesten stabilointi-
tekniikoita silmällä pitäen mahdollisuuksia käyttää niitä 
esim. meluvalleina. Jätemateriaalien kelpoisuutta tieraken-
tamiseen tutkitaan, testataan erilaisia rakenteita ja niiden 
soveltuvuutta, jotta toimivimmat voidaan valita kohtee-
seen. Jätemateriaaleista valmistetuille tierakenteille suori-
tetaan myös pitkäaikaisia ympäristökelpoisuuden testa-
uksia. Suurimmat haasteet ovat materiaalilogistiikassa ja 
koko materiaaliketjun laadunvarmistuksessa. Näitä asioita 
tullaan testaamaan piloteissa.

Yhdyskunta-, rakennus- ja purku- sekä 
teollisuusjätteistä peräisin olevien muovien 
ja kuitujen kierrätys komposiittituotteiksi – 
tuotannon ja tekniikan kehitys, tutkimus sekä 
pilotointi (LUT)

Hankkeessa kehitetään uusi tapa kierrättää yhdyskunta- 
sekä rakennus- ja purkujätteestä peräisin olevia muoveja 
ja muita materiaaleja komposiittituotteiden valmistuk-
sessa sekä testataan kehitettyä tekniikkaa pilot-mittakaa-
vassa. Hanke edistää sellaisten jätemateriaalien kierrätystä, 

jotka eivät sovellu kierrätettäväksi yksinään. Hankkeessa 
etsitään ja analysoidaan komposiittituotteisiin sovel-
tuvia jätemateriaaleja, testataan materiaalien vaikutuksia 
komposiittituotteiden ominaisuuksiin, arvioidaan tuotan-
toprosessin ympäristövaikutuksia, tutkitaan lopputuot-
teiden terveys- ja ympäristöturvallisuutta sekä selvitetään 
tuotantoprosessin ja lopputuotteiden kaupallistamispo-
tentiaalia. Haasteena on jätemateriaalin, kuten muovi-
laadun, tunnistaminen. Muovilaatu vaikuttaa olennaisesti 
tuotteen ominaisuuksiin.

Rakennus- ja purkujätteen lajittelun ja 
kierrätyksen kehittäminen (Puhas Oy, 
yhteistyössä LUTin kanssa)

Hankkeessa edistetään rakennus- ja purkujätteen lajittelua 
synty- ja vastaanottopaikalla sekä tuotetaan tietoa jätteen 
koostumuksesta. Näin voidaan parantaa rakennusjäteja-
keiden edellytyksiä kierrätykseen. Hankkeessa toteutetta-
vassa lajittelukokeessa rakennus- ja purkujäte lajitellaan 19 
jakeeseen koostumuksen selvittämiseksi. Näytteenotossa 
haasteena on edustavien näytteiden otto heterogeenisesta 
rakennus- ja purkujätteestä.

Kasvintuotannon hävikin pienentäminen ja 
sivuvirtojen hyödyntämisen optimointi (LUKE)

Hanke tähtää ruokapalvelujen ruokahävikin synnyn ennal-
taehkäisyyn sekä kasvintuotannon sivuvirtojen hyödyntä-
misen tehostamiseen. Kasvintuotannossa merkittävä osa 
ravinteista, esim. porkkanalla typestä ja fosforista jopa 40 
prosenttia päätyy sivuvirtoihin, joita hyödynnetään tehot-
tomasti. Sivuvirtojen käsittelytarpeet vaihtelevat yritys-
kohtaisesti, sillä olosuhteet, raaka-aineet, tuotteet, prosessit 
ja etäisyys hyödyntäjiin vaihtelee. Hankkeessa kehitetään 
yritysyhteistyössä nykyisiä säilytys-, keräys- ja käsittely-

Sekalaisen purkujätteen esikäsittelyä.  
Kuva: ARVI-tutkimusohjelma.

Porkkanasivuvirran säilyvyyskokeiden näytteitä laborato-
riossa. Kuva: Raki SivuHyöty –hanke.
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menetelmiä, jotta sivuvirtojen hyödynnettävyys paranisi. 
Lisäksi tutkitaan sivuvirtojen määrää ja laatua tuotanto-
ketjun eri vaiheissa. Sivuvirtojen säilyvyyden parantamis-
menetelmiä demonstroidaan ja sivuvirroista analysoidaan 
menetelmien edellyttämiä laatuparametreja kuten hygiee-
nistä laatua, ravinnekoostumusta ja rehuarvoa.

Runsaasti vettä sisältävien kasvintuotannon sivuvirta-
massojen edustava näytteenotto on haastavaa, sillä sivu-
virta on usein epähomogeenista partikkelikoon suhteen 
– kokonaisten kasvinosien joukossa on hyvin pienija-
koista, prosessissa muodostuvaa pilkettä. Toisaalta, esim. 
suureen konttiin tai lavalle kerättäessä vesi saattaa erottua 
ja siten näytteen kuiva-aine vaihtelee erän eri osissa. 
Mittaustulokset ilmoitetaan koko massaa ja kuiva-ainetta 
kohti, joten eron pitäisi olla hallittavissa. Myös raaka-aine 
voi vaihdella sato- ja varastokauden edetessä, joten tänään 
edustava sivuvirtanäyte ei välttämättä edusta kuukauden 
päästä muodostuvaa sivujaetta. Tässä hankkeessa näyt-
teenotosta huolehtii hankkeeseen osallistuva tutkimus-
henkilöstö. Kustakin käsiteltävästä erästä ja siitä edelleen 
käsittelyissä muodostuvista muokatuista eristä pyritään 
saamaan niin edustavat näytteet kuin on teknisesti ja 
taloudellisesti käytännöllistä. Testauksissa saadut tulokset 
pyritään ilmoittamaan siten, että niiden soveltaminen olisi 
mahdollista muissakin olosuhteissa. 

Henkilösertifiointi on hyvä tapa varmistaa kenttätoi-
minnan laatu. Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjes-
telmä (www.syke.fi/sertifiointi) on vapaaehtoinen ja riip-
pumaton järjestelmä, jonka avulla ympäristötutkimuksia 
tekevä kenttähenkilöstö voi osoittaa pätevyytensä eri 
ympäristötutkimusaloilla. Sertifioidulla kenttätoimijalla 
on järjestelmänmukainen perusosaaminen ja kokemus. 
Lisäksi hän sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään osaamis-
taan sertifiointikauden aikana. Sertifiointijärjestelmä on 
parantanut sertifioitujen kenttätoimijoiden ammattitaitoa 
ja -ylpeyttä. Koulutustarjonta on kasvanut sertifiointivaa-
timusten myötä ja koulutuksiin myös osallistutaan aktiivi-
semmin. Henkilösertifikaatti on vahvuus esim. tarjouskil-
pailuissa. Korostaessaan tarjouspyynnöissään myös laatu-
tekijöitä, tilaaja voi perustaa valintansa laatuun eikä vain 
halvimpaan hintaan.

Kiertotalous on tulevaisuutemme, jossa luonnonva-
roja käytetään niukasti ja tuotteet pidetään pitkään ja 
tehokkaasti käytössä uudelleen- ja yhteiskäytön avulla. 
Kiertotalouden saavuttaminen vaatii kuitenkin paljon 
työtä, ja vielä enemmän uutta ajattelutapaa ja uudenlaisia 
järjestelmiä. On tärkeää, että tähän siirrytään luotettavan 
tutkimustiedon varassa. Tiedon tuottamisen ketjussa 
kenttätyön laatua ei voi korostaa liikaa. 

Kirjallisuus

Björklöf, K., Leivuori, M., Lepistö, J., Vepsäläinen, 
M., Väisänen, R. (2016). Kasanäytteenoton 
vertailukoe 16/2016. Metallinäytteenotto 
sedimenttikasasta. Suomen ympäristö kes-
kuksen raportteja 42/2016.
http://hdl.handle.net/10138/168964.

Björklöf, K., Nikunen, S., Westerholm, H., 
Kähkölä, T., Vepsäläinen, M., Nuutinen, J., 
Leivuori M. ja Pyy, O. (2013). Näytteenoton 
vertailukoe 14/2012, Maaperän haih-
tuvat öljyhiilivedyt. SYKEra 21/2013. 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/39506.

Björklöf, K., Mäkinen, I., Westerholm, H., 
Nikunen, S., Jørgensen, K., Korhonen K., 
Jaakkonen, S., Pyy, O. (2009). Näytteenotto 
polttoaineella pilaantuneesta maaperästä. 
SYKE vertailu 10/2008. Suomen ympäristö 35.

CIRCWASTE Kohti kiertotaloutta 2017. 
CIRCWASTE-lehti, Nro 1/2017. 
www.materiaalitkiertoon.fi. 

suureen konttiin tai lavalle kerättäessä vesi saattaa erottua 

Mittaustulokset ilmoitetaan koko massaa ja kuiva-ainetta 

saamaan niin edustavat näytteet kuin on teknisesti ja 

12 www.vesitalous.fi

KIERTOTALOUDEN MIT TAUK SE T

VT1704.indd   12 24.8.2017   7:48:38



Laboratorioissa tuotetaan 
jatkuvasti suuri määrä testa-
ustietoa erilaisista materi-
aaleista. Tuotetun tiedon 

ajatellaan olevan luotettavaa, vertai-
lukelpoista ja laadullisesti tarkoituk-
seensa soveltuvaa riippumatta tiedon 
tuottajasta. Suomessa toimii usealla 
alalla kansallisia vertailulaborato-
rioita, joiden tehtävänä on toimia 
puolueettomina, korkean laatutason 
laboratorioina, joissa on asiantunte-
musta muun muassa analyysimene-
telmien kehittämisessä sekä säädös-
valmisteluissa ja jotka osallistuvat 
sekä kansalliseen että kansainväli-
seen menetelmästandardisointiin. 
Suomen ympäristökeskus SYKE on 
toiminut ympäristöalalle määrättynä 
kansallisena vertailulaboratoriona jo 
yli 15 vuotta.

Ympäristöalan vertailulaborato-
rion tehtäviin kuuluu muun muassa 
tukea kansallisia laboratorioita ja 
tutkimuslaitoksia, jotka tuottavat 
seuranta-, tutkimus- ja valvonta-
tietoa viranomaisille. Lisäksi SYKE 
tarjoaa kemialliseen ja biologiseen 
testaus- ja näytteenottotoimintaan 
ulkoista laadunarviointia ja koulu-
tusta muille alan laitoksille sekä osal-
listuu kansalliseen ja kansainväliseen 
menetelmästandardisointiin.

Proftest SYKE on tarjonnut ulkoista 
laatupalvelua järjestämällä kansal-
lisia ympäristöalan vertailumitta-
uksia sekä pätevyyskokeita 1960-
luvulta lähtien ja vuodesta 2006 
lähtien toiminta on ollut akkredi-
toitua. Vertailumittauksia järjeste-
tään eri testisuureille (esimerkiksi 
metalli- ja ravinneanalytiikka, orgaa-
niset yhdisteet sekä biotestit) erilai-
sista testinäytteistä (kuten luonnon-
vesi, talousvesi, jätevesi, sedimentti, 
liete, maa). Näihin osallistuu laajasti 
kansallisia ja kansainvälisiä toimi-
joita. Vertailumittauksiin ja päte-
vyyskokeisiin osallistumalla alan 
toimija voi osoittaa toimintansa 
laadukkuuden sekä vertailtavuuden 
muiden saman alan osaajien kesken.

Kiertotalouden tuotteet ja 
niiden kemikaalipitoisuuksien 
määrittämisen haasteet

Yhteiskuntamme siirtyy yhä voimak-
kaammin kohti kiertotaloutta ja 
keskeisenä tavoitteena on muuttaa 
toimintaamme niin tuotteiden koko 
tuotantoketjussa kuin niiden kulut-
tamisessa. Yhtenä keskeisenä teki-
jänä on materiaalien hyödyntä-
minen uusissa käyttötarkoituksissa. 
Tämä luo tarpeen tuottaa aiempaa 
tarkempaa tietoa tuotannon sivuvir-

Materiaalikierroissa eri tuotteita ja materiaaleja pyritään hyö-
dyntämään mahdollisimman pitkään pienentäen niistä aiheu-
tuvia ympäristövaikutuksia. Kiertotaloustuotteiden turvallinen 
käyttö edellyttää mahdollisimman hyvää tietoa niiden kemi-
kaalipitoisuuksista sekä pitoisuusmääritysten luotettavuudesta. 
Kiertotaloustuotteiden hyödynnettävyys on voimakkaassa kas-
vussa ja samalla kasvaa tuotteiden mukana kulkevien kemikaalien 
pitoisuustiedon ja tiedon luotettavuuden tarve. Tuotetun tiedon 
luotettavuus voidaan osoittaa ulkoisten laatupalveluiden avulla.
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tojen ja uusiokäyttöön tulevien materiaalien ominaisuuk-
sista sekä tuo erilaiset kiertotalouden materiaalit labora-
torioihin analysoitavaksi (Saarinen 2017).

Jätteiden hyödyntämistä pyritään edistämään lainsää-
dännön avulla esimerkiksi maarakennusasetuksella 
(MARA-asetus, VNa 591/2006). Asetuksen tarkoituksena 
on, että tiettyjen jätteiden hyötykäyttöön maarakentami-
sessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 
mukaista ympäristölupaa, kunhan tietyt edellytykset 
täyttyvät. Hyötykäytöstä on kuitenkin tehtävä ilmoitus 
valvontaviranomaiselle. Kyseistä asetusta ollaan parhail-
laan uusimassa maarakentamisessa käytettävien materiaa-
lien sujuvamman uusiokäytön osalta. Materiaaleille asete-
taan mm. raja-arvot niiden sisältämille tai niistä liukene-
ville haitta-aineille ja vaaditaan hyödynnettävän materi-
aalin laadun säännöllistä seuraamista (Kauppi ym. 2017). 
Tämän hetkisen asetuksen mukaisesti mm. betonien ja 
tuhkien hyödyntäminen maarakentamiskohteissa on 
mahdollista esimerkiksi pysäköintialueilla, urheilukentillä 
sekä ratapihoilla. Jatkossa maarakennuksessa hyödynnet-
täviä uusiomateriaalijakeita on nykyistä enemmän, kuten 
kalkit, valimohiekat ja asfalttirouheet.

Laboratoriomäärityksen soveltuvuus testattavalle näyte-
tyypille on tärkeää ottaa huomioon. Laboratorion näkö-
kulmasta on eri asia määrittää esimerkiksi ravinteita 
luonnonvesistä kuin teollisuuden jätevesistä. Kansallisten 
pätevyyskokeiden tarkoituksena on tarjota laboratorioille 
mahdollisuus osoittaa analyysimenetelmien soveltuvuus 
kansallisille näytetyypeille. Hyvänä esimerkkinä tästä on 
suomalainen, humuspitoinen järvivesi, joka vaatii määri-
tysosaamista. Näin ollen pätevyys myös kiertotaloustuot-
teiden pitoisuusmäärityksiin on tärkeä osoittaa näytetyy-
peittäin ja mahdollisuuksien mukaan kansallisilla näyt-
teillä. Tulisi myös tapauskohtaisesti arvioida onko esimer-
kiksi eteläeurooppalaisella maatalousmaanäytteellä osoi-
tettu pätevyys metallimäärityksiin soveltuva osoittamaan 
toimijan pätevyyden metallipitoisuuksien määrittämiseen 
kotimaisesta satama-alueen ruoppausmaasta.

Laboratorioiden tuottaman tiedon luotettavan laatuosoit-
tamisen tunnistaminen on haasteellista niin kansainvä-
lisiä tarjouskilpailuja tekeville alan toimijoille kuin myös 
kansallisille valvontaviranomaisille. Monet alalla toimivat 
kansalliset ja kansainväliset laboratoriot ovat akkreditoi-
tuja, mutta tuloksia tarvitsevien ja hyödyntävien tahojen 
tulisi varmistaa miten laboratoriot ovat todentaneet oman 
toimintansa oikeellisuuden nimenomaan tutkimuksen 
kohteena olevalla näytetyypillä. Voimassaolevassa kansalli-
sessa ympäristölainsäädännössä ei ole kuvattu vaatimuksia 
laboratorioille osoittaa pätevyyttään kansallisilla näyte-
tyypeillä. Lisää haastavuutta tuotettavan kemikaalitiedon 

luotettavuuden käsitteelle tuovat niin uudet toimijat kuin 
uudet kiertotaloustuotteet.

Kiertotalousmateriaalien määritykset tuovat lisähaastetta 
myös viranomaistyöhön, sillä käytettäviä määritysmene-
telmiä on useita. Lainsäädäntö- ja viranomaistyössä nämä 
on tunnistettava ja uudistetut menetelmästandardit sisäl-
lytettävä viranomaisvaatimuksiin riittävän reaaliaikaisesti. 
Ajantasaisia menetelmästandardeja hyödyntäen vältytään 
ristiriitaisilta tai jopa virheellisiltä tulostulkinnoilta ja 
päätöksiltä.

Kiertotaloustuotteiden määrityksien 
luotettavuuden arviointi

Proftest SYKE järjesti vuonna 2016 kaksi pätevyyskoetta, 
missä osallistujat saivat määritettäväksi mahdollisesti 
hyötykäyttöön menevän kiinteän jätenäytteen. Puun ja 
kierrätysmateriaalin lentotuhkanäytteestä laboratoriot 
määrittivät eri metallien pitoisuuksia käyttäen kiinteiden 
näytteiden liuottamiseen eri happoseoksia ennen varsi-
naisia määrityksiä (Leivuori ym. 2017). Eri happose-
okset liuottavat metalleja näytteistä eri tavoin, mikä on 
havaittavissa esimerkiksi pätevyyskokeessa sinkin pitoi-
suustasoeroissa eri esikäsittelymenetelmillä (Kuva 1). 
Pätevyyskokeessa käsiteltiinkin ja arvioitiin erikseen eri 
esikäsittelymenetelmillä hajotettujen näytteiden metalli-
tulokset. Lentotuhkanäytteiden tuloksista oli kaikkiaan 
yli 90 prosenttia hyväksyttäviä, kun tuloksia arvioitiin 
z-arvojen avulla. Lentotuhkanäytteiden metallipitoi-
suuksia määritti pätevyyskokeessa 21 osallistujaa, joista 
suurin osa oli kotimaisia. Osallistujien menestyminen oli 
pätevyyskokeessa hyvä, mikä kuvastaa heidän osaamis-
taan ja työnsä laadukkuutta testatun kierrätysmateriaalin 
osalta.

Puupohjaisella lentotuhkanäytteellä järjestettiin päte-
vyyskoe liukoisuustestille materiaalin kaatopaikkakel-
poisuuden arvioimiseksi (2-vaiheinen ravistelutesti, 
SFS-EN 12457-3, LT 12/2016) (Koivikko ym. 2017). 
Liukoisuustestissä näytteelle tehdään kaksi eri vesiravis-
telua (lyhyt (L1)- ja pidempikestoinen (L2)), jolloin näyt-
teessä olevat helppoliukoiset yhdisteet liukenevat määri-
tyksiin otettaviin vesiuutteisiin (L1 ja L2, Kuva 2). Näistä 
vesiuutteista pätevyyskokeessa testattiin mm. metallipi-
toisuuksien määritysten oikeellisuutta. Pätevyyskokeeseen 
osallistui yhdeksän kotimaista laboratoriota ja kolme labo-
ratoriota muualta Euroopasta. Lentotuhkanäytteiden vesi-
uutteiden määritysten tuloksista oli hyväksyttäviä kaik-
kiaan 87 prosenttia, kun tuloksia arvioitiin z-arvojen 
avulla. Pätevyyskokeessa toimitettiin osallistujille kaksi 
pitoisuustasoltaan tuntematonta näytettä, jotka olivat 
samaa näytemateriaalia. Tällä testattiin osallistujien liukoi-
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Kuva 2. Liukoisuustestivertailuiden osallistujien menestyminen vuosina 2010 ja 2016 tietyille testisuureille. L1 ja L2 ovat 
2-vaiheisen ravistelutestin kaksi eri vesisuodosta.

Kuva 1. Eri esikäsittelymenetelmät (happohajotus) liuottavat metalleja näytteistä eri tavoin. Joidenkin metallien kohdalla 
(kuten molybdeeni, Mo ja sinkki, Zn) havaitaan selvästi esikäsittelystä (kuningasvesi (H1) ja typpihappo (H2)), johtuva ero: 
sinkin osalta esikäsittelymenetelmällä H2 suurempi osa osallistujista on saanut hyväksyttävän tuloksen.
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suustestin toistettavuutta ja tulokset käsiteltiin rinnakkais-
tuloksina. Liukoisuustesti ja siitä saatavien vesiuutteiden 
määritysten toistettavuus osoitti osallistujien liukoisuus-
testin hyvää toimivuutta ja vertailukelpoisuutta (Koivikko 
ym. 2017).

Vastaavanlainen pätevyyskoe lentotuhkan liukoi-
sille haitta-aineille toteutettiin myös vuonna 2012 (LT 
10/2012) (Björklöf ym. 2013). Tällöin liukoisuustestin 
vesiuutteiden määrityksistä oli hyväksyttäviä kaikkiaan 83 
prosenttia. Vertailtaessa vuosien 2012 ja 2016 pätevyysko-
keiden tuloksia voidaankin havaita tulosten keskinäinen 
hyvä vertailtavuus ja osallistujien osaamisen vakaa taso 
useamman vuoden ajalta (Kuva 2).

Ulkoisten laatupalveluiden haasteet 
kiertotalouden kehityksessä

Kiertotaloustuotteiden kemikaalipitoisuuksien määri-
tysten laadukkuutta voidaan seurata erilaisilla vertailumit-
tauksilla. Toteutetut pätevyyskokeet osoittavat osallistu-
jien tulosten oikeellisuuden ja tulosten keskinäisen vertail-
tavuuden hyväksi, joka osoittaa heidän määritysmenetel-
mänsä toimivuuden kyseisellä näytetyypillä. Testattuja 
näytetyyppejä on kuitenkin rajallisesti ja kiertotalous-
tuotteiden hyödyntämisen kasvu tulee asettamaan omat 
haasteensa tuotettavan pitoisuustiedon oikeellisuuden 
varmentamiseen. Ulkoista laadunvarmennustoimintaa 
tulee edelleen kehittää huomioiden kiertotaloustuotteiden 

eri näytetyypit, erityisesti ne, jotka voivat uusiokäyttönsä 
osalta aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskiä. 
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Jätevedenpuhdistamoilla jäte-
vedestä poistetaan ravinteita 
ja orgaanista ainesta. Ympäris-
töhallinnon valvonta- ja kuor-

mitustietojärjestelmän (VAHTI) 
mukaan puhdistamoilta lähtevän 
lietteen määrä oli noin 750 000 
tonnia vuonna 2012. Puhdistamolta 
liete päätyy jatkokäsittelyyn sekä 
suoraan maatalouteen. Maatalous 
hyödyntää tilastojen mukaan vain 
joitakin prosentteja Suomessa synty-
västä lietemäärästä, mutta todellinen 
osuus on puhdistamoilta saatujen 
tietojen perusteella todennäköisesti 
merkittävästi suurempi.

Puhdistamolietteestä valmistetut 
lannoitevalmisteet luokitellaan 
maanparannusaineiksi ja maatalou-
dessa hyödynnettävien lietevalmis-
teiden sisältämät ravinteet on otet-
tava huomioon lannoituksessa. Typpi 
ja fosfori ovat joko sitoutuneena 
orgaaniseen aineeseen tai liukoisessa 
muodossa. Suomessa jätevedenpuh-
distusprosesseissa käytetään yleensä 
kemiallista fosforin poistoa, joten 
lietteessä liukoisen fosforin osuus 
on pieni (Vesilaitosyhdistys 2013). 
Fosforin biologinen poisto helpot-
taisi ravinteiden talteenottoa, mutta 
saostuskemikaalien käyttö nykyme-
netelmien puitteissa on tarpeellista, 
jotta yhä tiukkenevat ympäristölupa-
määräykset saadaan täytettyä.

Siinä missä miltei koko jäteveden 
fosforisisältö sidotaan puhdista-
molietteeseen, typpi pyritään pois-
tamaan ilmakehään nitrifikaatio- 
ja denitrifikaatioprosesseissa eikä 
sitä saada samassa määrin talteen. 
Orgaaniseen ainekseen sitou-
tunut typpi on hitaasti vapau-
tuvaa, ja yleensä typpilannoitusta 
on tarpeen täydentää epäorgaanisilla 
lannoitteilla.

Ravinteiden saamiseksi puhtaina 
kiertoon on tarpeen kehittää ja 
testata uusia prosesseja ja toimin-
tatapoja. Monissa maissa fosforin 
erottaminen struviitiksi joko 
suoraan jätevedestä, lietteestä tai 
poltetun lietteen tuhkasta on jo 
vakiintunut käytäntö. Struviitissa 
fosfori on kasveille käyttökelpoi-
sessa ja suhteellisen puhtaassa 
muodossa. Jos struviitti erote-
taan lietteestä, edellytyksenä on, 
että fosfori on saostettu biolo-
gisesti. Virtsan erilliskeräystä ja 
käyttöä lannoitustarkoituksiin 
on tutkittu Suomessa mm. juuri 
päättyneessä BioUrea-hankkeessa. 
Erilliskeräyksellä virtsan sisältämät 
ravinteet saadaan eroteltua jo synty-
paikalla sekoittamatta sitä muun 
jäteveden joukkoon, jolloin ravin-
teet saadaan puhtaampina käyt-
töön eikä niitä tarvitse erotella 
jätevedenpuhdistamolla.

Yhdyskuntien jätevesissä on runsaasti ravinteita, joiden poistamiseen kuluu paljon energiaa ja rahaa. 
Yksi ravinteista on fosfori, joka on uusiutumaton luonnonvara. Se pyritään tällä hetkellä ensisijaisesti 
poistamaan purkuvesistöön johdettavasta jätevedestä, ei erottamaan uusiokäyttöön sopivaksi jakeeksi. 
Jäteveden ravinteiden kierrätys vaatii paitsi käsittelyprosesseja ja asennemuutosta, myös tehokkaam-
paa ja edullisempaa mittausteknologiaa.
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Jätevesien ja lietteiden käytön rajoitukset

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen lisäksi jäteve-
silietteeseen pidättyy laaja kirjo haitallisia aineita. 
Lannoitelainsäädännössä annetaan muutamille raskas-
metalleille enimmäispitoisuudet, joita lannoitevalmisteet 
saavat sisältää (Taulukko 1).

Raskasmetallien pitoisuudet jätevesilietteessä ovat laske-
neet viime vuosikymmeninä. Nykyään lietteissä havait-
tavat metallipitoisuudet alittavat yleensä niille asetetut 
raja-arvot (Kuva 1). Lietevalmisteita kohtaan on kuitenkin 
edelleen olemassa ennakkoasenteita. Mm. jotkut viljatuot-
teita käyttävät tuotantoyritykset ovat kieltäytyneet osta-
masta raaka-aineita, joiden viljelyssä on käytetty puhdis-
tamolietepohjaisia lannoitevalmisteita. Ennakkoluulot 

lietevalmisteita kohtaan aiheutuvat osittain materiaa-
lien syntyperästä, osittain lietteen sisältämien haitallisten 
aineiden mahdollisista riskeistä.

Lietteiden metallipitoisuuksien laskiessa orgaanisten 
yhdisteiden analytiikka on samalla kehittynyt ja määritys-
rajojen laskiessa lietteissä on havaittu lukuisia orgaanisia 
haitta-aineita. Viime vuosina on saatu runsaasti uutta 
aineistoa suomalaisten lietteiden sisältämistä orgaani-
sista yhdisteistä (esim. Fjäder 2016, Vieno 2015). 
Jätevesilietteissä esiintyy yleisesti esimerkiksi palonsuoja-
aineina käytettyjä bromattuja yhdisteitä (mm. PBDE), 
pintakäsittelyaineina käytettyjä fluorattuja yhdisteitä 
(PFAS) sekä erilaisia lääkeaineita. Orgaanisia yhdisteitä 
määritettäessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä riittävän 
alhaiseen määritysrajaan. Muutamien haitta-aineryh-
mien tavanomaisia pitoisuuden vaihteluvälejä jätevesi-
lietteessä on esitetty taulukossa 2.

Lääkeaineita on määritetty liete–maanparannusaine–
maaperä -ketjussa mm. EPIC-, PProduct- ja RUSSOA-
hankkeissa. EPIC-hankkeessa havaittiin neljältä jäte-
vedenpuhdistamolta otetuista lietenäytteistä kaikkiaan 
27 lääkeainetta. Neljää antibioottia (siprofloksasiini, 
tetrasykliini, ofloksasiini ja doksisykliini) havaittiin 
jokaisessa näytteessä yli 1 mg/kg k.a pitoisuutena. Näitä 
neljää antibioottia on havaittu korkeina pitoisuuksina 
suomalaisista lietteistä myös aikaisemmin (esim. Vieno 
2015). Lääkeaineita, kuten muitakin orgaanisia haitta-
aineita on havaittu myös käyttövalmiista lietevalmisteista 
sekä alueilta, joille on levitetty lietevalmisteita (Kuva 2). 
Lisäksi PFAS- ja PBDE-yhdisteiden on havaittu kertyvän 
maaperästä lieroihin lietelevityksen jälkeen (Fjäder 2016).

Taulukko 1. Lannoitelainsäädännössä metalleille asetetut 
raja-arvot.

Metalli Lannoitevalmisteiden 
sallittu 

enimmäispitoisuus 
(MMMa 24/2011) 

[mg/kg ka.]

Hg 1

Cd 1,5

Cr 300

Cu 600

Pb 100

Ni 100

Zn 1 500

Kuva 1. Jätevedenpuhdistamolta lähtevien lietteiden metallipitoisuuksien mediaaniarvot vuosina 2006 – 2015 suhteutet-
tuna lannoitelainsäädännössä asetettuihin raja-arvoihin. (VAHTI-rekisteri)
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Orgaanisille haitta-aineille maaperäympäristössä tuotettua 
ekotoksisuusaineistoa on olemassa vain vähän. Tämä 
hankaloittaa raja-arvojen määrittelyä, eikä lannoiteval-
misteiden sisältämille orgaanisille haitallisille aineille ole 
Suomessa asetettu rajoituksia tai seurantavelvoitteita. 
Koska tällaisia hallinnollisia vaatimuksia ei ole eikä maape-
rässä haitattomista pitoisuustasoista ole yksimielisyyttä, 

on pitoisuusaineiston tulkinta haastavaa eikä ympäristöön 
kohdistuvia riskejä voida useinkaan sulkea pois.

Mittaukset
Ravinteiden ja raskasmetallien määritys jätevesistä ja 
puhdistamolietteistä on suhteellisen yksinkertaista ja edul-

Kuva 2. EPIC-, PProduct- ja RUSSOA-hankkeissa lietteistä, lietevalmisteista ja lietevalmisteita vastaanottaneilta alueilta 
otetuista näytteistä havaittuja lääkeainepitoisuuksia.
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Taulukko 2. Lääkeaineiden, PFAS-yhdisteiden ja PBDE-yhdisteiden tavanomaisia pitoisuuden vaihteluvälejä 
jätevesilietteessä.

Lääkeaineet PFAS-yhdisteet PBDE-yhdisteet

Tavanomaisesti lietteessä 
havaittuja pitoisuustasoja

Vaihtelee hyvin paljon 
yhdisteiden välillä. 

Kymmenistä ng/kg ka. 
kymmeniin µg/kg ka..

Useimmilla kongeneereilla 
kymmenistä ng/kg ka. 
kymmeniin µg/kg ka.  

 
BDE-209:n pitoisuudet 

usein kymmenistä satoihin 
µg/kg ka..

Fluorikinoliini- ja 
tetrasykliiniantibiooteille 
usein sadoista µg/kg ka. 
muutamiin mg/kg ka..

Heikommin pidättyville 
yhdisteille (esim. 

ibuprofeeni, diklofenaakki) 
usein sadoista ng/kg ka. 

satoihin µg/kg ka. 
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lista, ja menetelmät ovat standardisoituja. Orgaanisten 
yhdisteiden määrittäminen vaatii enemmän näytteen 
esikäsittelyä, minkä vuoksi paitsi kustannukset myös 
mittausepävarmuudet ovat suurempia. Monien orgaa-
nisten yhdisteiden määrityksiin jätevedestä saati lietteestä 
ei ole olemassa standardisoituja menetelmiä. Siten labora-
toriot kehittävät omia menetelmiä gramman miljardisosien 
määrittämiseksi hankalasta jätevesi- tai lietematriisista.

Eri laboratorioissa tehtyjen määritysten oikeellisuuden 
varmistamiseksi käytetään laboratorioiden välisiä vertailu-
kokeita ja sertifioituja referenssimateriaaleja. Sertifioituja 
referenssimateriaaleja, eli jätevesi- tai lietemateriaaleja, 
joiden pitoisuus, homogeenisuus ja säilyvyys tunnetaan, 
on vähän tai ei lainkaan saatavilla. Ns. perinteisten orgaa-
nisten haitta-aineiden (esim. PCB, OCP, PAH) määrit-
tämiseksi on olemassa standardimenetelmiä sekä joitakin 
referenssimateriaaleja, mutta edes kaikille POP-yhdisteille 
(POP Persistent Organic Pollutant), kuten PFOS, ei ole 
saatavilla lietemäärityksiin standardimenetelmää eikä refe-
renssimateriaalia. Myös vertailukokeita on hyvin rajoi-
tetusti saatavilla, ja osallistujamäärät ovat usein niin 
pieniä, että vertailuarvon luotettava määrittäminen ei 
ole mahdollista. Laboratorioilla on toki useita tapoja 
varmistaa tuloksen oikeellisuutta ja määritysmenetelmän 
toimivuutta sisäisillä testinäytteillä, mutta eri laboratori-
oissa eri menetelmillä määritettyjen tulosten vertailtavuus 
voi olla kyseenalaista.

Orgaanisten yhdisteiden analyysikustannuksia pienen-
täisi, jos niiden pitoisuuksia näytteessä voitaisiin arvioida 
yhden tai muutaman yhdisteen perusteella. Orgaanisten 
yhdisteiden suuren määrän, erilaisten ominaisuuksien ja 
vaihtelevien käyttötarkoitusten vuoksi tällaisia indikaat-
toriaineita on kuitenkin hankala määritellä. Joitakin indi-
kaattoreita voidaan kuitenkin käyttää. Tietyntyyppisiä, 
usein hankalasti hajotettavia tai poistettavia orgaanisia 
yhdisteitä voidaan käyttää jäteveden puhdistusprosessin 
tai jälkikäsittelyn tehokkuuden seurannassa. Esimerkiksi 
lääkeaineiden suuren lukumäärän vuoksi kirjallisuudessa 
on ehdotettu tiettyjä aineita merkkiaineiksi tai priori-
soitu, mitä jätevedestä tai lietteestä kannattaisi mitata. 
Lääkeaineiden kohdalla yleismaailmalliset seurantalistat 
eivät kuitenkaan ole mahdollisia, sillä käyttömäärät vaih-
televat maittain, ja toisaalta suurta osaa lääkeaineista ei ole 
edes koskaan tutkittu jätevesistä tai ympäristöstä.

Uudet tekniikat tai vanhojen tekniikoiden uudet sovel-
lukset helpottavat ja nopeuttavat kiertotalouden vaatimaa 
laadunvalvontaa ja tukevat päätöksentekoprosesseja. 
Esimerkiksi lietteiden ja lietetuotteiden raskasmetallipi-
toisuuksia voidaan mitata perinteisen laboratorioanalyysin 
(ICP-OES tai ICP-MS) lisäksi röntgenfluoresenssispekt-

rometrilla (XRF). XRF-laitteita on saatavilla kannetta-
vina käsikäyttöisinä malleina, jolloin mittaukset voidaan 
tehdä jopa kentällä suoraan kiinteästä näytteestä ilman 
esikäsittelyä. XRF:llä on potentiaalia myös orgaanisten 
yhdisteiden pitoisuuksien seurannassa, sillä esimerkiksi 
näytteen bromipitoisuuden perusteella voidaan valikoida 
näytteitä jatkoanalyysiin tai toisaalta todeta bromiyh-
disteiden määrän jäävän tietyn viitearvon alle. Fluorin, 
kuten muidenkin kevyiden alkuaineiden (massaluku < 
11) määritys XRF-tekniikalla on erittäin hankalaa johtuen 
näiden alkuaineiden fluoresenssin vähäisestä määrästä. 
Polttolaitteella varustetulla ionikromatografilla voidaan 
määrittää orgaanisen bromin lisäksi myös fluorin koko-
naismäärä. Näihin tekniikoihin liittyy kuitenkin vielä 
rajoituksia esimerkiksi mittauksiin vaikuttavien virheläh-
teiden tunnistamisen sekä määritystarkkuuden ja määri-
tysrajojen suhteen. Röntgensäteen kokonaisheijastuk-
seen perustuvan TXRF-tekniikan avulla määritysrajoja 
on pystytty alentamaan perinteiseen XRF-tekniikkaan 
verrattuna ja lähestymään ICP-OES-tekniikan tasoa, 
mutta luotettava TXRF-mittaus vaatii kiinteiden näyt-
teiden huolellista esikäsittelyä.

Mittaustulosten hyödyntäminen yhdyskuntien 
jätevesien ravinteiden kierrätyksessä

Yhdyskuntajätevesien sisältämien ravinteiden kierrätyk-
sessä olisi tärkeää saada selville, mistä haitalliset aineet ovat 
peräisin ja miten ne käsittelyprosessien aikana käyttäytyvät. 
Tässä vaiheessa olisikin tarvetta tutkimukselle, jossa seura-
taan paitsi metallien, myös orgaanisten yhdisteiden kulkeu-
tumista niiden lähteiltä puhdistamolle, maanlaajuista 
esiintymistä jätevesien ravinnerikkaissa jakeissa ja edelleen 
maaperässä sekä selvitettäisiin näiden yhdisteiden hyväk-
syttäviä pitoisuustasoja. Näin voidaan löytää indikaatto-
reita, joita voidaan jatkossa seurata ja saada tietoa mahdol-
lisista kierrätystä estävistä päästöistä. Hyväksyttävien pitoi-
suustasojen selvittäminen ja seurannan lisääminen auttai-
sivat sekä käsittelymenetelmien suunnittelua että vähentä-
mään lietteisiin liittyviä ennakkoluuloja. 

Kirjallisuus
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Puhdas vesi on yksi maailman 
arvokkaimmista luonnon-
varoista ja sen arvo kasvaa 
tulevaisuudessa entisestään. 

Globaalisti on jo nähtävissä, että jois-
sain maissa on pula puhtaasta vedestä 
ja lisäksi se rajoittaa myös teollisuuden 
toimintaa. Moni teollinen prosessi 
vaatii prosessointiin ja prosessien jääh-
dytykseen vettä. Teollinen tuotanto 
johtaa myös päästöihin, joista voi olla 
haittaa veden laadulle. Raskasmetallit 
ovat yksi merkittävimpiä terveyson-
gelmien aiheuttajia, ja lisäksi ne ovat 
hankalia ympäristömyrkkyjä erityi-
sesti niiden pysyvyyden takia. Raskas-
metallit rikastuvat ravintoketjun ylim-
piin kuluttajiin, kuten ihmisiin. Taval-
lisimmat altistusreitit ovat pohjavedet, 
sekä suora saastuneen maan käsittely ja 
raskasmetallien kulkeutuminen pääs-
töjen kautta vesistöihin. Esimerkki 
tällaisesta riskiä aiheuttavasta aineesta 
on raskasmetalli kadmium.

Elokuussa 2013 EU julkaisi uusitun 
prioriteettiaineista säätävän direk-
tiivin (2013/39/EU), joka velvoittaa 
kaikkia EU-maita seuraamaan tarkkai-
lulistan aineiden pitoisuuksia vesistössä. 
Metalleista listalle kuuluvat elohopea, 
nikkeli, kadmium ja lyijy. Perinteinen 
tapa mitata vesinäytteitä on (ottaa 
näyte ja) analysoida metallit labora-
toriossa yleisimmin käytetyllä ICP/
MS-tekniikalla. Teollisuuden proses-
seihin voi tulla yllättäviä ongelmia ja 
tällöin on myös riski, että vesistöihin 

pääsee metalleja korkeampina pitoi-
suuksina kuin päästörajat sallivat. 
Perinteisellä laboratoriomittauksella 
poikkeustilanteisiin ei voida reagoida 
nopeasti, jolloin viiveet korjaavien 
toimenpiteiden aloittamiseen ovat usein 
päiviä ja jopa viikkoja. Pahimmillaan 
ongelmat aiheuttavat merkittäviä 
ongelmia vesistöihin ja myös taloudel-
lisia seuraamuksia teollisille toimijoille.

Markkinoille on nyt tuotu laite (Kuva 1) 
ja palvelukonsepti, jolla teollisuuden 
ympäristöön johdettavien vesien metal-
lipitoisuuksia voidaan mitata nopeasti 
ja tarvittaessa tulee hälytys, jos pitoi-
suudet kohoavat. Laite on suunniteltu 
toimivaksi myös haastavissa ja arkti-

JARKKO RÄTY
FT, toimitusjohtaja
Meoline Oy
e-mail: jarkko@meoline.fi

Uusi mittalaite kaivosvesien jatkuvaan 
raskasmetallipitoisuuksien mittaamiseen

MIKA MAHOSENAHO
teknologiajohtaja
Meoline Oy
e-mail: mika@meoline.fi

Kaivosteollisuudesta lasketaan luontoon suuri määrä puhdistettua vettä. Onnettomuuksia sattuu vuo-
sittain maailmassa, ja perinteisellä laboratorioanalytiikalla näytteenotolla ja sitä seuraavalla laboratorio-
analytiikalla ei päästä vahinkoihin kiinni riittävän nopeasti. Suomessa on kehitetty reaaliaikainen laite 
raskasmetallien mittaamiseen vesistä haastavissa olosuhteissa. Laitteelle ja sen ympärille olevalle pal-
velulle on kysyntää globaalisti ja ensimmäisiä järjestelmiä on toimitettu Suomen lisäksi myös Chileen.

Kuva 1. Mittalaite raskasmetallien 
reaaliaikaiseen mittaukseen.
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sissa ympäristöissä ja se toimii lisäksi kohteissa, joihin ei 
saada sähkövirtaa. Laitteen ja menetelmän kehitystyön on 
tehnyt Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus ja se on 
nyt tuotteistettu ja kaupallistettu Meoline Oy:n toimesta. 
Laitteen kehitystyö on ollut vaativaa ja keskeisenä osana 
kehitystyötä on ollut intensiivinen kenttäpilotointi loppu-
asiakkaiden kanssa. Kenttätestausjaksot ovat olleet kestol-
taan useita kuukausia kattaen kaikki vuodenajat ja haas-
tavimmat olosuhteet. Niissä on mitattu metallipitoi-
suuksia kaivos- ja metallinjalostusteollisuuden purku-
vesistä. Saatuja mittaustuloksia on verrattu laboratorio-
analyysituloksiin, ja havaittu niiden noudattavan samaa 
trendiä. Yhdessä kenttätestissä mitattiin pitoisuuksia lait-
teella reaaliaikaisesti ja samanaikaisesti toimitettiin labora-
torion mittauksiin (ICP) kahdet vertailunäytteet. Toinen 
vertailunäytteistä otettiin perinteisesti ihmisen toimesta ja 
toinen näytteenotto laitteella. Vaikka molemmat vertailu-
näytteet mitattiin samassa laboratoriossa ja samalla lait-
teistolla, mielenkiintoista oli huomata että ero näiden 
tulosten välillä oli jopa 50 prosenttia.

Metallien mittaus perustuu sähkökemialliseen mene-
telmään, jossa metallit erottuvat hapetus-/pelkistysre-
aktioiden avulla. Mittauksen ensimmäisessä vaiheessa 
metallit kerätään erikoisvalmisteiselle elektrodille, toisessa 
vaiheessa ne vapautetaan siitä ja tulokseksi saadaan voltam-
mogrammi, josta metallien pitoisuus voidaan määrittää. 
Mittaus kestää noin viisi minuuttia ja sen jälkeen tulos 
siirtyy palvelimelle ja data-palveluun asiakkaan nähtäväksi. 
Laiteen merkittävimmät innovaatiot liittyvät järjestelmän 
puhtaanapitoon, joka on usein kenttämittauslaitteiden 
haastavin asia. Elektrodien likaantuminen alkaa usein jo 
ensimmäisistä mittauksista ja tulos voi alkaa ryömimään 
jo muutamien vuorokausien jälkeen. Kehitetyllä lait-

teistolla samalla elektrodilla voidaan mitata jopa useita 
kuukausia ilman huoltotarvetta haastavissa olosuhteissa. 
Laitteisto voidaan asentaa myös paikkoihin, joissa ei ole 
sähköverkkoa. Tällöin laite toimii esimerkiksi aurinkopa-
neelin turvin.

Laitteen kehittämiseen liittyneessä TEKESin kaupal-
listamishankkeessa selvitettiin teollisuuden kannalta 
tärkeimmät mitattavat metallit. Tällä hetkellä laitteistolla 
voidaan mitata kupari, sinkki, lyijy, elohopea ja nikkeli. 
Taulukossa 1 on esitetty mittalaitteen ominaisuuksia. 
Myös muita metalleja tutkitaan ja niille kehitetään mitta-
usmenetelmiä (mm. rauta, arseeni ja kadmium). Laite on 
tarkoitettu erityisesti pienten pitoisuuksien määrittämi-
seen (µg/L). Mittaus ei suuren herkkyytensä vuoksi sellai-
senaan sovellu prosessivesien korkeammille pitoisuuk-
sille, mutta niiden mittaamiseksi selvitetään voidaanko 
erillinen laimennosyksikkö liittää laitteistoon tai muuttaa 
laitetta komponenttien osalta.

Heti alussa kansainvälisille markkinoille – 
kokemuksia Chilestä

Alusta alkaen oli selvää, että kehitettyä mittauslaitteistoa 
tullaan viemään myös ulkomaisille markkinoille, koska 
kotimaan markkinapotentiaali on rajallinen. Uudelle 
yritykselle on korkeampi riski lähteä toimittamaan tekno-
logiaa toiselle puolelle maapalloa. Etäisyys on jo yksistään 
merkittävä asia. Myös logistiikkaan liittyvät asiat tulee 
huomioida hyvissä ajoin. EU:n sisämarkkinoilla kaikki 
asiat sujuvat suoraviivaisemmin kuin lähdettäessä toiselle 
puolelle maapalloa. Vaikka käytettävissä on globaalisti 
toimivia logistiikkayhtiöitä, käyttävät hekin paikallisesti 
ja alueellisesti alihankkijoita.

Taulukko 1. MEO-metallimonitorointilaitteen tekniset ominaisuudet.

Metalli Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, (liukoinen)

Mittausalue 1-500 µg/L (ppb)

Mittausperiaate Sähkökemiallinen

Kalibrointi Standardinlisäysmenetelmä (autom.)

Toimintaymp. lämpötila 0…+45°C

Käyttöjännite 9-16 VDC (akkuvarmennettu)

IP luokitus IP68

Yhteystapa 3G/4G (LAN option)

Mitat 145 mm (halk.) x 500 mm (pituus) 

Paino 4.2 kg

Datapalvelu Web-selaimella (www.ehp-data.com)

Huoltoväli >1 kk
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Oulun yliopisto ja Kajaanissa toimiva mittaus- ja tietojärjestel-
miin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus 
CEMIS ovat rakentaneet yhteistyötä Etelä-Amerikkaan ja näiden 
kontaktien avulla tuli tietoa mittaustarpeesta Chilessä. Chilessä 
on paljon kaivoksia ja lisäksi suurimmassa osassa maata on pula 
puhtaasta vedestä. Monien kaivosten vedet ensin puhdistetaan ja 
myöhemmin vedet alajuoksulla padotaan ja ohjataan maatalouden 
kasteluvesiksi. Laboratorioinfrastruktuuri ei ole yhtä kehittynyt 
kuin Euroopassa ja joissain tapauksissa näytteitä lähetetään jopa 
toisille mantereille analysoitavaksi. Viranomaisilla, tutkimuslai-
toksilla ja teollisilla toimijoilla on yhteinen intressi saada käyt-
töön luotettavia ja reaaliaikaisia mittauksia kustannustehokkaasti.

Yksi ensimmäisistä ulkomaisista asiakkaista oli chileläinen tutki-
muslaitos. Lokakuussa 2016 Chileen asennettiin kahteen paikkaan 
mittauslaite ja sen ympärille tarvittava infrastruktuuri. Kohteet ovat 
haastavissa paikoissa, joissa ei ole verkon kautta tulevaa sähkövirtaa 
saatavilla. Mittalaitteet tiedonsiirtoyksikköineen saavat tarvittavan 
virran aurinkopaneelin ja akkusysteemin kautta. Laite on suun-
niteltu helposti huollettavaksi, joten asiakkaalle opetettiin lait-
teen käytön lisäksi myös perushuollon toimenpiteet (Kuva 2).
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90250 Oulu

Puh. (08) 534 9400
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Kuva 2. Chilen mittauskohde. Asiakkaat ovat tehneet perus-
huollon ja laskevat mittalaitteen takaisin asennusputkeen.
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Pieniä osia ei tarvitse irrotella vaan laite sisältää Plug-and-
play tyyppisiä kokonaisuuksia, joita asiakas pystyy itse 
vaihtamaan.

Mittalaitteet ovat toimineet Chilessä hyvin alusta alkaen. 
Tulokset tulevat datapalveluun reaaliaikaisesti 24/7 
(Kuva 3) ja asiakkaat näkevät mittaustulokset halutessaan 
internetin kautta omilla tunnuksillaan. Aurinkopaneelit ja 

akkusysteemi olivat pieni kysymysmerkki, mutta senkään 
puolelta ei ole ollut mitään ongelmia – itse asiassa Keski-
Chilen leveysasteilla auringonsäteilyä on riittävästi tarjolla 
ympäri vuoden. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä mitta-
uslaitteiston toimintaan ja jatkosta neuvotellaan parhail-
laan. Parin kansainvälisen messuosallistumisen ansiosta 
Meolinelle on tullut kiinnostuneita yhteydenottoja viime 
aikoina ympäri maailmaa. 

Kirjallisuus
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Kuva 3. Kuparin pitoisuus pudistetussa kaivosteollisuuden purkuvedessä (mg/L) Chilessä Cuncumenin mittauskohteessa 
22.4. – 11.5.2017.
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Osassa vesistökunnostus-
kohteista kanadanvesi-
ruton (Elodea canadensis) 
(Kuva 1) poisto on tärkeä 

toimenpide vesistön virkistyskäyt-
töarvon palauttamisessa. Vesiruton 
muodostaessa laajan massakasvuston 
poistettavan biomassan määrä nousee 
niin suureksi, että sen läjittäminen 
ranta-alueen lähelle on yleensä hyvin 
hankalaa. Biomassan vienti kaato-
paikalle on kallista eikä ympäristön 
kannalta edes järkevää.

Vesiruton hyödyntämiseen 
erilaisia käyttökohteita

Vesiruton hyötykäyttö – riesasta raaka-
aineeksi (Elodea) -hankkeessa etsittiin 
vesiruton hyödyntämiseksi erilaisia 
käyttötapoja biokaasutuksessa, maan-
parannusaineena, kasvitautitorjun-
nassa, rehu- ja ravintokäytössä sekä 
kosmetiikkateollisuudessa. Näitä 
tarkasteluja varten kerättiin vesiruttoa 
kolmesta Koillismaan järvestä, joiden 
veden ja pohjasedimentin laatu vaih-
teli. Vesiruttonäytteet analysoitiin eri 
tavoin eri käyttötarkoituksia varten 
(Taulukko 1).

Kanadanvesirutto muodostaa erityisesti matalissa, emäksisissä ja ravinteikkaissa vesistöissä massa-
kasvustoja, jotka haittaavat kalastusta sekä vesistöjen virkistyskäyttöä. Tätä haitallista vieraslajia kertyy 
vesistöstä poistettaessa tonneittain. Kiertotalouden periaatteiden mukaan kasvimassa tulisi hyödyntää 
mahdollisimman tehokkaasti. Elodea-hankkeessa selvitettiin, löytyisikö vesiruttomassalle hyötykäyttöä.

Vesistökunnostuksessa poistettavan 
kasvimassan määrän arviointi ja 
hyötykäytön mahdollisuudet

SATU MAARIA KARJALAINEN
Suomen ympäristökeskus

LEA HILTUNEN
Luonnonvarakeskus

MINNA KUOPPALA
Suomen ympäristökeskus

MARKKU PELKONEN
Jahotec Oy,  
Luleå tekniska universitet

JUHA RIIHIMÄKI
Suomen ympäristökeskus

MIKA SARKKINEN
Suomen ympäristökeskus

HILKKA SILJANDER-RASI
Luonnonvarakeskus

TEEMU ULVI
Suomen ympäristökeskus

TERO VÄISÄNEN
Suomen ympäristökeskus

ANNA-LIISA VÄLIMAA
Luonnonvarakeskus

ELINA VIRTANEN
Luonnonvarakeskus

SEPPO HELLSTEN
Suomen ympäristökeskus

Kuva 1. Kanadanvesirutto (Elodea canadensis).
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Tutkimusjärvien 
veden ja 

pohjasedimentin 
laatu

Vesiruton riskikartta Biomassan kartoitus Biokaasutus
Rejektin 

maanparannus-
ainekäyttö

Vesiruttomassan 
maanparannusaineena ja 

kasvitautitorjunta
Rehukäyttö Elintarvikekäyttö Kosmetiikkaan

Ravinnepitoisuudet Havainnointi Kaikuluotaus
Syötemateriaalin 

kuiva-aine- ja 
tuhkapitoisuus

Pää- ja 
hivenravinnepitoisuudet

Pää- ja 
hivenravinnepitoisuudet

Kivennäis- ja 
hivenainepitoisuudet

Kivennäis- ja 
hivenainepitoisuudet

Antioksidantti-
vaikutukset

Raskasmetallien ja 
muiden metallien 

pitoisuudet
Vesistön syvyys Kasvuston korkeus Kaasuntuotto 

reaktorissa

Raskasmetallien ja 
muiden metallien 

pitoisuudet

Raskasmetallien ja muiden 
metallien pitoisuudet

Raskasmetalli-en ja muiden 
haitallisten metallien 

pitoisuudet

Raskasmetallien ja muiden 
haitallisten metallien 

pitoisuudet

Säilöntäaine-
vaikutukset: 

pilaaja bakteerien 
kasvunesto

Sähkönjohtavuus pH Vedensyvyys Reaktorin pH, NH4-N, 
lämpötila Sähkönjohtavuus

Kuiva-ainepitoisuus,
selluloosan + ligniinin 

pitoisuus

Raakavalkuais-pitoisuus,
aminohappo-pitoisuudet

Proteiini- ja 
aminohappopitoisuudet

pH Kallioperän laatu Biomassa näytealalla Kaasun CH4- , CO2-, 
O2- ja H2S-pitoisuudet TOC-pitoisuus Fenolisten yhdisteiden 

pitoisuudet
Raakarasva-pitoisuus, 

rasvahappo-profiili
Raakarasvapitoisuus, 

rasvahappoprofiili

Alkaliniteetti Vesiruttoyksilön pituus

Reaktorin 
lietenäytteen pH 
ja kuiva-aine- ja 
tuhkapitoisuus

Taudinaiheuttajien/ 
indikaattorieliöiden 

määrä (Escherichia coli, 
Salmonella)

Terpeenien pitoisuudet Kuiva-aine- ja tuhkapitoisuus Kuiva-ainepitoisuus

Väri
Kuivapaino/ 
märkäpaino, 

kuiva-ainepitoisuus
C/N-suhde C/N-suhde NDF- ja ADF-kuitu

Karotenoidien ja 
flavonoidien pitoisuudet, 
antioksidanttiaktiivisuus

Hehkutushäviö ja 
-jäännös Fytotoksisuus Fytotoksisuus Typen ja kuiva-aineen 

ohutsuolisulavuus E-vitamiinipitoisuus

Vesirutosta poistuneen 
veden määrä ja laatu 

Kasvipatogeenien 
kasvunestovaikutus 

Kasvipatogeenien 
kasvunestovaikutus

Orgaanisen aineen 
kokonaissulavuus

Antimikrobiset vaikutukset: 
elintarvikepatogeenien 

kasvunestovaikutus

Taulukko 1. Koillismaan järvissä tehdyt mittaukset vesiruton eri käyttötarkoitusten selvityksiä varten.

Lisäksi kehitettiin vesiruton biomassan arvioimiseksi 
kaikuluotausmenetelmä, jotta voitaisiin arvioida raaka-
aineen kokonaismäärää.

Tutkittujen järvien vesirutosta määritetyt raskasmetallipi-
toisuudet eivät rajoita vesiruton hyötykäyttöä ja ravinne-
koostumukseltaan biomassa soveltuisi esimerkiksi lannoi-
tuskäyttöön. Pohjasedimentin laadun havaittiin kuitenkin 

vaikuttavan vesiruton koostumukseen. Esimerkiksi eräillä 
järvillä ravinteiden saostamiseksi lisätyt metallit näkyivät 
kuiva-aineen korkeana epäorgaanisen aineksen osuutena.

Ensin biokaasutukseen ja sitten lannoitteena
Elodea-hankkeen tulosten perusteella vesiruton biokaa-
sutus ja maanparannuskäyttö nousivat tässä vaiheessa 
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parhaimmiksi hyötykäyttömuodoiksi. Vesirutosta biokaa-
sutuksessa muodostuva mädätejäännös eli rejekti sisältää 
huomattavia määriä pää- ja hivenravinteita, joten se on 
tuoreen vesiruttomassan lisäksi arvokasta lannoitusai-
netta. Kiertotaloutta parhaimmillaan olisikin vesiruton 
kaasujen talteenotto ensin biokaasutuksessa ja sen jälkeen 
mädätejäännöksen hyödyntäminen lannoitusaineena 
maanparannuksessa.

Vesiruton biokaasutuksen haasteet

Vesirutolla on laboratoriokokeissa havaittu olevan korkea 
metaanintuottopotentiaali (Vitie 2009). Sen käyttöä 
biokaasutuksessa testattiin Jahotec Oy:n Limingan biokaa-
sulaitoksen noin 12 – 100 litran kokoisissa reaktoreissa, 
joissa prosessin käynnistämisessä käytettiin biokaasulai-
toksen suuren reaktorin pääosin jätevedenpuhdistamon 
lietteestä koostuvaa ymppiä. Kolmen eri vesiruttomateri-

Tutkimusjärvien 
veden ja 

pohjasedimentin 
laatu

Vesiruton riskikartta Biomassan kartoitus Biokaasutus
Rejektin 

maanparannus-
ainekäyttö

Vesiruttomassan 
maanparannusaineena ja 

kasvitautitorjunta
Rehukäyttö Elintarvikekäyttö Kosmetiikkaan

Ravinnepitoisuudet Havainnointi Kaikuluotaus
Syötemateriaalin 

kuiva-aine- ja 
tuhkapitoisuus

Pää- ja 
hivenravinnepitoisuudet

Pää- ja 
hivenravinnepitoisuudet

Kivennäis- ja 
hivenainepitoisuudet

Kivennäis- ja 
hivenainepitoisuudet

Antioksidantti-
vaikutukset

Raskasmetallien ja 
muiden metallien 

pitoisuudet
Vesistön syvyys Kasvuston korkeus Kaasuntuotto 

reaktorissa

Raskasmetallien ja 
muiden metallien 

pitoisuudet

Raskasmetallien ja muiden 
metallien pitoisuudet

Raskasmetalli-en ja muiden 
haitallisten metallien 

pitoisuudet

Raskasmetallien ja muiden 
haitallisten metallien 

pitoisuudet

Säilöntäaine-
vaikutukset: 

pilaaja bakteerien 
kasvunesto

Sähkönjohtavuus pH Vedensyvyys Reaktorin pH, NH4-N, 
lämpötila Sähkönjohtavuus

Kuiva-ainepitoisuus,
selluloosan + ligniinin 

pitoisuus

Raakavalkuais-pitoisuus,
aminohappo-pitoisuudet

Proteiini- ja 
aminohappopitoisuudet

pH Kallioperän laatu Biomassa näytealalla Kaasun CH4- , CO2-, 
O2- ja H2S-pitoisuudet TOC-pitoisuus Fenolisten yhdisteiden 

pitoisuudet
Raakarasva-pitoisuus, 

rasvahappo-profiili
Raakarasvapitoisuus, 

rasvahappoprofiili

Alkaliniteetti Vesiruttoyksilön pituus

Reaktorin 
lietenäytteen pH 
ja kuiva-aine- ja 
tuhkapitoisuus

Taudinaiheuttajien/ 
indikaattorieliöiden 

määrä (Escherichia coli, 
Salmonella)

Terpeenien pitoisuudet Kuiva-aine- ja tuhkapitoisuus Kuiva-ainepitoisuus

Väri
Kuivapaino/ 
märkäpaino, 

kuiva-ainepitoisuus
C/N-suhde C/N-suhde NDF- ja ADF-kuitu

Karotenoidien ja 
flavonoidien pitoisuudet, 
antioksidanttiaktiivisuus

Hehkutushäviö ja 
-jäännös Fytotoksisuus Fytotoksisuus Typen ja kuiva-aineen 

ohutsuolisulavuus E-vitamiinipitoisuus

Vesirutosta poistuneen 
veden määrä ja laatu 

Kasvipatogeenien 
kasvunestovaikutus 

Kasvipatogeenien 
kasvunestovaikutus

Orgaanisen aineen 
kokonaissulavuus

Antimikrobiset vaikutukset: 
elintarvikepatogeenien 

kasvunestovaikutus
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aalin käyttäminen syötteenä sekä sovellettu koemittakaava 
mahdollistivat edustavien tuloksien saamisen. Biokaasun 
saanto vesirutosta oli 0,7 – 0,75 litraa kaasua orgaa-
nista kiintoainegrammaa kohti, josta hieman yli puolet 
oli metaania. Saanto on korkeampi kuin monilla muilla 
orgaanisilla jakeilla, joita käytetään biokaasuprosesseissa 
(Weiland 2010).

Tulosten perusteella vesirutto tuottaisi siis runsaasti 
biokaasua, jonka lisäksi se sopisi myös lisäsyötemate-
riaaliksi muiden syötteiden joukkoon. Vesipitoisena 
kasvina vesirutto hajoaa nopeasti, jolloin se myös sovel-
tuisi nopeuttamaan biokaasun tuotantoa tilanteissa, joissa 
tarvitaan enemmän kaasua. Vesiruton käyttöä biokaasu-
tuksessa rajoittaa tällä hetkellä kuitenkin kasvin suuri 
vesipitoisuus (noin 90 %), joka hankaloittaa biomassan 
varastointia ja kuljetusta. Toinen merkittävä tekijä on, että 
biomassan kerääminen tapahtuisi kerran vuodessa, mikä 
tuo haasteita massan esikäsittelylle, varastoinnille ja sovit-
tamiselle biokaasutusprosessiin. Biokaasutus märkäproses-
sina edellyttää, että syötemateriaalin kuiva-ainepitoisuus 
olisi enintään 10 prosenttia. Kokonaisuutta ajatellen vesi-
ruton biokaasutuksen edistämiseksi tulisikin vielä kehittää 
biomassan säilöntä-, varastointi- ja kuljetusmenetelmiä.

Biokaasutuksen rejekti arvokasta lannoitetta
Vesiruton biokaasutuksen mädätysjäännös sisältää 
runsaasti typpeä sekä huomattavia määriä kaliumia ja 
joitakin hivenravinteita. Rejektin havaittiin sellaise-
naan estävän siementen itämistä laboratorio-olosuh-
teissa, ja 10 prosenttisena laimennoksenakin sen havait-
tiin vaikuttavan siementen itämiseen, todennäköisesti 
korkean sähkönjohtavuutensa takia. Tämän vuoksi tulisi 
selvittää, voisiko sitä käyttää vielä laimeampana sieme-
nille. Biokaasutuksen sivutuotteet ovat kuitenkin sellai-
senaan maanparannusaineina tai orgaanisina lannoitteina 
käytettäviä valmisteita eikä niillä ole lainsäädännöllisiä 
raja-arvoja kuvaamaan itävyyden estymistä (Marttinen 
ym. 2013). Rejektin käytössä tulee kuitenkin huomi-
oida sen käyttöä ja levitystä koskeva lainsäädäntö sekä 
tukiehdot. Lisäksi tulisi tarkemmin selvittää rejektin toimi-
vuus pelto-olosuhteissa ottaen suunnittelussa huomioon 
rejektin levityspaikka ja -ajankohta. Tällöin voitaisiin 
huomioida myös rejektin mahdollinen siementen itämistä 
heikentävä vaikutus rejektin levityspaikan ja -ajankohdan 
suunnittelussa.

Vesirutosta apua kasvitautitorjuntaan
Elodea-hankkeessa tehtyjen testausten perusteella vesi-
ruttoa voi olla mahdollista hyödyntää myös biologisessa 
torjunnassa. Vesirutto ja siitä poistunut vesi esti ja/tai 

hidasti perunarupea aiheuttavien sädebakteerien ja eräiden 
kasvipatogeenisten sienten kasvua laboratorio-oloissa. 
Tämä vaatii kuitenkin lisätutkimuksia erityisesti pelto-
olosuhteissa. Samalla voisi selvittää, millaisia vaikutuksia 
vesirutolla on maan rakenteeseen ja viljelyominaisuuksiin.

Vesiruton metallipitoisuudet haittaavat 
rehukäyttöä

Vesiruttoa on aiemmin käytetty kotieläinten rehuna 
muualla maailmassa (Lizama ym. 1988). Tutkimusjärvien 
vesiruton koostumus oli rehuna käytetyn puna-apilan 
kaltainen lukuun ottamatta mangaani-, alumiini- ja rauta-
pitoisuuksia, jotka rajoittavat vesiruton käyttöä suoraan 
rehuna. Nämä pitoisuudet voivat kuitenkin vaihdella eri 
järvien ja järvenosien vesirutossa, minkä vuoksi vesirutto 
tulisi aina analysoida rehukäyttöä suunniteltaessa. Lisäksi 
vesiruton maittavuus eläimille olisi hyvä selvittää.

Vesirutosta ei uuselintarvikkeeksi
Mittaustulosten perusteella vesiruton ei havaittu olevan 
ravitsemuksellisesti niin arvokasta, että sitä kannattaisi 
käyttää ihmisravintona. Turvallisuus vesiruton ravinto-
käytössä edellyttäisi myös etukäteen tehtyjä määrityksiä ja/
tai selvityksiä muun muassa vesiruton pinnalla esiintyvistä 
mikrobeista. Vesiruton ainesosia voisi kuitenkin mahdolli-
sesti käyttää esimerkiksi farmaseuttisissa ja kosmeettisissa 
valmisteissa.

Vesiruttoa poistamalla ravinteet pois vesistöstä
Kaikuluotaamalla saatiin selville järvialueiden uposvesi-
kasvillisuuden biomassa. Vesiruton esiintyessä massakas-
vustona ei yleensä muita uposkasveja esiinny merkittävästi. 
Menetelmässä luodataan järvialue vähintään 40 m linja-
välein. Tämän aineiston perusteella EcoSound-palvelu 
tuottaa kartat tutkitun alueen syvyydestä, uposkasvien 
runsautta kuvaavasta biovolyymistä sekä pohjan kovuu-
desta. Näiden tietojen sekä biomassanäytealoilta mitat-
tujen kasviyksilöiden pituuksien avulla lasketaan kasvilli-
suuden kokonaispaino neliömetrillä (Kuva 2).

Kuusamon Oivangin Elijärvellä lähinnä vesirutosta 
koostuvan uposkasvillisuuden kokonaispainoksi arvioi-
tiin 1625 tonnia eli 57 tn/ha. Vesiruttobiomassan sisäl-
tämät ravinteet ovat sitoutuneet lähes täysin kuiva-
aineeseen, joten Elijärvestä voitaisiin poistaa 331 kg 
fosforia (12 kg P/ha) suoraan vesiruttoa poistattamalla. 
Vesiruttomassan poistaminen vesistöstä pienentäisi myös 
järvessä hajoavan ja samalla järven happitilannetta heiken-
tävän biomassan määrää. Toisaalta vesirutto kilpailee 
järvessä ravinteista planktonlevien kanssa. Siten koko 
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kasvibiomassan poistaminen hyödyntäisi leviä, jolloin 
riski leväkukintoihin kasvaa. Järvien kunnostustoimia 
suunniteltaessa vesikasvillisuuden poistaminen yhdessä 
muiden poistettavien massojen (esimerkiksi orgaaninen 
pohjasedimentti, hyödyntämättömät kalat) kanssa on 
keino palauttaa valuma-alueelta järveen päätyneitä ravin-
teita takaisin kiertoon pelloille esimerkiksi biokaasu-
tuksen rejektin muodossa. Ravinteiden lisäksi samalla 
saataisiin biomassan energia talteen. Näin järvestä pois-
tettu biomassa olisi kiertotalouden hyötykäytön malli-
esimerkki, joka voisi olla taloudellisesti kannattavampaa 
kuin yrittää estää ravinnekuormitusta vesistöihin nykyisiä 
toimenpiteitä tehokkaammilla tavoilla. Laajamittaiset 
vesikasvillisuuden poistot on kuitenkin suunniteltava 
huolellisesti huomioiden koko järviekosysteemi toimin-
nallisena kokonaisuutena.

Toimintamalli vesiruton hyötykäyttöön
Vesiruton hyötykäytön edistämisen tueksi Elodea-
hankkeessa laadittiin toimintamalli, jossa eri vaihto-
ehtojen arvoketjujen päävaiheet ja niihin vaikuttavat 
tärkeimmät tekijät sekä tarvittavat toimijat eri vaiheissa 

on kuvattu. Lisäksi siinä on myös arvioitu eri hyötykäyt-
tövaihtoehtoihin liittyviä riskejä sekä kehittämistarpeita, 
joita kannattaisi selvittää. 

Kuva 2. Uposkasvillisuuden biomassan jakautuminen Elijärvellä on selvitetty kaikuluotauksen avulla.
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Pitkällä aikavälillä muok-
kauskerroksen fosfori-
varastot ovat Suomessa 
kasvaneet. Peltomaan noin 

20 cm muokkauskerroksessa on 
nykyisin fosforia (kokonaisfosfori) 
keskimäärin 3000 kg peltohehtaa-
rilla, josta noin 1000 kg on kertynyt 
lannoituksen ylijäämänä. Runsaim-
millaan mineraalilannoitteiden 
käyttö maataloudessa oli1980-
luvun lopulla, jolloin fosforia tuli 
pelloille keskimäärin yli 30 kg ja 
typpeä 115 kg hehtaaria kohden. 
Samaan aikaan koti- ja turkiseläinten 
vuoden aikana tuottamassa lannassa 
oli fosforia runsas 7 kg ja typpeä 
48 kg peltohehtaaria kohden, joka 
lantamäärä myös käytettiin pelto-
viljelyssä lannoitteena. Tämän kehi-
tyskulun seurauksena P-luvut ovat 
nousseet 1950–60 lukujen taitteesta 
noin 3,5 mg:sta noin 12,5 mg:aan 
litrassa maata.

Maan fosforivarastot ovat 
kasvaneet aikojen saatossa

Runsas lannoitus on ollut aiemmin 
tarpeen, sillä peltomaat olivat 
yleensä luontaisilta ominaisuuksil-
taan epäedullisia viljelyn kannalta. 
Suomessa maa on luontaisesti 
hapanta, mikä aiheuttaa fosforin 
pidättymisen metallioksidien 
pinnoille. Suuri osa maan fosforista 
on lisäksi rapautumatonta apatiitti-
fosforia, jota viljelykasvit eivät pysty 
hyödyntämään. Fosforilannoituksen 
taso määriteltiin kasvien tarpeen 
mukaan, mutta siihen lisättiin vuosit-
tain happaman maan nappaama osa, 
jotta päästiin varmasti riittävälle 
maan fosforitasolle.

Aluksi kasveilta käyttämättä jäänyt 
lannoitusfosforin osa pidättyi 
maahan verrattain hyvin huuhtou-
tumiselta suojaan. Vähitellen maan 
fosforipitoisuudenluvut (P-luvut) 
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vesienhoito edellyttää toimintatapaa, jossa valuma-alueella ja vesistöissä tehtävät toimenpiteet ovat 
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alkoivat kuitenkin nousta, kun tätä käytäntöä jatket-
tiin. Ajauduttiin siis huomaamatta selvään ylilannoi-
tustilanteeseen. Tämä jatkui vielä kymmenien vuosien 
ajan siitä, kun kasvien fosforinsaanti oli jo turvattu. 
Lannoituskäytäntö ja sen historia näkyy hyvin myös 
tarkastelussa, jossa maan P-lukujakaumat esitetään kasvi-
ryhmittäin (Taulukko 1). Kasveilla, joiden oletetaan 
tarvitsevan paljon fosforia, kuten juurikkaat, peltoloh-
kojen P-lukujakaumat painottuvat korkeisiin P-lukuihin.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että 6–8 korke-
ammilla peltojen P-lukujen viljavuuksilla ei fosforilan-
noitteista enää saada juurikaan satovastetta. Tämä on 
merkittävä havainto, joka pitäisi saada siirrettyä käytän-
töön. Lannoituksen optimoimiseksi tulisi tietää alueelli-
sesti ravinteiden kokonaismäärien todellinen tarve. Tämä 
voidaan laskea lannoitussuositusten ja peltoalan viljely-
kasvien perusteella. Kun on tiedossa alueella olevat ravin-
nelähteet (mm. lanta), tiedettäisiin alueellinen lisäravin-
teiden tarve. Tämän tason ylittävä ravinteiden määrä aihe-
uttaa ravinnekuormitusriskin vesistöille.

Lannalla ravinteet saadaan kiertämään
Suomessa vuosittain kotieläinten tuottaman lannan ravin-
nesisältö on ollut vuosikymmeniä määrältään vakiosuu-
ruinen. Nykyisin kaiken muodostuvan lannan fosforisi-
sältö on jo suurempi kuin käytettyjen mineraalilannoit-
teiden. Tämä johtuu lähinnä siitä, että Euroopan unioniin 

liittymisen myötä tiukentuneet lannoitusrajat pienen-
sivät lannoitteiden myyntimääriä merkittävästi. Fosforin 
hinnan kohottua hetkellisesti vuonna 2008 myyntimäärät 
pienenivät edelleen.

Kotieläinyksiköt ovat sen sijaan valmiiksi maatiloilla sijait-
sevia ”lannoitetehtaita”. Lantaa käytettäessä parhaimmassa 
tapauksessa eläimen käyttämä rehu on tuotettu läheisellä 
pellolla ja eläimen tuottama lanta myös sijoitetaan jopa 
samaan peltoon, eli ravinne on kiertänyt tällöin edes kerran. 
Tämän kaltainen tilanne toteutuukin monilla kotieläinti-
loilla, mutta ongelmat muodostuvat peltolohkojen ja lanta-
varastojen välisestä etäisyydestä. Käytännössä lannan ravin-
teet kasautuvat liian pienelle peltoalalle ja lannan ulottumat-
tomissa, eli taloudellisesti kannattamattomien lannankulje-
tusmatkojen päässä olevilla peltolohkoilla viljely tukeutuu 
keinolannoitteisiin. Tästä muodostuu kestämätön alueel-
linen ravinnetase, joka johtaa huuhtoutumisriskin kasvuun.

Keskittyykö lanta paikallisesti?
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan Suomessa vuosittain 
tuotettavan lannan sisältämä fosfori riittäisi sellaisenaan 
tyydyttämään viljelykasviemme tarpeet ja typen tarpees-
takin lähes puolet.

Kaikkiaan peltoja lannoitetaan vuosittain noin 12 fosfori- 
 kilolla ja noin 120 typpikilolla hehtaaria kohden (Tauluk- 
ko 2). Kasvien tai vesistön kannalta ei juuri ole väliä, onko 

Taulukko 1. Kasviryhmien peltoalaosuudet ja P-luvut (mg P/ litrassa maata).

Kasviryhmä Osuus pelloista % < 5,9 6-9,9 10-14,9 15-24,9 > 25

Juurikkaat 1,5 3 11 15 34 37

Kevätvilja 56,7 25 35 20 14 7

Nurmet 39,8 30 34 19 13 5

Puutarha 0,4 13 21 23 22 20

Syysvilja 1,7 17 30 22 20 11

Yhteensä/
keskimäärin 100 26 34 19 14 6

Fosfori tn/v Typpi tn/v Fosfori kg/ha/v Typpi
kg/ha/v

Mineraalilannoitteet, myynti 11 200 175 000 5,0 75

Muodostuva lanta 16 200 108 000 7,3 48

Peltoviljelyn vesistökuormitus 2 550 35 500 1,1 15

Taulukko 2. Lannoitteiden ravinteet ja vesistökuormitus pelloilta.
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käyttökelpoinen ravinne peräisin keinolannoitteista vai 
lannasta. Kiertotalouden ja ylipäätään kestävän toiminta-
tavan näkökulmasta on puolestaan merkitystä sillä, miten 
käytettävissä olevien kierrätysravinteiden käyttö ja mine-
raalilannoitteilla hoidettava täydennyslannoitus käytän-
nössä toteutetaan.

Vaikka lannan ravinteet näyttävät jakaantuneen alueelli-
sesti melko tasaisesti, voi paikallisia keskittymiä silti olla, 
edellä mainituista pitkistä kuljetusmatkoista johtuen. 
Optimaalisessa tapauksessa kokonaislannoitus on kasvien 
tarpeen ja ympäristövaikutusten näkökulmasta kestävällä 
tasolla.

Lannan kestävä käyttö ja sen edistäminen ovat paikallisia 
tilatason kysymyksiä, joilla on alueellinen tai jopa valta-
kunnallinen merkitys. Pelloilla huomio tulee kiinnittää 
kasvulohkoihin ja kuivatusvesien laatuun. Erityisesti edis-
tettäessä lannan käyttöä ympäristön kannalta kestävään 
suuntaan, on oleellista tunnistaa ja identifioida lannan 
käyttömäärät lohkotasolla, lannan levitystekniikka ja 
ajoitus, sekä kuinka suuri mineraalilannoitteiden korvaus-
potentiaali lannan ravinteilla on.

Vesistön ravinnekuormitus muuttaa myös 
kalastoa

Maatalouden ravinteita vuotaa vesistöihin kuivatusvesien 
mukana. Pääsääntöisesti on helpompaa ja halvempaa estää 
vahinkoa syntymästä kuin korjata sen aiheuttamia vaiku-
tuksia. Suomen vesistöjen osalta ollaan ainakin paikoi-
tellen kuitenkin siinä tilanteessa, että pelkkä ennaltaeh-
käisy maalla ei enää riittäisi korjaamaan vahinkoja, vaan 
toimenpiteitä tarvitaan myös itse vesistöissä. Vesistössä 
tehtävillä kunnostuksilla voidaan saada näkyvämpiä ja 
nopeampia vaikutuksia kuin mitä pelkän maalta tulevan 
kuormituksen lisähillitseminen tuottaisi. Siksi vesistökun-
nostustoimenpiteet, kuten hoitokalastus, tulisikin nähdä 
entistä selvemmin yhtenä monista keinoista myös vesien 
ravinnekuormituksen ongelmien hoidossa.

Kun ulkoinen kuormitus lisää järvien veden ja sedimentin 
fosforipitoisuuksia, biologisen tuotannon kasvu vaikuttaa 
aikaa myöten myös kalastoon. Ensin biomassat alkavat 
kasvaa ja kun rehevöityminen etenee ja vesi samenee, 
olosuhteet alkavat suosia särkikaloja. Kuormitetuissa 
järvissä myös petokalojen osuus kalastossa pienenee (mm. 
Olin ym. 2013). Myös valikoiva, särkikaloja välttelevä 
kalastus kasvattaa särkikalojen biomassaa edelleen.
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Rehevimmissä suomalaisissa järvissä kalamäärä on koeka-
lastuksien perusteella jopa kymmenen kertaa korke-
ampi kuin karuissa järvissä ja särkikalojen osuus biomas-
sasta on usein suuri jo lievästi rehevöityneissä järvissä. 
Ravintoketjukunnostuksien tuloksista on todettu, että 
sinilevä- ja särkikalavaltaisten järvien tehokalastuksella 
poistettavan määrän tavoitetason voi arvioida kasvu-
kauden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella (Jeppesen 
& Sammalkorpi 2002). Sen perusteella esimerkiksi fosfo-
ripitoisuudella 50 µg/l olisi kunnostettavan järven saalis-
tavoite intensiivivaiheessa 129 kg/ha/vuosi.

Hoitokalastamalla fosforia saadaan pois 
vesistöistä

Vesistökunnostuksessa päähuomio on fosforin poistossa. 
Nykyisellä ammattimaisella ja vapaa-ajan kalastuksella, 
jonka vuosisaalis on alle 7 kg/ha, poistuu fosforia vesis-
töistä 120 tn ja typpeä 410 tn vuodessa. Etenkin kuor-
mitettuja ja särkikalavaltaisia järviämme voi pitää keski-
määrin selvästi alikalastettuina. Rehevän järven kunnos-
tuksessa biomanipulaatiolla on kaksi vaihetta. Ensin 
vähennetään biomassaa täysimääräisellä hoitokalastuk-
sella ja seuraavassa vaiheessa pyritään ylläpitämään tämä 
saavutettu biomassataso ylläpitävällä hoitokalastuksella.

Tällä hetkellä pelkästään hyvässä tai sitä paremmassa 
tilassa olevien vesistöjen tilan ylläpitäminen hoitoka-
lastamalla voisi tarkoittaa 360 fosforitonnin poistoa 
vuodessa. Alle hyvässä tilassa olevissa vesistöissä ensim-
mäisen vaiheen poistokalastus tarkoittaisi yhteensä noin 
300 fosforitonnia ja ylläpitävä toisen vaiheen hoitoka-
lastus noin 94 fosforitonnia vuodessa.

Vesienhoitoa pelloilla ja vesistöissä
Sisäisen ja ulkoisen kuormituksen taso ja valuma-alueiden 
ominaisuudet vaikuttavat mitä ja kuinka paljon toimen-
piteitä kannattaa tehdä. Vesistökunnostustoimenpiteillä 
yhdessä valuma-aluetoimenpiteiden kanssa on suuret 
mahdollisuudet parantaa vesien tilaa. Hoitokalastuksen 
tarvetta on todennäköisesti suurella osalla tyydyttävään 
ja välttävään tilaan luokitelluista yli 700 järvestä, joiden 
pinta-ala on yli 4000 km². Taulukkoon 3 on koottu vesi-
puitedirektiivin mukaiset kuormituksen alentamistavoit-
teet ja laskennallinen hoitokalastuspotentiaali ravinteiden 
poistajana vesistöistä.

Vesistöt ovat kiinteässä yhteydessä valuma-alueeseensa. 
Veden ja ravinteiden luontainen liikesuunta on yksisuun-
tainen, valuma-alueilta vesistöihin. Vesisuojelutoimenpiteet 

Fosfori tn/v Typpi tn/v

Suomen vesien- ja merenhoidon ravinnekuormituksen vähennystavoite Itämerelle 440 6 600

Nykyinen ammatti- ja vapaa-ajan kalastus, fosforin poistuma vesistöstä 120 410

Tehokalastusvaiheen P poistumapotentiaali - alle hyvän tilan vesistöt 300 1020

Hoitotarve - alle hyvän tilan vesistöt 94

Hoitotarve – vähintään hyvän tilan vesistöt 360 2390

Taulukko 3. Ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet ja hoitokalastuspotentiaali
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ovat jo kauan ajateltu tehtäväksi siellä missä kuormitus 
käynnistyy, lähteillään. Tämä periaate on edelleen hyvä ja 
käyttökelpoinen. Vesistöjen tilan ylläpitämiseksi ja paranta-
miseksi yhtä tehokkaita ovat myös kunnostustoimenpiteet, 
esim. hoitokalastus. Kalasaaliin mukana poistettua fosfori-
määrää voidaan verrata valuma-alueen pelloilla toteutetta-
vaan ympäristötoimenpiteeseen laskemalla kuinka monella 
peltohehtaarilla ympäristötoimenpidettä tulisi toteuttaa, 
että sillä saataisiin vastaava fosforin vähenemä aikaiseksi.

Hoitokalastuksen saalis- ja ravinnemäärien sekä lannan 
ravinnesisällön arvioinnin osalta esitettyihin lukuihin 
sisältyy epävarmuuksia ja tarvetta lisätutkimukselle on. 
Lannan ympäristövaikutuksista on Suomessa tutki-
mustietoa melko niukasti ja lähinnä vain karjanlannan 
käytöstä, mutta sikaloiden lietelannan tai siipikarjan-
lannan käytöstä ei lainkaan. 
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Viemäriverkostossa kul kevista 
ylimääräisistä vesistä on monen-
laista haittaa. Ne voivat mm. 
aiheuttaa verkostoylivuotoja ja 

tarvetta prosessiohituksille sekä lisäkustan-
nuksia pumppausten ja käsittelyn kautta. 
Mitä tarkemmalla paikkaresoluutiolla näistä 
tekijöistä on tieto, sitä tarkemmin pystytään 
kohdentamaan toimet, joilla vuotovesiin 
pystytään puuttumaan. Yleisesti vuotove-
sien osuutta pidetään verkoston kunnon ja 
sitä kautta saneeraustarpeen indikaattorina.

Verkoston vuotoprosentin lisäksi on hyödyl-
listä tietää mikä tässä ylimääräisessä vedessä 
on eri fraktioiden osuus; kuinka suuri osa 
on verkostoon pintavaluntana päätynyttä 
hulevettä ja kuinka paljon maaperän läpi 
suotautunutta vettä - sadevettä, pohja-
vettä tai vedenjakeluverkon vuotovettä. 
Pintavalunta ja suotautuminen kertovat 
eri asioita verkoston kunnosta ja toimi-
vuudesta. Jos erillisviemäröidylle verkos-
toalueelle päätyy paljon pintavaluntaa, on 
hulevesien johtaminen alueella todennä-
köisesti puutteellista. Tämä voi tarkoittaa, 
että hulevesijärjestelyt eivät toimi riittävän 
hyvin tai että viemäriin johdetaan katto-
vesiä. Hulevesien kokonaismäärään ei vält-
tämättä tällaisella alueella voida merkittä-
västi vaikuttaa esim. saneeraamalla. Sen 
sijaan, jos verkostoon suotautuu vettä 
maaperän läpi, on verkoston rakenteissa 
puutteita; kaivoissa tai putkissa voi olla 
rakenteellisia vikoja tai puuttuvia tiivisteitä 
ja näiden kautta vettä pääsee verkostoon 
sisälle, minkä vuoksi erilaisten saneeraus-

toimenpiteiden avulla on mahdollista saada 
verkoston kokonaisvirtaamaa pienennettyä.

Virtaamatietojen saanti kattavasti ja jatku-
vasti koko verkoston alueelta olisi tarkoi-
tuksenmukaista, kun halutaan selvittää 
verkoston alueiden vuotovesitilanne. Tähän 
pumppaamot voisivat olla erinomainen apu: 
niitä on jo valmiiksi olemassa eri puolilla 
verkostoa, usein ne on kytketty kauko-
käyttöjärjestelmään ja niiltä on mahdol-
lista saada tieto pumpatuista vesimääristä, 
tyypillisesti kerran tunnissa. Näin verkosto 
tulee jaettua erikokoisiin pumppaamoaluei-
siin, ja jos virtaamatiedon laatu on hyvä, ei 
kalliita ja muutostöitä edellyttäviä lisämit-
tareita tarvita verkostoon välttämättä lain-
kaan. Pumppaamot ovat ikään kuin vuoto-
vesianalyysien kannalta valmista ”infraa 
infrassa”.

Pumppaamodatan laatu
Edellytyksenä pumppaamodatojen hyödyn-
tämiselle on, että pumppaamoilta saatava 
virtaamatieto on riittävän luotettavaa 
oikeiden johtopäätösten tekemiseksi. 
Viime vuosina Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut –kuntayhtymässä (HSY) on 
huomattu, ettei pumppaamoilta saatava 
virtaamatieto useinkaan ole riittävän laadu-
kasta vuotovesiarvioiden tekemiseen.  
Virtaamatietojen laatuongelmiin on useita 
eri syitä, jotka liittyvät osittain tiedon-
siirron ongelmiin ja osittain tapaan, jolla 
erityyppisillä pumppaamoilla automatiikka 
määrittää virtaaman.

Jätevedenpumppaamot ovat kiinteää ”infraa infrassa” ja niiltä voidaan kaukokäyttöjärjestelmän kautta 
saada määräajoin tieto pumpatusta vesimäärästä. Siten ne mahdollistaisivat viemäriverkoston vuo-
tovesien määrän ja lähteiden kartoittamiseen koko verkoston kattavasti, usein varsin hyvällä paikka-
resoluutiolla ja kohtuullisilla kustannuksilla. Virtaamatiedon laatu täytyy kuitenkin saada kohdalleen, 
ennen kuin järjestelmä on valjastettavissa vuotovesien määrän vähentämiseen.

Verkostoautomaatio ja viemäreiden 
vuotovesien vähentäminen
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Valtaosalla HSY:n pumppaamoista astiamittaus on 
ainut tapa, jonka pohjalta automaatio arvioi virtaaman. 
Magneettimittareita on vain harvalla pumppaamolla. 
HSY:llä on muutama pumppaamo, joilta on saatavana 
usealla eri tavalla määritetty virtaamatieto. Kuvassa 1 on 
esimerkki virtaamatiedoista tällaiselta pumppaamolta, 
jolla on käytössä magneettimittari, astiamittaukseen 
perustuva virtaama-arvio ja pumppujen käyntiaikoihin ja 
pumpun tuottokäyrään perustuva virtaama-arvio.

Virtaaman määritystavoista luotettavimpana voidaan 
pitää magneettimittaria. Kuvasta 1 nähdään, että kolmen 
rinnakkaisen virtaama-arvion välillä on jatkuva tasoero 
– magneettimittari antaa tyypil-
lisesti muita korkeimpia arvoja ja 
astiamittaus matalimpia. Syynä on 
todennäköisesti ainakin astiamit-
taukseen perustuvassa virtaama-
arviossa virheellinen asetus-
arvo pumppukaivon tilavuudelle. 
Astiamittaukseen virhettä voi tulla 
myös siitä, jos pumppaamoon virtaa 
vettä samaan aikaan kun pumppu 
on päällä. Tämä ei kuitenkaan 
yksin selitä eroa magneettimittarin 
arvoihin. Tuottokäyrien avulla arvi-
oituna virhettä aiheuttaa se, ettei 
pumpuille välttämättä ole alun 
perinkään syötetty oikeata käyrää 
ja toisaalta tuotto heikkenee ajan 
myötä, jolloin alkuperäiset käyrät 
eivät enää päde.

Määritystavan lisäksi virhettä ja 
eroavaisuuksia eri virtaamaluke-
mien välille voivat aiheuttaa tiedon-
siirtokatkokset. Kun tiedonsiirrossa 
tapahtuu katkos, tämä vaikuttaa 
järjestelmän ohjelmoinnista riip-
puen lukemiin esim. siten, että 
järjestelmä korvaa puuttuvan tiedon 
viimeisimmän onnistuneen tiedon-
siirron tunnin tiedolla niin kauan 
kuin katkos kestää tai pumppaamo 
lähettää katkoksen ajan nollavir-
taamaa. Kummassakin tapauksessa 
katkoksen jälkeen näkyy virtaa-
missa huomattava piikki, kun koko 
katkoksen aikainen virtaama ilmoi-
tetaan yhden tunnin arvona. Tämä 
ilmiö näkyy kuvasta 2, joka esittää 
tilannetta eri pumppaamolla kuin 
kuva 1.

Kuvasta 2 nähdään myös, että tällä toisella pumppaa-
molla on samantyyppinen systemaattinen ero eri virtaa-
malukujen välillä kuin kuvassa 1. Tällä kertaa magneet-
timittari näyttää virtaamalle alhaisinta lukemaa ja muut 
tätä suurempia arvoja.

Vuotovesien määrän ja lähteiden hahmotta-
minen virtaamatiedon ja sadannan avulla

Vertaamalla verkoston virtaamia ja tapahtuneita sadantoja 
voidaan saada käsitys verkoston eri alueiden vuotovesistä. 
Sadantatieto voi olla peräisin joko sadetutkasta, sademit-
tarista tai näiden yhdistelmästä ja kuten virtaamatietojen 

Kuva 1. Virtaamalukemat pumppaamolla, jolla käytössä kolme samanaikaista 
virtaaman määritystapaa.

Kuva 2. Esimerkki suuresta hetkellisestä vaihtelusta.
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tapauksessa, sadantatietoihinkin 
liittyy laatueroja. Sadetutkasta 
saatava raakadata yksinään 
ei ole sateen määrän suhteen 
kovin luotettavaa. Sadetutka 
sen sijaan näkee kattavasti, 
missä sataa ja missä ei. Kun 
sadetutkan tarjoamaan, maan-
tieteellisesti kattavaan sadanta-
arvioon liitetään yksittäisillä 
sademittareilla mitattu, luotet-
tava, mutta maantieteellisesti 
kattamaton tieto sadannasta, 
saadaan ns. sovitettua sadetut-
kadataa, joka on sekä ajan että 
paikan suhteen korkealaatuista. 
Ilmatieteen laitos tarjoaakin 
nykyään tällaista sovitettua 
sadetutkadataa, joka antaa erin-
omaisen arvion sadannasta. 
Nyrkkisääntönä on, että sovi-
tettua sadetutkadataa kannattaa 
käyttää aina, kun tarkasteltavan 
alueen pinta-ala on yli 1 km² – 
viemäriverkostojen tapauksessa 
siis lähes aina. Sademittari antaa 
luotettavimman sadantaesti-
maatin vain silloin, kun tarkas-
teltava alue on pieni ja sademit-
tari sijaitsee alueen sisällä.

Virtaama- ja sadantatie-
tojen laatu on tärkeä tekijä, 
kun lähdetään selvittämään 
verkoston alueiden vuotovesiä 
ja reagointia erilaisiin sadeta-
pahtumiin. Aalto-yliopistossa 
alueellisia vuotovesiä on selvi-
tetty viimeksi Kukka Pasosen 
ja Anssi Yrjölän diplomitöissä. 
Pasosen lopputyössä tarkas-
teltiin viemärilinjassa peräk-
käin olevaa neljää suurehkoa 
pumppaamoa. Työssä tarkas-
teluun käytettiin matemaattista mallia, jossa huomioi-
tiin mm. yläjuoksulla olevan pumppaamon virtaama. 
Lähtötietojen laatu aiheutti kuitenkin ongelmia, jotka 
ilmenevät kuvasta 3.

Kuvassa 3 nähdään vihreällä (ylin käyrä) pumppaamolta 
saatu virtaamatieto. Virtaaman kasvaessa vaikuttaa siltä, 
että virtaama-arvo nousee selvästi todellista korkeammaksi, 
ts. virtaama skaalautuu selvästi suuremmaksi kuin se todel-

lisuudessa on. Tämä näkyy kuvassa 4 ongelmina loppu-
työn matemaattisessa mallissa ja tulosten tulkinnassa.

Vuotovesien muodostumista kuvaavan mallin ns. jään-
nöstermit eli residuaalit on esitetty kuvassa 4. Jos malli 
kuvastaa onnistuneesti todellisuutta, jäännöstermien arvot 
heilahtelevat satunnaisesti nollan molemmin puolin eli 
mallin antama virhe on lähellä nollaa. Pasosen loppu-
työssä kuitenkin jäännöstermeihin jäi huomattavia piik-

Kuva 4. Mallin jäännöstermit: nollasta selvästi poikkeavat arvot kertovat joko 
virheellisistä virtaama-lukemista tai siitä, että mallin rakenne on väärä.

Kuva 3. Esimerkki kohteesta, jossa virtaaman suuret arvot eivät vaikuta 
luotettavilta.
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kejä, eli malli ei pystynyt toistamaan epärealistisien suuria 
virtaamia. Käytännössä ongelmat virtaamatiedoissa aihe-
uttivat sen, ettei tulosten perusteella ollut mahdollista 
varmasti sanoa, oliko käytetty malli väärä vai olisiko se 
voinut toimia, jollei virtaamadata olisi ollut virheellistä.

Anssi Yrjölän diplomityössä rakennettiin Espoon 
Otaniemessä sijaitsevan Teekkarikylän viemäriverkostosta 
hydraulinen malli. Lähtöoletuksena oli, että verkosto on 
vanhaa ja huonokuntoista ja alueelta muodostuu siten 
paljon vuotovesiä. Mallista rakennettiin yksityiskoh-
tainen eli siinä olivat mukana kaikki alueen putket ja 
kaivot. Virtaama mitattiin ultraäänimittarilla. Ennakko-
oletuksista poiketen selvisi, että tarkasteluajanjaksolla 
Teekkarikylän viemärivirtaamasta alle 6 prosenttia oli 
vuotovesiä! On mahdollista että Otaniemen alueen vuoto-
vedet muodostuvat Teekkarikylän alajuoksulla tai sitten 
perimätieto alueen vuotavuudesta ei pidä paikkaansa. 
Tehty tarkastelu kuvastaa toisaalta vuotovesiarvioinnissa 
käytettävän paikkaresoluution merkitystä ja toisaalta sitä, 
kuinka perimätieto ei aina välttämättä pidä paikkaansa.

Tulevaisuus

Parhaillaan sekä Aalto-yliopistossa että HSY:llä tutki-
taan vuotovesianalysointiin sopivaa algoritmia ja 
datojen käsittelyn ja analysoinnin toteuttamista 
käytännössä. Tulevaisuuden visiona on, että HSY:n 
verkostosta saataisiin luotettava virtaamatieto noin 
sadalta verkostoalueelta ja tätä virtaamatietoa käytet-
täisiin yhdessä sadantatiedon kanssa kunkin alueen 
vuotavuuden määrittelemiseen. Työ on aloitettu teet-
tämällä yleissuunnitelma mahdollisista mittausalueista. 
Alueiden määrittelyn lähtökohtana on ollut hyödyntää 
olemassa olevien pumppaamoiden tuottamaa virtaa-
madataa ja tarpeen mukaan luoda uusia mitta-asemia 
kattavan virtaamadatan saamiseksi.  Lisäksi HSY on 
osana ÄlykäsVesi –hanketta kehittänyt järjestelmän, 
joka korjaa selvästi virheelliset virtaamatiedot ja 
arvioi virtaamat esim. tiedonsiirron katkoksen ajalta. 
Tulevaisuuden haasteena on saada automaattinen 
vuotavuusanalyysi toteutettua kaikille pumppaamoalu-
eille ja visualisoitua olennaisimmat tulokset koskien 
HSY:n yli 500 pumppaamoa. 

Saintgobain

ePulse selvittää putkiston kunnon

Saint-Gobain PAM • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA • Strömberginkuja 2, 00380  HELSINKI 
Puh. 0207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi

ePulse tutkimus auttaa asiakasta saneerauskohteiden priorisoinnissa ja 
putkivuotojen ennaltaehkäisyssä. Tutkimus tehdään ilman kaivamista ja 
ilman putkistoon vietäviä laitteita. Echologics LLC:n kehittämä menetelmä 
perustuu paineiskun aiheuttaman aallon etenemisnopeuden analysointiin 
nesteen täyttämässä putkessa. Putkimateriaali voi olla teräs, valurauta tai 
kuitusementti. Kysy meiltä lisätietoja!
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Vesivoimarakentaminen tuo 
merkittäviä taloudellisia 
hyötyjä, mutta vaikuttaa nega-
tiivisesti erityisesti kalastuk-

seen, joka on alueen elinkeinojen ja ruoka-
turvan kulmakivi. Vesivoiman kehittä-
misen vaikutuksista on tehty useita arvi-
oita, joista monissa on mukana suoma-
laista vesiosaamista. Arvioiden suositukset 
on kuitenkin otettu huomioon vain osin. 
Tässä artikkelissa kuvaamme Mekongin 
vesivoimarakentamista ja siihen liittyviä 
haasteita, avaamme suomalaisten toimi-
joiden roolia Mekong-joella ja pohdimme 
mitä johtopäätöksiä Mekongilta voidaan 
tehdä laajemmin suomalaiseen vesiosaami-
seen liittyen.

Vesivoimalla sähköä ja 
talouskasvua

Vesivoiman rakentaminen Mekong-joella 
on edennyt nopeaa vauhtia. Mekongilla 
on tällä hetkellä noin 60 suurta vesivoi-
mahanketta ja suunnitteilla on 99 suurta 
hanketta lisää (Kuva 1 ja 2). Vesivoimaa 
rakennetaan ensisijaisesti tyydyttämään 
kasvavaa energiantarvetta: sähkönkulutus 
Mekong-joen alueella on kasvanut noin 10 
prosenttia vuodessa. Vesivoima parantaa 
alueellista energia- ja vesiturvallisuutta ja 
edistää siten yhteiskunnallista ja taloudel-
lista kehittymistä. Vesivoima on myös talo-
udellisesti merkittävää sijoitustoimintaa.

Mekong-joen vesistössä merkittävimpiä 
vesivoiman rakentajia ovat yläjuoksun 
maat Kiina ja Laos. Kiinassa energianku-

lutus kasvaa nopeasti ja ilmastopolitiikka 
ajaa sijoittamaan ilmastoystävällisempiin 
energiamuotoihin. Laosin oma energian-
tarve on pieni ja vesivoimaa rakennetaan 
lähinnä vientiä varten. Thaimaassa suurin 
osa vesivoimakapasiteetistä on jo hyödyn-
netty ja kansalaisvastustus vesivoimaa 
kohtaan on voimakasta. Thaimaa sijoit-
taakin vesivoimaan naapurimaissa Laosissa 
sekä Myanmarissa. Alajuoksun mailla 
Vietnamilla ja Kambodzhalla on myös 
omat vesivoimasuunnitelmansa.

Tämän hetken vesivoiman tuotantokapasi-
teetti joen valuma-alueella on 24 900 MW 
ja se tulee kasvamaan 60 000 MW:iin, 
jos nykyiset suunnitelmat toteutuvat. 
Vertailuksi Suomen vesivoimalaitosten 
yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 
3 100 MW (Åf-Consult Oy, 2016). 
Mekongin mittavasta kapasiteetista huoli-
matta suunnitellut vesivoimahankkeet 
eivät kuitenkaan riitä kattamaan alueen 
kasvavaa energian tarvetta. Tämän hetken 
vesivoimakapasiteetti kattaa 19 prosenttia 
nykyisestä sähköntarpeesta ja vuonna 
2050 olemassa olevien ja suunnitel-
tujen hankkeiden kapasiteetti kattaa arvi-
olta 15 – 22 prosenttia sähköntarpeesta. 
Kiinan puolella Yunnanin provinssissa vesi-
voimasta on ylitarjontaa ja sähköä pyritään 
viemään maan suuriin kasvukeskuksiin.

Viimeaikaisia merkittäviä vesivoimahank-
keita ovat pääuomaan rakennetut ja raken-
teilla olevat padot Kiinassa ja Laosissa. 
Vuonna 2014 Mekongin suurin vesivoima-
hanke Nuozhadu aloitti toimintansa Kiinan 

Mekong-joki Kaakkois-Aasiassa on yksi maailman suurimpia jokia, joka tarjoaa ruokaturvan miljoonille 
ihmisille. Joki on myös merkittävä energianlähde ja alueella on käynnissä globaalissakin mittakaavassa 
poikkeuksellisen voimakas vesivoiman rakentaminen.

Vesivoiman vaikutusten arviointia 
Mekong-joella – oppeja 
suomalaiselle vesiosaamiselle
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puolella Mekong-jokea. Nuozhadun pato on 262 metriä 
korkea, vesivoimakapasiteetti 5 850 MW ja säännöstely-
vara 12.3 km³. Nuozhadu on osa kuuden padon sarjaa, 
joista ensimmäinen valmistui vuonna 1993. Laosissa 
on aloitettu kahden padon rakentaminen Mekong-joen 
pääuomaan ja kolmannen on määrä alkaa vuonna 2017. 
Ensimmäinen Laosin pääuoman hanke on 1 260 MW:n 
Xayaburi Pohjois-Laosissa. Toinen on 260 MW:n Don 
Sahong Etelä-Laosissa ja kolmas 912 MW:n Pak Beng 
Pohjois-Laosissa.

Pääuoman padot ovat erityisen kiistanalaisia hank-
keita, sillä niiden negatiiviset vaikutukset etenkin vael-
luskaloille ovat suuria ja niiden rakentamista säätelee 

myös neljän alajuoksun maan vuonna 1995 solmima 
Mekongin sopimus. Samaan aikaan Laos ja useat muut 
maat ovat kuitenkin rakentaneet patoja myös Mekongin 
sivu-uomiin. Vaikka näiden patojen vaikutus virtaamiin 
on joissain tapauksissa jopa suurempi (Arias et al. 2014), 
keskustelu niiden vaikutuksista on jäänyt pääuoman 
patosuunnitelmien varjoon.

Tulvapulssi takaa suuret kalansaaliit – ja 
vesivoima uhkaa niitä

Mekong-joki on luonnon monimuotoisuudeltaan maail-
manlaajuisesti merkittävä vesistö. Joesta on kartoitettu 
yli tuhat kalalajia, joista merkittävä osa on vaelluskaloja. 
Monimuotoisuuden taustalla on monsuuni-ilmaston 
synnyttämä tulvapulssi. Joki tulvii vuosittain laajoille 
tulvatasangoille kuljettaen suuria määriä sediment-
tejä ja ravinteita jokiuomien ja tulvatasankojen välillä. 
Tulvapulssin ansiosta Mekong-joen ekologinen tuotta-
vuus onkin huomattavan suuri. Vuotuinen kalansaalis 
on noin 2,6 miljoonaa tonnia ja sen arvoksi on arvioitu 
3,9 – 7 miljardia Yhdysvaltain dollaria (MRC, 2010). 
Vertailun vuoksi todettakoon, että Itämeren vuotuinen 
kalansaalis vuonna 2015 oli noin 648 000 tonnia, josta 
Suomen osuus oli noin 146 000 tonnia (Auvinen et al., 
2016). Kalastus onkin Mekongilla yksi tärkeimmistä elin-
keinoista (Kuva 3) ja sillä on erittäin tärkeä rooli myös 
alueellisen ruokaturvan kannalta. Maasta riippuen kalat 
ja muut vesieliöt muodostavat 40 – 70 prosenttia kulute-
tusta eläinproteiinista. Osuus on maailman korkeimpia.

Mekongilla tehdyt vaikutusarvioinnit –joista monissa 
on mukana suomalaista osaamista– osoittavat, että vesi-
voima vaikuttaa erityisen voimakkaasti kalakantoihin. 
Padot estävät vaelluskalojen luontaisen liikkumisen (Ziv 
et al., 2012) ja vesivoiman säännöstely muuttaa virtaamia 
ja elintärkeää tulvapulssia (Lauri et al., 2012; Arias et 

Kuva 1. Vesivoimahankkeet Mekong-joen valuma-alueella 
(Muokattu Räsänen et al., 2017). Kuva 2. Nam Ngouang -vesivoimahanke Laosissa. 
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al., 2014). Vesivoimarakentamisen edetessä vaikutukset 
kumuloituvat ja ovat voimakkaimmat alajuoksulla. 
Arvioiden mukaan vesivoima heikentää vesiekosysteemien 
perustuotantoa ja voi vähentää vaelluskalojen biomassaa 
jopa 50 prosenttia (Ziv et al., 2012).

Kokonaisuudessaan vesivoiman pelätään vähentävän 
vuotuista kalansaalista 550 000 – 800 000 tonnia (ICEM, 
2010), joka vastaa noin jopa yli 20 miljoonan ihmisen 
vuotuista kalankulutusta. Patoaltaat varastoivat myös 
suuria määriä sedimenttejä ja ravinteita vähentäen niiden 
kulkeutumista tulvatasangoille ja jokisuistoon (Kummu 
et al., 2010), joka on Vietnamin yksi tärkeimpiä maata-
lousalueita. Kun Mekongin alueen väestö ja ruoantarve 
kasvavat jatkuvasti, on tilanne erittäin haastava.

Vesivoima ja yhteiskunnallinen muutos
Vesivoima tuo mahdollisuuksia alueen taloudelliselle ja 
yhteiskunnalliselle kehitykselle, mutta suurena haasteena 
on menetettyjen elinkeinojen korvaaminen, ruokaturvan 
säilyttäminen ja hyötyjen ja haittojen oikeudenmukainen 
jakautuminen. Kalansaaliiden pieneneminen vaikuttaa 
miljoonien ihmisten elinkeinoihin: heidän on löydettävä 
uusia elinkeinon lähteitä ja riittävän ruoansaannin takaa-

miseksi kaloista saatu eläinproteiini on korvattava muilla 
proteiinin lähteillä. Tämä taas aiheuttaa uusia haasteita, sillä 
patojen aiheuttaman kalaproteiinin häviämisen korvaa-
minen esimerkiksi siipi-, sika- ja nautakarjalla kasvattaisi 
huomattavasti maatalouden käyttämää maa-alaa ja veden-
käyttöä alueella (Orr et al., 2012). Vaihtoehtona on ruoan 
tuontiriippuvuuden lisääntyminen.

Vesivoiman hyödyt ovat yleensä suurimmat kaupun-
geissa, joissa parantunut energian saatavuus mahdollistaa 
sekä palveluja että teollistumista. Vesivoimarakentamisen 
myötä joesta saatavat hyödyt keskittyvät valtiolle ja yksi-
tyisille toimijoille: suurimpina häviäjinä ovat kalastajat 
sekä muut jokiekosysteemin luonnonvaroja hyödyntävät 
yhteisöt (Keskinen & Käkönen 2005). Tämä hyötyjen ja 
haittojen epätasainen jakautuminen näkyy myös maiden 
välillä. Yläjuoksun mailla Kiinalla ja Laosilla on suurin 
vesivoimapotentiaali –ja siten merkittävä hyöty nykyi-
sestä kehityssuunnasta – kun taas alajuoksun maissa 
Kambodzhassa ja Vietnamissa kalastuksella ja maatalou-
della on merkittävä rooli.

Laajamittainen vesivoimakehitys on läheisesti kytkök-
sissä yhteiskunnalliseen muutokseen, jonka ajureina ovat 
talouskasvu, kaupungistuminen ja luonnonvaroista saata-
vien hyötyjen keskittyminen ja mittaaminen pääosin 
rahassa. Vesivoimakehityksen voidaan myös itsessään 
nähdä aiheuttavan yhteiskunnallisia muutoksia. Oleellista 
näissä muutoksissa on se, että ne tapahtuisivat hallitusti 
ja oikeudenmukaisesti. Vaarana on, että heikoimmassa 
asemassa olevat ihmisryhmät kuten maattomat kalastajat 
jäävät pysyvään köyhyysloukkuun.

Kestävän kehityksen kannalta jokialueen maiden välinen 
yhteistyö on tärkeää. Vuonna 1995 neljä alajuoksun 
maata eli Laos, Thaimaa, Kambodzha ja Vietnam allekir-
joittivat Mekongin sopimuksen, jonka pohjalta perustet-
tiin Mekongin jokikomissio (Mekong River Commission) 
edistämään yhteistyötä ja jokialueen kestävää kehitystä. 
Kiina ja Myanmar jättäytyivät Mekong-sopimuksen ulko-
puolelle. Mekongin jokikomissio on kuitenkin kärsinyt 
toimeenpanovallan puutteesta sekä poliittisista kiistoista 
jäsenmaiden välillä. Vesivoiman kehittäminen on merkit-
tävin komission toimintaa halvaannuttanut tekijä: vesi-
voimasuunnitelmat ja niiden vaikutusten arvioinnit aihe-
uttavat suuria näkemyseroja maiden välillä ja arviointien 
tulosten tulkintaa värittävät kunkin maan vesivoimasta 
saamat hyödyt tai haitat.

Tässä mielessä kiinnostavaa on, että viime vuonna perus-
tettiin Kiinan aloitteesta Lancang-Mekong yhteistyöme-
kanismi (Lancang-Mekong Cooperation Mechanism) 
edistämään alueen maiden yhteistyötä. Mekanismin voi 

Kuva 3. Kalastus on Mekong-joella yksi tärkeimmistä elin-
keinoista ja ruokaturvallisuuden kulmakivi. 
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nähdä myös Kiinan vaihtoehtona liian länsi-
maiseksi ja kestävään kehitykseen sitoutuneeksi 
mielletylle jokikomissiolle. Kiinan oma toiminta 
Mekongilla on tähän saakka ollut hyvin vesivoi-
mamyönteistä (Matthews & Motta 2016), ja 
onkin mielenkiintoista nähdä millaiseksi tämän 
yhteistyömekanismin –johon sitoutuivat kaikki 
kuusi Mekongin maata– toiminta muodostuu.

Suomalaisten rooli Mekong-joella
Suomalaisten rooli Mekongin kehityksen arvi-
oinnissa on ollut merkittävä. Suomi on tukenut 
kehitysyhteistyövaroin niin Mekongin joki-
komissiota ja Aasian kehityspankin ns. suur-
Mekongin ohjelmaa (Greater Mekong Subregion 
Programme) kuin monia muita alueellisia toimi-
joita Kansainvälisestä luonnonsuojeluliitosta 
(International Union for Conservation of Nature) 
paikallisiin kansalaisjärjestöihin. Suomalaiset 
tutkijat ja yritykset ovat yhdessä paikallisten 
toimijoiden kanssa arvioineet vesivoiman vaiku-
tuksia eri näkökulmista ja osallistuneet vesiva-
rojen hallinnan kehittämiseen. Toisaalta Mekong-
joen tilanteen haasteellisuus on jättänyt jälkensä ja 
esimerkiksi Pöyryn toiminta Xayaburin patosuun-
nitelmiin liittyen herätti kansalaisjärjestökentässä 
voimakasta kritiikkiä.

Oma kokemuksemme on, että alueen toimijat 
arvostavat suomalaista vesiosaamista. Tässä 
merkittävää on ollut toiminta eri yhteiskunnan 
sektoreilla, toiminnan johdonmukaisuus ja avoi-
muus sekä yhteistyön pitkäkestoisuus. Suomi on 
tukenut esimerkiksi Vietnamia vuosikymmeniä 
ja Aalto-yliopisto/Teknillinen korkeakoulu on 
toiminut alueella yhdessä Suomen ympäristö-
keskuksen (SYKE) ja YVA Oy:n kanssa vuodesta 
2001 saakka. Myöskään maamme pienuutta ja 
neutraalia mainetta ei pidä väheksyä: suurval-
tojen ja entisten siirtomaaisäntien toimia alueella 
ohjaavat usein aivan eri tavalla poliittiset motiivit.

Tähän liittyen merkittävää on myös Suomen 
kansainvälinen maine rajavesiyhteistyön edistä-
jänä. Suomi on ollut alullepanijana niin YK:n 
vesistöyleissopimuksessa (UN Watercourses 
Convention) kuin rajavesistösopimuksessa 
(UNECE Water Convention) ja tukenut 
vuosikausia alueellista yhteistyötä esimerkiksi 
Mekongilla, Niilillä ja Keski-Aasiassa. Tähän 
liittyen iso symbolinen ele oli se, että Vietnam 
oli vesistöyleissopimuksen 35. ratifioija, jonka 

AALTO YLIOPISTON VESI JA 
KEHITYS -RYHMÄ on julkaissut 
yli 50 Mekong-jokaea käsittele-
vää tieteellistä artikkelia, kirjaa ja 
kirjan kappaletta. Viimeisimpänä 
ryhmä on tutkinut mm. patojen 
säännöstelyn aiheuttamia virtaa-
mavaikutuksia sekä laajemmin ve-
den, ruoan ja energian yhteyksiä. 
Lisäksi ryhmä on tehnyt uraauur-
tavaa tutkimusta Kaakkois-Aasian 
ilmastovaihteluiden saralla. Tutki-
musta on tehty yhteistyössä Me-
kong-joen alueen eri organisaati-
oiden kanssa ja tutkimustietoa on 
aktiivisesti kommunikoitu alueen 
toimijoille, kuten Mekongin joki-
komissioon ja alueen muille tut-
kimus- ja viranomaisorganisaa-
tioille. Tiedon toivotaan heidän 
kauttaan tukevan päätöksente-
koa ja kestävää kehitystä alueella. 
Tässä laatikossa teemme lyhyen 
yhteenvedon kolmesta uudesta 
Mekong-tutkimuksestamme.

PATOJEN VAIKUTUSTA MEKON-
GIN VIRTAAMIIN on tähän men-
nessä arvioitu lähinnä matemaat-
tisilla malleilla puutteellisten vir-
taamahavaintojen vuoksi. Käyttä-
en viimeisimpiä virtaamahavain-
toja, Räsänen et al. (Räsänen et al., 
2017) analysoi miten Mekong-joen 
yläjuoksun vesivoimahankkeet Kii-
nassa ovat vaikuttaneet havaittui-
hin virtaamiin. Ensimmäinen ylä-
juoksun pato valmistui 1993 ja vii-
meisin 2014. Virtaamien havaittiin 
muuttuneen merkittävästi vuo-
desta 2011 lähtien ja olivat suurim-
mat vuonna 2014. Vesivoimaope-
raatiot kasvattivat kuivan kauden 
virtaamia, pienensivät sadekau-
den virtaamia ja aiheuttivat suu-
ria ja nopeita virtaamavaihteluita. 
Virtaamamuutokset olivat havait-
tavissa yli 2000 km alajuoksulla 
Kambodžassa ja niiden ennuste-
taan pienentävän Mekong-joen 
ekologista tuottavuutta. Samalla 
tutkimuksessa vahvistettiin aikai-
sempia ennusteita vesivoiman vir-
taamamuutoksista: YVA Oy:n ma-

temaattisiin malleihin perustuvat 
virtaamamuutosennusteet vasta-
sivat suhteellisen tarkasti havaittu-
ja virtaamamuutoksia.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTIEN 
LISÄKSI olemme tarkastelleet ve-
den, ruoan ja energian kytköksiä 
laajemmin (Keskinen et al. 2016a 
& 2016b). Keskinen et al. (2016a) 
pohtii artikkelissaan niin sanottua 
nexuksen määritelmää ja analysoi 
mitä nexus-lähestymistavan to-
teuttaminen kansainvälissä rajave-
sistöissä tarkoittaa. Tutkimus ana-
lysoi Keski-Aasian, Etelä-Aasian ja 
Mekong-joen alueen kansainväli-
siä vesistöjä ja toteaa, että nexus-
lähestymistavan ja rajavesistöase-
telman huomioiminen yhdessä 
muodostavat toimivan ja moni-
puolisen lähtökohdan eri sektorei-
den ja maiden välisen yhteistyölle.

KAAKKOIS-AASIASSA monet 
elinkeinot ovat riippuvaisia mon-
suunisateista ja niiden välisestä 
kuivasta jaksosta. El Niño-eteläi-
nen värähtely (ENSO) taas vaikut-
taa sateiden voimakkuuteen sekä 
kuivuuden intensiteettiin merkit-
tävästi. Räsänen et al. (2016) ana-
lysoi kuinka ENSO on vaikuttanut 
alueen sadannan ja kuivuuksien 
vaihteluihin viimeisen reilun 300 
vuoden aikana analysoimalla sa-
danta-aineistoja ja puiden vuosi-
kasvuihin perustuvia kuivuusin-
deksejä. ENSO:lla ja Kaakkois-Aasi-
an ilmastolla havaittiin yhteys ko-
ko tutkimusjakson ajan, mutta vai-
kutukset ovat vaihdelleet heikom-
pien ja voimakkaampien jaksojen 
välillä. ENSO:n sadantavaikutuk-
sista löydettiin toistuvia ja ennus-
tettavia piirteitä mutta samalla 
merkittäviä vaihteluita. Artikkeli 
toteaakin, että ENSO:n vaikutus-
ten ennustamiseen liittyy epävar-
muuksia ja suosittelee toimen-
piteitä, jotka perustuvat epävar-
muuksien huomioimiseen ja yh-
teiskunnan toimintojen sopeutta-
miseen ilmastovaihteluihin.
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myötä tuo vuonna 1997 hyväksytty sopimus viimein 
astui voimaan. Ikävä kyllä Suomen ulkoasiainministeriö 
on luopumassa vuosikymmenten mittaisesta merkittä-
västä panostuksesta rajavesiyhteistyön edistämiseen. Tämä 
päätös on erityisen harmillinen nyt kun YK:n kansainvä-
liset vesisopimukset ovat viimein globaalisti voimassa ja 
tuki monenkeskiselle yhteistyölle on ylipäänsä tärkeämpää 
kuin koskaan.

Mitä oppeja Mekongilta suomalaiselle 
vesiosaamiselle?

Mekongin opit korostavat yhteiskunnan eri sektoreiden 
toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä, niin Mekongilla 
kuin Suomessa. Pitkäjänteinen yhteistyö Mekongin 
alueen toimijoiden kanssa on ollut erityisen tärkeää, sillä 
se on mahdollistanut hyvien suhteiden syntymisen ja siten 
tutkimustiedon ja muun vesiosaamisen hyödyntämisen 
laajasti alueen eri toimijoiden keskuudessa. Tutkimusta 
on tehty tiiviissä yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa 
ja sitä on hyödynnetty laajasti niin Mekongin jokikomis-
sion, paikallisten toimijoiden kuin kansainvälisten tutki-
muslaitosten toimesta.

Suomalaisen vesiosaamisen kestävän hyödyntämisen 
kannalta onkin erityisen tärkeää tunnistaa, että vesiosaa-
minen ei ole pelkästään vientiä ja voittojen tavoittelua, 
vaan se on myös pitkäaikaisia ihmissuhteita ja kumppa-
nuuksia, syvällistä kohdealueen tuntemusta, sekä aitoa 
kiinnostusta asiakkaan ja kohdealueen tarpeita kohtaan. 
Vesialan yhteistyölle Suomessa etuna on maamme 
pienuus: saman sektorin toimijat tuntevat toisensa ja 
esimerkiksi me Aalto-yliopiston tutkijat olemme käyneet 
aktiivista ja rikastuttavaa vuoropuhelua niin suomalaisten 
kansalaisjärjestöjen, yritysten kuin ulkoasiainministeriön 
kanssa. Tätä yhteistyötä ja vuoropuhelua on syytä ylläpitää 
ja kehittää edelleen.

Huomionarvoista on myös se, että vesiosaaminen on 
enemmän kuin veden hallintaa: veteen kytkeytyy lähes 
poikkeuksetta laajempia kysymyksiä esimerkiksi elinkei-
noihin, energiaan, ruokaturvaan ja ilmastoon liittyen. 
Vesi on siis tärkeä kehityksen mahdollistaja ja vesiva-
rojen käyttöön liittyy aina myös poliittinen ulottuvuus. 
Näin ollen tarvitsemme osaajia, jotka oman ydinosaami-
sensa lisäksi ymmärtävät veteen liittyviä haasteita laaja-
alaisesti ja pystyvät työskentelemään eri ammattialojen 
kanssa. Tarvitsemme ratkaisuja, jotka ottavat samanaikai-
sesti huomioon sosiaaliset, taloudelliset, ympäristölliset ja 
tekniset ulottuvuudet. Ratkaisujen kestävyys riippuu yhä 
useammin siitä, kuinka näiden ulottuvuuksien kytkökset 
huomioidaan – nopeasti kehittyvässä maailmassa eri 
sektorien ja alojen kytkökset tulevat yhä ilmeisemmäksi.

Apurahat

Apurahaa haetaan rekisteröitymällä 
verkko palveluun yhdistyksen kotisivulla 
www.mvtt.fi, täyttämällä ja lähettämällä 
siellä sähköinen apurahahakemuslomake 
liitteineen.

Lähetetty hakemus tulostetaan, 
allekirjoitetaan ja postitetaan ilman liitteitä 
toimistoomme:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Annankatu 29 A 18
00100 Helsinki

Muiden kuin kongressimatkoja koskevien 
hakemusten tulee olla perillä 30.9.2017 ja 
ne käsitellään 30.11.2017 mennessä.

Kongressimatkoja koskevien apurahojen 
hakuajat ovat:

 1.9.2017 – 28.2.2018 välillä 
verkkopalvelussa lähetetty ja 
allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus 
käsitellään 30.4.2018 mennessä.

 1.3.–31.8.2018 välillä verkkopalvelussa 
lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut 
hakemus käsitellään 31.10.2018 mennessä.

Hallituksemme käsittelee vain anomukset, 
joissa matka on hakuajan jälkeen.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan 
hakijoille kirjeitse. 

Tiedustelut 
puh. 09 694 0622, email: tuki@mvtt.fi.

Aatteellinen yhdistys, joka tukee vesitekniikan ja siihen 
liittyvän ympäristötekniikan sekä maaperän suojelun 
tutkimus- ja opetustoimintaa.

Apurahojen haku
2018
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Kyky toimia kansainvälisissä ympäristöissä nousee myös 
esille suomalaisen vesiosaamisen tasossa ja viennissä muihin 
maihin. Vesialan osaajien on ymmärrettävä kansainvä-
lisiä toimintaympäristöjä, eri kulttuureja, sekä veteen liit-
tyvien haasteiden ja tarpeiden eroavaisuuksia eri alueilla. 
Vesialan osaaminen kehittyy myös kovaa vauhtia ja meidän 
on pysyttävä mukana tässä globaalissa kehityksessä – tai 
mieluummin oltava edelläkävijöitä. Yliopistoissa on pyritty 
vastaamaan näihin tarpeisiin kehittämällä vesialan maisteri- 
ja tohtorikoulutusta, mutta alamme kehittyminen vaatii 
myös yliopistojen ulkopuolista panostusta.

Suomi voi siis profiloitua vesialan kansainvälisenä osaa-
jana ja vesiturvallisuuden edistäjänä kuten Suomen 
vesialan kansainvälisessä strategiassa on visioitu jo 
vuonna 2009 (UM et al., 2009). Tässä tärkeää ovat 
panostus vesialaan, pitkäkestoiset kumppanuudet 
Suomessa ja ulkomailla, paikallisiin oloihin mukautet-
tujen ratkaisumallien kehittäminen, kansainvälisten vesi-
sopimusten edistäminen sekä vesialan huippuosaajien 
kouluttaminen. 
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Tutkimusten mukaan (Lappeenrannan 
yliopisto, tutkimusraportti 6) käytössä olevat 
pumppaamot toimivat keskimäärin huonolla 
energiatehokkuudella kokonaishyötysuh-

teen ollessa enintään noin 40 prosenttia. Erilaisilla 
laite- ja säätötaparatkaisuilla on mahdollista säästää jopa 
35…50 prosenttia sähkönkulutuksessa.

Kuva esittää säästöpotentiaalia asukasluvun ja parannus-
luvun funktiona. Perusteet ovat:

• ominaiskulutus 200 l/d/as
• nostokorkeus; käyttövesi 60 m, jätevesi 30 m, raaka-

vesi 20 m
• teollisuuden osuus 10 prosenttia käyttöveden 

pumppausenergiasta

Vertailtavan vesilaitoksen tunnuslukujen poiketessa em. 
luvuista säästöarvo voidaan korjata lineaarisesti todellisten 
tunnuslukujen ja kuvan perustana olevien tunnuslukujen 
suhteella.

Syitä huonoon energiatehokkuuteen
• Pumput toimivat harvoin parhaalla hyötysuhteel-

laan, sillä toimintapisteisiin vaikuttavat painetasot ja 
virtaamat vaihtelevat verkostoissa kulutus- ja käyttöti-
lanteiden mukaan

• Pumppujen ylimitoitus on yleinen ongelma johtaen 
tarpeettoman suuren virtaaman aiheuttamiin 
painehäviöihin

• Kierroslukusäätö ei aina ole taloudellinen säätötapa 
etenkin nostokorkeuden muodostuessa suurelta osin 
staattisesta nostokorkeudesta

• Pumppujen kuluminen, pumppaamon painehäviöt, 
huonolla energiatehokkuudella toimivat moottorit ja 
voimansiirtomekanismit

• Pumppujen käynnistymis- ja säätötilanteissa pumppu 
saattaa käydä pitkän aikaa huonolla hyötysuhteella 
vesijohdon massahitauden ollessa suuri

• Pumppaamon häiriöt; esimerkiksi kavitointi, huono 
imuallashydrauliikka ja ilmaongelmat

• Virheelliset käyttötottumukset; esimerkiksi tarpeet-
tomat kierrätykset, kuristukset, verkostojen hydrauli-
sesti epätasapainoinen kuormitus ja tilanteeseen sopi-
maton pumppuyhdistelmä

Mittauksista ja korjauksista

Todellista energiatehokkuutta ja korjaavia toimenpiteitä ei 
voida määrittää ilman mittauksia. Mittaukset on tehtävä 
pienin väliajoin ja niin pitkän aikaa, että kaikki sisäiset 
ja ulkopuoliset tapahtumat, pumppuyhdistelmien, ohja-
usjärjestelmien sekä häviöiden vaikutukset tulevat rekis-
teröidyksi tilanteiden vaihdellessa verkostoissa ja pump-
paamossa. Jos mitattu energiatehokkuus osoittaa heikkoa 
arvoa, on syytä tehdä korjaavia toimenpiteitä. Korjaavat 
toimenpiteet voivat kohdistua esim. pumppujen ohjauk-
siin, yhdistelmiin ja laitevalintoihin. Useinkaan korjaavat 
toimenpiteet eivät vaadi suuria investointeja.

Energiatehokkuuden määrittelyt em. kriteereiden mukaan 
voidaan tehdä patentin FI 124877 B mukaisesti. Patentin 
menetelmäselostuksessa esitetään esimerkkejä sekä 
havainto, diagnoosi ja korjaustaulukko. 

Pumppausten energiatehokkuudesta

MARTTI PULLITEKSTI: e-mail: marttipulli@hotmail.com
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Eeva-Liisa Hallanaron, Erkki Santalan ja Sanna 
Vienosen toimittama ja Vesiyhdistyksen julkaise-
ma  kirja ”Vesien vuoksi. Suomalaisen vesiensuo-
jelun vaiheita” on mielenkiintoinen kokonaisesi-
tys maamme vesiensuojelun synnystä ja kehityk-
sestä sekä hieman myös sen tulevaisuudesta.

Tuore teos on laajan yhteistyön tulos. Kirjan 
toimittaneista keskimmäinen oli samalla 
puheenjohtajana kymmenen hengen toimi-
tuskunnassa. Näiden henkilöiden taustat ovat 

pääosin vesiensuojelun hallinnossa, metsäteollisuudessa ja 
vesiensuojeluyhdistyksissä. Toimituskunnan lisäksi hank-
keessa on ollut mukana lähes sata muuta henkilöä. Heistä 
31 henkilöä on haastateltu teokseen, 54 henkilöltä on 
saatu erikseen pyydettyjä kirjoituksia ja 12 taustatoimit-
tajaa on avustanut eri luvuissa. On erittäin arvokasta ja 
merkittävää, että alalla pitkään toimineiden hiljaista tietoa 
on kerätty ja koostettu tällä tavoin kirjan muotoon.

Monipuolinen taustatyö on mahdollistanut sen, että teos 
luo kiinnostavan kattauksen vesiensuojelun kokonaisuu-
teen sekä siihen liittyviin sidosryhmiin, niiden toimin-
toihin ja rooleihin.

Teoksessa on yhteensä 288 sivua ja 12 päälukua. Niissä 
käsitellään muun muassa vesiensuojelun perustan syntyä 
ja liikkeellelähtöä, yhdyskuntien ja teollisuuden ratkai-
suja, maa- ja metsätalouden vesiensuojelua, vesiensuo-
jelun hallintoa ja sen muutoksia, teollisuuden asenne-
muutosta, vesiensuojelun laajenemista muuhun ympäris-
tönsuojeluun sekä Euroopan unionin vaikutusta. Lopuksi 
pohditaan yhteenvedon kaltaisesti vesiensuojelun päät-
tymätöntä tehtävää. Kirjallisia lähteitä teoksessa on 136 
kappaletta.

Saatesanojen mukaan hankkeen tavoitteena on ollut 
valottaa vesiensuojelun vaiheita eri näkökulmista ja antaa 
esimerkkejä haasteista ja tilanteista, joita on kohdattu 
vuosien varrella. Nämä tavoitteet teos saavuttaa erittäin 
hyvin. Pääpaino on 1900-luvussa ja erityisesti sen jälkim-
mäisessä puoliskossa, jolloin vesiensuojelu alkoi toteutua 
yhdyskuntien ja teollisuuden osalta. Teos noteeraa kaivos-
teollisuuden viimeaikojen haasteet, joten tarkkana on 
syytä olla jatkossakin.

Teoksen alussa esitellään vesiensuojelun, maaseudun 
vesihuollon ja myös oleellisen vesilainsäädännön syntyä. 
Vuoden 1902 vesioikeuslaki sisälsi jo keskeisiä periaatteita 
kuten veden sulkemis-, muuttamis- ja pilaamiskiellon.

Vesiensuojelun moderni perusta alkoi syntyä 1950-luvulla, 
jolloin vielä edistettiin vahvasti vesivoiman rakentamista. 
Sen rinnalla kulkivat vesistöjärjestelyt: maankuivatus, 
tulvasuojelu sekä uittoväylien teko. Samoihin aikoihin alkoi 
myös syntyä kiinnostusta luonnonsuojeluun. Vuonna 1954 
asetettu vesiensuojelukomitea kokosi yleiskuvan Suomen 
vesistöjen tilasta. Metsäteollisuutta ja sen vientiä kehitet-
tiin voimakkaasti muun muassa Teollistamiskomiteassa 
sekä Talouspolitiikan perusohjelmassa.

Vesilain tultua voimaan vuonna 1962 tarvittiin jätevesien 
johtamiseen lupa, jota haettiin teollisuudessa ja kaupun-
geissakin vaihtelevasti. Yhdyskuntien vesiensuojelu edistyi 
ensin ja metsäteollisuuden myöhemmin. Vähitellen havait-
tiin, että kuormitusta tulee vesistöihin myös pelloilta, 
soilta ja metsistä. Teoksessa on kuitenkin unohtunut, että 
kuormitusta tulee myös luonnonhuuhtoumasta.

Vesiensuojelun organisointiin liittyy monta, kiistojakin 
aiheuttanutta vaihetta. Pilaantumistapaukset panivat joka 
tapauksessa vauhtia vesiensuojeluun. Jätevesimaksulaki 
vuonna 1974 loi taloudelliset mahdollisuudet puhdistaa 
tehokkaasti yhdyskuntien jätevesiä. Vapaaehtoiset vesien-
suojeluyhdistykset syntyivät 1960-luvulla ja niille löytyi 
pian sopiva rooli. Myöhemmin vastaavia perustettiin 
myös pienille vesistöalueille ja järville. Haja-asutuksen 
jätevesien ja Euroopan unionin tuomia haasteita on myös 
kuvattu samoin Itämeren suojelua.

Vesiensuojelu on aina vaatinut eri tahojen yhteistyötä ja 
sitä tarvitaan lisääntyvästi tulevaisuudessa. Teos toteaa jo 
nähdyn, kuinka yhdyskuntajätevesien osalta omavalvonta 
ei toimi kunnolla.

Haastattelut ja pyydetyt kirjoitukset valottavat mielen-
kiintoisesti valittujen hankkeiden ja tapahtumien taus-
toja. Nämä käsittelevät muun muassa vesiensuojelu-
toimistoa, vesiensuojeluyhdistysten syntyä, Päijänne-
tunnelin valintaa Helsingin seudun raakavesilähteeksi ja 
Kokemäenjoen likaantumista. Vesiensuojelun edistyessä 
kuvauksia löytyy muun muassa jätevesiä koskevista pika-

Kuinka vesiensuojelu saatiin 
pääosin kuntoon?

TAPIO S. KATKO, UNESCO oppituoli, Dosentti, TTY, e-mail: tapio.katko@tut.fiTEKSTI: 
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laeista, Kymijoen katselmuksesta, pohjavesien suojelusta, 
ympäristöministeriön synnystä, järvien kunnostustöistä ja 
Pietariin kohdistuvan jätevesiyhteistyön taustoista.

Metsäteollisuuden osalta haastatteluista syntyy kuvatuista 
ongelmista huolimatta kuitenkin hieman todellisuutta 
”ruusuisempi” kuva, sillä aiheesta valitut haastateltavat 
edustavat lähes pelkästään metsäteollisuutta. Olisikohan 
hieman kriittisemmätkin puheenvuorot voineet saada 
äänensä kuuluviin?

Teoksen graafinen asu on selkeä ja sen kansi on erittäin 
tyylikäs. Alaviitteessä esiintyvien vuosikymmenten mukaan 
teoksen kronologista kulkua on helppo seurata. Teoksessa 
on noin 60, pääosin värillistä ja huolella valittua valokuvaa 
sekä noin 20 taulukkoa ja graafia. Piirroksista huomiota 
herättää aikansa mestarin Kari Suomalaisen pari vesiensuo-
jelua satiirilla elävöittävää piirrosta. Valitut tarinat erottuvat 
päätekstistä vaalealla värillä, kun pääteksti on valkoisella 
pohjalla. Valokuvia olisi paikoin voinut olla ehkä enem-
mänkin. Pienenä yksityiskohtana voisi ihmetellä muual-
lakin nykyään esiintyvää tapaa aloittaa uusi virke numerolla.

Eeva-Liisa Hallanaron, Erkki Santalan ja Sanna Vienosen 
toimittama tietokirja ”Vesien vuoksi. Suomalaisen vesien-
suojelun vaiheita” on kokonaisuutena erinomainen, suju-
vasti kirjoitettu ja helposti luettava, kiinnostavasti koottu 
ja toteutettu kuvaus vesiensuojelun synnystä, kehityk-
sestä ja kehitysnäkemyksistä. Teos on myös yksi Suomi 
100 Vuotta- juhlavuoden hankkeista. Sitä voi suositella 
kaikille vesiensuojelusta ja myös laajemmin ympäristön-
suojelusta kiinnostuneille. Vesiensuojelu on näyttänyt 
monessa asiassa mallia muullekin ympäristösuojelulle ja 
–hoidolle ja siinä riittää tekemistä myös jatkossa. 

Hallanoro E-L., Santala E. & Vienonen S. (toim.) 2017. Vesien vuoksi. Suomalaisen 
vesiensuojelun vaiheita. Vesiyhdistys. 288 s. Hinta 34 EUR + postikulut 8,15 EUR. 
http://www.vesiyhdistys.fi/kirja/. 
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Vesien vuoksi on elämän makuinen kuvaus suomalaisesta vesiensuojelusta. Se kertoo 
suorasukaisesti, kuinka vesiä ensin liattiin ja sitten herättiin suojelemaan. Tarinan 
edetessä kuullaan alalla työskennelleiden mietteitä ja muistoja: Millaisissa tunnelmissa 
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Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita
Toimittaneet Eeva-Liisa Hallanaro, Erkki Santala & Sanna Vienonen
Kovakantinen, sidottu, nelivärinen, 88 sivua,  x  cm
ISBN ----
Julkaisija Suomen Vesiyhdistys ry
Ilmestyy maaliskuun lopussa 
Hinta  €
Ennen .. tilattaessa  €
(hintaan lisätään toimituskulut)
Tilauksen voi tehdä Suomen Vesiyhdistyksen kotisivuilla osoitteessa 
www.vesiyhdistys.fi

Vesien vuoksi on osa Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna . 

Hallitsemme
vesihuollon
koko elin-
kaaren.

www.fcg.fi 

FCGsmart
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Työpajojen avulla vauhtia 
vesihuollon kehittämiseen

TUOMO HÄYRYNENTEKSTI JA KUVAT: 

Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika 
Rontu esitteli avauspuheenvuorossa kehit-
tämistyöpajan ideaa ja yleisesti tutkimus- ja 
kehitystoiminnan merkitystä vesihuollossa. 

Vesihuollon kehittämisrahaston kautta t&k-toimintaan 

panostetaan tänä vuonna 315 000 euroa, joka on vain 0,03 
prosenttia alan liikevaihdosta. Ottaen huomioon vesi-
huollon merkitys yhteiskunnalle sekä lukuisat muutokset 
toimintaympäristössä, on syytä olla huolissaan kehityspa-
nosten riittävyydestä.

Toukokuussa järjestettyjen Jyväskylän Vesihuolto-päivien yhteydessä pidettiin Vesihuollon kehittä-
mistyöpaja. Tilaisuus oli kaikille Vesihuolto-päivien osallistujille avoin. Kevään 2017 aikana oli kerätty 
Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla halukkaita esittelemään vesihuoltoon liittyvää tarvetta tai ideaa kol-
men minuutin puheenvuorossa.

Kari Kukkola toimi kehittämistyöpajan fasilitaattorina.
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Pääteemojen kehittely tapahtui noin 25 minuutin kokouksissa, joihin sai vapaasti osallistua ja myös vapaasti 
liikkua eri kokousten välillä.

Avauspuheenvuoron jälkeen olivat vuorossa osallistujien 
lämmittely sekä valmistellut ns. hissipuheet. Tapahtuman 
ohjaamisesta vastasi Grape People Oy:n Kari Kukkola.

Tauon jälkeen kokoonnuttiin varsinaiseen kehittämis-
työpajaan pohtimaan ja työstämään syventävästi ideoita 
ja kehittämistarpeita, jotka oli jaettu pääteemojen alle. 
Tavoitteena oli opetella nopean kehittämisen menetelmiä 
ja saada esiin vesihuoltoalan kehittämistarpeita, työstää 
ideoita eteenpäin ja synnyttää yhteistyöverkostoja niiden 
toteuttamiseksi.

Työpajan teemoiksi valikoitui mm. seuraavia aiheita:

• Vesiosuuskuntien yhteistyön kehittäminen
• Omaisuuden hallinta
• Palvelukonseptointi
• Innovaatiotoiminta

Vesihuollon kehittämistyöpajassa kehitetyt ideat julkais-
taan Vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. 
Seuraava työpaja pidetään Vesihuolto 2018 –päivien 
yhtey dessä, paikkana Holiday Club Saimaa. 

Suomen kansallisvarallisuus ja 
rakennettu ympäristö

10.5.2017 Mika Rontu2

• Suomen kansallisvarallisuus v. 2010 oli yhteensä noin 775 mrd. €
• Yli 70 % (noin 560 mrd. €) perustuu rakennettuun ympäristöön

Vesihuoltoalan merkitys yhteiskunnassa

10.5.2017 Mika Rontu3

• Vesihuollon merkitys kansantaloudessa ja 
vesihuoltoinfran osuus kansallisvarallisuudesta
– Vesihuoltoinfran arvo noin 25-30 mrd. euroa
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• Yli 70 % (noin 560 mrd. €) perustuu rakennettuun ympäristöön

Vesihuoltoalan merkitys yhteiskunnassa

10.5.2017 Mika Rontu3

• Vesihuollon merkitys kansantaloudessa ja 
vesihuoltoinfran osuus kansallisvarallisuudesta
– Vesihuoltoinfran arvo noin 25-30 mrd. euroa

Kuvia Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Ronnun esityksestä Kehittämistyöpajan tavoite.
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100-vuotias Suomi tarvitsee tehokkuutta ja parempia 
päätöksiä nyt enemmän kuin koskaan. Uudet teknolo-
giat, laskennallisten menetelmien kehittyminen sekä avoin 
data tarjoavat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia ympä-
ristön seurantaan ja päätöksenteon tueksi. Juhlavuoden 
kunniaksi seminaarin teemaksi on valikoitunut ”Mallit 
päätöksenteon tukena”. Toivotamme kaikki ympäristön 
mallintamisen, seurannan ja kunnostuksen parissa työs-
kentelevät tervetulleeksi Ouluun lokakuussa 2017 kuun-
telemaan ja esittelemään teemaan liittyvää viimeisintä 
tutkimustietoa!

Jo yli kymmenen vuoden ajan vuosittain järjestettävä 
kansallinen mallinnusseminaari (http://mallinnusse-

minaari.fi/) on koonnut yhteen vesialan käytännön, 
hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan 
ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden näkymistä. 
Vuonna 2017 Suomen Vesiyhdistyksen Hydrologian 
jaosto (http://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/) 
on mukana seminaarin järjestelyssä ja osanotosta odote-
taan aiempia vuosia suurempaa. Antoisan seminaari-
päivän päätteeksi luvassa on yhteisillallinen rennommissa 
merkeissä!

Nähdään Oulussa 31.10.2017.

Lisätietoja ohjelmasta, abstraktien jättämisestä ja ilmoit-
tautumisesta osoitteessa: http://www.vesiyhdistys.fi/

Suomen Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto on 
kaikille hydrologiasta ja vesistöistä kiinnostuneille 
avoin foorumi, joka pyrkii tarjoamaan yhteyksiä ja 
toimintaa suomalaisille hydrologian tutkijoille ja 

tekijöille kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hydrologian jaoston toiminnan tavoitteena on:

• Aktivoida ja edistää tieteenalaa
• Toimia asiantuntijoiden yhdyssiteenä
• Lisätä alan tunnettavuutta
• Tarjota ajankohtaista tietoa
• Edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Tavoitteita toteutetaan järjestämällä seminaareja, tutus-
tumisretkiä ja muuta hydrologiaan liittyvää toimintaa 
yhteistyöverkostojen luomien hydrologian osaajien 
kesken. 

Jaosto on avoin kaikille hydrologiasta ja vesistöistä kiin-
nos tuneille ja on yhdysjärjestö Pohjoismaiseen Hydro-
logian yhdistykseen (NHF, http://nhf-hydrology.org/). 

Hydrologian jaoston jäsenyys edellyttää Suomen 
Vesiyhdistys ry:n jäsenyyttä. Liittyä voi osoitteessa 
www.vesiyhdistys.fi tai lähettämällä sähköpostia jaoston 
puheenjohtajalle hannu.marttila(a)oulu.fi.

Verkosto Suomen hydrologian huipuille

Kansallinen mallinnusseminaari  
– uudet mallit & parempia päätöksiä
Tiistai 31.10.2017
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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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LIIKEHAKEMISTO

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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LIIKEHAKEMISTO

Zwerver 80x50

Algol (170 x 60)

Kemira (80x80)

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

Zwerver
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.�
info@zwerver.�
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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Outi Laatikainen, Kaarina Prittinen and Risto Oikari: The 
Value of Water – a strategic vision for the manage-
ment of European water resources to the year 
2030

WssTP (Water Supply and Sanitation Technology 
Platform), a European panel of water-sector experts 

currently comprised of some 180 organisations, has issued 
its views on the policies and action for achieving sustain-
able water use in Europe in its report entitled The Value of 
Water – The Water Vision 2030. In the report, WssTP sets 
out potential technological, commercial and water-system 
management facilitating goals and solutions required for 
achieving a sustainable level of water use.

Helena Dahlbo, Katarina Björklöf, Tuuli Myllymaa, Jouni 
Havukainen, Eila Järvenpää ja Tarja Niemelin: Research 
on circular economy emphasizes high-calibre 
fieldwork

Promoting the circular economy requires ever-greater 
reuse of waste materials and increasing information on 

the quantity and quality of materials. Errors or carelessness 
in sampling, testing and other fieldwork may have signif-
icant impacts on operations utilising waste materials. The 
experience and responsibility of field personnel are crucial 
to reliable environmental research. Their expertise could be 
verified, for example, through personnel certification.

Riitta Koivikko and Mirja Leivuori: The use of circular 
economy products benefits from high-quality 
data on concentrations

In the recycling of materials, efforts are made to utilise various 
products and materials as far as possible, reducing their envi-

ronmental impacts. The safe use of circular economy products 
requires the best possible data on their chemical concentrations 
and on the reliability of their content assays. The accessibility 
of circular economy products is growing dynamically, and at 
the same time there is a growing need for information on the 
chemicals contained in the products and for the reliability of 
this information. The reliability of the data produced can be 
verified through third-party quality services.

Lauri Äystö, Jyrki Laitinen, Noora Perkola and Teemu 
Näykki: Toward more efficient nutrient recycling 
through improved measurements

Municipal wastewater contains large quantities of nutri-
ents, the removal of which consumes a great deal of 

energy and money. One of the nutrients is phosphorus, which 
is a non-renewable natural resource. Currently it is mainly 
removed from wastewater going to the outlet waterway, not 
separated for reuse. Recycling of nutrients in wastewater 
will require not only treatment processes and changed atti-
tudes but also more efficient and affordable measurement 
technology.

Other articles

Tero Väisänen: Added value for circular economy 
through measurements (Editorial)

Tuija Laakso, Kukka Pasonen, Anssi Yrjölä, Tiia Lampola: 
Network automation and reducing leakage from 
sewers

Timo Räsänen, Marko Keskinen and Matti Kummu: 
Assessing the impacts of hydropower on the 
Mekong River

Liisa Pietola: Water quality or quantity?

Jarkko Räty and Mika Mahosenaho: Continuous 
measurement of heavy-metal content in mining 
water – experiences from Chile

The mining industry releases large quantities of treated 
water into the environment. Accidents happen around 

the world every year, and traditional laboratory analysis does 
not get to grips with accidents fast enough. Meoline has 
developed a real-time measurement instrument for detecting 
heavy metals in tough conditions. There is global demand 
for the instrument and associated services, and now the first 
systems have been delivered to Chile.

Satu Maaria Karjalainen, Lea Hiltunen, Minna Kuoppala, 
Markku Pelkonen, Juha Riihimäki, Mika Sarkkinen, Hilkka 
Siljander-Rasi, Teemu Ulvi, Tero Väisänen, Anna-Liisa 
Välimaa, Elina Virtanen ja Seppo Hellsten: Assessment 
of the vegetation mass removed in waterway 
refurbishment and the opportunities for reusing

Canadian waterweed forms dense mats of growth, particu-
larly in shallow, alkaline and nutrient-rich waters, which 

hampers fishing and the leisure use of waterways. When 
removed from the water, this invasive species accumulates 
by the tonne. In accordance with the principles of circular 
economy, this vegetable mass should be used as efficiently 
as possible. The Elodea project examined the prospects for 
utilising waterweed mass.

Markku Puustinen, Ilkka Sammalkorpi, Sirkka Tattari, 
Jukka Ruuhijärvi, Risto Uusitalo and Sari Väisänen: Water 
management in fields and lakes

Nutrients drain from the land into waterways, but in 
order to improve the condition of water, it is not enough 

merely to keep the nutrients in the soil; it is necessary also to 
remove nutrients directly from the waterway. Successful water 
management requires a methodology in which actions taken 
in the catchment area and waterways complement each other.
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Maa- ja metsätalous tarvitsevat paljon vettä 
sadontuottoon. Biomassan, etenkin pellolla tuo-
tetun vihermassan, kasvu on pitkälti vesitilavuu-
den kasvua. Ruuantuotanto kuluttaa maailman 
makeasta vedestä lähes 80 prosenttia, josta osa 
häviää hukkaan kasteluveden tarpeettoman 
suuren haihdunnan vuoksi. Ongelma viljelymaan 
veden määrässä, joka liian paljon tai liian vähän, 
heijastuu sadon määrään ja laatuun. Heikko kas-
vu jättää ravinteet hyödyntämättä.

Ilmastonmuutoksen edetessä kuivuus haastaa kasvua 
yhä vakavammin monella alueella. Toisaalta Itämeren 
alueella maaperän liiallinen vettyminen ja talven 
roudattomuus ovat ongelmia, jotka lisäävät eroosiota 

ja ravinnekuormaa vesistöihin.

Itämeren suojelukomissio HELCOM julkaisi Itämeren 
tilaa koskevan raportin kesällä. http://stateofthebalticsea.
helcom.fi/wp-content/uploads/2017/07/HELCOM_
State-of-the-Baltic-Sea_First-version-2017.pdf Vaikka 
typen ja fosforin kuormitus Itämereen on vähentynyt 
viime vuosikymmenenä selvästi, hajakuormitusta tulisi 
edelleen vähentää. Teollisuuden ja jätevesilaitosten piste-
kuormituksen vähentäminen on yksikertaisempaa, koska 
kuormituksen rajoittaminen ei ole säiden armoilla kuten 
maa- ja metsätalous. Ilmastonmuutos lisää maa- ja metsä-
talouden haasteita armottomasti: tehty vesiensuojelutyö 
helposti vesittyy - kirjaimellisesti.

Vaikka ravinnekuorma Itämereen on 60-luvun tasolla, 
meren ekologinen tila ei ole palautunut vastaavasti. 
Ilmaston lämpeneminen ja ravinnerikkaat sedimentit 
heikentävät toipumista. On maltettava odottaa, jopa 
sata vuotta. On myös nähtävä kokonaisuus ja luonnon-
tieteiden lainalaisuudet maa- ja metsätaloudessa, jotta 
vesiensuojelutavoitteet ja toimet ovat realistisia.

Ihanteellista olisi, jos maa pysyisi pellossa tai metsässä 
ja kasvit saisivat sopivasti vettä hyödyntääkseen ravin-
teet kasvuun. Biomassa on vettä, hiiltä ja ravinteita. 
Fotosynteesin opein vesi saadaan maasta ja hiili ilmake-
hästä. Toimiva juuristo vaatii happea ja ravinteiden otto 
vettä. Veden määrä ja laatu lyövät tässä kättä. Kastelu ja 
kuivatus ovat oleellisia ravinnekuorman hallinnassa.

Meren pelastamiseen ei riitä kiertotalous sinänsä tai lihan 
syömättä jättäminen. On nähtävä syvemmälle juuristoon 
asti ja mitattava ainekierrot eli päästöt ja sidonta. On sääli, 
että kotieläimet ja varsinkin märehtijät nähdään vesien ja 
ilmaston haittana, vaikka ne päinvastoin kierrättävät ravin-
teita ja hiiltä kasvillisuuden kautta. Sato käytetään meillä 
usein rehuksi, ja nurmet ovat hyviä ravinteiden hyödyn-
täjiä, joten jatkojalostajia eli eläimiä tulisi arvostaa eikä 
syyttää. Nopeakasvuiset kasvikset vaativat paljon vettä ja 
ravinteita ja niiden kasvatukseen liittyy runsaasti ravinne-
häviöiden riskejä. Hitaille metsän puille riittää köyhempi 
maa, josta ravinteita ei juuri karkaa, vaikka maa-ainesta 
lähtisikin.

Niin pellolla kuin metsässä oleellista on hallita virtaavaa 
vettä ja sen mukana kulkevien maahiukkasten tai liukoisten 
ravinteiden liikkeitä. Paitsi vesitalouden hallintaan, on 
panostettava myös tarpeen mukaiseen lannoitukseen. 
Mitä lyhyempi kasvurytmi, sitä oleellisempaa on lannoi-
tuksen ajoitus. Loppu on sään armoilla. Kuormitusta on 
aina, osa siitä on luonnon omaa aineiden kiertoa. Maa- 
ja metsätalouden haaste on olla lisäämättä kuormitusta 
yli luonnon kantokyvyn ja sitoa ravinteet satoon, johon 
elämisen edellytyksemme perustuvat.

Luonto on looginen. Jokaisella aineella on paikkansa ja 
puute voi koitua hyväksi tai pahaksi. Esimerkkinä rikki, 
jota tuli 80-luvulla ilmalaskeumana kymmenkertaisesti 
verrattuna tähän päivään ja riitti peltokasvien tarpeisiin. 
Rikkilaskeumat vähensivät rikkilannoituksen tarvetta ja 
auttoivat myös kirkastamaan vesistöjä. Tummat vetemme 
eivät olisi yksin maa- ja metsätalouden seurausta vaan 
kyseessä olisi palautuminen ennalleen - ennen aikaa 
laskeumien (Suomen Kuvalehti, 7/2017). Loogisesti 
rikkiä kalsiumsulfaattina voidaan käyttää myös peltojen 
valumavesien kirkastamiseen ja pellon fosforikuormi-
tuksen hallintaan. 

Veden määrä vai laatu?

LIISA PIETOLA
ympäristöjohtaja, MTK
maanviljelyskemian ja 
-fysiikan dosentti,  
Helsingin yliopisto
e-mail: liisa.pietola@mtk.fi
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uponor

Lisätietoja  
www.uponor.fi

Uponorin kehittämä Barrier PLUS -muoviputki soveltuu 
asennettavaksi myös pilaantuneeseen maaperään, eikä 
maa perässä mahdollisesti oleva trikloorietyleeni aiheuta put-
keen vahingollista reaktiota, kuten perinteisen alumiinikerros-
putken kanssa voi käydä. 
Alumiinikerros on korvattu kemikaaleja läpäisemättömällä 
polymeerillä, joka takaa erittäin kestävän ja täysin kierrätettä-
vän putkiston.

Uponor Barrier PLUS.
Ensimmäinen täysin muovinen 
juomavesiputki pilaantuneelle maaperälle.
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