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Vesitiedon tuotannolla on 
syytä juhlaan

Tätä Vesitalous-lehden numeroa voi hyvällä 
syyllä kutsua vesitiedon juhlanumeroksi. 
Vuonna 2011 vahvistettiin ympäristöminis-
teriön johdolla valmisteltu ympäristöntilan 

seurannan strategia 2020. Strategia oli monessa suhteessa 
hyvin kunnianhimoinen. Päämääränä oli kokonaisvaltai-
sesti uudistaa ympäristön tilan seurantoja niin, että turva-
taan riittävä tiedon taso päätöksenteon tueksi ja vasta-
taan lainsäädännön vaatimuksiin. Tämä tulisi lisäksi 
tehdä entistä kustannustehokkaammin ja tiedon käytet-
tävyyttä parantaen. Jo nyt voidaan arvioida, että strategia 
on toteutunut hämmästyttävän hyvin. Tästä voitte lukea 
lisää Liljaniemen ja Kettusen artikkelissa.

Menestyksen takana ovat olleet muutamat onnistuneesti 
ajoitetut päätökset. Vuonna 2008 SYKE päätti, vastoin 
sen aikaista yleistä politiikkaa, avata hallinnassaan olevat 
ympäristötiedot vapaasti kaikkien käyttöön. Se oli hyvä 
päätös. Nyt avoin data ja sen pohjalta tehdyt uudet tuot-
teet ja digitaaliset palvelut ovat olleet poliittisella agendalla 
jo muutaman vuoden.

Ympäristöministeriön johdolla toteutettu MONITOR2020-
oh jel ma ja valtiovarainministeriön tuottavuushankkeena 
rahoitettu laaja Envibase-hanke ovat osaltaan mahdollista-
neet ympäristön seurannan uudistamisen uusien menetel-
mien ja lähestymistapojen ansiosta. Seurantatiedon keruu 
on keventynyt samalla, kun tiedon informaatiosisältö on 
parantunut. Satelliitti-informaatio on tulossa hydrologian 
lisäksi myös veden laadun seurantaan. Monia uusia teknolo-
gisia apuvälineitä, kuten jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit 
ja dronet, on enenevässä määrin otettu käyttöön.

Samaan aikaan yhteistyö eri julkisten toimijoiden kesken 
on laajentunut. Envibase-hankkeessa erityisesti SYKEn, 
Ilmatieteen laitoksen ja Luonnontieteellisen keskusmu-
seon välinen yhteistyö on tiivistynyt kansallisen satelliitti-
datakeskuksen ja Lajitietokeskuksen myötä. Yhteistyöhön 
liittyy kuitenkin myös ympäristöntilan seurannan stra-
tegian toteutuksen suurin haaste: yksityisen ja julkisen 
sektorin yhteistyöltä odotettiin enemmän kuin mitä 
toistaiseksi on saatu aikaan. Myönteisiä merkkejä on 
kuitenkin näkyvissä tässäkin asiassa. Tästä on osoituksena 
Harjun ja Korhosen tekemän kyselyn tulos, jonka mukaan 

juuri yritykset hakevat ja oletettavasti siis myös hyödyn-
tävät SYKEn avointa tietoa kaikkein innokkaimmin.

Myös SYKEssä digitalisointi on ottanut aikaa. Tämän 
lehden artikkeleissa kuitenkin osoitetaan, että erilaisten 
digimaailman innovaatioiden yhteenkytkeminen, 
esimerkkinä vaikkapa Järviwikin ja Envicalin kaltaiset 
alustat, tuottaa aivan uusia tapoja kerätä, varastoida ja 
jalostaa dataa ja ennen kaikkea jaella dataa tehokkaasti. 
Oivallinen esimerkki tästä on ympäristötiedon käyttö 
kouluissa. Olemme demonstroineet, että mm. Järviwikiä 
käyttäen koulut voivat osallistua virallistenkin ympäristö-
mittausten tekoon. Avoimet digitaaliset aineistot avaavat 
kouluille mahdollisuuden osallistua myös oikeiden ongel-
mien ratkaisemiseen.

Julkisella ympäristötiedolla ja -palveluilla on siis syytä 
juhlaan. Vuosikymmenen alussa tehty strategia on ollut 
menestys ja SYKE juhlii avoimen datansa 10-vuotisjuhlaa.

Kehitys ei pysähdy tähän. Ympäristöministeriö on jo 
päättänyt aloittaa uuden strategian valmistelun. SYKEssä 
puolestaan käynnistettiin vuoden alussa Uudistuvan 
ympäristötiedon strateginen ohjelma, joka kokoaa yhteen 
SYKEn eri keskusten osaamisen tiedon tuotannosta ja 
varastoinnista sen jakeluun ja hyödyntämiseen. 

LEA KAUPPI
pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus
e-mail: lea.kauppi@ymparisto.fi
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Ympäristön tilan seurannan 
strategian (Ympäristöminis-
teriö, 2011) keskeisenä ajatuk-
sena oli korvata työvoimaval-

taisia seurantoja ajallisesti ja alueellisesti 
kattavilla menetelmillä, joissa hyödyn-
nettäisiin uusia teknologioita ja mahdol-
listettaisiin säädösten edellyttämä tiedon 
tuotanto nykyistä vähäisemmillä voimava-
roilla (Kuva 1).

Perinteisen seurannan priorisoinnin ja 
optimoinnin tavoitteena oli parantaa 
toiminnan kustannustehokkuutta jatka-
malla ja vahvistamalla edustavimpia ja 
luotettavimpia havaintosarjoja ja karsi-
malla luotettavuudeltaan ja toteutetta-
vuudeltaan heikoimpia havaintopaikkoja. 
Uusien menetelmien, kuten kaukokartoi-
tuksen ja mallintamisen sekä automaat-
tisten asemien avulla, suunniteltiin lisät-
tävän ympäristötiedon alueellista katta-
vuutta, ajallista edustavuutta ja reaaliai-
kaisuutta. Tärkeänä kehitysalueena stra-
tegiassa huomioitiin myös hahmontun-
nistukseen, kuvantamiseen ja keinoälyyn 
pohjaavat teknologiat, joiden odotet-
tiin tuovan tehokkuutta käsityövaltai-
siin, biologisiin seurantavelvoitteisiin. 

Strategiassa pidettiin tärkeänä ympäris-
tötiedon tuotantoon osallistuvien toimi-
joiden kirjon laajentamista ja eri tieto-
lähteiden tuottaman tiedon koordinoi-
mista osaksi ympäristön tilan seuran-
tojen kokonaisuutta. Tavoitteena oli, 
että ympäristön tilan seurannoissa otet-
taisiin laajasti käyttöön Wiki-pohjainen 
tiedon keruu ja vapaaehtoistyön ja sosi-
aalisen median tuomat mahdollisuudet. 
Lintuseurannoista tuttua, harrastajapoh-
jaista toimintatapaa suunniteltiin laajen-
nettavan uusille sektoreille. Myös toimin-
nanharjoittajien velvoitetarkkailut halut-
tiin hyödyntää tehokkaasti osana seuranta-
verkkoja. Tärkeänä strategisena tavoitteena 
pidettiin ympäristön tilan seurantatiedon 
käyttäjäkunnan ja käyttöalueen laajenta-
mista perinteisistä tutkimus-, suunnittelu- 
ja innovaatiotoiminnoista myös kansa-
laisten käyttöön ja ympäristökasvatuk-
seen. Lisäksi pyrittiin edistämään seuranta-
tiedon kaupallista hyödyntämistä esimer-
kiksi mobiilipalveluissa.

Strategia pannaan toimeen
Seurannan strategiaa toteuttamaan käynnis-
tettiin 2013 Suomen Ympäristökeskuksen 

(SYKE) koordinoima 
MONITOR 2020-ohjelma, 
joka on toiminut useiden 
rinnakkaisten kehittämis-
alueiden synkronoijana. 
Vuosina 2014-2017 toteu-
tetussa VM:n rahoittamassa 
SYKEn, Ilmatieteen laitoksen 
ja Luonnontieteellisen 
keskusmuseon ENVIBASE-
hankkeessa (2014-2017) 

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

Ympäristötieto tänään, huomenna
Ministeriöiden, aluehallinnon ja tutkimuslaitosten yhteistyönä laatiman Ympäristön tilan seurannan 
strategian 2020 tavoitteet ovat toteutumassa hyvin. Seurannan kustannuksia on tilastollisen suunnitte-
lun ja uuden toimintamallin ansiosta alennettu merkittävästi. Uusia seurantamenetelmiä ja tiedonläh-
teitä otetaan käyttöön kiihtyvällä vauhdilla. Satelliittidatan, lajitiedon ja kansalaisten tuottaman tiedon 
hallinnalle on luotu tai parhaillaan rakenteilla nykyaikaiset järjestelmät ja tiedon uudet jakelukanavat 
ovat tulossa käyttöön. Nyt on tärkeää, että kehitystyön tulosten käyttöönottoa tuetaan myös uusilla 
toiminta- ja hallintomalleilla.

Kuva 1. Ympäristön tilan seurannan strategia 2020:n ehdottamat toimenpiteet.

PETRI LILJANIEMI
neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
e-mail: petri.liljaniemi@ym.fi
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luotiin infrastruktuuri satelliittidatan vastaanottoon ja 
hyödyntämiseen sekä hajanaisen eliölajidatan yhdistämi-
seen ja ylläpitoon. Ohjelmaa ja laajaa hanketta on tämän 
Vesitalous-lehden artikkelien lisäksi aiemmin esitelty 
Vesitalous-lehden neljässä teemanumerossa 2/2013, 
2/2015, 2/2016 ja 2/2017, jotka löytyvät sähköisinä 
lehden arkistosta.

Ympäristön tilan seurannan tavoitteisiin on vastattu mm. 
seuraavilla tuloksilla:

1. Vuonna 2015 valmistui tutkimus, joka tarjosi työkalut 
seurantapaikkojen vaatiman näytteenottotiheyden 
tilastolliseen optimointiin ja kustannusten arvioin-
tiin. Seurantatyön määrää voitiin tulosten tilastol-
lista laatua heikentämättä karsia. Yhdessä kenttätyön 
ulkoistuksen kanssa seurannan optimointi pudotti 
seurannan kustannuksia lähes kolmanneksen, joka 
aiempiin kenttätyön kuluihin verrattuna merkitsi 
vuositasolla noin 1,5 miljoonan euron säästöä.

2. Uudet seurantamenetelmät ovat valmiit tai tulossa 
seurannan käyttöön:
a. Satelliittidata otetaan käyttöön rannikkovesien 

ja järvien tilan arvioinnissa meneillään olevalla 
vesienhoitokaudella 2013-2018.

b. Suunnitelma vedenlaadun automaattimittarien 
käyttöönotosta kansallisessa vesien seurannassa 
valmistuu 2018 ja automaattiset asemat ovat jo 
koekäytössä.

c. Järviwiki on vakiinnuttanut asemansa ja kansa-
laishavaintojen tekoon on kehitetty vesien tilaa 
kuvaavia analyysi- ja mittauspaketteja.

d. Lennokkien ja ilmakuvauksen tuottaman kuvan 
hyödyntämistä ympäristöseurannassa ja kunnos-
tusten suunnittelussa on pilotoitu ja testataan edel-
leen useassa hankkeessa.

e. Dna-viivakoodin ja hahmontunnistuksen käyttöä 
eliöiden lajinmäärityksessä testataan.

f. Keinoälyn yhdistäminen eri menetelmin tuotetun 
datan ja kuva-aineiston tulkintaan sekä laadunvar-
mistukseen (maankäytön tarkkailu, lajimäärityksen 
oppiminen, datarekisterien virheiden tunnistus) on 
kasvavan kiinnostuksen ja pilotoinnin kohteena.

3. Kansalaishavainnointi laajenee. Raumalla 2014 käyn-
nistynyt Koulujemme lähivedet-hanke on laajentunut 
niin, että lähivesien tutkimuksessa on ollut mukana 
varovasti arvioiden 450 opettajaa ja 9 000 koululaista. 
Koululaishankkeisiin ja havainnointikampanjoihin 
ovat tulleet mukaan myös paikalliset vesiensuojelu-
yhdistykset, luontojärjestöt, Suomen latu ja yksityiset 
yritykset.

4. Strategia-kaudella on luotu toimiva infrastruktuuri 
satelliittidatan hyödynnykseen sekä hajanaisen 

eliölajidatan yhdistämiseen ja ylläpitoon. Vuoden 
2018 aikana valmistuu datafuusio-järjestelmä, jonka 
avulla perinteinen seurantatieto ja satelliitti- ja auto-
maattiasemadataan voidaan tilastollisin keinoin 
yhdistää ja saada työkalu rannikko- ja sisävesien 
reaaliaikaiseen tilanarviointiin. Vesien- ja meren-
hoidon tietojärjestelmien uudistamisen yhteydessä 
luodaan myös tallennus- ja raportointimahdolli-
suudet uusille tiedon lähteille perinteisten havain-
torekisterien rinnalle.

5. Hankkeiden puitteissa syntyneitä ja testattuja mene-
telmiä on jalkautettu aluehallinnon käyttöön eril-
lishankkeissa. Datan avoimuutta edistetään valtion 
tavoitteiden mukaisesti mm. kehittämällä helppo-
käyttöisiä sovelluksia tietojärjestelmien uudistamisen 
yhteydessä.

Kokonaisuutena voidaan todeta Ympäristön tilan 
seurannan strategian toteutuneen hyvin. Erityisesti vesi-
tiedon tuotannossa kehitys on ollut nopeaa. Monet 
uudet menetelmät ovat vuoteen 2020 mennessä tulossa 
käyttöön. Uusien toimijoiden mukaan tulo seurannan 
toteutukseen on myös edennyt kansalaisten, kansalais-
järjestöjen ja kaupallisten toimijoiden roolin kasvaessa. 
Ympäristötietoa hyödynnetään päätöksenteossa (esim. 
maankäyttö), kaupallisessa toiminnassa (mm. turismi) ja 
kansalaisten arjessa (levähaittatiedotus).

Avoimen datan avaamat mahdollisuudet ympäristötiedon 
kaupallisessa hyödyntämisessä esimerkiksi mobiili -sovel-
luksissa on herättänyt kiinnostusta mm. sovelluskilpai-
luissa (Hackathon), mutta laajempi hyödynnys on ollut 
vielä pienimuotoista. Ympäristötiedon laajempaa kaupal-
lista hyödynnystä Suomessa hillitsee kenties kieli- ja mark-
kina-alueen pienuus. Kaupallisen sektorin aktivoimiseen 
avoimen datan käyttöön tulisi panostaa jatkossa enemmän 
Suomessakin. Samoin uudet seurantateknologiat antavat 
mahdollisuuksia yritystoiminnalle.

Ympäristön tilan seuranta ja 
aluehallintouudistus

Aluehallinnon uudistuksessa vesien- ja merenhoidon 
tehtävät, mukaan lukien ympäristön tilan seuranta, 
on suunniteltu siirrettäväksi maakuntien vastuulle. 
Seurannan osalta suunnitelmaan sisältyy kolmenlaisia 
haasteita. Ensiksikin, ympäristön tilan seuranta on osa 
kansainvälisiin sopimuksiin ja eurooppalaisiin asetuksiin 
perustuvaa ympäristötietojärjestelmää. Se vaatii yhte-
näisiä tiedon keruun, varastoinnin ja jakelun käytän-
töjä, systemaattista laadunvalvontaa ja kansallista, lain-
säädännön mukaista koordinointia. Tehtävien hoita-
minen on todennäköisesti yksinkertaisinta ja edullisinta 
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keskitetysti ohjattuna (kts. Tietolaatikko  1). Toiseksi, 
ympäristötiedon keruu voidaan jo aivan lähitulevai-
suudessa rakentaa nykyistä kattavammin alueellisesti ja 
ajallisesti edustavan satelliitti- ja digitaaliteknologian 
pohjalle. Uudet ratkaisut vaativat kuitenkin erityisosaa-
mista ja siirtymävaiheessa huomattavan määrän talou-
dellisia resursseja, joita alueellisesti hajautettu ratkaisu 
ei välttämättä pysty tarjoamaan. Kolmas haaste liittyy 
toiminnan pitkäjänteiseen rahoitukseen. Mikäli ympä-
ristöseurantojen rahoitus siirtyy aluehallintoon nykyisen 
toimintamallin mukaisesti käyttötarkoitukseen kohden-
tamatta, on mahdollista, että säästöpaineissa seurantojen 
mukana siirtyneet taloudelliset resurssit käytetään toisiin 
käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi hajautetun hallinto-
mallin haasteista käy Irlannin vesienhoidon suunnittelu 
(kts. Tietolaatikko 1), jonka toteutus hajautettiin alue-
tasolle, mutta päätettiin huonojen kokemusten jälkeen 
keskittää uudella vesienhoitokaudella.

Aluehallintouudistuksessa vesien- ja merenhoidon tieto-
rekisterien ylläpito on suunniteltu säilytettäväksi keski-
tettynä Suomen ympäristökeskuksessa. Kansainvälisten 
raportointien päävastuu tullaan niin ikään pitämään 
keskushallinnolla ja tutkimuslaitoksilla. Arviomme 
mukaan myös uusia seurantamenetelmiä, kuten satelliit-
tiaineiston käyttöä lanseerattaessa myös suuri osa uuden 
tiedon tuotannosta kannattaisi keskittää.

Huomenna

Tekniikan ja menetelmien kehitys tulee muuttamaan 
voimakkaasti nykyisen ympäristön tilan seurannan 
käytäntöjä ja moninkertaistamaan käytössämme olevan 
ympäristötiedon määrän. Tavoitteena on tarjota eri 
lähteistä kerättävä data laadultaan luotettavana avoimena 
tietona niin kansalaisten, kansalaisjärjestöjen kuin yritys-
tenkin käyttöön. Sama tavoite on kaikilla kehittyneillä 
mailla, ja kilpailu avoimen ympäristödatan innovatiivi-
seksi hyödyntämiseksi niin tieteen kuin kaupankin alalla 
tulee varmasti kiristymään. Suomella on hyvät mahdolli-
suudet olla tämän kehityksen kärjessä, ja aktiivisena part-
nerina kansainvälisessä yhteistyössä.

Uusien menetelmien ja tiedonlähteiden tehokasta hyödyn-
nystä edistetään voimakkaasti myös hallinnossa kansalli-
sella ja EU-tasolla. EU tähtää ympäristöraportointiensa 
ja muiden hallinnollisten velvollisuuksien sujuvoittami-
seen ja keventämiseen, ja tavoitteena on kerätä tarvittava 
tieto ympäristön tilasta ketterästi ja kustannustehokkaasti, 
ja tässä kaukokartoitus, erilaisten datojen innovatiivinen 
käyttö ja jäsenmaiden yhteistyö kansallisten tietojärjestel-
mien yhdenmukaistamisessa nousee suureen arvoon. Siksi 
Ympäristöministeriö on päättänyt päivittää ympäristön 
tilan seurannan strategiansa tulevalle kymmenvuotiskau-
delle (2020-2030), ja perustaa MONITOR 2020-ohjel-
malle seuraajan sitä toteuttamaan. 

Tietolaatikko 1: Irlanti hajautti ja keskitti
Irlanti hajautti EU:n ensimmäisen vesienhoitokauden (2009-2015) toimeenpanon toteutusvastuun seitsemälle vesienhoitoalueelle. 
Ne saivat erittäin vapaat kädet vesien tila-arviointien ja raportoinnin toteutukselle. Monet alueet ulkoistivat työn vaatimia tehtäviä 
edelleen yrityksille.

Kauden tuloksia arvioidessaan sekä Irlannin ympäristöhallinto (EPA 2015) että EU:n komissio (European Commission 2012) arvioivat 
valitun toimintamallin tietopohjaltaan heikoksi, tehottomaksi ja keskeneräiseksi. Vesien tilan arvioinnin menetelmät olivat yhteismi-
tattomia ja tuotetun ympäristötiedon tallennus kirjavaa. Alueellisten tietojen vertailukelpoisuus oli heikko. Toimenpiteiden suunnit-
telu oli eurooppalaisesta tai kansallisesta näkökulmasta sekavaa. Tilannetta pahensi maan talouslama, joka johti vesienhoidossa toi-
mineiden yritysten talousvaikeuksien myötä siihen, että paljon suunnittelukaudella kerättyä tietoa ja asiantuntemusta menetettiin.

Toista vesienhoitokautta varten Irlanti remontoi organisaationsa perusteellisesti. Toteutukseen perustettiin kolmiportainen organi-
saatio, joka muistuttaa monelta osin Suomessa käytössä olevaa vesienhoidon organisaatiota. Organisaatio koostuu 1) kansallisesta 
koordinoinnista ja valvonnasta, 2) kansallisesta teknisestä toteutuksesta ja raportoinnista sekä 3) alueellisesta tiedon tuotosta, sidos-
ryhmäyhteistyöstä ja toimenpiteiden käytännön toteutuksesta. Lisäksi tiedon hallintaan ja tallennukseen perustettiin kansallisesti 
ylläpidettävä tietojärjestelmä ja sähköinen palvelu.

Environmental Protection Agency (EPA), Ireland 2015: Digital Water- The Water Framework Directive data management and visualisa-
tion system. –Irlannin EPA:n Tietopäällikön Martina Hennessyn esitelmä kokouksessa “Compass Informatics Workshop” Syyskuun 10. päivänä 2015. 
Linkki: https://www.slideshare.net/EPAIreland/digital-water-the-water-framework-directive-data-management-and-visualisation-system?next_slideshow=1

European Commission 2012: Commission Staff Working Document. Member State Ireland. Accompanying the document Report from the Commission to the European 
Parliament and the Council on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) River Basin Management Plans (COM (2012) 670 Final). Brussels, 
14.11.2012. Linkki: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/3rd_report/CWD-2012-379_EN-Vol3_IE.pdf
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Aluehallinnon uudistus haastaa maakunnat toiminnan tehostamiseen. Myös 
ympäristötiedon tuottamisen menetelmät ja tiedonhallinta ovat muutokses-
sa. Automatisoidut tiedonkeruuprosessit ja uudet tekniikat tekevät tuloaan. 
Pohjois-Savossa näitä hyödynnetään mm. tienpidossa ja ympäristöntilan 
seurannassa. Tietopalvelujen pohjan luo Pohjoissavo.fi –maakuntaportaali. 
Jalostetun ympäristötiedon tulee olla eri käyttötarpeisiin soveltuvaa. Tämä 
osaltaan vaatii myös uusien sähköisten palvelujen tuottamista. Avoimen 
datan ja siitä muodostuvan informaation avaamisella mahdollistetaan myös 
uudet innovaatiot ja niihin perustuva kaupallinen liiketoiminta.

Ympäristötieto osana maakunnan 
tietojohtamisen kokonaisuutta

Suomessa valmistellaan itsenäi-
syyden ajan suurinta aluehal-
linnon muutosta, joka vaikuttaa 
myös ympäristöhallinnon rooliin. 

Käynnissä olevassa uudistuksessa valtion 
ympäristötehtävät on tarkoitus jakaa 
siten, että lupa- ja valvontatehtävät siir-
rettäisiin valtion lupa- ja valvontaviras-
toon ja maakunnille siirrettäisiin vesita-
lous, vesienhoito, ympäristötiedon tuotta-
minen ja ympäristökasvatus sekä alueiden 
käytön ja luonnonsuojelun edistäminen.

Keskeistä on, millaisen aseman ympäristö-
asiat saavat eri maakunnissa: kuinka ympä-
ristötieto voidaan ottaa mukaan koko 
maakunnan tiedolla johtamisen proses-
siin ja päätöksentekoon. Maakuntalakien 
valmisteluaineistossa todetaan, että tavoit-
teiden toteutumisen kannalta kestävän 
kehityksen periaate maakunnan kaikessa 
toiminnassa on keskeisessä asemassa. 
Maakunnan on toiminnassaan arvioi-
tava päätösten, toimenpiteiden ja ratkai-
sujen vaikutuksia taloudellisen jatku-
vuuden, tulevien sukupolvien ja ympä-
ristön näkökulmasta. Maakunnan on 
vältettävä sellaisia päätöksiä, jotka sisäl-
tävät suuria taloudellisia riskejä tai kuor-
mittavat kohtuuttomasti ympäristöä tai 
tulevia sukupolvia.

Jotta maakuntien tulevat päättäjät voivat 
menestyksellisesti hoitaa tehtäviään, on 

heidän käytössään oltava ympäristöstä 
luotettava tutkimus- ja tarkkailutieto, 
vastaava tietoaineisto kuin esimerkiksi 
SOTE- ja elinkeinoasioistakin on. On 
tärkeätä nähdä yhteydet elinkeinojen 
kehittämisen, hyvinvoinnin, terveyden 
ja ympäristön välillä. Maakunta on 
hyvin merkittävä toimija ja ympäris-
tövaikuttaja jo oman toiminnan kautta 
sekä maakunnan kehittämisen osalta. 
Ympäristötiedon saatavuus, laatu ja 
ymmärrettävyys ovat avainasemassa. 
Maakunta ylläpitää tilannekuvaa ja sen 
johdosta on myös ympäristöasioista 
oltava eri osa-alueet kattava ja havain-
nollinen tieto saatavilla. Ympäristöllä ja 
sen tilalla on vahva merkitys maakun-
tien identiteetin muodostumisessa. 
Hyvään, terveelliseen ja viihtyisään 
ympäristöön vedotaan alueiden veto-
voimatekijänä. Näin ollen ympäristöasi-
oista viestiminen on tärkeä menestys-
tekijä. Ympäristöasioiden merkityksen 
yhä kasvaessa myös ympäristökasvatus 
tarvitsee vahvan tuen maakunnasta.

Ympäristötieto ja sen käytettävyys sekä 
ympäristötiedon vaihtaminen on tärkeää 
myös maakunnan muiden toimijoiden ja 
asukkaiden kannalta. Maakunnan tulee 
osaltaan edistää, että eri toimijoiden 
tuottama tieto on kaikkien tarvitsijoiden 
käytettävissä.

RIKU ESKELINEN
TkT, DI, vesitalousasiantuntija,
Pohjois-Savon Elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskus
e-mail: riku.eskelinen@ely-keskus.fi

JUKKA HASSINEN
FM, yksikön päällikkö,  
Pohjois-Savon Elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskus
e-mail: jukka.hassinen@ely-keskus.fi

TONI AUVINEN
digijohtaja, Pohjois-Savon liitto
e-mail: toni.auvinen@pohjois-savo.fi

JARI MUTANEN
DI, johtaja,
Pohjois-Savon Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
e-mail: jari.mutanen@ely-keskus.fi
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Digitalisointi on maakunnan palvelujen 
perustana

Valtiovarainministeriön helmikuussa 2016 julkaise-
mien digitalisointiperiaatteiden mukaan palveluja kehi-
tetään asiakaslähtöisesti, rakennetaan helppokäyttöisiä ja 
turvallisia palveluita sekä koordinoidaan palveluja niin 
että asiointitarve vähenee eikä samaa tietoa pyydetä asiak-
kaalta kuin kerran. Lisäksi jo olemassa olevia julkisia ja 
yksityisiä sähköisiä palveluja hyödynnetään, tietoa ja raja-
pintoja avataan yrityksille ja kansalaisille sekä turvataan 
palvelut myös häiriötilanteissa.

Periaatteet toimivat pelisääntöinä myös uutta Pohjois-
Savon maakuntaa valmisteltaessa. Maakunnan palvelut 
suunnitellaan toteutettavaksi ensisijaisesti sähköisesti 
unohtamatta kuitenkaan heitä, jotka eivät itse pysty käyt-
tämään digitaalisia palveluja. Maakunnan tietopalvelujen 
pohjan luo Pohjoissavo.fi -maakuntaportaali sekä siihen 
kytkettävät verkkoasiointikanavat ja muut tietojärjestelmät. 
Tavoitteena on entistä enemmän mahdollistaa maakunnan 
asiakkaiden, niin asukkaiden kuin yrityksienkin, omatoi-
minen asiointi, maakunnan asiantuntijaorganisaation 
tuella. Lähtökohtaisesti julkisten organisaatioiden tieto, 
jota ei ole lakien, tietoturvan tai tietosuojan näkökulmasta 
syytä salata, on kaikkien saatavilla. Avoimen datan ja siitä 
muodostuvan informaation avaamisella mahdollistetaan 
myös uudet innovaatiot ja niihin perustuva yhteiskunnal-
linen hyöty tai kaupallinen liiketoiminta.

Tiedon ja tiedon yhdyspintojen avaaminen on tärkeää 
toimijoiden välillä, mutta myös oman organisaation sisällä. 
Uusi maakunta on monialatoimija, joka pitää sisällään 
tuhansia eri alojen asiantuntijoita. Hyödyntämällä tätä 
asiantuntijuutta ilman raja-aitoja voidaan yhdessä muiden 
maakuntien kanssa luoda valtakunnallinen osaamis- ja 
tietopankki. Tarvittavia tieto, oli kyse sitten organisaa-
tion sisältä tai ulkoa tulevasta tarpeesta, on digitaalisella 
aikakaudella entistä nopeammin saatavilla. Tiedon käsit-
telytaidot, yhteiset toimintatavat ja käytettävissä olevan 
tiedon hyödyntäminen tulisi nostaa kehityksen keskiöön. 
Myös tiedon polku kentältä kansallisiin tietovarantoihin ja 
tietoaltaisiin (data lake) sekä sieltä takaisinpäin tulisi olla 
suunniteltu ja kontrolloitu.

Uusilla tekniikoilla ja toimintamalleilla 
uudenlaista ympäristötietoa

Ympäristötiedon tuottamisella, jalostamisella, jakami-
sella ja ympäristökasvatuksella on alueellisen ympäristö-
hallinnon alusta lähtien ollut tärkeä rooli. Määrärahojen 
vähentymisen myötä toimintaa on kuitenkin merkittävästi 
muutettu. Näytteenotto- ja laboratoriotoiminnasta on 
luovuttu ja ne hankitaan markkinoilta. Julkaisutoiminta, 

yleisötapahtumiin osallistuminen ja koulujen kanssa 
tehtävä ympäristökasvatustyö on käynyt harvinaiseksi. 
Aktiivisen tiedon levittämisen sijaan tieto on pyritty 
saamaan käyttäjille avoimien tietojärjestelmien kautta.

Sekä vesistö- että maaympäristön seurannan alueellisen 
kattavuuden ylläpito ja laajentaminen tarvitsevat tuek-
seen uusia tekniikoita kuten kaukokartoitusta ja mallin-
tamista. Myös kansalais- ja harrastajapohjaisella havain-
noinnilla on perinteisesti ollut merkittävä rooli maaym-
päristön seurannoissa ja tätä pyritään laajentamaan 
uusille seurannan lohkoille. Edellytyksenä on arviointi-
kriteereiden yhtenäisyys ja tietojen saaminen ajantasaisesti 
tietojärjestelmiin. Tätä mahdollistavia mobiilisovelluksia 
on jo olemassa ja toivottavasti ympäristötiedon keruu ja 
jalostaminen innostaa yhä useampia sovelluskehittäjiä. 
Maakunnissa halutaan panostaa yhteistyöhön yritysten ja 
laitetoimittajien sekä -kehittäjien kanssa.

Myös ympäristötiedon tuottamisen rahoituksen varmis-
tamisessa on ollut uusia avauksia. Vesistöjen laatutie-
tojen tuottaminen on perinteisesti ollut aluehallinnon ja 
kuntien järjestämien seurantojen sekä toiminnanharjoit-
tajien kustantaman velvoitetarkkailun varassa. Kuluvana 
vuonna osana Iisalmen reitin vesivisio -hanketta kokeil-
laan vesistöseurannan rahoituspohjan vapaaehtoista 
laajentamista hajakuormitussektorille maksuhalukkuutta 
koskevan kyselyn rohkaisemana.

Ympäristötiedon vaikuttavuuden lisääminen kaipaa tuek-
seen monialaista verkostoa. Ympäristötieto saa merkityk-
sensä alan asiantuntijoiden voimin, kun tietoaineisto jalos-
tetaan esimerkiksi ympäristön tilaa kuvaaviksi mittareiksi, 
aikasarjoiksi, prosesseiksi tai syy-seuraussuhteiksi. Tämä 
jalostettu tieto tulee olla helposti löydettävissä ja saata-
villa. Median kanavat ja osaaminen ovat olennaisia ympä-
ristötiedon vaikuttavuuden edistämisessä. Päiväkodeilla 
ja kouluilla on keskeinen merkitys kestävän kehityksen 
vahvistamisessa ohjaamalla lapsia ja nuoria ympäristö-
tietoisuuteen ja ympäristövastuulliseen elämäntapaan. 
Pohjois-Savossa toimivassa ympäristökasvatusverkostossa 
oli vuoden 2017 lopussa noin 200 jäsentä. Verkosto osal-
listuu myös maakuntauudistuksen ympäristöpoliittiseen 
työryhmään ja tavoitteena on saada maakuntastrategiaan 
ympäristökasvatukselle vankka asema ja riittävät resurssit.

Avoin data ja kokeilut

Satelliittikuvat ja ilma-alukset osana 
tiedontuotantoa
Pohjois-Savon ELY-keskus testasi satelliittikuvien tuot-
taman tiedon hyödyntämistä jäätilanteen seurannassa. 
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Ensisijaisesti tavoitteena oli selvittää, 
säännöstelypatojen juoksutusten aiheut- 
tama vaikutusalue. Tavoitteena oli 
seurata jäätilanteen kehittymistä laajem- 
minkin Kallaveden alueelta, jotka satel-
liittikuvista erottuivat poikkeavasti 
ympäristöstään.

Virtaamapaikkoja on kartoitettu 
Euroopan avaruusjärjestön Sentinel-2 
-satelliitin avulla. Sentinel-2 -satellii-
tissa on kamera, jolla voidaan erottaa 
suhteellisen pieniäkin kohteita maan 
pinnalla. Satelliittikuvista voidaan 
erottaa erivärisenä alueita, joilla vesi 
on pysynyt sulana koko talven ajan. 
ELY-keskus on mitannut vuonna 
2018 jäätilannetta virtaamapaikassa 
Viannankosken säännöstelypadon 
(Maaninka) alapuolella ja havainnut 
paikalla tehtyjen mittauksiin perustuen 
jään olevan satelliittikuvasta tunniste-
tussa virtapaikassa noin 25 prosenttia 
ohuempaa kuin muualla (Kuva 1). 
Näin ollen voidaan olettaa, että kevään 
edetessä jää heikkenee tällä alueella 
nopeammin kuin niitä ympäröivillä 
alueilla. Satelliittikuvasta havaittiin 
myös muita alueita Viannankosken 
ja Varkauden välisellä vesistöalu-
eella, joilla jää oli todennäköisesti 
heikompaa. Tulevina talvina on 
tarkoitus seurata laajemmin satelliitti-
kuvissa näkyvien tummien alueiden ja 
jäänpaksuuden yhteyttä. Tavoitteena 
on, että tiedosta olisi hyötyä niin 
jäällä liikkujille kuin mm. pelastuslai-
tokselle mahdollisissa pelastustehtä-
vissä (Satelliittikuvista tähän mennessä 
tunnistetut heikon jään alueet löytyvät 
osoitteesta bit.do/posjaat).

Virtaamapaikkojen kartoittaminen 
satelliitista kiinnosti keväällä 570 
”tykkäyksen” verran. Varsinaista asia-
kaspalautetta tuotetun tiedon hyödyl-
lisyydestä ei ole vielä saatu. Tässä tapa-
uksessa paikkatietomuodossa olevat 
heikon jään paikat ovat hyödyllisimpiä 
henkilöille, joilla saattaa olla puutteel-
liset tiedot paikallisista jääoloista (esim. 
talvimatkailijat, virkistyskalastajat 
yms.). Ongelmana on se, miten satel-
liittien tuottama ”big data” saadaan 
esim. automaattisilla prosesseilla käyt-
tökelpoiseen muotoon potentiaalisille 
tiedontarvitsijoille.

Ilma-aluskuvaus tuottaa nopeasti 
suuren määrän erilaista tietoa, josta 
usein hyödynnetään vain murto-osa. 
Kansalaisten ja muiden tahojen tuot-
tamalle datalle tulisi olla sopiva tieto-
varasto, johon se voitaisiin tallentaa 
kaikkien saataville. Tiedon tehokas 
hyödyntäminen edellyttää erilaisten 
kaupallisten mobiilisovellusten tuotta-
mista, mutta tähän herännee palvelun-
tuottajien kiinnostus, kun data saadaan 
”näkyväksi”. Mobiiliteknologian ympä-
rille on rakennettu mm. ihmisen tervey-
teen ja hyvinvointiin liittyviä useita 
sovelluksia. Ympäristötiedon hyödyn-
tämiseen kaivattaisiin vastaavasti 
avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia. 
Maailmassa on matkapuhelinliittymiä 
lähes yhtä paljon kuin on ihmisiä ja 
Suomessakin liittymien määrä on 
maailman kärkeä. Kiinnostusta erilai-
siin mobiiliteknologiaan tukeutuviin 
ympäristötietopalveluihin olisi myös 
täällä Suomessa.

Ilmakuva-aineisto 
vesikasvillisuuden runsauden 
mittarina

Parhaillaan on käynnissä Pohjois-
Savon ELY-keskuksen koordinoimana 
hanke, jossa kansallisen kuvausoh-
jelman ilmakuvista saatavaa kuvamate-
riaalin käytettävyyttä selvitetään vesi-
kasvillisuuden runsastumisen ja tilan 
arvioinnissa (ILMAVERSO, Antti 
Kanninen ja Juho-Ville Marttila). 

Kuva 1. Viannankosken säännöstelypato 
4.2.2018 Sentinel-2 satelliitista kuvattuna.
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Hankkeessa on kehitetty paikkatietojärjestelmässä 
toimiva, osin automatisoitu kuvankäsittelyprosessi, 
jolla loppukesällä kuvatuista kuvausohjelman vääräväri-
ilmakuvista tulkitaan ranta- ja vesikasvillisuuden peit-
tämä alue. Kasvillisuustulkinta voidaan yhdistää paik-
katietoanalyysin avulla järvien morfologiaa kuvaavaan 
tietoon ja laskea vesikasvillisuuden runsautta kuvaava 
muuttuja ”kasvittumisaste”, jonka on aiemmissa tutki-
muksissa havaittu toimivan järvien vesikasvillisuuden 
tilan arvioinnissa. Vesikasvillisuustulkintaa ilmaku-
vilta voidaan hyödyntää myös mm. kunnostustoimien 
vaikutusten seurannassa. Kuvausohjelman tuottaman 
ilmakuva-aineiston lisäksi hyödynnetään ympäristöhal-
linnon ja Maanmittauslaitoksen muuta avointa paik-
katietoaineistoa (syvyysaineistot, rantaviiva-aineistot). 
Hankkeessa luotu kuvankäsittelymenetelmä ArcGIS-
työkaluineen julkaistaan menetelmäohjeineen vapaa-
seen käyttöön ja hankkeen aikana tuotetut kasvillisuus-
kartat jaetaan avoimena karttapalveluna. Toinen vireillä 
oleva hanke toteutuu yhteistyössä Pohjois-Karjalan 
ELY-keskuksen kanssa. Hankkeessa kerätään valtakun-
nallisesti ympäristöhallinnon ja erityisesti ELY-keskusten 

työtehtäviin liittyviä ilma-aluskuvauksen hyviä käytän-
töjä ja kehittämistarpeita. Hankkeen tulokset raportoi-
daan loppuvuodesta.

Tienpitoon automatisoidut tiedonkeruuprosessit
Liikennevirasto on asettanut tavoitteekseen kehittää uusia 
automatisoituja tiedonkeruuprosesseja tukemaan väylien 
kunnon hallintaa. Tavoitteena on myös uudistaa väylätie-
tojen tietojärjestelmät palvelemaan digitalisoituja väylän-
pidon prosesseja. Liikenneviraston kehittämä HARJA 
-järjestelmä mahdollistaa kaikkien liikennemuotojen (tie-, 
vesi- ja raideliikenne) hoito- ja ylläpitourakoiden seurannan 
sekä sopimusten ja mm. asiakaspalautteiden hallinnan. 
HARJA helpottaa eri yhteistyötahojen (Liikennevirasto, 
ELY, urakoitsijat, konsultit) mahdollisuutta toimia 
yhdessä entistä avoimemmin. Järjestelmä on karttapoh-
jainen. Järjestelmässä on panostettu myös erilaisiin rapor-
tointitarpeisiin. Maakuntien tulisikin hyödyntää valmiita 
järjestelmiä laajapohjaisesti tieverkon kunnon hallinnassa. 
Järjestelmä soveltuu myös maakunnille siirtyvien valtion 
vesirakenteiden kunnon ylläpidon seurantaan. 

Linkkejä

https://www.liikennevirasto.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/tieverkon-kunnonhallinta#.WwulnMsUlpk.

https://www.solita.fi/solita-toimittaa-liikennevirastolle-mobiilialustan/.

https://vesiensuojelu.fi/skvsy/palvelut/kehittamistoiminta/iisalmenreitin_vesivisio/

Kuva 2. Vuonna 2017 käyttöön otetun Harja-järjestelmän toimintamalli.
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Ylivoimaisesti suurimmaksi 
www. syke . f i / a vo in t i e to 
-palvelun käyttäjäryhmäksi 
osoittautuivat yritykset, 

joiden osuus kyselyyn vastanneista oli 
yhteensä 43 prosenttia. Pienten ja keski-
suurten yritysten osuus oli 23 prosenttia 
ja suuria, yli 250 työntekijän yrityksiä, 
oli 20 prosenttia vastaajista. Yritysten 
yleisimmät toimialat olivat konsul-
tointi ja kiinteistöala, vesi- ja luonnon-
varat sekä rakentaminen ja maankäyttö. 
Dataa tai palveluita haettiin eniten 
ympäristöalan konsultointi- ja suun-
nittelutehtäviin sekä erilaisiin selvityk-
siin ja kartoituksiin. Etenkin pienet ja 
keskisuuret yritykset etsivät aineistoja 
myös uusien tuotteiden ja palveluiden 
kehittämiseen.

Vaikka kansalaisille suunnattua sisältöä 
on viime vuosina lisätty julkaisemalla 
mm. uusia karttapalveluita, yksityis-
henkilöiden suuri osuus, peräti 20 
pro senttia vastaajista, oli yllätys. 
Avoimen ympäristötiedon on aiemmin 
oletettu palvelevan ennen kaikkea asian-
tuntijoita julkisen hallinnon organisaa-
tioissa ja yrityksissä.

Vastausten perusteella yksityishenkilöt 
etsivät tietoa etenkin vapaa-ajan suun-
nittelua varten. Myös tieto ympäristön 
laadusta kiinnosti. Lisäksi dataa haettiin 
oman lähiympäristön asioihin vaikut-
tamiseen, kuten asukaskannanottojen 

tueksi ja päätöksentekoon vaikuttamista 
varten. Yksityishenkilöt etsivät tietoa 
myös ympäristöalan opintoja varten.

Julkishallinnon organisaatioista 
kunnat osoittautuivat hyvin aktiivisiksi 
avoimen ympäristötiedon käyttäjiksi. 
Tiedon tärkeimmiksi käyttökohteiksi 
tunnistettiin lainsäädäntöön perus-
tuvat kunnalliset päätökset, strategian 
luonti ja kaavoitus sekä lupien käsittely. 
Vastausten perusteella näyttäisi, että 
paikallishallinto on löytänyt aineistot ja 
hyödyntää niitä monipuolisesti suun-
nittelun ja päätöksenteon tukena sekä 
erilaisten selvitysten ja lausuntojen 
laatimiseen.

Yliopistot ja oppilaitokset ovat jo 
pitkään olleet tärkeä ympäristö-
tiedon käyttäjäryhmä ja tätä ryhmää 
edusti noin 10 prosenttia vastaajista. 
Yliopistoissa ja oppilaitoksissa aineistot 
päätyivät ennen kaikkea tutkimuskäyt-
töön, mutta myös opetusmateriaalien 
laatimiseen. Aineistoja käytetään paljon 
myös gradujen ja muiden lopputöiden 
tekemisessä.

Pinta- ja pohjavesien tiedot 
kiinnostavat

Avoimeen kysymykseen ”Mitä tietoa tai 
palvelua etsit SYKEn sivuilta?” vastasivat 
lähes kaikki kyselyyn osallistuneista. 
Kun vastauksia tarkastellaan ”teknolo-

KAISU HARJU
ryhmäpäällikkö, SYKE/
Tietokeskus/Paikkatietopalvelut
e-mail: kaisu.harju@ymparisto.fi
Kirjoittaja on Suomen 
ympäristökeskuksen 
paikkatietopalvelut-ryhmän 
päällikkö ja on työssään 
perehtynyt avoimien 
paikkatietojen jakeluun ja 
hyödyntämiseen.

Avoin ympäristötieto – ketkä sitä 
käyttävät ja millaista tietoa?

Suomen ympäristökeskus tarjoaa ympäristötietoa kaikkien käytettäväksi. 
Avoimen tiedon palvelu sisältää monipuolista tietoa mm. pinta- ja poh-
javesistä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luon-
nonympäristöistä, maankäytöstä ja rakennetusta ympäristöstä. Palvelun 
käyttäjille tehtiin marras-joulukuussa 2017 lyhyt kysely, jonka tulokset 
antoivat tietoa aktiivisimmista käyttäjäryhmistä ja heidän tietotarpeistaan.

PÄIVI KORHONEN
erikoissuunnittelija, 
SYKE/Tietokeskus/
Ympäristötietojärjestelmät
e-mail: paivi.korhonen@ymparisto.fi
Kirjoittaja toimii Suomen 
ympäristökeskuksessa 
sovelluskehittäjänä 
ja työskentelee mm. 
ympäristötietojen avointen 
rajapintojen parissa.
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gialähtöisesti”, nähdään, että tietoa haettiin eniten paikka-
tietoina ja kartta-aineistoina sekä karttapalvelusta katsel-
tavaksi. Näiden lisäksi vastaajat ilmoittivat tietolähteiksi 
Hertta-ympäristötietojärjestelmät, suorat rajapinnat ja 
satelliittihavainnot.

Vastauksia analysoitiin myös sen mukaan, mitkä aihe-
piirit olivat kiinnostavimpia. Suurimmalla osalla vastaa-
jista olikin mielessä selvästi rajattu kysymys, johon he 
hakivat vastausta. Toisaalta osa vastaajista kertoi tarvit-
sevansa laajasti tietoa päätöksenteon tueksi ja etsivänsä 
aineistoja ”laidasta laitaan”. Peräti puolet vastaajista 
ilmoitti kiinnostuksen kohteekseen pohja- ja/tai pinta-
vedet. Pohjavesistä etsittiin pohjavesialueiden rajauksia, 
niiden pinnankorkeuksia sekä tietoja pohjavesiputkista. 
Sekä pinta- että pohjavesien laatu kiinnosti käyttäjiä 
kaikissa ryhmissä. Myös hydrologisia tietoja, etenkin 
virtaamia haettiin.

Kokonaisuudessaan haettavien tietojen kirjo oli kuitenkin 
laaja, jätevesistä rakennettuun ympäristöön ja suojel-
luista alueista jäätilanteeseen. Tämä vastaa hyvin avoimen 
tiedon tarjontaa, jossa vesiteemat korostuvat, mutta 
toisaalta ympäristöön liittyvät aihepiirit ovat monipuo-
lisesti edustettuina.

Toteutusajankohta näkyy tuloksissa jonkin verran, 
koska eri tiedot ovat ajankohtaisia eri vuodenaikoina. 
Koska kysely tehtiin talvella, jäätilanne kiinnosti erityi-
sesti kansalaisia. Kesällä vastauksissa saattaisi vastaavasti 
erottua levätilanteeseen ja pintaveden lämpötiloihin liit-
tyvät aineistot.

Avoin tieto -palvelun käyttäjäkysely toi arvokasta lisätietoa 
käyttäjistä ja käyttökohteista. Vastausaktiivisuus oli hyvä – 
vajaan kolmen viikon aikana vastauksia saatiin yli 250 ja 
ne osoittivat, että avoimen tiedon käyttäjät ovat valmiita 
antamaan panoksensa aineistojen ja palveluiden kehittä-
miseen. Käyttäjäryhmien ja niiden tietotarpeiden tunte-
minen auttaa suuntamaan kehittämiseen käytössä olevat 
resurssit järkevällä tavalla. 

 

Pieni tai keskisuuri yritys
(alle 250 työntekijää)

Suuri yritys (yli 250
työntekijää)

Yksityishenkilö

Paikallishallinto (kunta)

Yliopistot ja ja
oppilaitokset

Valtionhallinto

Aluehallinto

Kansalaisjärjestö

Tiedotusvälineet

0 5 10 15 20 25 %

Avoin tieto –palvelun käyttäjäryhmät.

 

Pohjavedet
25 %

Vesistötiedot, 
pintaveden 

laatu
24 %

Luonnonsuojelu-
ja NATURA-alueet

17 %

Virtaamat, 
hydrologiset 

havainnot
9 %

Rakennettu 
ympäristö, 
kaavoitus

8 %

Valuma-
alueet

5 %

Haja-asutuksen 
jätevedet

3 %

Pilaantuneet 
maat
3 %

Maankäyttö, 
maanpeite

3 %

Jäätilanne
3 %

Vastaajilta kysyttiin: ”Mitä tietoa tai palvelua etsit 
SYKEn sivulta?” Avovastauksia tähän kysymykseen 
saatiin peräti 219 ja useimmissa niistä mainittiin, 
mihin aihepiiriin liittyvää dataa oltiin etsimässä. 
Avovastausten perusteella tehty yhteenveto 
osoittaa, että lähes puolet vastaajista etsi pohja- ja 
pintavesiin liittyviä tietoja. Myös suojellut alueet olivat 
suosituimpien aineistojen joukossa.

SYKEn avoimet ympäristötiedot on koottu 
www.syke.fi/avointieto -palveluun. Monipuoliset 
aineistot ovat käytettävissä mm. rajapintapalve-
luina, paikkatieto- ja satelliittikuva-aineistoina se-
kä ympäristötietojärjestelmiin tallennettuina tie-
toina. Avoimet aineistot ovat vapaasti käytettävissä 
Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssin mukaisesti.
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Termi palveluiden muotoilu 
ilmaantui hankkeisiimme 
tämän vuosikymmenen 
alussa, jolloin Vetcombo-

projektissa meillä oli kumppaneina 
alan tutkijoita Vaasan MUOVA-
instituutista. Hank keessa kehitettiin 
toimintamallia julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyölle vesiin liittyvän 
tiedon tuottamisessa. Muotoilijat 
hyödynsivät silloin varsin uusia mene-
telmiä tunnistamaan erilaisia vesi-
ympäristön käyttäjäryhmiä ja loivat 
kutakin ryhmää edustavat fiktiiviset 
henkilöt. Erilaisia käyttäjiä kuvaaviksi 
henkilöiksi muodostui käytännön 
havaitsija, aktiivinen kommunikoija 
sekä yhteisöllinen luonnosta nauttija. 
Kullekin kuvattiin, miksi he haluaisivat 
tehdä vesistömittauksia, minkälaista 
tietoa he tarvitsevat ja miten he halu-
avat sitä käyttää. Työlle luotiin vahva 
tausta kirjallisuusselvityksellä ja laajalla 
internetissä julkaistulla ja mainoste-
tulla kyselyllä. Selvitysten tulokset [1] 
ovat käyttökelpoisia vieläkin.

SYKEn uuden tutkimustieto-
alustan [2] kehityksessä panostet-
tiin palvelun helppokäyttöisyyteen. 
Erityisesti usein vaivalloisena nähdyn 
tiedon kuvaamisen työkaluun halut-
tiin panostaa. Tieto pitää kuvata 
yhdenmukaisella tavalla (eli kirjoittaa 
metatiedot), jotta se olisi uudelleen 
käytettävissä ja löydettävissä netistä. 
Kehitystyössä ulkopuolinen asian-
tuntija testasi yhdessä SYKEn tutki-
joiden kanssa kehitysvaiheen palvelua 
ja kirjasi näiden pohjalta ehdotukset 

siitä, miten palvelun käytettävyyttä 
voitaisiin parantaa. Osa kommen-
teista oli hyvin konkreettisia liittyen 
ulkoasuun, teksteihin, sähköisen 
palvelun toimintojen järjestykseen 
ja sisältöön. Yhteistyö paransi tutki-
mustiedon tallentamisen käyttöko-
kemusta huomattavasti. Joidenkin 
parannusehdotusten osalta tuli 
kuitenkin vastaan tekniset rajoitteet, 
tai oikeammin se, miten käytettä-
vissä olevat resurssit taipuvat kaikkiin 
parannusehdotuksiin.

Muutama vuosi sitten käytimme 
kansalaishavaintojen keräämiseen liit-
tyvän MinunYmpäristöni–konseptin 
(Kuva 1) kehitystyössä Design Sprint 
-menetelmää. Työ koostui viidestä 
tiiviistä usein päivän mittaisesta sessi-
osta, joiden aikana ideoitiin, iteroi-
tiin ja luotiin prototyyppi palve-
lusta. MinunYmpäristöni -konseptin 
kehitys koettiin onnistuneena ja se 
toi innovaatioita siihen, miten kansa-
laisia saataisiin motivoitua keräämään 
ympäristön seurantaan eri ajankoh-
tina tarvittavaa tietoa. Ryhmätyöhön 
perustuva työtapa tietenkin vaatii 
osallistujiltaan aktiivisuutta, mutta 
työtä ryhmässä tehden tärkeimmät 
tavoitteet saattavat kirkastua samalla 
tavalla kehityksessä mukana oleville.

Suoraa yhteistyötä tiedon 
käyttäjien kanssa

Käynnissä olevassa eurooppalaisessa 
tutkimushankkeessa [3] loppukäyt-
täjäyhteistyö on keskeisessä roolissa. 

SAKU ANTTILA JA TIMO PYHÄLAHTI
Kirjoittajat ovat SYKEn tutkijoita ja 
asiantuntijoita, jotka ovat olleet mukana 
useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa
e-mail: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuva 1. Havainnekuva  
MinunYmpäristöni –konsepti- 
käyttöliittymästä.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä 
ympäristöpalvelujen kehittämisestä
Palvelun tai tiedon käyttäjien rooli korostuu nykyisin julkishallinnon hankkeissa. Teknisten kehityshank-
keiden lisäksi myös tutkimusrahoituksessa vaaditaan tiedon tuottajien ja käyttäjien yhteistyötä. Alla 
pohdimme muutaman esimerkin kautta omia kokemuksiamme siitä, miten loppukäyttäjien kanssa 
tehtävä työ on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut mukana julkishallinnon hankkeissa.
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Hankkeen tavoitteena on tuottaa erilaisia kaukokartoi-
tukseen, optisiin mittauksiin sekä mallinnukseen liit-
tyviä vedenlaadun tietopalveluita. Tulosten käyttäjistä 
valtaosa työskentelee EUn vesipuitedirektiivin parissa, 
mutta mukana on myös esimerkiksi yrityksiä. Yhteistyö 
tehdään kahdenvälisillä keskusteluilla hankepartnerin ja 
käyttäjän välillä sekä vuosittaisilla käyttäjätapaamisilla. 
Raamit käytävälle keskustellulle määritetään ensin hanke-
konsortiossa. Selkeänä etuna työtavassa on se, että palve-
luita voidaan kehittää pienin askelin käyttäjän osoitta-
maan suuntaan. Lisäksi samalla aloitetaan lopputuloksen 
liittäminen heidän toimintamalleihinsa jo heti hankkeen 
alkuvaiheessa. Kovin laajaa käyttäjäryhmää ei tällä mene-
telmällä kuitenkaan pystytä kattamaan. EOMORES 
-hankkeessa kullakin partnerilla on vastuullaan 2-4 käyt-
täjää ja erillisten haastatteluiden vaatima työmäärä pysyy 
kokonaisuudessaan kohtuullisena.

Laajassa kansallisessa ympäristöön ja luonnonvaroihin 
liittyvässä teknisten alustojen kehittämishankkeessa [4] 
loppukäyttäjäyhteistyötä tehtiin kokoamalla eri koko-
naisuuksille käyttäjäryhmiä, joilta saatiin palautetta 
koko kehityskaaren ajan. Kansallisen lajitietokeskuksen 
[5] kehityksessä, jota johti hankkeessa luonnontieteel-
linen keskusmuseo, asiantuntijaryhmiä kokoontui eri 
teema-alueilla kuten lajitietoon, paikkatietoon, laji-
tiedon tutkimuskäyttöön ja viranomaispalveluihin liit-
tyen. Asiantuntijaryhmät ohjasivat ja ohjaavat yhä edel-
leen kansallisen lajitietokeskuksen kehittymistä. Toteutus 
vaatii kuitenkin myös pitkäjänteistä sitoutumista ja myös 
riittäviä resursseja ylläpitää palauteverkostoa.

Vastaavasti esimerkiksi SYKEn vetämässä kansalaishavain-
totiedon keräämisessä yhteistyö tiedon käyttäjien kanssa 
on välttämätöntä. Eri kysymyksin saatavan tiedon tulee 
olla mahdollisimman yhteensopivaa käyttötarkoituksen 
kanssa, jotta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi hydro-
logissa seurannoissa tai vaikkapa kalojen nousuesteiden 
tunnistamisessa.

Miksi ja miten tietopalveluita tuotetaan
Tutkimustiedolla on usein enemmän yhteiskunnal-
lista vaikuttavuusarvoa kuin esimerkiksi taloudellista. 
Harvemmin tutkimustiedon jalostamiseen ja sen yllä-
pitoon on erillistä rahoitusta tarjolla. Onkin mietittävä 
tarkkaan minkälaisia jatkojalosteita tiedosta halutaan 
tarjota, kenelle ne on suunnattu ja erityisesti mitä tiedon 
julkaisulla halutaan saavuttaa. Tämän tueksi on SYKEssä 
muodostunut toimintamalli tutkimustiedon visualisoin-
nille. Siinä korostuvat tiedon tuottajien oma motivaatio 
visualisoida tietoa, eri käyttäjäryhmien tunnistaminen ja 
niiden priorisointi.

Kansalaishavaintojen osalta havaittiin, että pääosa varsi-
naisista tehtävistä liittyy kysyttävien asioiden määritte-
lyyn ja käyttöönottoon. Pääasiassa yhteydenpitoa ei käydä 
yksittäisten kansalaishavaitsijoiden kanssa, vaan toimintaa 
järjestelevien tahojen kanssa esimerkiksi tutkimushank-
keiden koordinaattoreiden, erilaisten järjestöjen, yhdis-
tysten edustajien tai esimerkiksi viranomaistoimintaa 
järjestelevien tahojen kanssa. Palvelun kehittämisessä tulee 
siis ottaa huomioon itse havaitsijan lisäksi tiedon käyttä-
jien tarpeet ja myös tietojärjestelmien mahdollisuudet.

Kansalaishavaintojen osalta kokonaisuutta hahmotettiin 
kuvaamalla palvelupolku service blueprinting [6] menetel-
mällä. Työtä veti ja dokumentoi konsultti ja se toteutet-
tiin kolmen täyden työpäivän aikana työryhmällä, johon 
kuului kaikkien kolmen toimintaan liittyvän tahon edus-
tajia. Tuloksena syntyi 7+1 eri kokonaisuuden sisälle 
muodostunut palvelupolku kansalaishavainnoille (Ks. 
oheinen tietolaatikko).

Kaikissa näissä vaiheissa pohdittiin missä ja miten palvelua 
käyttävä asiakas on vuorovaikutuksessa palveluntar-
joajan kanssa – ja mitä varten? Mitä eri vaihtoehtoisia 
tai toisiaan seuraavia vaiheita palvelun käyttöönottoon 
kuuluu? Ja tietenkin pohdimme myös sitä, millaisia järjes-
telmiä tarvitsemme, kun palvelua asiakkaallemme tarjo-
amme. Kolmen päivän aikana palvelupolku kuvaantui 
hyvin asiakkaille, jotka tarvitsevat tavanomaisia palveluita. 
Lisäksi tunnistettiin mahdollisia erikoistoiveita ja nämä 
merkittiin erikseen pohdittavaksi.

Loppukäyttäjä yhteistyötapa valittava harkiten
Onnistunut käyttäjäyhteistyö vaatii hankkeen toteutta-
jalta näkemystä siitä, mitä yhteistyöllä halutaan saavuttaa 

Kansalaishavainnoille luodun 
palvelupolun pääkohdat
Kansalaishavainnoille luodun palvelupolun pääkohdat:

1. Kansalaishavaintopalvelun löytäminen ja palveluun 
tutustuminen

2. Neuvottelut ja sopiminen

3. Havaintokeräyksen ja kyselyn suunnittelu sekä testaus

4. Kyselyn julkaisu ja markkinointi

5. Havaintojen kerääminen ja ylläpitotuki

6. Datan validointi ja kuratointi

7. Havaintodatan analysointi ja hyödyntäminen

8. (Mahdollinen: Havaintokeräyksen lopettaminen)

16 www.vesitalous.fi

VE SI-  JA YMPÄRISTÖTIE TO

VT1804.indd   16 21.8.2018   15:10:00



ja usein reilusti työaikaa. Nämä eivät ole riippuvaisia 
siitä tehdäänkö työtä itse vai hankintaanko se ulkoiselta 
toimijalta. Konsultit pystyvät tarjoamaan ja toteuttamaan 
uudenaikaisia käyttäjäanalyysin ja palvelun kehityksen 
työvälineitä. Toteutus saadaan tehtyä usein nopeasti rajatun 
sopimuskauden aikana. Ulkopuoliset toimijat tarvitsevat 
kuitenkin materiaalin ja sisällön työlleen aihealueen tunte-
vilta. Lisäksi tutkimuslähtöisissä palveluissa asiantunti-
juutta tarvitaan hankitun käyttäjätutkimuksen liittämi-
seen usein monimutkaisiinkin asiakokonaisuuksiin.

Hankkeiden alkuvaiheessa tehtävä palvelumuotoilu auttaa 
kuvaamaan kehitettävän palvelun tavoitteita, tarpeita ja 
sisältöä. Lisäksi ne kirkastavat ja usein kohdistavat työtä 
oikeisiin asioihin. Toisaalta, hankkeessa on oltava valmi-
utta ottaa uusia lähestymistapoja, jotka saattavat poiketa 
alkuperäisestä suunnitelmasta. Onnistunut palvelumuo-
toilu saattaa päätyä suosittamaan tekemiselle aivan toisen-
laista suuntaa ja näin hämmentää hanketta – toki kenties 
hyvästä syystä.

Monen ympäristöhallinnon palvelun käyttäjä on asian-
tuntija, joka käyttää esimerkiksi tietopalvelua tiedon 
kokoamiseen lakisääteisiä raportointeja varten. Heille on 
tärkeätä tiedon luotettavuus ja se, että tiedon keräämiseen 
ja jalostamiseen ei mene liikaa aikaa. Näiden käyttäjien 
tarpeissa viimeistelty ulkoasu tai loppuun saakka hiottu 
käyttökokemus eivät välttämättä korostu. Taustalla voi olla 
myös pelko, että uudet ja vielä julkaisun jälkeenkin kehi-
tettävät työkalut hidastavat tai vaikeuttavat usein kiireistä 
työaikaa. Pitkäjänteisellä ja usein pienimuotoisella loppu-
käyttäjäyhteistyöllä on näissä tapauksissa selkeitä etuja. 
Asiantuntijoille kehitettävät palvelut ovat usein monimut-
kaisia ja siksi on tärkeätä pystyä keskustelemaan suoraan 
mahdollisista palvelutuotantoon tai tausta-aineiston liit-
tyvistä rajoitteista. Tämä auttaa lisäämään molemmin 
puoleista ymmärrystä asiasta. 

Viitteet

1 VETCombo palvelumuotoilujulkaisut: 
http://www.muova.fi/fi/yhteistyo/projektit/vet_combo-2011-2013/vet_combo-julkaisut/

2 ckan.ymparisto.fi; www.ymparisto.fi/envibase

3 Earth Observation-based Services for Monitoring and Reporting of 
Ecological Status; EU/H2020; https://eomores-h2020.eu/

4 www.ymparisto.fi/envibase

5 www.laji.fi

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Service_blueprint
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Itämeri.fi-portaali on suunnattu 
palvelemaan laajaa käyttäjäkuntaa: 
viranomaisia, tutkijoita, vesialan 
ammattilaisia, päättäjiä, opettajia 

ja kansalaisia. Tämä näkyy sen koossa; 
se tulee sisältämään satoja sivuja ja useita 
käyttöliittymiä merellisten aineistojen 
katseluun, tutkimiseen ja lataamiseen.

Portaalin laajuus tekee sen raken-
tamisesta suururakan. Suunnittelu 
alkoi alkuvuodesta 2017 ja portaali 
julkaistaan loppuvuodesta 2019. Jotta 
portaalin päämäärä ei pitkän hankkeen 
aikana hämärry, palvelua rakennetaan 
vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. 
Heiltä kerätään palautetta palvelun 
toiminnasta ja sisällöstä portaalia 
rakennettaessa.

Laajan portaalin haasteeksi muodostuu 
sen sisällön pysyminen ajan tasalla. 
Haaste on ratkaistu siten, että portaali 
hakee tiedot suoraan eri laitosten järjes-
telmistä, jolloin sisällön päivitys perustuu 
toimijoiden muutoinkin ylläpitämiin 
sivuihin ja aineistoihin. Teknisesti tämä 
toteutetaan rajapintojen avulla.

Miksi Itämeri.fi?
Suomessa tuotetaan paljon meri-
tietoa ja mereen liittyviä aineistoja ja 
niille on selvityksen mukaan paljon 
kysyntää. Hankkeen alussa toteutettu 
selvitys osoitti myös, että tietoja on 
vaikea löytää, sillä tiedot ovat epäyh-
tenäisessä muodossa ja hajallaan eri 
organisaatioissa.

Suuri yleisö ja opettajat tarvitsevat help-
pokäyttöisiä karttapalveluja ja tiedon 
visualisointipalveluja, joita voi käyttää 
ilman erityistä paikkatietoasiantun-

temusta. Itämeri.fi tarjoaa aineistoja 
helposti lähestyttävien karttamuotoisten 
toteutusten kautta. Kaikki käyttöliit-
tymät tehdään helppokäyttöisiksi, mikä 
osaltaan alentaa kynnystä hyödyntää 
portaalia ja sen aineistoja tehokkaasti.

Myös tutkimuksen, merenhoidon, 
meriensuojelun ja merialuesuunnittelun 
ammattilaiset katsovat, että nykyisin 
hajallaan olevia aineistoja on vaikea 
löytää ja saada käyttöön. Etenkin paik-
katietojen saatavuuden parantamiseen 
on suuri tarve.

Merelliset tietosivut
Itämeri.fi-portaalin tarkoituksena 
on luoda kokonaisuus, josta käyttäjä 
löytää kaikki Itämereen liittyvät tiedot, 
palvelut ja aineistot mahdollisimman 
helposti samasta paikasta.

Portaalin tietosisältö on jaettu potenti-
aalisten käyttäjäryhmien ja -tarpeiden 
mukaisiin teemoihin. Opetusta ja 
ympäristökasvatusta varten tehdyt 
aineistot saavat nekin oman teemansa, 
jota rakennetaan yhteistyössä tulevan 
käyttäjäkunnan kanssa.

HANNA PIEPPONEN
suunnittelija, Suomen 
ympäristökeskus / Merikeskus. 
Itämeri.fi-portaalin 
projektikoordinaattori

Itämeri.fi
toteutetaan laajassa yhteistyössä: Suo-
men ympäristökeskus (koordinaatio), 
Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, 
Metsähallitus, Geologian tutkimuskes-
kus, Liikennevirasto, Museovirasto, Tu-
run yliopiston Brahea-keskus, Varsi-
nais-Suomen liitto ja Ahvenanmaan 
maakuntahallitus.

Rakenteilla oleva Itämeri.fi-portaali kokoaa yhteen suomalaisen meritie-
don sekä mereen liittyvät aineistot ja palvelut. Verkkopalvelu perustuu 
helppokäyttöiseen ja visuaaliseen käyttöliittymään. Järjestelmä toteute-
taan meritietoa tuottavien valtion laitosten yhteistyönä.

Suomen meritieto yksiin kansiin

MIKA RAATEOJA
ryhmäpäällikkö, Suomen 
ympäristökeskus / Merikeskus. 
Itämeri.fi-portaalin Itämeren 
tila –teemavastaava
e-mail: mika.raateoja@ymparisto.fi

PAULA KANKAANPÄÄ
johtaja, Suomen 
ympäristökeskus / Merikeskus. 
Itämeri.fi-portaalin 
projektipäällikkö
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Datapalvelut

Portaalin tavoitteena on tarjota 
uusi tapa jakaa meriaineistoja. Se 
paitsi avaa aineistot, tekee niistä 
myös ymmärrettävämpiä ja kohde-
yleisön tarpeisiin räätälöityjä.

Aineistokartoituksen myötä 
havaittiin, että eri aineiston tuot-
tajatahot ovat omien aineistojensa 
määrän ja jakamisen kannalta 
erilaisissa vaiheissa. Suurin osa 
laitoksista jakaa aineistoja oman 
latauspalvelunsa kautta, mutta 
aineistojen saatavuus ja muoto 
vaihtelee, eikä yhteistä eri laitosten 
välistä keskustelua ja suunnittelua 
ole aikaisemmin ollut. Yhtenä 
portaalin tavoitteista onkin avata 
uusia aineistoja käyttöön rajapin-
noille ja siten tarjota niitä kootusti 
saman käyttöliittymän kautta.

Ammattikäyttöön kehitetään 
”Meritiedon hakupalvelu”, joka 
helpottaa meriaineistojen ja aineis-
torajapintojen löytymistä, katselua 
ja lataamista. Sinne kootaan yhteys 
hankepartnerien avoimiin paik-
katieto- ja tutkimusaineistoihin. 
Palvelua varten toteutetaan itse-
näinen karttapalvelu, jonka avulla 
käyttäjä voi tarkastella löytä-
määnsä paikkatietoaineistoa 
yhdessä muiden aineistojen 
kanssa. Sivustoa varten aineistoja 
ei siirretä palvelimelta toiselle, 
vaan data luetaan jatkuvana virtana suoraan laitosten raja-
pintojen kautta.

”Meritiedon hakupalvelussa” olevat aineistot ovat pääasi-
assa luonteeltaan staattisia ja hitaasti päivittyviä. Tällaisten 
aineistojen lisäksi Suomessa tuotetaan suuri määrä jatku-
vasti muuttuvaa, dynaamista aineistoa. Sen katseluun ja 
lataamiseen kehitetään ”Vedenlaatutiedon latauspalvelu”. 
Lisäksi vielä merialuesuunnittelijoille kehitetään kartta-
pohjainen palvelu suunnitelmien jakamiseen.

Suuri yleisö ja opettajat ovat lähinnä kiinnostuneita aineis-
toista, jotka liittyvät merellä liikkumiseen, tiedon etsimi-
seen ja aineistojen käyttöön opetuksessa. Heille toteute-
taan ”Merelläliikkujan mobiilikartta”, joka tarjoaa tietoa 
merestä, olosuhteista ja merellä näkyvistä kohteista pienil-

lekin päätelaitteille sopivana palveluna. Mobiilikartan 
kohderyhmänä ovat mm. retkeilijät, mökkeilijät, venei-
lijät, rannalla liikkujat ja oppilaat. Lisäksi ”Merellisen 
havaintodatan visualisointipalvelu” tarjoaa käyttäjälle 
mahdollisuuden tutkia erilaisten seuranta-aineistojen 
aikasarjoja visuaalisesti.

Edellä mainittujen lisäksi portaaliin tuotetaan upotet-
tavia karttaikkunoita yksittäisten teemojen ja asioiden 
esittämiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ”Merellä nyt”-
teemaan sijoitettava karttaikkuna, josta tutkimusalusten 
reittiä ja tutkimustuloksia voi seurata reaaliajassa, sekä 
dynaamista grafiikkaa sisältävät sivut, jotka kertovat 
veden laadusta, lämpötilasta ja suolaisuudesta reaali-
ajassa. Myös kuvapankin kuvia ja historiallisia kohteita 
voi tarkastella kartan kautta. 

Kuva 1. Itämeri.fi-portaalin sisältö jaetaan eri käyttötarpeiden mukaisiin teemoi-
hin. Sisällössä painotetaan tiedon visualisointia: kuvia, karttoja ja infograafeja.

19Vesitalous 4/2018

VE SI-  JA YMPÄRISTÖTIE TO
Esittelee Itämeren ainutlaatuisuuden perustan, joka pohjautuu sen vesipatsaan 

ominaisuuksiin, merenpohjan geologiaan ja alueen ilmastoon.

Sisältää perustietoa Itämeren biologiasta, lajistosta ja elinympäristöistä. 
Teeman odotetaan kiinnostavan etenkin opetusta, kansalaisia ja toimittajia.

Kuvapankki Sivusto, jossa käyttäjät voivat selata ja ladata mereen liittyviä valokuvia 
luokittelujen mukaan, hakusanalla tai alueellisesti kartalla.

Merelliset 
elinkeinot

Tarjoaa perustiedot meriteollisuuden, merenkulun ja satamatoimintojen 
muodostamasta kokonaisuudesta. Merellinen energiantuotanto, kalanviljely, 

ammattikalastus ja matkailu huomioidaan myös.

Itämeren tila Esittelee Itämeren tilaa rehevöitymisen, haitallisten aineiden, vedenalaisen 
melun ja meriroskan kautta.

Merialue-
suunnittelu

Tarjoaa perustiedot merialuesuunnittelusta, sen suunnittelun etenemisestä ja 
osallistumismahdollisuuksista siihen. Lisäksi sivuilla on merialuesuunnittelun 

karttapalvelu.

Opi ja tutki
Sivusto ympäristökasvatuksen parissa toimiville tahoille, mm. opettajille ja 
järjestöille. Aineistoja, jotka innostavat meritiedon käyttöön jo nuortenkin 

piirissä.

Historia ja 
kulttuuriperintö

Kertoo Itämeren kulttuuriperinnöstä yleistajuisesti nostamalla esiin alueen 
historian ja kehityksen kannalta tärkeitä kohteita, alueita ja teemoja.

Merellä nyt Katsaus siihen, mitä merellä tapahtuu juuri nyt ja millaiset olosuhteet kullakin 
alueella vallitsevat.

Meren hoito ja 
tutkimus

Esittelee Suomen merentutkimuksen tekijöitä, menetelmiä, rahoitusta ja 
tutkimustiedon soveltamista.

Suojelu ja kestävä 
käyttö

Esittelee Suomen mereiset luonnonsuojelualueet, uhanalaiset lajit ja 
luontotyypit sekä toimenpiteet, sopimukset ja lainsäädännön, joilla turvataan 

meriluonnon hyvä tila.

Ainutlaatuinen 
Itämeri

Luonto

Ahvenanmaa Sisältää Itämeri.fi-portaalin kokonaisuuksia Ahvenanmaan erityispiirteet 
huomioon ottaen.

Meripolitiikka Meren käyttöön ja suojeluun liittyvät poliittiset prosessit ja niiden 
keskeisimmät tavoitteet visuaalisesti ja ymmärrettävästi.

Datapalvelut Ammattikäyttöön tarkoitettu osio, jonne kootaan aineistojen hakuun ja 
lataamiseen liittyviä palveluita.
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Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) kehittää mene-
telmiä, joilla satelliittiha-
vaintoja voidaan hyödyntää 

vesistöjen tilan seurannassa Suomen 
järvillä ja rannikkovesillä. Tämän 
tutkimuksen rinnalla SYKE on kehit-
tänyt menetelmiä saattaakseen uudet 
tiedot tehokkaasti käyttäjien hyödyn-
nettäväksi. Kehitystyön tuloksena 
syntyivät uudet julkiset karttakäyt-
töliittymät TARKKA ja PINTA, sekä 
ympäristöhallinnon vesialueiden tila-
arviotyötä helpottamaan suunniteltu 
STATUS-käyttöliittymä.

Havaintojen virtaaminen satellii-
teista käyttäjien työpöydälle vaatii 
useita askelia. Tämän vuoksi monen 
asian piti loksahtaa kohdalleen, ennen 
kuin uudet palvelut voitiin rakentaa. 
Aluksi tarvitaan kehittyneitä mene-
telmiä, joilla uuden aikakauden satel-
liitti-instrumenttien havainnoista 
lasketaan vedenlaatumuuttujia, 
kuten sameutta, klorofyllin määrää, 
humuksen absorptiota, näkösyvyyttä 
ja pintalämpötilaa. Tämän jälkeen 
tarvitaan riittävän tehokkaat satel-
liittikuvien varastointi- ja proses-
sointijärjestelmät, joilla vedenlaatu-
tuotteet tuotetaan. Lopuksi tarvitaan 
menetelmät kuva-aineistojen julkai-
suun rajapintojen kautta. Esimerkiksi 
Sentinel-2 kuvien maastoerotuskyky 
on parhaimmillaan 10 metriä, jolloin 
kuvissa olevien pikseleiden suuren 

määrän vuoksi tulostiedostot ovat 
suurikokoisia ja siirto paikasta toiseen 
on hidasta. Modernit rajapinnat 
tarjoavat tehokkaat keinot tulosten 
välittämiseksi käyttäjien nähtäville 
kuhunkin tarpeeseen parhaiten sopi-
vassa muodossa.

Rajapinnat
Rajapinnat ovat tiedonsiirron tekno-
logia, jonka avulla käyttäjän on 
mahdollista saada käyttöönsä suuria 
aineistokokonaisuuksia ilman, että 
koko aineistoa tarvitsee siirtää käyt-
täjän koneelle. Rajapinta tarkoit-
taakin löyhimmässä määritelmäs-
sään kahden erilaisen tietokoneohjel-
miston standardisoitua tapaa keskus-
tella keskenään. Tässä tapauksessa 
se tarkoittaa tapaa, jolla satelliitti-
kuvia jakava palvelu tarjoaa satelliit-
tihavaintoja esimerkiksi kuvamuo-
dossa karttasovellukselle tai jalostet-
tuna datana paikkatieto-ohjelmille. 
Käyttöliittymä, kuten TARKKA, 
lähettää rajapintapalvelimelle palvelu-
pyynnön ja vain käyttäjän valitseman 
alueen kattama tieto esitetään visuaa-
lisesti käyttöliittymässä. Rajapintojen 
lisäetuna on se, että tietojen päivitty-
essä uusi versio on heti kaikkien saata-
villa. Kun erityyppiset aineistot ovat 
avoimesti jaossa rajapinnoilla, niitä 
voidaan myös kätevästi ja ajantasai-
sesti yhdistellä toisiinsa eri tarpeisiin 
vastaavissa palveluissa.

Tarkka, Pinta ja Status 
– Uuden sukupolven kaukokartoituspalvelut

SAMPSA KOPONEN
Suomen ympäristökeskus
e-mail: sampsa.koponen@ymparisto.fi
Kirjoittaja toimii SYKE:n 
Geoinformatiikkatutkimus-ryhmän 
päällikkönä sekä vedenlaadun 
kaukokartoituksen erikoistutkijana.

Uudet eurooppalaiset Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliitit 
tuottavat valtavia määriä korkealaatuisia havaintoja, joiden avulla 
ympäristön tilaa voidaan seurata. Nämä uuden sukupolven satelliitti-
tuotteet tekevät mahdolliseksi uudenlaisten palvelujen kehittämisen 
myös vedenlaadun seurantaa varten. Tässä artikkelissa käymme läpi 
nykytilannetta uusien käyttöliittymäpalveluiden osalta sekä hahmot-
telemme seuraavia askelia.

HANNA ALASALMI
Suomen ympäristökeskus
e-mail: hanna.alasalmi@ymparisto.fi
Kirjoittaja toimii tutkijana 
SYKE:n Paikkatieto- ja 
kaukokartoitusjärjestelmät -ryhmässä.

VESA KETO
Suomen ympäristökeskus
e-mail: vesa.keto@ymparisto.fi
Kirjoittaja toimii erikoissuunnittelijana 
SYKE:n Paikkatieto- ja 
kaukokartoitusjärjestelmät -ryhmässä.

SAMULI LEHTO
Suomen ympäristökeskus
e-mail: samuli.lehto@ymparisto.fi
Kirjoittaja toimii kehitysinsinöörinä 
SYKE:n Ympäristötietojärjestelmät-
ryhmässä.

JENNI ATTILA
Suomen ympäristökeskus
e-mail: jenni.attila@ymparisto.fi
Kirjoittaja toimii SYKE:ssä 
vedenlaadun kaukokartoituksen 
erikoistutkijana sekä VESISEN-
hankkeen johtajana.
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TARKKA – tarkan maastoerotuskyvyn kuvien 
katselupalvelu

TARKKA on julkinen ja ilmainen käyttöliittymä, jonka 
päätarkoitus on tarkan maastoerotuskyvyn (yhden 
pikselin koko maastossa 10–60 m) satelliitti-instru-
mentin havainnoista työstettyjen aineistojen jakelu 
siten, että käyttäjä voi nopeasti selailla ja zoomailla niitä 

kohdealueeltaan. Aineistot sisältävät ns. tosivärikuvia, 
jotka näyttävät kohteen valokuvan tapaan (esimerkki 
Kuvassa 1), sekä vedenlaadun tuotekuvia esimerkiksi 
sameuden vaihtelusta rannikkovesillä (Kuva 2).

Tosivärikuvista voi tunnistaa vedessä tapahtuvia ilmiöi tä, 
kuten jokivesien sameampia tai humuspitoisempia 

Kuva 1. Sentinel-2 tosivärikuva (päivältä 11.5.2018), jossa näkyy Kokemäenjoen aiheuttamaa samentumaa Porin 
edustalla.

Kuva 2. Turun saariston veden sameusvaihtelut tulkittuna S2-instrumentilta (skaala 0-60 FNU) 21.5.2018 TARKKA-
palvelusta katsottuna. Siniset ja punaiset ympyrät ovat maastomittausasemien paikkoja.
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alueita rannikon jokisuistojen läheisyydessä, levälaut-
takiehkuroita ja ruoppauksien aiheuttamia sameusalu-
eita. Myös erityisesti rannikon laajuiset kovien tuulten 
aiheuttamat resuspensiot ovat hetkellisesti hyvin näkyviä 
ilmiöitä. Nopeasti päivittyvillä satelliittihavainnoilla 
niidenkin laajuutta voidaan arvioida ajantasaisesti.

Satelliittihavainnoista automaattisilla laskenta-algorit-
meilla työstettyjä tulkintatuloksilta voi seurata vedenlaa-
tumuuttujien, kuten sameuden tai näkösyvyyden alueel-
lista vaihtelua eri alueilla. Kartasta saa näkyville yksit-
täisten havaintojen arvot hiirellä klikkaamalla. Lisäksi 
käyttäjä voi katsella muita aineistoja, kuten vesistöalu-
eiden rajoja sekä seuranta-asemien sijainteja. Lisätietoja 
asemasta saa näkyviin aseman kohdalta.

TARKKAan on täydennetty myös ns. vertailuasemien 
aikasarjakuvia, joiden avulla voi verrata satelliitti- ja 
maastomittaushavaintojen yhteensopivuutta viime 
vuosina (Kuva 3). Tällä hetkellä vertailuasemilla on 
aineistoja sameuden, humuksen ja näkösyvyyden osalta 
noin 200 järvi- ja 30 rannikkoasemalta. Sentinel-2-
sarjan instrumenttien kuvien lisäksi aineistot sisältävät 
Landsat 8–satelliitin havainnoista laskettuja tulkintoja.

PINTA – Koko Itämeren aineistojen 
katselupalvelu

PINTA (Kuva 4) toimii samaan tapaan kuin TARKKA, 
mutta sisältää keskiresoluution (250 – 1000 m) satel-
liitti-instrumenttien tuotteita. Tällaisilla instrumen-

Kuva 3. Tuusulanjärven syvänteen aseman sameusaikasarja Sentinel-2 (S2A&B) ja Landsat 8 (LC8) satelliiteista sekä 
asemahavainnoista määritettyinä.

Kuva 4. Itämeren pintalämpötila 2.6.2018 PINTA-palvelusta katsottuna.
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teilla voidaan havaita samanaikaisesti laajempia alueita 
ja usein havainnot kattavat Suomen alueen ja Itämeren 
alueen lähes päivittäin. Tällä hetkellä tuotevalikoimaan 
kuuluvat Sentinel-3-satelliittisarjan kahden eri instru-
mentin, SLSTRn ja OLCIn kuvista lasketut Itämeren 
pintalämpötila sekä pintalevän esiintymisalueet.

Aikaisemmin tuotettua MERIS-kuvista laskettua kloro-
fylli- sekä sameusaineistoa on tarjolla vuodelta 2011 
ja aineistoja täydennetään myös aiemmilta vuosilta. 
OLCI-instrumentille kehitetyt tulkintamenetelmät 
tarjoavat jatkossa myös MERIS-aikakautta vastaavien 
klorofylli- sekä sameusaineistojen lisäksi näkösyvyys- 
ja humushavaintoja seurantojen ja tila-arvion käyt-
töön. Vesituotteiden lisäksi PINTA sisältää lumipeite- 
sekä järvijäätuotteita NASAn Terra satelliitin MODIS-
instrumentista laskettuna.

STATUS – Alueittaista tietoa koottuna eri lähteistä

TARKKAn ja PINTAn kuva-aineistoista voi tarkastella 
yksittäisiä ilmiöitä ja hetkellistä tilaa, mutta erityisesti 
tila-arvioiden tekemiseen tarvitaan yhteenvetotietoa 
koostettuna alueittain. Yksittäiseltä järvi- tai rannikko-
vesimuodostumalta kertyy helposti satoja tuhansia satel-
liittihavaintoja vuodessa, joten niiden tarkasteluun on 
kehitetty oma järjestelmänsä. STATUS-käyttöliittymän 
(Kuva 5) avulla ammattikäyttäjä voi tarkastella tiivis-
tettyä tietoa valitsemaltaan vesialueelta. Kunkin alueen 
maasto- ja satelliittihavainnot on kerätty tietokantoihin, 
joista STATUS hakee tarvitsemansa tiedot ja piirtää ne 
käyttäjälle. Tällä hetkellä tietolähteinä ovat kaikki vesi-
alueen laboratorionäytteet ja osa Alg@line-laivamit-
tausjärjestelmän mittauksista, sekä alueelle osuvat satel-
liittihavainnot. Satelliittihavainnot sekä osa Alg@line-
havainnoista tallennetaan vesialueittain kokoomatie-
tokantaan. Asemahavainnot luetaan suoraan pintave-

Kuva 5. Näkymä STATUS-käyttölliittymästä Helsinki-Porkkala alueen satelliitti- ja maastohavaintojen histogrammin 
ja aikasarjan osalta.
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sien tilan tietojärjestelmästä. Järjestelmä 
laskee saatavilla olevista tiedoista tilas-
tollisia suureita sekä piirtää alueen aika-
sarjan ja histogrammin, joiden avulla 
eri lähteistä olevia mittaustuloksia voi 
vertailla ja arvioida vesialueen tilaa. 
Tilastolliset suureet voi myös lukea itsel-
leen tiedostoon, yksittäisen vesimuodos-
tuman tai vaikka koko ELYn (Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus) vesimuo-
dostumien alueelta. STATUS on ainakin 
alkuvaiheessa suunnattu ammattikäyttä-
jille, eli ELYjen ja tulevien maakuntien 
asiantuntijoille.

Mitä seuraavaksi?
Palveluiden tekninen kehitystyö jatkuu. 
Tavoitteina on automatisoida tuotan-
toprosesseja ja parantaa käyttökoke-
musta. Lisäksi laajennamme aineistojen 
määrää sekä alueellista ja ajallista katta-
vuutta. Yhtenä esimerkkinä tästä on 
valmistautuminen syksyllä 2018 alka-
vaan Vesipuitedirektiivin luokittelu-
työhön. SYKE tulee tuottamaan luokit-
telun tueksi kaukokartoitustietoa järvi- 
ja rannikkovesialueilta siten, että aineisto 
on mahdollisimman kattavaa ja hyödyl-
listä eri järvien vedenlaatu ja olosuhteet 
huomioiden. 

MVTT 
apurahat

Linkit

Julkiset palvelut, sekä palveluiden kehitykseen 
osallistuneet hankkeen löytyvät seuraavien linkkien 
kautta:

www.syke.fi/TARKKA

www.syke.fi/PINTA

www.syke.fi/hankkeet/VESISEN

www.ymparisto.fi/Envibase/
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Aatteellinen yhdistys, joka tukee vesitekniikan ja siihen 
liittyvän ympäristötekniikan sekä maaperän suojelun 
tutkimus- ja opetustoimintaa.

Apurahaa haetaan rekisteröitymällä Apurahaa haetaan rekisteröitymällä Apurahaa haetaan rekisteröitymällä 
verkkoverkkopalveluun yhdistyksen kotisivuilta palveluun yhdistyksen kotisivuilta palveluun yhdistyksen kotisivuilta 
www.mvtt.fiwww.mvtt.fi, täyttämällä ja lähettämällä , täyttämällä ja lähettämällä , täyttämällä ja lähettämällä 
siellä sähköinen hakemus liitteineen. siellä sähköinen hakemus liitteineen. siellä sähköinen hakemus liitteineen. 
Lähetetty hakemus tulostetaan, Lähetetty hakemus tulostetaan, 
allekirjoitetaan ja postitetaan ilman allekirjoitetaan ja postitetaan ilman allekirjoitetaan ja postitetaan ilman 
liitteitä toimistoomme:liitteitä toimistoomme:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.Maa- ja vesitekniikan tuki ry.Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Annankatu 29 A 18Annankatu 29 A 18
00100 Helsinki00100 Helsinki

Muiden kuin kongressimatkoja Muiden kuin kongressimatkoja Muiden kuin kongressimatkoja koskevien koskevien 
hakemusten tulee olla perillä hakemusten tulee olla perillä hakemusten tulee olla perillä 30.9.201830.9.2018 ja  ja 
ne käsitellään 30.11.2018 mennessä.ne käsitellään 30.11.2018 mennessä.ne käsitellään 30.11.2018 mennessä.

KongressimatkojaKongressimatkoja koskevien apurahojen  koskevien apurahojen 
hakuajat ovat:hakuajat ovat:

1.9.– 28.2.1.9.– 28.2. välillä verkkopalvelussa lähetetty  välillä verkkopalvelussa lähetetty 
ja allekirjoitettuna toimistoon tullut ja allekirjoitettuna toimistoon tullut 
hakemus käsitellään 30.4. mennessä.hakemus käsitellään 30.4. mennessä.

1.3.–31.8. välillä verkkopalvelussa lähetetty välillä verkkopalvelussa lähetetty 
ja allekirjoitettuna toimistoon tullut ja allekirjoitettuna toimistoon tullut 
hakemus käsitellään 31.10. mennessä.hakemus käsitellään 31.10. mennessä.

Hallituksemme käsittelee vain anomukset, Hallituksemme käsittelee vain anomukset, 
joissa matka on hakuajan jälkeen.joissa matka on hakuajan jälkeen.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan 
hakijoille kirjeitse. 

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

Apurahojen hakuApurahojen hakuApurahojen haku
2019
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Vedenlaatutiedot saadaan 
jokiin sijoitetuista automaat-
tisista vedenlaatumittareista. 
Ne keräävät tietoa sameu-

desta ja nitraattitypen pitoisuudesta 

puolen tunnin välein. Sameudesta laske-
taan edelleen kokonaisfosforin ja kiinto-
aineen pitoisuudet ja nitraatista koko-
naistypen pitoisuus. Yhdellä asemalla 
mitataan myös veden happipitoisuutta.

MARJO TARVAINEN
FT, suunnittelija,  
Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
e-mail: marjo.tarvainen@ely-keskus.fi

Kirjoittaja työskentelee vesien 
seurantojen kehittämiseen 
liittyvissä tehtävissä.

Uuden VESIMITTARI-palvelun avulla kaikki kiinnostuneet voivat seurata 
Lounais-Suomen jokien vedenlaatua lähes reaaliajassa. Palvelun tiedot 
päivittyvät automaattisesti vähintään kerran vuorokaudessa.

VESIMITTARI – reaaliaikaista tietoa 
jokien vedenlaadusta ja 
kuormituksesta

JANNE SUOMELA
FT, johtava asiantuntija, 
Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
e-mail: janne.suomela@ely-keskus.fi

Kirjoittaja työskentelee 
pintavesien tilaan ja seurantaan 
sekä merenhoitoon liittyvissä 
tehtävissä.

VESIMITTARI-palvelun mittausasemien sijainti.

Sivuston osoite: 
www.ymparisto.fi/vesimittari
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Sivustolla voi seurata myös mereen laskevien jokien 
kuljettamien ravinteiden ja kiintoaineen määriä. Ne 
lasketaan vedenlaatu- ja virtaamatietojen perusteella. 
Virtaamatiedot saadaan jokikohtaisesti lähimmiltä 
virtaaman mittausasemilta. 

VESIMITTARIn kahdeksasta vedenlaatuasemasta ja 
niiden ylläpidosta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus 
ja vedenlaatuaineistojen laadunvarmennuksesta Luode 
Consulting Oy. Palvelussa olevat tiedot on alustavasti 
tarkastettu ennen kuin ne siirtyvät palveluun, mutta 

Aurajoen fosforikuormitus vuonna 2017. Esimerkki VESIMITTARIn grafiikasta. 

Kokemäenjoen vedenlaadun mittausasema Porissa. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.
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ne voivat muuttua lopullisen 
laaduntarkastuksen myötä. 
Kuormituslaskennassa käytettä-
vien virtaamatietojen oikeelli-
suudesta vastaa Suomen ympä-
ristökeskus yhdessä virtaama-
tiedon toimittajien kanssa.

Tarkempaa tietoa 
vaihtelusta 

Jokien virtaamat ja veden laatu 
voivat muuttua hyvinkin nope-
asti mm. sateiden vaikutuk-
sesta. Koska mittarit mittaavat 
käytännössä jatkuvasti, saadaan 
niiden avulla huomattavasti 
enemmän ja tarkempaa tietoa 
jokien vedenlaadun ja kuormi-
tuksen vaihteluista kuin perin-
teisellä vesinäytteenottoon ja 
laboratorioanalyyseihin perustu-
valla menetelmällä. Vesinäytteitä 
tarvitaan kuitenkin edelleen mittareiden tulosten laadun 
varmistamiseksi sekä muiden kuin mittareilla mitattavien 
vedenlaatutietojen seuraamiseen. Mittareiden avulla vesi-
näytteiden määrää on kuitenkin mahdollista vähentää.

VESIMITTARIn tiedot kaikkien käytettävissä 
Palvelun keskeisenä tavoitteena on tuoda mittaritulokset 
kaikkien nähtäville havainnollisessa ja helposti ymmärret-
tävässä muodossa. Sivuston toteuttamisessa onkin panos-
tettu erityisesti tulosten visuaalisuuteen ja interaktiivisuu-
teen. Tavoitteena on myös lisätä ihmisten tietämystä ja 
kiinnostusta jokivesien tilasta sekä parantaa ympäristöhal-
linnon keräämän seurantatiedon hyödyntämistä ja käytet-
tävyyttä. Tiheät ja laadukkaat mittaustulokset hyödyttävät 
myös tutkimusta, mallinnusta ja satelliittikuvien tulkintaa. 

Lounais-Suomen jokivesien reaaliaikainen havainnoin-
tiverkosto on Suomen kattavin. Tulevaisuudessa sivus-
tolle on tarkoitus lisätä myös muiden toimijoiden tuot-

tamaa laadukasta reaaliaikaista vedenlaatutietoa eri 
puolilta Suomea. Mittausasemat voivat olla eri ympä-
ristöistä, esim. joki-, järvi-, rannikko-, tai meriympäris-
töistä. Palvelun laajenemista pyritään edistämään yhdessä 
SYKEn JatkuvaLaatu –hankkeen kanssa (Lepistö ym. 
artikkeli toisaalla tässä lehdessä).

VESIMITTARI -palvelun ovat tuottaneet Varsinais-
Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE, 
josta ovat olleet mukana Bertel Vehviläinen, Kimmo 
Söderholm ja Joonas Koski. 

Vedenlaatumittarin puhdistus. Kuva Asko Sydänoja. 

Kirjallisuus

Tattari, S., Koskiaho, J. ja Tarvainen, M. 2015. Virtavesien vedenlaadun jatkuvatoiminen mittaaminen: Käytännön opas. Opas 5. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus. 24 s. http://www.doria.fi/handle/10024/120177

Tarvainen, M. ja Suomela, J. 2017. Toimintamallitarkastelu - jatkuvatoimiset vedenlaatuasemat. Raportteja 12. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. 28 s. http://www.doria.fi/handle/10024/134706

Lisätietoa verkosta:

Lounais-Suomen vedet: http://www.ymparisto.fi/lounaissuomenvedet

Fosforin, typen ja kiintoaineen kuormitus mereen SYKEn 
mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALAn mukaan 
(http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet/Ravinnekuormitus) 
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Automaattisia ja jatkuvatoi-
misia mittareita on ollut 
käytössä jo pitkään, mutta 
niiden tuottaman tiedon 

hyötykäyttö on ollut vajavaista, koska 
niillä tuotetun tiedon laadukkuudesta 
on epäilyksiä. Tulosten käytettävyyden 
kannalta on oleellista, että tuotettu 
mittaustieto on jäljitettävää ja tulosten 
laatu mittausepävarmuuksineen on 
tiedossa. Tulevaisuudessa ympäristön 
tilaa seurataan entistä enemmän etäoh-
jattavilla kentälle sijoitetuilla liikkuvilla 
ja staattisilla mittalaitteilla. Kun niillä 
tuotetun tiedon käytettävyyttä ja luotet-
tavuutta parannetaan, saadaan runsaasti 
uutta ja kattavaa tietoa ympäristömme 
tilasta. Perinteisesti ympäristömit-
tauksia on tuotettu laboratoriossa, jossa 
mittaukset ovat jatkuvan kontrolloinnin 
alla ja suorituskykyä seurataan ja mita-
taan laadunvarmistusnäytteiden avulla. 
Laadunvarmistuksen ja -seurannan 
avulla laboratoriomittausten laatutaso 
mittausepävarmuuksineen on ollut 
todennettavissa ja jäljitettävissä. Luotet-
tavien mittaustulosten käyttö ympä-
ristön tilan seurannassa ja päätöksente-
ossa on uskottavan toiminnan perusta.

Automaattisilla ja jatkuvatoimisilla 
mittareilla on kuitenkin etuja perin-
teiseen näytteenottoon ja laboratorio-
analyysiin verrattuna. Merkittävin etu 
on tiedon määrä ja ajallinen kattavuus. 
Lisäksi paikalla tehdyt mittaukset pois-
tavat manuaalinäytteenotosta syntyvän 

epävarmuustekijän, jonka osuus koko-
naisepävarmuudesta voi olla huomat-
tavan suuri. Parhaimmillaan jatku-
vatoimisten mittareiden toiminta on 
aikaisemmin varmistettu vertaamalla 
tuloksia laboratoriomittauksiin ja teke-
mällä säännöllisesti tarvittavat huolto-
toimet ja kalibroinnit. Nämä toimenpi-
teet ovat joissakin tapauksissa riittäviä, 
mutta silti laadunvarmistukseen jää 
aukkoja ja sijaa epäilykselle. Työkaluksi 
näitä aukkoja paikkaamaan on SYKEssä 
kehitetty esineiden internetiä hyödyn-
tävä järjestelmä, EnviCal Manager 
(ECM).

EnviCal Managerin tarina alkoi kevät-
talvella 2017 tarpeesta automatisoida 
jatkuvatoimisen sameusmittauksen 
laadunvarmistus. Kun tutkimuskäyt-
töön soveltuvaa ja helposti muokat-
tavaa valmista kaupallista ratkaisua ei 
löytynyt, päätettiin SYKEssä rakentaa 
tarvittava järjestelmä itse.

Mikä on ECM?
ECM on tutkimuskäyttöön suunni-
teltu avoimeen lähdekoodiin pohjau-
tuva järjestelmä, jonka ominaisuuksiin 
kuuluvat muun muassa lähes minkä 
tahansa mittalaitteiden etäluenta ja 
etäohjaus, prosessiautomaatio, reaaliai-
kainen laiteseuranta, hälytykset, auto-
maattiset data-analyysit ja helposti 
rakennettavat kaksisuuntaiset raja-
pinnat. ECM on hyödynnettävissä 

Esineiden internet (IoT) on tullut osaksi monia arkipäivämme toimia. 
Se tukee ympäristön mittauksia ja havainnointia ja tekee mahdolliseksi 
myös laboratorion ulkopuolella tehtävien ympäristömittausten hallin-
nan, tiedonsiirron, laadunvarmistuksen ja data-analyysin.

Tehokas työkalu 
ympäristömittausten hallintaan

MIKA SARKKINEN
ryhmäpäällikkö, Suomen 
ympäristökeskus
e-mail: mika.sarkkinen@ymparisto.fi

JUKKA HIRVONEN
laboratorioinsinööri, Suomen 
ympäristökeskus
e-mail: jukka.hirvonen@ymparisto.fi

JOONAS KAHILUOTO
tutkija, Suomen 
ympäristökeskus
e-mail: joonas.kahiluoto@ymparisto.fi
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erilaisilla dynaamisilla ja staattisilla alustoilla. Järjestelmä 
rakenne on esitetty kuvassa 1.

Järjestelmän sydän, instrumenttialusta, pyörii edulli-
silla Linux-pohjaisilla mikrotietokoneilla ja hyödyntää 
laitteiden ohjauksessa Arduinon mikro-ohjaimia. 
Skaalautuvan järjestelmäarkkitehtuurin ja edullisten 
peruskomponenttien ansiosta eri valmistajien mittalait-
teista voidaan rakentaa monimutkaisia sensoriverkkoja 
edullisesti yhden tai useamman tukiaseman ympärille. 
Tukiasemat ovat yhteydessä pilvipalveluun lähes koko 
maan kattavilla 3/4G verkoilla. Laitteet liitetään tukiase-
miin fyysisillä sarjaporteilla tai tarvittaessa käyttäen LoRa, 
NRF24 tai ESP8266 radiotekniikoita.

Järjestelmän käyttökohteet ovat sittemmin laajentuneet 
yhden veden sameuden mittausjärjestelmän ohjaami-
sesta muun muassa ilmanlaatuasemaan, pienoishelikop-
tereiden eli droonien videokuvan reaaliaikaiseen välittä-
miseen, kylmätilojen lämpötilanseurantaan sekä kasvatus-
kenttien olosuhdeseurantaan. Lisäksi suunnitelmissa on 
muun muassa Itämerellä kulkeville kauppalaivoille sijoi-
tettujen veden laadun mittausjärjestelmien liittäminen 
osaksi ECM:a.

Automaattinen laadunvarmistus 
jatkuvatoimisiin mittauksiin

ECM –järjestelmän avulla toteutetun jatkuvatoimisen 
sameusmittauksen automaattisen mittausepävarmuuden 
arvioinnin suunnittelutyön pohjana käytettiin Näykin et 
al. (2015) artikkelia, joka soveltaa laboratorion mittaus-
epävarmuuksien arvioinnista tuttua Nordtestin teknistä 
raporttia 537 jatkuvatoimisten mittalaitteiden reaaliaikai-
seen mittausepävarmuuden arviointiin (Näykki ym. 2015, 
Magnusson ym. 2017). Jotta reaaliaikainen mittausepä-
varmuusarvio voitiin määrittää, tarvittiin automaatiojär-
jestelmä, jolla voitiin ohjata sameusmittarin lisäksi viittä 
pumppua, seitsemää venttiiliä, kolmea pinnankorkeusan-
turia ja virtausmittaria. Valmis järjestelmä kykenee mittaa-
maan vesinäytteitä ja synteettisiä referenssinäytteitä käyt-
täjän määrittämissä sekvensseissä ja laskemaan mittaustu-
loksille mittausepävarmuuden mittausaseman tuottamasta 
datasta pilvipalveluun implementoidulla AutoMUkit-
ohjelmalla. Se on jatkuvatoimisia mittauksia varten kehi-
tetty versio suositusta MUkit-ohjelmasta (www.syke.fi). 
Mittaustapahtuman lisäksi järjestelmä kerää haitalliset 
referenssiliuokset jäteastiaan ja hälyttää automaattisesti, 
jos referenssiliuokset ovat loppumassa tai jäteastia on 
täyttymässä. Virtausmittarin tiedoista voidaan varmistaa 
aseman asianmukainen toiminta.

Kuva 1. ECM –järjestelmän rakenne. (Kuva: Jukka Hirvonen)
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Kuvassa 2 on esitelty mittausaseman tuottamaa dataa, 
josta näkyvät synteettisten referenssiliuosten mittaustu-
losten lisäksi näyteveden mittaustulokset mittausepävar-
muuksineen. Laboratoriossa suoritetuissa järjestelmän 
normaalia käyttöä simuloivissa käyttökokeissa lasketut 
mittausepävarmuudet ovat olleet pääasiassa ympäristö-
hallinnon laatusuositusten mukaisia 5-40 FNU mittaus-
alueella (Näykki ja Väisänen 2016).

Reaaliaikaista videokuvaa tulvatilanteista

Drooni-kalustoa voidaan hyödyntää tulva-aikana tilan-
nekuvan muodostamisessa. Reaaliaikainen videokuva 
auttaa arvioimaan hyydepatojen muodostumista, jäiden 
liikkeitä ja tulvatilanteen kehittymistä. ECM:n mahdollis-
tamaa reaaliaikaista videokuvaa hyödynnettiin Kymijoella 
8.3.2018 SYKEn tulvakeskuksen tilannehuoneessa 
Helsingissä (Kuvat 3a ja 3b). Reaaliaikaisella videoku-

valla yhdistettynä karttanäkymään saadaan 
huomattavasti parempi yleiskuva hyydepa-
tojen liikkeistä verrattuna vasta tulvakuvaus-
lentojen jälkeen tapahtuvaan tiedonsiirtelyyn, 
joka monesti on hidasta kuva- ja videotiedos-
tojen suuresta koosta johtuen.

Droonit voidaan varustaa esimerkiksi multis-
pektri- ja lämpökameralla. Multispektrikameraa 
voidaan hyödyntää esimerkiksi kasvilli-
suusindeksin määrittämisessä ympäristön-
tutkimuksen ja maatalouden sovelluksissa. 
Lämpökameralla taas pystytään etsimään 
lämpövuotoja rakennuksista tai vaikka havait-
semaan puun pienpolttoa asuinalueella ilman-
laatututkimuksia varten.

Järjestelmän kehitysnäkymät
Tulevaisuudessa EnviCal Manager halutaan 
nähdä palvelemassa laajaa eri tutkimuslaitosten 

Kuva 2. Automaattisen sameusaseman tuottama data noin 
viiden viikon pituisesta käyttökokeesta (mittausepävarmuus 
esitetty harmaalla). (Kuva: Joonas Kahiluoto)

Kuva 3a. Tulvakeskus seurasi droonilla 8.3.2018 kuvattua ja ECM-järjestelmän välittämää Kymijoen hyydetulvaa suo-
rana verkkolähetyksenä. (Kuva: Mikko Sane)
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tutkijoista koostuvaa joukkoa 
monipuolisissa tutkimustarpeissa. 
Riippumattomuus tietystä laitetoi-
mittajasta ja ulkopuolisista ohjel-
mistoista yhdistettynä modulaari-
seen rakenteeseen mahdollistavat 
eri tarpeisiin sopivien mittaus-
verkostojen rakentamisen. Datan 
automaattisella analysoinnilla 
voidaan automa tisoida aikaa-
vievää rutiininomaista datan käsit-
telyä. Kokonaan uusia kehittämis-
mahdollisuuksia tarjoavat muun 
muassa konenäön ja kansalais-
havainnoinnin sovellukset. 

Kirjallisuus

Magnusson B., Näykki T., Hovind H., Krysell M., Sahlin E. (2017) Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories, Nordtest Report 
TR 537 (ed. 4). Available from www.nordtest.info.

Näykki, T., Virtanen, A., Kaukonen, L., Magnusson, B., Väisänen, T & Leito, I. (2015). Application of the Nordtest method for “real-time” uncertainty estimation of on-line 
field measurement. Environmental Monitoring Assessment, doi 10.1007/s10661-015-4856-0.

Näykki, T. and Väisänen, T. (2016). Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle. Vesistä tehtävien analyyttien mää-
ritysrajat, mittausepävarmuudet sekä säilytysajat ja -tavat. - 2. uudistettu painos. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2016. Suomen ympäristökeskus. 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163532.

SYKE: Mittausepävarmuusohjelmisto (MUkit)*

Käsitteitä
Arduino Avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmoitava elektroniikka-alusta, 

jonka avulla voidaan lukea erilaisia sisääntuloja ja muuttaa ne ulosmenoiksi.

2G/3G/4G  Tarkoittavat peräkkäisiä matkapuhelinverkkojen sukupolvia. Niitä 
käytetään tukiasemien ja pilvipalvelun välisissä yhteyksissä.

LoRa  On langattomaan ja nopeaan, mutta vähätehoiseen tiedonsiirtoon tarkoi-
tettu radiotekniikka 868 Mhz:n taajuudella. Sitä voidaan käyttää mittalait-
teiden ja tukiaseman välisissä yhteyksissä, ja saavuttaa jopa 20 km kantama.

NRF24 2.4 Ghz radiotaajuus soveltuu käytettäväksi tiedonsiirtoon lyhyillä 
etäisyyksillä, esimerkiksi rakennusten sisällä.

ESP8266  Wi-Fi –siru, joka soveltuu suurille datamäärille lyhyellä kantamalla.

Kuva 3b. Suora verkkolähetys droonista ECM -järjestelmän kautta lähetettynä. (Kuva: Mikko Sane)
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Perinteistä seurantaa täydentämään tarvitaan 
intensiiviasemia: automaattisia mittausjärjes-
telmiä sekä yhdistettyä ympäristödataa monesta 
eri lähteestä. Automaattisilla mittausjärjestelmillä 

saadaan luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa vedenlaadusta, 
jos laadunvarmistuksesta on huolehdittu. Jatkuvatoimi-
sista mittareista on todettu olevan hyötyä etenkin silloin 
kun vedenlaadussa on suurta ja nopeaa vaihtelua, johon 
perinteisellä vesinäytteenotolla ei ole mahdollista päästä 
kiinni. Automaattisten mittausasemien (Kuva 1) tuot-
taman aineiston avulla on mm. tarkennettu jokien ravin-
nekuormituslaskelmia ja arvioitu vesiensuojelutoimenpi-
teiden esim. kosteikkojen tehokkuutta.

Jatkuvatoimisia vedenlaatumittareita on käytetty menes-
tyksekkäästi myös virtavesien vedenlaadun seuraami-
sessa esimerkiksi kaivostoiminnan ja ruoppausten yhtey-
dessä. Tietoa on saatu myös poikkeuksellisista päästöistä 
kuten jätevesien, teollisuuden tai rakentamisen vaiku-
tuksista, sekä osana yhteistarkkailua. Itämerellä Alg@
line -järjestelmän kauppalaivoihin asennetut automaat-
tiset mittaus- ja näytteenottolaitteistot tuottavat alueelli-
sesti kattavaa tietoa levä- ja ravinnemääristä mm. meren 
tila-arvioihin. Uusia mittauslaitteita on myös tulossa 
käyttöön. Esimerkiksi avovesikaudella 2017 testattiin 
fosfaatti-analysaattoria (Kuva 2) Käldön syvänteellä, 
Saaristomerellä.

Laadunvarmistustyö on ratkaisevan tärkeää, että jatkuvatoimisia ympäristömittauksia voidaan hyö-
dyntää laajalti sekä ympäristönseurannassa että -tutkimuksessa myös vuosien kuluttua. Kokemusten 
perusteella voidaan arvioida, että kysyntää hyvälle ympäristötiedolle tulee riittämään myös jatkossa. 
JatkuvaLaatu -hankkeessa suunnitellaan jatkuvatoimisten mittausasemien valtakunnallinen verkosto 
ja toteutetaan laatukäsikirja.

Jatkuvaa ympäristötietoa joki-, 
järvi- ja merikohteista

AHTI LEPISTÖ
MMT, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus, 
Vesikeskus
e-mail: ahti.lepisto@ymparisto.fi

Kirjoittaja työskentelee 
kansallisissa ja 
kansainvälisissä 
tutkimushankkeissa, 
aiheina mm. hajakuormitus, 
muuttuva ilmasto 
ja metsätalous, sekä 
biogeokemialliset kierrot.

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

Kirjoittaja toimii tutkijana 
SYKEn Vesitieto-ryhmässä ja 
työskentelee mallinnuksen 
ja vesistövaikutusten 
arvioinnin parissa.

KARI KALLIO
FT, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus, 
Merikeskus
e-mail: kari.y.kallio@ymparisto.fi

Kirjoittajan toimenkuvaan 
kuuluvat vedenlaadun 
automaattimittaukset 
järvissä ja rannikkovesissä 
sekä vedenlaadun 
kaukokartoitus 
satelliittikuvilta.

MARJO TARVAINEN
FT, suunnittelija
Varsinais-Suomen ELY-
keskus, VARELY
e-mail: marjo.tarvainen@ely-keskus.fi

Kirjoittaja työskentelee 
vesien seurantojen 
kehittämiseen liittyvissä 
tehtävissä.

ja koko JatkuvaLaatu –
hankeryhmä 
www.syke.fi/hankkeet/jatkuvalaatu
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JatkuvaLaatu -hanke

Uudessa ympäristöministeriön rahoittamassa hank-
keessa http://www.syke.fi/hankkeet/jatkuvalaatu suun-
niteltava jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien verkosto 
parantaa kansalaisten ympäristötiedonsaantia, edistää 
digitalisaatio –kärkihanketta ja MONITOR2020 
(Ympäristöseurannoista informaation yhdistämiseen: 
laatua, palvelukykyä ja vaikuttavuutta) –kehitystyötä, 
sekä uuden ympäristötiedon tuottamista ja hyödyntä-
mistä. Laatutarkastettua aineistoa voidaan käyttää tehok-
kaasti eri tarkoituksiin (ympäristönseuranta, raportoinnit, 
tutkimus, kansalaistiedotus).

Hankkeessa kootaan hajallaan olevaa asiantuntemusta 
ja tietotaitoa. Valtakunnallisesta verkostosta saatavia 
keskeisiä hyötyjä ovat mm. tarkennetut ravinnekuormi-

tusarviot, vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkuuden ja 
vaikutusten tarkempi ja luotettavampi arviointi, tarkempi 
valtakunnallinen kuormituksen mallinnus (Huttunen 
ym., 2016), uusimpien satelliittikuvatuotteiden kehitys-
työn tuki (SYKEn VESISEN -hanke), sekä kytkennät 
datafuusiohankkeisiin, joissa kehitetään menetelmiä eri 
lähteistä peräisin olevien havaintotietojen yhdistämiseksi 
ja tietoon liittyvän epävarmuuden arvioimiseksi. Lisäksi 
keskeisiä hyötyjä ovat levämäärien ja –kukintojen entistä 
tarkempi seuranta, sekä ajantasainen, vertailukelpoinen ja 
monilähteinen mittaustieto vesiympäristön tilan vasteista 
erilaisiin ympäristöpaineisiin.

Kuva 1. Eurajoen Kuurnamäen mittausasema, jatkuva-
toimisen anturin laiturikiinnitys ja puhdistettavaksi 
nostettu vedenlaatuanturi Vantaanjoella.  
(kuvat: Marjo Tarvainen ja Sirkka Tattari).

Kuva 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kenttäkäyt-
töinen fosfaattianalysaattori asennuskehikossaan. Lai-
te oli vuonna 2017 asennettuna Saaristomerellä poh-
jan läheiseen vesikerrokseen. Yhteistyössä mukana 
VARELYn lisäksi Turun ammattikorkeakoulu, Seilin tut-
kimusasema ja Suomen ympäristökeskus SYKE. (Kuva: 
Turku AMK, Vesitekniikka tutkimusryhmä).
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Valtakunnallisen suunnitelman rakentumisen yhteydessä 
kuullaan mittaustiedon loppukäyttäjien näkemyksiä 
ja tarpeita ja huomioidaan kansainväliset kytkökset. 
Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien verkostolla olisi 
monia hyötyjä. Suomi on jo nyt merkittävä toimija jatku-
vatoimisten vedenlaatumittausten käytössä, joten valta-
kunnallisen verkoston luominen on seuraava luonteva 
askel tässä kehityksessä.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset
Tavoitteena on laatia selkeät kriteerit mittauspaikoille ja 
–tekniikoille sekä laadunvarmennukselle, joiden perus-
teella verkostoon valitaan valtakunnallisesti tai tietyissä 
tapauksissa myös alueellisesti erittäin edustavat asemat.  
Kriteerien määrittämisessä hyödynnetään kansallisia 
asiantuntijoita, sekä kansainvälisiä ohjeita, standardeja 
ja ”hyvät käytännöt” -suosituksia.  Hankkeen päätulok-
sena tulee olemaan toteuttamissuunnitelma jatkuvatoi-
misten mittausasemien valtakunnalliseksi verkostoksi 
kustannustehokkuusarvioineen.

Huolellisesti tehty laadunvarmistustyö on kustannuste-
hokasta pitkällä tähtäimellä. Se on ratkaisevan tärkeää, 
mahdollistaen mittausten hyödyntämisen laajalti (ympä-
ristönseuranta ja -tutkimus) myös vuosien kuluttua. 
Kokemusten perusteella voidaan arvioida, että kysyntää 
hyvälle ympäristötiedolle tulee riittämään.

JatkuvaLaatu -hankkeen toinen päätulos tulee olemaan 
laatukäsikirja, jossa selvitetään laadunvarmennukseen 
liittyviä kysymyksiä ja annetaan ”avaimet” laadukkaan 
tiedon tuottamiseen. Hyvä laadunvarmennus on ketju 
toimenpiteitä sekä ennen mittalaitteen asennusta että 
asennuksen jälkeen. Laadunvarmennusketju sisältää 
seuraavat vaiheet: paikan ja laitteiston valinta, laitteiston 
asianmukainen asennus, anturien huolto ja ylläpito, 
kalibrointi ja vertailunäytteet sekä kalibroinnin päivitys. 
Hankkeessa selvitetään, mikä on riittävän hyvä datan 
laatu, ja milloin mittausaineistot voidaan hyväksyä tieto-
järjestelmiin. Lisäksi on tärkeää edelleen kehittää myös 
automaattisia laadunvarmistusohjelmia, joiden avulla 
on helppo vertailla mittauksia lähialueiden asemien 
tietoihin.

Valtakunnallista web-käyttöliittymää kehitetään 
VESIMITTARI-palvelun* alueellisen työn pohjalta. 
JatkuvaLaatu –hankkeen yhtenä tavoitteena on myös 
julkaistun tiedon levittäminen uusista mittaustekniikoista 
ja suositeltavista käytännöistä (mm. Huotari & Ketola 
2014, Tarvainen ym. 2015, Tattari ym. 2015).

* www.ymparisto.fi/vesimittari

YT 2019 
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Suunniteltava valtakunnallinen 
verkosto

Suunniteltava verkosto koostuu 
olemassa olevista ja uusista jatkuva-
toimisista asemista, jotka integroidaan 
valtakunnalliseksi verkostoksi:

•  Jokien ainevirtaama-asemat eri 
merialueiden valuma-alueilla, tällä 
hetkellä mm. VARELYn jokiasemat 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 
(Tarvainen ym. 2018, tässä nume-
rossa), sekä verkostoon valittavat 
SYKEn asemat. Valittaville jokivesis-
töalueille pitkin Suomen rannikkoa 
on tarkoitus perustaa uusia asemia, 
joilla vastataan paremmin sekä 
nykyisten että nousemassa olevien 
ympäristöpaineiden vaikutuksiin.

•  Järviasemat jotka tukevat mm. Sentinel –satelliittiku-
vien hyödyntämistä. Hankkeessa ylläpidetään SYKEn 
Säkylän Pyhäjärven järvimittausasemaa (Kuva 3, 
Lepistö ym., 2010), jonka aineistoja on hyödynnetty 
laajalti. Järviasemien suhteen otetaan huomioon syner-
giahyödyt yliopistojen ja muiden toimijoiden ylläpi-
tämien järviasemien kanssa (Kuha ym. 2016) sekä 
kansainvälinen GLEON (Global Lake Ecological 
Observatory Network) -yhteistyö.

•  Rannikko- ja meriasemat joihin kuuluvat mm. 
SYKEn ylläpitämä Alg@line –laivamittausverkosto, 
Ilmatieteen laitoksen ja SYKEn ylläpitämä Utön 
asema, sekä muut tutkimuslaitosten ja yliopistojen 

FINMARI –yhteenliittymän jatkuvatoimiset mitta-
usasemat. JatkuvaLaatu hanke tukee Saaristomerellä 
sijaitsevan Seilin profiloivan poijun mittauksia.

Palautetta toivotaan

Suomen ympäristökeskuksessa järjestettiin 5.4.2018 
työpaja http://www.syke.fi/hankkeet/jatkuvalaatu, 
jossa keskusteltiin alustusten pohjalta eri sidosryhmäta-
hojen toiveista koskien uutta verkostoa. JatkuvaLaatu –
hanke kestää vuoden 2018 loppuun: kaikki palautteet ja 
kommentit ovat tervetulleita. Tiedon käyttäjien näkö-
kulmat ovat ensiarvoisen tärkeitä. 
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Kuva 3. Säkylän Pyhäjärven järvimittausasema (kuva: Pia Mattila-Lonka).
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Haastattelututkimuksessa 
nousi esiin neljä pääteemaa: 
(1) Käsitys tieteen tekemi-
sestä ja tutkimuksesta, (2) 

Tutkivan oppimisympäristön rakenta-
minen (3) Haasteet oppimisympäristön 
rakentamisessa ja (4) Tutkiminen oppi-
misen tukena (Kuva 1).

Opettajien mielestä vesientutkimukset 
voidaan kouluissa organisoida kahdella 
tapaa: ”Oikeaoppisesti” tai vapaamuo-

toisesti. Yläkouluun ja lukioon sovel-
tuvat oikeaoppiset tutkimukset suunni-
tellaan huolellisesti, ne liittyvät opetus-
suunnitelman määrittelemään oppisisäl-
töön ja noudattavat tutkimustyön käytän-
töjä. Lisäksi ne raportoidaan tieteellisten 
raporttien tapaan. Vapaamuotoiset vesi-
tutkimukset ovat vähemmän formaa-
leja. Pienempien lasten tutkimuksissa 
edetään arkielämän ihmettelystä kohti 
tiedon hankintaa, tulosten tarkastelua ja 
pohdintaa. Tämä antaa oppilaille mahdol-

Lähivesien tutkiminen on tehokas tapa opiskella ja oppia. Omat havainnot 
haastavat kysymään oleellisia kysymyksiä ja selittämään ilmiöitä. Itse teke-
mällä asiat ovat konkreettisia ja jäävät helposti mieleen. Muun muassa näin 
vastasivat länsisuomalaiset opettajat, kun heitä haastateltiin keväällä 2018.

Vesitutkimus opettaa

PÄIVI GRANÖ
dosentti, yliopistotutkija

SARA YLIPAINO
KK, Turun yliopisto, 
Rauman kampus

SALLI VALKAMA
KK, Turun yliopisto,  
Rauman kampus

JUHANI KETTUNEN
TkT, ohjelmajohtaja
Suomen ympäristökeskus

Tutkimus tehtiin ns. puolistrukturoituina teema haastatteluina. Kahdeksalle opetustyön 

ammattilaiselle esitettiin keskustelun pohjana samat alustavat aiheet, joista keskusteltiin 

vapaamuotoisesti noin tunnin ajan. Keskustelut kirjattiin sanatarkasti ja analysoitiin. Analyy-

sissa syntyneet teemat auttavat ymmärtämään toteutustapoja ja näkemyksiä, joita liittyy las-

ten ja nuorten kanssa tutkimiseen.

Kuva 1. Haastattelututkimuksessa esiin nousseet teemat.
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lisuuden oivaltaa ja ihmetellä. Isompien lasten tutkimukset 
etenevät teoriajohtoisesti. Ensin kerätään tietoa aiheesta 
kirjallisuuden perusteella ja sitten hankitaan kokemukset 
ja havainnot todisteeksi tosielämästä. Vaativammat tutki-
musaiheet vaativat taustatietoa ja haastateltavien mukaan 
ne ovat myös tiukemmin opetussuunnitelman mukaisiin 
sisältöihin sidottuja. 

Ilmiöoppimisessa opettajan roolina on toiminnan syste-
maattisuudesta, koordinoinnista ja toiminnan turvallisuu-
desta vastaaminen. Opettaja paitsi herättelee kysymyksil-
lään oppilaita tutkittavan ilmiön pariin kiinnittää erityistä 
huomiota myös oppilaiden ohjaamiseen ja ohjeistamiseen, 
ryhmän kokonaisvaltaiseen huomioimiseen ja hallintaan 
sekä tutkimustehtävien soveltuvuuteen kullekin ryhmälle. 
Hyvin merkittäväksi osaksi tutkimusten tekoa ja niiden 
onnistumista nähtiin ohjeidenannon merkitys. Sekä suul-
linen, että kirjallinen ohjeistus nähtiin tärkeänä ja erityi-
sesti ohjeiden selkeyttä ja ymmärrettävyyttä pidettiin hyvin 
merkittävänä.

Tutkimuksenteossa merkitykselliseksi nähtiin monia-
laisuus ja oppiainerajojen ylittävä ilmiöiden tarkastelu. 
Tärkeänä pidettiin ilmiöiden kokonaisvaltaista tarkastelua, 

jota oppiainerajoja ylittäen saadaan mahdolliseksi tutustu-
malla aiheeseen eri näkökulmien kautta. Elämyksellisyyttä 
ja kosketuspintaa arkielämään tuo myös yhteistyö koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa.

Tutkimustuloksien jakaminen ja dokumentointi nähtiin 
tutkimuksenteon hedelmällisimpänä ja antoisimpana 
osana. Jotta tutkimus on tarkoituksenmukaista, on sen 
oltava lapselle merkittävää. Merkitykselliseksi tutkimuksen 
teki kosketus lapsen omaan elämään ja se, että tuloksilla 
todella oli jotakin jatkokäyttöä. Tehdyistä havainnoista 
ja isommista projekteista tehtiin esimerkiksi näytelmiä, 
joista tutkimuksen kulku kävi ilmi. Tutkimuksista saatet-
tiin myös kirjoittaa blogia, tietovihkoja tai piirtää ja 
kirjoittaa postereita koulun seinälle.

Vaikka haastatellut kasvattajat, opettajat ja opetusmateri-
aalien suunnittelijat ovat kokeneita tutkimusten ohjaajia, 
vaatii tutkivan oppimisympäristön rakentaminen vaivan-
näköä. Eniten haasteita aiheuttavat ajan rajallisuus sekä 
suunnittelutyön kuormittavuus. Erityisesti yläkouluopet-
tajat harmittelevat koulupäivien kiirettä ja ahtaita tunti-
jakoja. Tutkimusten tekoon kuluu paljon aikaa ja monesti 
tutkimuksia on tehtävä kiireessä tai tutkimuksen vaiheita 
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on supistettava ja karsittava. Koulupäivän ulkopuolinen 
aika on myös lyhyt suunnittelutyötä varten.

Kasvattajat ovat innostuneet teknologian käytön mahdol-
lisuuksista osana tutkimusten toteutusta. Haastateltavilla 
on paljon ideoita teknologian hyödyntämiseen, mutta 
teknologian käytettävyydessä on heidän mukaansa kehit-
tämistä. Sovellusten ja tietokantojen tulisi olla riittävän 
yksinkertaisia, koska niiden käytön opetteleminen ja 
käytön opettaminen lapsille on työlästä ja aikaa vievää. 
Ajankäyttö on muutenkin rajallista, joten aikaa ei haluta 
hukata välineiden käyttöön.

Yläkoulun opettajat nostivat esille aineenopettajien asen-
teet tutkimuskulttuurin kehittämisessä. Oppiaineiden 
rajat ylittävien oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen 
ei välttämättä löydy riittävästi innostusta. Yhtenä syynä 
haastateltavat näkevät oppisisältöjen laajat määrät: Aika on 
rajallinen oppiaineiden omienkin tavoitteiden saavuttami-
seen, joten syventävien oppimiskokonaisuuksien suun-
nittelu jää aikatauluista. Alakoulussa sen sijaan nähdään 
olevan laajemmat toteutusmahdollisuudet ja -resurssit 
laaja-alaisten tutkimuskokonaisuuksien suunnittelulle.

Tutkiminen on keino osoittaa lapselle, miten tieto syntyy. 
Opettajien mielestä lapsen on tärkeää tutustua tiedon 

tuottamisen prosesseihin. Tutkiminen osoittaa tiedon 
arvon, koska todistettu tieto haastaa lapsen omat käsi-
tykset ja luulot.

Monet opettajat harrastavat lasten kanssa omien tutki-
musasetelmien ja tulosten luotettavuuden arviointia. 
Huomiot koeasetelmista osoittavat tulosten tilannesidon-
naisuuden ja virheiden mahdollisuuden. Myös erehdykset 
voivat opettaa. Tutkimisen kautta oppii tiedon tuotta-
mista, tiedon kriittistä tarkastelemista ja tiedon käyttöä.

Kasvattajat painottivat tutkimustaitojen arvoa lasten 
tulevaisuuden kannalta. Tutkiminen on toiminnallista ja 
vuorovaikutteista työtä, jota tehdessä harjoitellaan monia 
työelämässä tarvittavia taitoja. Kasvattajat mainitsivat 
harjaantuvina taitoina muun muassa yhteistyötaidot, 
argumentointitaidot, esiintymistaidon ja vastuun kanta-
misen. Tehdessä oppii myös tutkimisen toimintatapoja, 
jotka ovat tarvittavia projektitöissä.

Opettajat näkevät ympäristötutkimuksen mahdollisuu-
deksi herättää kiinnostusta ja vastuuntuntoa ympäristön 
huolehtimista kohtaan. Luonnossa liikkuminen, havain-
noiminen ja puuhaaminen syventää lasten suhdetta luon-
toon. Tutkimisen ohella on luonnollista toteuttaa ympä-
ristökasvatusta. 

Kuva 2. Laaja-alaisen osaamisen malli  
(Opetushallitus 2014).

Uuden opetussuunnitelman 

toteutus aloitettiin 

peruskouluissa syksyllä 2016. 

Opetuksen tavoitteena on 

se, että oppilaat kasvavat 

osaamiseltaan, tiedoiltaan, 

taidoiltaan sekä arvoiltaan ja 

asenteiltaan laaja-alaisesti. 

Keskeisenä tavoitteena 

on myös oppilaiden kyky 

käyttää tietojaan ja taitojaan 

(Kuva 2).
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Tutkimukseen osallistuneet 
kuusitoista 7. luokan oppi-
lasta rakensivat ja ohjel-
moivat käsityön tunneilla 

pareittain digitaaliset sääasemat. Oppi-
laat kytkivät asemat eurooppalaiseen 
sääasemaverkkoon ja käyttivät niitä 
biologian tunneilla lämpötilan, ilman-
paineen ja -kosteuden sekä UV-säteilyn 
ja valon määrän mittaamiseen. Tutki-
muksen tavoitteena oli selvittää oppi-
laiden motivoitumista hankkeessa ja 
sitä, muuttuisiko heidän motivaationsa 
työn aikana.

Haastattelut analysoitiin arvioiden 
oppilaiden tavoiteorientaatiota eli 
kurssin aikaista suhtautumista opiske-
luun ja oppimiseen (Kuva 1). Teorian 
mukaan oppimisorientoituneet oppi-
laat pyrkivät oppimaan ja ymmärtä-
mään asioita ja niiden välisiä yhte-
yksiä. Saavutusorientoituneet oppi-
laat pyrkivät menestymään koulussa 
hyvin. Nämä kaksi ryhmää ovat sisäi-

sesti motivoituneita eivätkä odota 
ulkoisia palkkioita menestyksestään. 
Suoritusorientoituneille oppilaille oppi-
minen sen sijaan on väline. He pyrkivät 
suoriutumaan muita paremmin tai 
välttämään epäonnistumisia muiden 
silmissä. Koulun kannalta haastavimpia 
ovat välttämisorientoituneet oppi-
laat. Heidän oppimismotivaationsa on 
heikko ja he pyrkivät välttämään vaivan-
näköä ja ponnistelua ja selviytymään 
mahdollisimman vähällä.

Oppilaat motivoituivat sääasema-
projektissa hyvin. Suurin osa heistä 
oli jossain vaiheessa sisäisesti motivoi-
tuneita eli oppimisorientoituneita tai 
saavutusorientoituneita (Taulukko 1). 
Sääaseman tekeminen koettiin myöntei-
senä ja mielenkiintoisena ja oppilaiden 
vastauksissa korostui halu uuden oppi-
miselle ja tulosten saamiselle. Yksi oppi-
laista oli koko projektin ajan välttämi-
sorientoitunut ja hänellä korostui oppi-
mista heikentävä ulkoinen motivaatio.

Elektroniikka ja koodaus motivoivat 
yläkoululaisia

Peruskoulun seitsemäsluokkalaiset motivoituivat rakentamaan, koo-
daamaan ja käyttämään oman elektronisen sääasemansa. Tulos saatiin 
tutkimuksessa, joka tehtiin Raumalla keväällä 2017.

JARI SILANDER
TkT, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus

EILA LINDFORS
KT, professori
Turun yliopiston 
opettajankoulutuslaitos

SIIRI KNUUTTILA
KM

Oppimisorientaatio
Suoritus-

lähestymis-
orientaatio

Suoritus- 
välttämis-

orientaatio

”Haluan oppia 
uusia asioita”

”Onnistun, kun  
olen parempi kuin 

monet muut”
”Yr itän päästä 

vähällä”

Saavutusorientaatio
Suoritus-
välttämis-

orientaatio

”Tahdon menestyä 
koulussa” 

”En halua 
epäonnistua 

muiden edessä”  

OPPIMINEN SUORIUTUMINEN VÄLTTELY

JUHANI KETTUNEN
TkT, ohjelmajohtaja
Suomen ympäristökeskus

Kuva 1. Motivoitumisen asteet tavoiteorientaatioteorian mukaisesti 
(Niemivirta, 2002, ref. Tuomisto, 2018)
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Oppilaiden kiinnostus sääase-
maprojektissa vaihteli projektin 
eri vaiheissa ja vaikutti heidän 
motivaatioonsa. Kolmasosa 
oppilaista oli vahvasti sisäisesti 
motivoitunut koko projektin 
ajan (Taulukko 1). Neljä 
oppilasta oli projektin alussa 
suoritus-välttämisorientoitu-
neita. Heidän motivaatioitaan 
heikensivät pelko työn epäon-
nistumisesta, laitteiden rikkou-
tumisesta, työturvallisuudesta 
tai pelko ryhmän ulkopuolelle 
jäämisestä. Myös ohjelmointi-
virheet turhauttivat.

Oppimisorientoituneet oppilaat 
olivat innostuneita ohjelmoin-
nista ja siitä, että he pääsivät 
mukaan uudenlaiseen projek-
tiin. Saavutusorientoituneita 
oppilaita puolestaan kiinnosti 
se, että rakennettavia laitteita 
pääsi käyttämään ja niillä sai 
oikeita tuloksia.

Sääasema-hanke oli siihen osal-
listuneille yläkoululaisille haas-
tava. Heillä ei ollut aiempaa 
kokemusta digitaalielektro-
niikasta eikä ohjelmoinnista. 
Siitä huolimatta, yhtä oppilasta 
lukuun ottamatta, yläkoulu-
laiset selvisivät projektista hyvin 
ja olivat, ainakin osan projektin 
ajasta, sisäisesti hyvin motivoi-
tuneita. 

Taulukko 1. Oppilaiden motivaation kehittyminen sääasemaprojektin aikana. 
Taulukko muokattu alkuperäisen lähteen (Knuuttila 2018, s. 46) pohjalta.

 

 

 

 

* Haastattelu puuttuu

Kirjallisuus

Knuuttila Siiri, 2018: Oppilaiden motivaation ja tavoiteorientaatioiden muuttuminen ilmiölähtöisessä elektroniikkaprojektissa käsityön kontekstissa.  
Pro gradu -tutkielma, 56 s., 7 liites. Kasvatustieteiden tiedekunta. Turun yliopisto, Rauman kampus.

Tuominen Heta, 2018: https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/137318_Opiskelumotivaatio_ja_hyvinvointi_Hgin_Yliopisto.pdf
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Palvelun ajatuksena on 
yhdistää eri tietoläh-
teistä peräisin olevaa 
veden laatutietoa ja oman 

anturin tietoa. Uimareille oli tehty 
digitaalinen näyttö, jonka voi 
kiinnittää laituriin. Veden laatua 
havainnollistettiin kolmella erilai-
sella hymiöllä, joista vihreä ” ” 
kertoi lapsellekin ymmärrettävästi, 
että uimaan voi mennä. Voittanut 
Myryas –tiimi (Nhan, Minerva, 

Julius & Moha) rakensi Suomen ympäristökeskuksen 
avointa tietoa hyödyntävän karttapalvelun, jolla omaa työtä 
havainnollistettiin. Palkinnoksi ryhmä sai rahaa sekä neljä 
automaattista internetiin kytkettävää Tee-Se-Itse sääasemaa.

EDUHACK -tilaisuuden tavoitteena oli oppia yhdessä kehit-
tämään ja myymään tuotteita, jotka lähtevät asiakkaiden 
asettamista tarpeista. Tilaisuudessa opeteltiin projektin-
hallintaa, tuote- ja markkinointisuunnittelua. Hackhaton-
haasteen asettajat Suomen ympäristökeskus, PaikkaOppi ja 
Esri tarjosivat Hachkatonin aineistot, tarvittavan taustama-
teriaalin ja tuen sekä osallistuivat tilaisuuden kustannuksiin.

Haasteen otti vastaan 20 nuorta ja nuorta aikuista. 
Nopeasti kävi ilmi että avoimien aineistojen käytettävyyttä 
tulee kehittää. Esimerkiksi SYKEn rajapinta-palvelua 
käytti hyväkseen vain yksi kilpailijaryhmä. Kilpailijat 
olivat yllättyneitä ympäristönhallinnon aineistojen ajalli-
sesta ja alueellisesta kattavuudesta. He ihmettelivät mm. 
sitä, että jatkuvatoimisia vedenlaadun automaattiasemia 
on toiminnassa vain muutamia. 

Turussa kilpailtiin GIS and satellite 
data in learning –tapahtumassa

Can I swim here? –palvelu-
ehdotus voitti Turussa touko-
kuussa järjestetyn EduHack 
-tapahtuman pääpalkinnon.

Voittanut joukkue oli ohjelmoinut internet-sovelluksen, 
joka hyödyntää avointa vedenlaatutietoa.Minerva esittelemässä uutta palvelua Turussa 19.5.2018.

Uusi tapa viestiä 
veden laadusta 
nuorille uimareille 
käsipäätteellä 
hellytti tuomarit.

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

Lisätietoa: https://eduhack.fi/eduhack-3/ 41Vesitalous 4/2018
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HyXo advertoriaali
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Lahti Aquan tytäryhtiö Aqua Palvelu vastaa noin 140 000 asukkaan veden jakelusta ja viemä-
röintipalveluiden toiminnasta Lahden talousalueella. Toiminnan piiriin kuuluu 20 vedenot-
tamoa, 4 jätevedenpuhdistamoa ja 300 pumppaamoa. Koko Lahti Aqua -konsernin toimintaa 

ohjaavat yhteiset arvot: korkea laatu, matalat kustannukset, matala riski ja asiakaspalvelu.
Laaja, usean kunnan alueelle rakentuneen verkko- ja laiteomaisuuden hallinta aiheuttaa 

helposti yllätyksiä, mikäli asiaan ei ole panostettu. Suomen vesihuolto-infra on julkisuu-
dessakin olevan tiedon mukaan heikkenevässä tilassa, tämän kertoo esimerkiksi valtakun-
nallisessa rakennetun omaisuuden tilaa selvittänyt ROTI-hanke.  Lahti Aqua-konsernissa 
vesihuollosta pidetään kuitenkin hyvää huolta. Kiteytettynä Aqua Palvelun operatiivisen 
toiminnan päätavoitteet ovat omaisuuden laadukas ylläpito ja kustannusten hallinta yhdis-
tettynä hyvään asiakaspalveluun. Vastatakseen näihin tavoitteisiin on katsottu panostuksen 
ennakointiin olevan tärkeässä roolissa.

Ennakoimalla laitteistokannan ylläpito- ja korjauskustannukset paremmin haltuun
Aqua Palvelussa on aina uskottu panostuksen ennakoivaan huoltoon olevan avainroolissa 
omaisuuden ylläpidon ja kustannusten hallinnassa. Aqua Palvelulla ei ole 24 h miehitystä 
laitoksissaan, kuten toisilla suurilla toimijoilla, vaan yhtiö on katsonut laadukkaan enna-
koivan huollon ja hyvien yhteistyökumppaneiden toimivan heidän kohdallaan paremmin. 
Yhtiöllä on toki mahdollisia häiriötilanteita varten oma varallaolojärjestelmä, joka häiriöti-
lanteen ilmaantuessa ryhtyy korjaaviin toimiin.

Tällä hetkellä 80 % kaikista huoltotoimenpiteistä on ennakoivia ja loput yllättäviä huolto-
toimenpiteitä. Yhtiössä halutaan entisestäänkin vähentää suunnittelemattomien huoltojen 
osuutta tulevaisuudessa. 

”Meillä ei ole varaa suuriin yllättäviin hätäkorjauksiin ja siksi olemme halunneet lähteä 
entisestään parantamaan ennakoivaa huoltoa.” toimitusjohtaja Hannu Mustonen toteaa. 
Hätäkorjauksista voi aiheutua häiriötilanteita asiakkaille, ylimääräisiä kustannuksia ja usein 
hätäkorjaustyön lopputulos ei niin ole laadukas kuin suunniteltuna tehty työ.

Ennakoivalla huollolla pystytään paremmin tunnistamaan laitteiden mahdolliset ongelmat 
jo ennen niiden muodostumista ja näin ollen kattavammin laatimaan pitkäaikaista inves-
tointi- ja huoltosuunnitelmaa. Kattavalla suunnittelulla ja laadukkaasti toteutetulla huollolla 
pystytään yllättävien korjaustarpeiden määrä pitämään minimissä. Hyvän yhteistyökump-
panin kanssa myös huoltoimenpiteet voidaan suorittaa laadukkaasti nopealla aikataululla. 

Vahvempaa yhteistyötä luotettavan kumppanin kanssa
Lahti Aqua-konsernin pitkäaikainen yhteistyökumppani HyXo Oy on toiminut vedenkäsittelyn 
parissa jo 50-vuoden ajan. HyXon toimittamia vedenkäsittelylaitteita on kattavasti Lahti Aqua 
-konsernin laitoksissa. Huoltotoimintojen osalta yhteistyötä on tehty myös jo usean vuoden 
ajan. Pitkään jatkuneen yhteistyön myötä on keskinäinen luottamus rakentunut vahvaksi.

”Meille on tärkeää, että tiedämme kumppanimme suorittavan tehdyt toimenpiteet halua-
mallamme laadulla. Kumppanin osaaminen ja laitetuntemus auttavat meitä myös enna-
koimaan investointitarpeita, kun kumppanin kanssa on hyvä keskusteluyhteys olemassa.” 
kertoo kunnossapitoinsinööri Jani Åkerman Aqua Palvelusta.

Kesäkuun 2018 alusta yhteistyötä syvennettiin, kun HyXo otti vastuulleen Aqua Palvelun 
laitosten huoltotoiminnot kokonaisvaltaisemmin.  

”Osaamisemme kokonaisvaltaisessa vedenkäsittelyssä sekä laite- ja prosessituntemuk-
sessa on huippuluokkaa. Pitkään tehty yhteistyö on rakentanut meille luottamuksen toimin-
taamme. On hienoa olla Aqua Palvelun luottamuksen arvoinen ja laajentaa yhteistyötämme 
entisestään.” sanoo myyntipäällikkö Tero Tupakka HyXo Oy:stä.

HyXolle tämä uusi yhteistyönmuoto on myös askel kohti uusia palvelumuotoja. 
”Haluamme jatkossa olla entistäkin laaja-alaisemmin asiakkaidemme kumppaneita ja 
tarjota osaamistamme kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme käyttöön” Tero Tupakka kertoo.

Uuden yhteistyömallin myötä HyXon vastuulla on laitteiden huoltotoimenpiteet kokonais-
valtaisesti, josta huoltohenkilökunta raportoi suoraan Aqua Palvelulle. Toimintaa kehitetään 
yhteistyössä edelleen, jonka tavoitteena on yhteistyössä löytää parhaat toimintamallit.

”Tavoitteena jatkossa on pohtia asiakkaan kanssa myös uusien osa-alueiden mukaan 
tuomista yhteistyön piiriin.” toteaa myyntipäällikkö Jarmo Räisänen HyXon teknisestä palvelusta.

HyXo Oy on viisikymmenvuotias perheyritys, jonka toiminta jatkuu nyt jo kolmannessa 
sukupolvessa. Tänä aikana HyXo Oy on kasvanut laitemyyjästä merkittäväksi veden-
käsittelyn ja teknisen kaupan moni osaajaksi, jonka toiminnan tavoitteena on tunnistaa 
asiakkaan todelliset tarpeet ja löytää aina niihin parhaiten soveltuvat prosessimittaus-, 
vedenkäsittely-, laboratorio- ja prosessilaiteratkaisut ja palvelut. HyXo Oy suunnittelee, 
valmistaa ja tuo maahan sekä yksittäisiä laitteita että laitekokonaisuuksia.
HYXo haluaa olla lähellä asiakkaitaan, ja sen vuoksi yrityksellä on Keravalla sijaitsevan 
pääkonttorimme lisäksi toimipisteitä eteläisimmästä Suomesta aina pohjoiseen saakka.

Tero Tupakka, myyntipäällikkö 010 417 4561
Jarmo Räisänen, myyntipäällikkö 010 417 4588

Huolto koordinoidaan yhteistyössä HyXon ja Aqua Palvelun henkilökunnan kanssa, kertovat 
Jarmo Räisänen, Jani Åkerman, Jaakko Ojanperä ja Tero Tupakka Ali-Juhakkalan puhdistamolla.

Ennakoivassa huoltotoiminnassa pyritään laitteiden toimintahäiriöihin 
reagoimaan jo ennen niiden syntymistä. Jarmo Räisänen ja Jaakko Ojanperä 
tarkastelevat polymeerikoneikon epäkeskoruuvipumppujen kuntoa. 

Vahvalla yhteistyöllä tavoitteisiin

Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut. 
Näin ollen se vastaa veden jakelusta ja viemäröintipalveluiden toiminnasta asiakkail-
leen Lahdessa ja Hollolassa.

Hannu Mustonen, toimitusjohtaja (03) 851 5952
Jani Åkerman, kunnossapitoinsinööri (03) 851 5971
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Toiminnallisen suunnittelun keskeinen tehtävä on 
analysoida vesijohdon pituusprofiilin ominaisuuk-
sia käyttövarmuuden kannalta. Usein suunnitte-
lun alkuvaiheessa on useita eri linjausvaihtoehtoja, 
jotka toiminnallisesti saattavat poiketa toisistaan.

Linjausvaihtoehtojen valintaperusteita on monia; 
maankäytölliset, omistuspohjaiset, liikenne-
väylien läheisyys, rakennettavuus, jne. Kirjoitus 
rajoitetaan ainoastaan toiminnallisiin näkökoh-

tiin ja näissäkin epävakaiden tilanteiden vaikutuksiin, jotka 
ovat johdon käyttövarmuuden kannalta keskeisiä asioita.

Kuvassa esitetään kahden erilaisen pituusprofiilin ja 
paineviivojen suhteita tilanteessa, jossa pumppaus äkil-
lisesti pysähtyy. Pumppujen pysähtymisestä seuraa nopea 
paineenlaskeminen ensin pumppaamolla ja 
sitten pitkin linjaa. Alentuneen paineen rintama 
etenee paineaallon nopeudella pitkin linjaa (tässä 
1000 m/s). Linjavaihtoehdon 1 pituusprofiili 
nousee aluksi jyrkästi ja on kokonaisuudessaan 
korkeammalla kuin linjavaihtoehto 2.

Kuvaan on merkitty paineaaltorintama kahdella 
eri hetkellä T = 0,6 s ja T = 1,0 s pumppauksen 
pysähtymisen jälkeen. Molempiin kuviin on 
lisäksi piirretty paineenvaihteluiden verhokäyrät 
pitkin linjaa, paineenvaihtelut rajoittuvat näiden 
verhokäyrien sisäpuolelle. Kuvista voidaan todeta, 
että linjaan 1 syntyy alipaine- ja kavitointitilanne. 
Kavitoinnista seuraa suuri paineiskukuormitus, 
n. 160 m ja alipaine saavuttaa maksimaalisen 
mahdollisen arvonsa n. −10 m miinus höyrysty-
mispaine. Tämän alemmaksi paine ei voi laskea 
(jos joku mallinnusohjelma laskee tätä pienempiä 
arvoja, on ohjelmassa tai sen tulkinnassa virhe). 
Kavitointia on käsitelty kirjassa Virtaustekniikka 
R2018 ja Vesitalouslehdessä 2/2018.

Linjassa 2 ei synny kavitointia eikä alipainetta 
ja maksimi ylipaine on selvästi alhaisempi ollen 
n. 90 m. Linja 2 on siis toiminnallisesti parempi 
kuin linja 1.

Paineaaltorintama on eräänlainen tapahtu-
mahorisontti. Kuvassa rintaman vasemmalla 
puolella paine- ja virtaamatiloissa on tapahtunut 
muutoksia, kun taas oikealla puolella tilanne 
vastaa tilaa ennen pumppujen pysähtymistä. 

Tilanteet linjalla muuttuvat nopeasti paineaaltojen heijas-
tusten ja virtaamatilojen vaihteluiden seurauksena.

Jos linjavaihtoehto 1 on ainoa mahdollinen, voidaan kavi-
tointi poistaa esim. rakentamalla 600 m:n huippukohdalle 
1-suuntakorvausvesisäiliö (Virtaustekniikka R2018, sivu 59).

Linjaprofiilien vertailu.

Linjausvaihtoehtojen toiminnalliset tarkastelut ja paine-
viiva-analyysit ovat tärkeitä, jotta voidaan suunnitella 
turvallisesti toimiva linja yli- ja alipaineiden suhteen 
eikä aiheuteta alipainetilanteista johtuvia saastumisris-
kejä mahdollisten liitos-, komponentti- ja putkivuotojen 
johdosta (Vesitalous 3/2017). Alipainetilanteissa on lisäksi 
huomioitava ulkopuolinen kuormitus esim. vesistön 
alitusten aiheuttama ulkoinen ylipainekuormitus. 

Vesijohdon reitityksen valintaperiaatteista

e-mail: marttipulli@hotmail.comMARTTI PULLITEKSTI: 

Linjaprofiilien vertailu.
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Lahti Aquan tytäryhtiö Aqua Palvelu vastaa noin 140 000 asukkaan veden jakelusta ja viemä-
röintipalveluiden toiminnasta Lahden talousalueella. Toiminnan piiriin kuuluu 20 vedenot-
tamoa, 4 jätevedenpuhdistamoa ja 300 pumppaamoa. Koko Lahti Aqua -konsernin toimintaa 

ohjaavat yhteiset arvot: korkea laatu, matalat kustannukset, matala riski ja asiakaspalvelu.
Laaja, usean kunnan alueelle rakentuneen verkko- ja laiteomaisuuden hallinta aiheuttaa 

helposti yllätyksiä, mikäli asiaan ei ole panostettu. Suomen vesihuolto-infra on julkisuu-
dessakin olevan tiedon mukaan heikkenevässä tilassa, tämän kertoo esimerkiksi valtakun-
nallisessa rakennetun omaisuuden tilaa selvittänyt ROTI-hanke.  Lahti Aqua-konsernissa 
vesihuollosta pidetään kuitenkin hyvää huolta. Kiteytettynä Aqua Palvelun operatiivisen 
toiminnan päätavoitteet ovat omaisuuden laadukas ylläpito ja kustannusten hallinta yhdis-
tettynä hyvään asiakaspalveluun. Vastatakseen näihin tavoitteisiin on katsottu panostuksen 
ennakointiin olevan tärkeässä roolissa.

Ennakoimalla laitteistokannan ylläpito- ja korjauskustannukset paremmin haltuun
Aqua Palvelussa on aina uskottu panostuksen ennakoivaan huoltoon olevan avainroolissa 
omaisuuden ylläpidon ja kustannusten hallinnassa. Aqua Palvelulla ei ole 24 h miehitystä 
laitoksissaan, kuten toisilla suurilla toimijoilla, vaan yhtiö on katsonut laadukkaan enna-
koivan huollon ja hyvien yhteistyökumppaneiden toimivan heidän kohdallaan paremmin. 
Yhtiöllä on toki mahdollisia häiriötilanteita varten oma varallaolojärjestelmä, joka häiriöti-
lanteen ilmaantuessa ryhtyy korjaaviin toimiin.

Tällä hetkellä 80 % kaikista huoltotoimenpiteistä on ennakoivia ja loput yllättäviä huolto-
toimenpiteitä. Yhtiössä halutaan entisestäänkin vähentää suunnittelemattomien huoltojen 
osuutta tulevaisuudessa. 

”Meillä ei ole varaa suuriin yllättäviin hätäkorjauksiin ja siksi olemme halunneet lähteä 
entisestään parantamaan ennakoivaa huoltoa.” toimitusjohtaja Hannu Mustonen toteaa. 
Hätäkorjauksista voi aiheutua häiriötilanteita asiakkaille, ylimääräisiä kustannuksia ja usein 
hätäkorjaustyön lopputulos ei niin ole laadukas kuin suunniteltuna tehty työ.

Ennakoivalla huollolla pystytään paremmin tunnistamaan laitteiden mahdolliset ongelmat 
jo ennen niiden muodostumista ja näin ollen kattavammin laatimaan pitkäaikaista inves-
tointi- ja huoltosuunnitelmaa. Kattavalla suunnittelulla ja laadukkaasti toteutetulla huollolla 
pystytään yllättävien korjaustarpeiden määrä pitämään minimissä. Hyvän yhteistyökump-
panin kanssa myös huoltoimenpiteet voidaan suorittaa laadukkaasti nopealla aikataululla. 

Vahvempaa yhteistyötä luotettavan kumppanin kanssa
Lahti Aqua-konsernin pitkäaikainen yhteistyökumppani HyXo Oy on toiminut vedenkäsittelyn 
parissa jo 50-vuoden ajan. HyXon toimittamia vedenkäsittelylaitteita on kattavasti Lahti Aqua 
-konsernin laitoksissa. Huoltotoimintojen osalta yhteistyötä on tehty myös jo usean vuoden 
ajan. Pitkään jatkuneen yhteistyön myötä on keskinäinen luottamus rakentunut vahvaksi.

”Meille on tärkeää, että tiedämme kumppanimme suorittavan tehdyt toimenpiteet halua-
mallamme laadulla. Kumppanin osaaminen ja laitetuntemus auttavat meitä myös enna-
koimaan investointitarpeita, kun kumppanin kanssa on hyvä keskusteluyhteys olemassa.” 
kertoo kunnossapitoinsinööri Jani Åkerman Aqua Palvelusta.

Kesäkuun 2018 alusta yhteistyötä syvennettiin, kun HyXo otti vastuulleen Aqua Palvelun 
laitosten huoltotoiminnot kokonaisvaltaisemmin.  

”Osaamisemme kokonaisvaltaisessa vedenkäsittelyssä sekä laite- ja prosessituntemuk-
sessa on huippuluokkaa. Pitkään tehty yhteistyö on rakentanut meille luottamuksen toimin-
taamme. On hienoa olla Aqua Palvelun luottamuksen arvoinen ja laajentaa yhteistyötämme 
entisestään.” sanoo myyntipäällikkö Tero Tupakka HyXo Oy:stä.

HyXolle tämä uusi yhteistyönmuoto on myös askel kohti uusia palvelumuotoja. 
”Haluamme jatkossa olla entistäkin laaja-alaisemmin asiakkaidemme kumppaneita ja 
tarjota osaamistamme kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme käyttöön” Tero Tupakka kertoo.

Uuden yhteistyömallin myötä HyXon vastuulla on laitteiden huoltotoimenpiteet kokonais-
valtaisesti, josta huoltohenkilökunta raportoi suoraan Aqua Palvelulle. Toimintaa kehitetään 
yhteistyössä edelleen, jonka tavoitteena on yhteistyössä löytää parhaat toimintamallit.

”Tavoitteena jatkossa on pohtia asiakkaan kanssa myös uusien osa-alueiden mukaan 
tuomista yhteistyön piiriin.” toteaa myyntipäällikkö Jarmo Räisänen HyXon teknisestä palvelusta.

HyXo Oy on viisikymmenvuotias perheyritys, jonka toiminta jatkuu nyt jo kolmannessa 
sukupolvessa. Tänä aikana HyXo Oy on kasvanut laitemyyjästä merkittäväksi veden-
käsittelyn ja teknisen kaupan moni osaajaksi, jonka toiminnan tavoitteena on tunnistaa 
asiakkaan todelliset tarpeet ja löytää aina niihin parhaiten soveltuvat prosessimittaus-, 
vedenkäsittely-, laboratorio- ja prosessilaiteratkaisut ja palvelut. HyXo Oy suunnittelee, 
valmistaa ja tuo maahan sekä yksittäisiä laitteita että laitekokonaisuuksia.
HYXo haluaa olla lähellä asiakkaitaan, ja sen vuoksi yrityksellä on Keravalla sijaitsevan 
pääkonttorimme lisäksi toimipisteitä eteläisimmästä Suomesta aina pohjoiseen saakka.

Tero Tupakka, myyntipäällikkö 010 417 4561
Jarmo Räisänen, myyntipäällikkö 010 417 4588

Huolto koordinoidaan yhteistyössä HyXon ja Aqua Palvelun henkilökunnan kanssa, kertovat 
Jarmo Räisänen, Jani Åkerman, Jaakko Ojanperä ja Tero Tupakka Ali-Juhakkalan puhdistamolla.

Ennakoivassa huoltotoiminnassa pyritään laitteiden toimintahäiriöihin 
reagoimaan jo ennen niiden syntymistä. Jarmo Räisänen ja Jaakko Ojanperä 
tarkastelevat polymeerikoneikon epäkeskoruuvipumppujen kuntoa. 

Vahvalla yhteistyöllä tavoitteisiin

Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut. 
Näin ollen se vastaa veden jakelusta ja viemäröintipalveluiden toiminnasta asiakkail-
leen Lahdessa ja Hollolassa.

Hannu Mustonen, toimitusjohtaja (03) 851 5952
Jani Åkerman, kunnossapitoinsinööri (03) 851 5971
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TUOMO HÄYRYNENTEKSTI: 

Uponorin satavuotinen historia on moni-
muotoinen kokonaisuus sisukkuutta, yrit-
täjyyttä, teollisuutta, kauppaa, tekno-
logiaa ja kansainvälistymistä. Mukaan 

mahtuu hyviä ja huonoja aikoja, laajentumista uusille 
toimialoille, lukuisia yritys- ja omistusjärjestelyjä sekä 
yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Puun työstämi-
seen perustuva toiminta seurasi asiakkaiden tarpeita 
ja laajeni myöhemmin muovi- ja kodinkoneteollisuu-
teen. Yhteiskunnan ja talouselämän virtausten mukana 
kasvettiin ensin monialaiseksi ja sittemmin keskityttiin 
ydinliiketoimintoihin.

Uponor on nykyisin yksi maailman johtavista talo- ja 
yhdyskuntateknisten järjestelmien toimittajista. Se tarjoaa 
tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energia-
tehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotet-
tavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiössä työskentelee noin 
3 900 henkeä 30 maassa. Uponorin markkina-arvo on 
lähes miljardi euroa.

Puusepänverstaasta kansainväliseksi 
monialayritykseksi

Köyhissä oloissa syntynyt ja kasvanut puuseppä Aukusti 
Asko-Avonius alkoi määrätietoisesti tavoitella unelmaansa 
kiertämällä noin 10 vuoden ajan Suomen ja Ruotsin 
huonekalualan yrityksissä kisällinä. Hankkimansa koke-
muksen ja ammattitaidon avulla hän perusti verstaan 
Lahteen sisällissodan päätyttyä vuonna 1918. Parissa 
vuosikymmenessä Asko-Avonius kasvatti yrityksestään 
Pohjoismaiden suurimman huonekaluvalmistajan.

Saavutus on poikkeuksellinen, sillä tuon ajan yrittäjistä 
lähes kaikki olivat keski- tai yläluokkaisista suvuista. 
Asko-Avoniuksen yrittäjyyden alkuvaiheessa liike-elämän 
verkostot olivat ruotsinkielisiä ja miltei kokonaan ulko-
puolisilta suljettuja. 1930-luvulla Asko-Avonius rakensi 
myymäläketjun, jonka nimeksi tuli Asko. Myös teräsrun-
koiset sängyt alkoivat saavuttaa suosiota ja perustettiin 
putkisänkytehdas Upo Osakeyhtiö vuonna 1938.

Sotien jälkeen yhtiö aloitti mm. valurautaputkien, 
jääkaappien, pesukoneiden sekä käyttövesi- ja viemäri-
putkien valmistuksen. 1940-50 –luvuilla alkoi kansain-
välistyminen. Ensimmäinen ulkomainen tytäryhtiö perus-
tettiin Yhdysvaltoihin. Myös Neuvostoliittoon ja Saksaan 
perustettiin keittiökalusteliikkeet. Vuonna 1965 aloitet-
tiin PVC-muovi putkien tuotanto Nastolan tehtaalla. PE- 
ja PEX-putket tulivat myöhemmin mukaan yritys ostojen 
kautta.

Kriisistä uuteen nousuun
Perustaja Asko-Avonius kuoleman jälkeen (1965) yhtiössä 
elettiin vaikeita vuosia. Talousvaikeuksien seurauksena 
aloitettiin toiminnan saneeraaminen. Ydintoimintoihin 
kuulumatonta omaisuutta myytiin ja toimintaa keskitet-
tiin uuteen Oy Uponor Ab –yhtiöön.

1980-luvulle tultaessa yhtiön talous oli saatu kään-
nettyä nousuun ja alkoi voimakas laajeneminen yritysos-
toin Pohjoismaihin, Iso-Britanniaan ja Saksaan. 1990- ja 
2000 -luvuilla jatkettiin ydintoimintojen kasvattamista 
ja virtaviivaistamista mm. ostamalla saksalainen Unicor 
sekä myymällä kodinkoneliiketoiminta ja suurin osa 
kiinteistöomaisuudesta.

Yhdyskuntatekniikassa Uponor perusti vuonna 2013 
Uponor Infra -yhteisyrityksen KWH Pipen kanssa. 
Yhdyskuntatekniikan standardituotteiden ja -järjestel-
mien lisäksi Uponor on panostanut räätälöityihin tuot-
teisiin ja kokonaispalveluihin, kehittyen putkitoimitta-
jasta kokonaisratkaisujen toimittajaksi.

Uponorin satavuotisjuhlaa on vietetty useissa Uponorin 
toimipisteissä ja tapahtumissa läpi vuoden.

Satavuotisjuhlavuoden kunniaksi Uponor kutsut-
tiin New Yorkiin sulkemaan kaupankäynti Nasdaq-
markkinapaikalla maanantaina 20.8.2018.

Lue lisää: www.uponor.fi/yritys/historia

Uponor täytti 100 vuotta
Uponorin tarina sai alkunsa, kun Aukusti Asko-Avonius jätti 13. elokuuta 1918 elinkeinoilmoituksen 
ja perusti puusepänverstaan Lahteen. Verstas kasvoi nopeasti Pohjoismaiden suurimmaksi huoneka-
luvalmistajaksi. 1960-luvulla yritys laajensi toimintaansa muoviteollisuuteen, ja on tänä päivänä yksi 
maailman johtavista talo- ja yhdyskuntateknisten järjestelmien toimittajista.

44 www.vesitalous.fi
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MVTT 
kutsu

Kutsu
Maankuivatus ja ilmastonmuutos 

- seminaariin 18.10.2018
Lumituuli-auditorio, Dipoli, Otakaari 24, Espoo

SALAOJAYHDISTYS 
RY

SALAOJITUKSEN 
TUKISÄÄTIÖ SR

MAA- JA VESITEKNIIKAN 
TUKI RY

Seminaarin tavoitteena on keskustella ilmastonmuu-
toksen vaikutuksista Suomen maatalouteen, peltojen 

viljelyyn, valumavesien määrään ja laatuun sekä kasvi-
huonekaasujen päästöihin.

Seminaariin ovat lämpimästi tervetulleita viran omaiset, 
rahoittajat, neuvojat, tutkijat, suunnittelijat, urakoitsijat, 
viljelijät, alan opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet. 

Kutsua saa vapaasti välittää eteenpäin.

Seminaarin ohjelma

Aamukahvi klo 9:00–9:45

9:45 Seminaarin avaus, Gustav Rehnberg, 
Salaojituksen Tukisäätiö sr

10:00  Miten ilmasto muuttuu? Ari Venäläinen, 
Ilmatieteenlaitos

10:30  Tulevaisuuden globaalit haasteet ja 
mahdollisuudet ruoantuotannossa - Suomi 
osana muutosta, Matti Kummu, Aalto-yliopisto

11:00  Ilmastonmuutoksen haasteet 
maatalouspolitiikalle, Mikael Hildén, SYKE

11:30  Valumavesien ympäristöystävällinen 
hallinta maankuivatuksessa, Juha Järvelä / 
Kaisa Västilä, Aalto-yliopisto

Lounas klo 12:00–13:00

13:00 Ilmastonmuutoksen vaikutus maatalouteen ja 
viljelijän mahdollisuudet vaikuttaa päästöjen 
vähentämiseen, Kaija Hakala, LUKE

13:30 Ilmastonmuutoksen vaikutus peltojen 
vesitalouteen ja kasvihuonekaasupäästöihin, 
Mari Pihlatie, Helsingin yliopisto

14:00 Pellon hiilivarannon kasvattaminen, 
Saara Kankaanrinta, BSAG

14:30 Turvemaat  maankäytön muutoksen 
vaikutukset päästöihin ja valumavesien 
määriin, Björn Kløve, Oulun yliopisto

15:00 Seminaarin päättäminen, Timo Maasilta,  
Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Postereita ajankohtaisista hankkeista
15:15-17:30 viiniä ja pientä purtavaa

Ilmoittaudu ja ehdota posteria linkistä:
https://e.eventos.fi/events/bsag/maankuivatus-ja-

ilmastonmuutos-seminaari/ilmoittautuminen

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun 
ympäristön laitokselle haetaan

Laboratorioinsinööriä (vesi- ja 
ympäristötekniikka)

Laboratorioinsinöörin työsuhde on kokoaikainen ja vakituinen. 
Työntekopaikka sijaitsee Espoossa, Otaniemessä. Tehtävä sijoittuu 
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun 
ympäristön laitokselle, vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmään 
http://builtenv.aalto.fi/fi/research/water_and_environmental_engineering/.

Tehtävän kuvaus
Laboratorioinsinöörin tehtävät käsittävät vaativia asiantuntijatehtäviä 
rakennetun ympäristön laitoksella painottuen vesi- ja ympäristötekniikan 
tutkimusryhmään. Ryhmä on Insinööritieteiden korkeakoulun 
tutkimusryhmien parhaimmistoa niin tieteellisten julkaisujen, tohtorin 
tutkintojen kuin yhteiskunnallisen vaikuttavuudenkin näkökulmista 
tarkasteltuna. Ryhmässä toimii tutkimus- ja opetustehtävissä noin 60 henkilöä 
tohtorikoulutettavat mukaan lukien. Sen kokeellinen tutkimus toteutetaan 
laboratorioinsinöörin ohjauksessa yhtäältä kenttämittauksina (esim. 
maastossa tai vedenpuhdistamoilla) ja toisaalta ryhmän hallinnoimissa vesi- 
ja hydrauliikkalaboratorioissa. Tehtävän keskeinen sisältö on toimia tutkimus- 
ja opetushenkilöstön työn mahdollistajana poistaen työn tekemisen 
esteitä ja mahdollistaen heidän tehokkaan ja tuloksellisen toimintansa. 
Laboratorioinsinööri työskentelee ryhmän johtajan alaisuudessa ja hänen 
tiimissään toimii kolme kokenutta ja erittäin pätevää laboratoriomestaria.

Laboratorioinsinööri vastaa
 • Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän laboratoriotoimintojen ja 

laitekannan laadusta, kehittämisestä ja ylläpidosta.
 • Laboratorion laitehankinnoista sekä tutkimusvälineiden ja -menetelmien 

kehittämisestä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.
 • Laboratorioiden työturvallisuudesta (ml. uusien työntekijöiden 

työturvallisuusperehdytys) ja ympäristöasioista.
 • Laboratoriohenkilöstön esimiestehtävistä, töiden suunnittelusta ja 

organisoinnista.

Lisäksi laboratorioinsinööri osallistuu koulutason kehittämistyöhön sekä 
ryhmän tutkimushankkeiden koejärjestelyiden suunnitteluun, budjetointiin, 
raportointiin ja varojen käytön valvontaan ja ryhmän tilojen kehittämiseen 
talovastaavan roolissa.

Hakijalta edellytämme
 • Ylempää korkeakoulututkintoa esim. rakennus-, ympäristö- tai kemian 

tekniikasta. Vesitekniikan tuntemus ja tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta 
luetaan eduksi.

 • Ymmärrystä sekä käytännön kokemusta laboratoriotoiminnasta ja 
kenttämittauksista.

 • Halua, valmiutta ja kykyä oppia jatkuvasti uutta.
 • Kykyä koordinoida, kehittää ja organisoida työtehtäviä oma-aloitteisesti 

ja järjestelmällisesti.
 • Palvelualttiutta, hyviä sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja sekä valmiutta 

esimiestehtäviin.
 • Hyvää englannin kielen taitoa ja tietoteknisiä valmiuksia.

Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan 
yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Työ alkaa erikseen sovittavana ajankohtana vuoden 2018 loppupuolella.

Hakuohjeet. Jätäthän hakemuksen sähköisesti  viimeistään 9.9.2018 
Aallon verkkosivuilta löytyvän linkin kautta. Liitäthän hakemukseesi pdf-
tiedostona CV:n ja hakukirjeen.

Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella professori Riku Vahalalta, puh. 050 588 4237. 
Hakuprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Päivi Rundgren, 
puh. 050 379 8020. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi.
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Vesiyhdistyksen sääntömuutosprosessi etenee
Vesiyhdistyksen 19.4. pidetyssä vuosikokouksessa hyväksytyt sääntömuutokset on lähetetty Patentti- ja 
rekisterihallitukseen hyväksyttäviksi. Uudistetuissa säännöissä mm. hallituksen jäsenyyden yhtäjaksoinen 
maksimikesto on 4 vuotta ja varajäsenyys poistuu. Muutosten tarkoituksena on ennen kaikkea pyrkimys 
saada hallituksen kokoonpanon suuremman vaihtuvuuden kautta paremmin käyttöön jäsenistön osaamista 
ja voimavaroja. Rotaation varmistamiseksi perustettavan kolmijäsenisen vaalitoimikunnan tehtävänä on 
ehdokasasettelussaan valvoa alueellisen, ammatillisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

Hulevesijaoston ensimmäinen tapaaminen ja tutustuminen 
lentokenttäalueen hulevesitutkimukseen 20.9.2018
Oletko kiinnostunut Vesiyhdistyksen uuden hulevesijaoston toiminnasta? Tahtoisitko tutustua Aalto-
yliopiston vesilaboratoriossa käynnissä olevaan lentokenttähulevesien suodatustutkimukseen? 
Mikäli vastaus on kyllä(!) jompaankumpaan tai molempiin, merkitse kalenteriisi torstai 20.9.2018!

Vesiyhdistykseen alkuvuodesta perustettu hulevesijaosto kutsuu kaikki hulevesistä ja hulevesijaoston 
toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet aloitustapaamiseen torstaina 20. syyskuuta. Aalto-yliopiston tutkijat 
esittelevät vesilaboratoriossa käynnissä olevia lentoaseman hulevesien suodatuskokeita klo 15–17 (osoite 
Tietotie 1 E, Espoo). Tilaisuus sisältää esityksiä Helsingin lentokenttäalueen hulevesien hallinnasta ja tutustumisen 
vesilaboratorioon rakennettuihin suodatuskokeisiin.

Hulevesijaoston aloitustapaaminen järjestetään klo 17–18 Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä. Tule mukaan 
ja vaikuta jaoston tulevaan toimintaan! Ilmoittautuminen tapahtumaan 3. syyskuuta mennessä Vesiyhdistyksen 
www-sivujen (www.vesiyhdistys.fi/hulevesijaosto) kautta löytyvän webropol-linkin kautta. Ilmoittautua 
voi jompaankumpaan tilaisuuteen tai molempiin. Jaosto kutsuu kaikki Vesiyhdistyksen jäsenet mukaan 
hulevesijaoston toimintaan. Voitte ilmoittautua jaoston sähköpostilistalle ilmoittamalla tästä jaoston sihteerille 
(maija.taka@aalto.fi).

Pohjavesijaoston tapahtumia
Pohjavesijaoston teemailtapäivä to 6.9.2018 Pasilassa. Teema: Luonnonsuojelu ja vedenotto. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset jaana.maki-torkko@ramboll.fi ja http://www.vesiyhdistys.fi/pohjavesijaosto/

Pohjavesijaoston syysretki Varsinais-Suomeen ti 11.9. Kohteena on mm. Laitilan Panimo. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset jaana.maki-torkko@ramboll.fi ja http://www.vesiyhdistys.fi/pohjavesijaosto/
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LIIKEHAKEMISTO
VESITALOUS-LEHDEN

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta.
Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm,  

kaksi palstaa 170 mm.

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

Tuomo Häyrynen 050 585 7996
46 www.vesitalous.fi46 www.vesitalous.fi

Vesi – kohtuullisesti nautittuna 
– on terveellistä

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland ajankohtaista vesiyhdistykseltä
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LIIKEHAKEMISTO

Huber (80 x 50)

Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

Slatek (80 x 80) Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

Kemira (80x80)

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 

 b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

 b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Tehdään yhdessä 
maailman parasta 
vettä.

www.slatek.fi

                         

 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

 b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

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

 b VESIKEMIKAALIT
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Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta  
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi  
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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LIIKEHAKEMISTO

NRG (80 x 50)

Sweco (80 x 40)

Pöyry (80 x 70)

Ramboll (80x60)

Zwerver 80x50

 b VESIJOHTOJEN KUNTOTUTKIMUS

•  Markkinoiden tarkin data seinämävahvuudesta 
sekä sisäisestä ja ulkoisesta korroosiosta

•  Ei vaadi putken puhdistamista
•  Nopea sisäpuolinen skannaus
•  Raportti   sisältää tarkan analyysin verkoston 

kunnosta sekä toimenpidesuositukset ja 
saneerauksen priorisoinnin

•  Säästää saneerauskustannuksissa jopa 80%

Lisäti etoja:  nrgfi nland.fi 

Metallisten vesijohtojen kuntotutkimus

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

 b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

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

 b PLANKTONMÄÄRIT YKSET

www.poyry.fi
vaihde 010 3311
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Petri Liljaniemi and Juhani Kettunen: Environmental 
data today and tomorrow

Success is being achieved in implementing the aims of the 
Environmental Conditions Monitoring Strategy 2020, 

which was drawn up by ministries, regional government and 
research institutes. Thanks to statistical planning and a new 
procedural model, expenses have been greatly reduced. Modern 
systems have been built for the management of satellite data, 
species data and citizen-generated data. New data distribution 
systems are coming on stream. New methods for producing data 
are being taken up at an accelerating pace. Now it is important 
for the take-up of development results to be supported also with 
new procedural and administrative models.

Jari Mutanen, Toni Auvinen, Jukka Hassinen and 
Riku Eskelinen: Environmental data as an integral 
part of a region’s data management

The regional administration reform is challenging the 
regions to streamline their operations. Methods of 

producing environmental data and data management are also 
undergoing change. Automated data collection processes and 
new technologies are coming in. In Northern Savonia, these 
are used, for example, for road maintenance and monitoring 
environmental conditions. The Pohjoissavo.fi regional portal 
forms the basis of the data services. Refined environmental data 
has to be suited to various use requirements. This also requires 
the production of new electronic services. The opening up of 
open data and information derived from it will also facilitate 
new innovations and commercial applications based on them.

Kaisu Harju and Päivi Korhonen: Open environ-
mental data – who uses it and what kind of data?

The Finnish Environment Institute SYKE’s Open Data 
service provides broad-based environmental data in the 

form of interface services, location data and satellite imaging 
materials as well as data stored in environmental data systems. 
A survey was conducted at the end of 2017 for the users of 
the service, the results of which provided new information on 
the user groups and uses of open environmental information. 
On the basis of the responses to the questionnaire, a picture 
was also built up of what information was most used and the 
desired format in which it would be used.

Saku Anttila and Timo Pyhälahti: Experiences from 
the development of user-driven environmental services

The role of the users of a service or information is currently 
emphasised in public administration projects. In addi-

tion to technical development projects, research funding also 
requires collaboration between the producers and users of infor-
mation. Here we consider a few examples from our own experi-
ence of how the work done together with end-users has engaged 
with public administration projects in the past ten years.

Mika Raateoja, Hanna Piepponen and Paula 
Kankaanpää: Finnish marine data from a single source

Itämeri.fi portal will be a one-stop solution for the marine 
information, data and services being collected in Finland. 

The web-based service is built on an easy-to-use visual user 
interface. The current situation where the marine infor-
mation flow is provided by numerous governmental insti-
tutes underlines the need for a comprehensive web-service. 
Although there is a wealth of marine information available in 
Finland, the scattered data sources do not support its efficient 
use. After its completion, the portal will be the central service 
desk for all marine-related information.

Sampsa Koponen, Jenni Attila, Hanna Alasalmi, 
Vesa Keto and Samuli Lehto: Tarkka, Pinta and Status 
– remote mapping services of a new generation

The new European Sentinel satellites for the Copernicus 
programme will produce enormous amounts of high-

quality observations which will assist the monitoring of the 
state of the environment. These new-generation satellite prod-
ucts will also facilitate the development of new kinds of services 
for monitoring water quality. The article reports on the content 
and functionality of the TARKKA, PINTA and STATUS inter-
faces developed by the Finnish Environment Institute SYKE.

Other articles

Lea Kauppi: There are reasons to celebrate 
water data production (Editorial)

Marjo Tarvainen and Janne Suomela: 
VESIMITTARI – real-time data on water quality 
and contamination in rivers

Joonas Kahiluoto, Jukka Hirvonen and Mika 
Sarkkinen: An efficient tool for managing 
environmental measurements

Ahti Lepistö, Sirkka Tattari, Kari Kallio and 
Marjo Tarvainen: Ongoing environmental data 
from rivers, lakes and seas

Salli Valkama, Sara Ylipaino, Juhani Kettunen 
and Päivi Granö: Water research is a source of 
learning

Juhani Kettunen, Siiri Knuuttila, Eila Lindfors 
and Jari Silander: Electronics and coding 
motivate upper comprehensive school pupils

Jari Silander: GIS and satellite data in learning 
competition held in Turku

Sirpa Thessler: Researched data and better 
decisions
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Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää, että 
luonnonvarojen tilaa ja kehitystä sekä vaiku-
tuksia ympäristöön seurataan. Jotta voimme 
olla varmoja esimerkiksi vesiemme hyvästä 

tilasta, kasvi- ja eläinkantojen elinvoimaisuudesta tai 
metsien käytön kestävyydestä, tarvitaan tutkittua tietoa 
päätöksenteon tueksi ja päätösten vaikutusten arvioin-
tiin. Tiedot kerätään ensi sijassa tutkimuksen ja viran-
omaisten toimesta erilaisissa pitkäaikaisissa seurannoissa, 
usein lainsäädännön velvoittamana, mutta samat tiedot 
voivat kiinnostaa laajemmin organisaatioita ja kansalaisia 
sekä hyödyttää liiketoimintaa.

Jos tutkittua tietoa ei ole käytettävissä, käytetään jotain 
muuta saatavilla olevaa tietoa ja jumiudutaan helposti 
keskusteluun tietojen oikeellisuudesta. Pahimmassa tapa-
uksessa saatavilla on vain harhaanjohtavaa tai vanhen-
tunutta tietoa, ja pieleen menevät silloin myös tietoon 
pohjautuvat johtopäätöksetkin.

Tutkimuslaitokset, yliopistot ja virastot ovat avan-
neet tietoaineistojaan ja rakentaneet verkkopalveluita, 
jotta tutkittu tietoa olisi saatavilla ja sitä käytettäisiin. 
Aineistojen avaaminen voi myös parantaa aineiston laatua 
ja luotettavuutta sekä vähentää päällekkäistä tiedonke-
ruuta. Avoin tieto palvelee etenkin tutkijoita ja asiantun-
tijoita. He haluavat yleensä itse päästä tarkastelemaan 
aineistoja ja yhdistelemään niitä omiin havaintoihin tai 
muihin aineistoihin.

Seurantatiedot kerätään ja tiedonkeruu optimoidaan 
esimerkiksi vastaamaan johonkin kysymykseen ja tiedon 
käyttö vaatii aina asiaan ja aineistoon perehtymistä. Ennen 
aineiston käyttämistä täytyy tutustua huolellisesti muun 
muassa otanta-, mittaus- ja analysointimenetelmiin ja 
usein myös niissä tapahtuneisiin muutoksiin, muutoin 
voivat johtopäätökset mennä tälläkin kertaa pieleen.

Kaikilla ei ole aikaa tai tarvettakaan perehtyä aineistoihin. 
Usein riittää, että tarvittavat tiedot ja tulokset löytyvät 
sopivasti tulkittuina verkkopalveluista tai vaikka lehti-
artikkeleista. Usein nämä tiedot riittävät myös vaativam-
pien päätöksentekijöiden tarpeisiin – tehtiinpä päätöksiä 

millä tasolla tahansa. Aineiston avaamisen lisäksi tärkeää 
onkin huolehtia, että tutkimustulokset ja ajantasaista 
tietoa on saatavissa helposti käytettävässä muodossa 
organisaatioi den verkkopalveluista, tai parhaassa tapauk-
sessa organisaatioiden yhteisistä portaaleista.

Viestintää ja vuorovaikutusta tiedon hyödyntäjien kanssa 
on syystäkin korostettu paljon tutkimustulosten ja 
tutkitun tiedon yhteydessä viime vuosina. Tiedon jaka-
minen on helpottunut eikä asiantuntijuutta enää määrit-
tele muodollinen koulutus tai osoitettu pätevyys. Tässä 
kehityksessä on monia hyviä puolia, mutta samalla myös 
virheellinen ja tarkoitushakuinen tieto leviää helposti. 
Tutkimusorganisaatioissa täytyy huolehtia, että tuotta-
mamme tutkittu tieto ja asiantuntemuksemme löytyvät 
kaiken muun joukosta ja ovat helposti kaikkien käytet-
tävissä – olitpa sitten mökinvuokraajana kiinnostunut 
mökkirannan vedenlaadusta, viranomaisena tulvatilan-
teesta, päätöksentekijänä kalakantojen tilasta tai asian-
tuntijana avoimista metsävaratiedoista.

Tunnetusti tiedon arvo kasvaa käytettäessä. Lisäarvoa 
syntyy etenkin, jos tietoon perustuen pystytään tekemään 
parempia päätöksiä. Ja siksi tutkittua tietoa luonnonva-
roista ja ympäristöstä tarvitaan. 

Tutkittua tietoa ja 
parempia päätöksiä

SIRPA THESSLER
ohjelmapäällikkö, 
Luonnonvarakeskus LUKE
e-mail: sirpa.thessler@luke.fi

Sirpa Thessler toimii Luonnonvarakeskuksen viranomais- 
ja asiantuntijapalveluiden ohjelmapäällikkönä. Hän vastaa 
Luonnonvarakeskukselle lainsäädännössä osoitettujen seuranto-
jen toteutuksesta ja kehittämisestä. 
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uponor

Kaupunkien kasvaessa niiden maa-alueille 
muodostuu yhä enemmän laajoja, tiiviitä 
pintoja. Toisaalta rankkasateet yleistyvät, 
jolloin on huolehdittava entistä suuremmis-
ta vesimääristä. Oikean hulevesiratkaisun 
valinta on ratkaisevan tärkeää.

Uponor tarjoaa tehokkaita ja kestäviä 
ratkaisuja hulevesien hallintaan. Ratkaisum-
me auttavat ihmisiä, suojaavat kiinteistöjä 
ja säästävät ympäristöä. Ratkaisuillamme 
on alhaiset elinkaarikustannukset, ja ne 
voidaan toteuttaa paikallisesti, turvallisesti 
ja nopeasti – Uponorin asiantuntemuksella 
ja kokemuksella.

Tutustu hulevesiratkaisuihimme  
osoitteessa www.uponor.fi www.uponor.fi

Sadetta emme voi estää
mutta voimme auttaa sen hallinnassa
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