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Viimeisin muoveihin liittyvä säätelyesitys 
kohdistuu suoraan mikromuoveihin. 
Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n tekemä 
esitys mikromuovien käytön rajoittamiseksi 

koskee mikromuoveja, joita lisätään tarkoituksella tuot-
teisiin. Rajoitusesitys kattaa kosmetiikkatuotteita, pesu- 

ja puhdistusaineita (ei pelkästään hygieniatuotteita, vaan 
esimerkiksi yleispuhdistusaineita), tiettyjä lannoitteita 
ja kasvinsuojeluaineita. Esitetty rajoitus astuisi voimaan 
tuoteryhmästä riippuen vuosien 2020 – 2030 aikana. Siir-
tymäajalla halutaan varmistaa, että tuotteiden valmista-
jille jää riittävästi aikaa sopeutua muutokseen. Perusteena 
esitetyille rajoituksille on, että mikromuovit säilyvät hyvin 
pitkään ympäristössä, leviävät laajalle ja altistavat eläimiä 
ja ihmisiä. Mikromuovien käyttö on lisääntynyt nopeasti, 
eikä niiden käytölle ole määritelty turvallista alarajaa.

Tuotteisiin tarkoituksella lisättyjen mikromuovien lisäksi 
kenties kaikkein tärkein osa mikromuoveista syntyy 
suuremmista muovia sisältävistä tuotteista kulumisen 
seurauksena tai vain ajan kuluessa suotuisissa olosuh-
teissa. Muovi on monipuolinen materiaali, jolle on 
rajattomasti käyttötarkoituksia, ja samalla myös poten-
tiaalisten mikromuoveja tuottavien lähteiden määrä on 
suuri. Euroopan laajuisesti, sekä etenkin pohjoismaissa 
on tehty selvityksiä potentiaalisten mikromuoveja tuot-
tavien toimintojen ja tuotteiden merkityksestä päästöläh-
teinä. Näissä arvioissa ei ole mukana sitä valtavaa määrää 
muovia, joka on vuosikymmenten aikana päätynyt ympä-
ristöön, ja joka vähitellen rapautuu pieniksi hiukkasiksi. 
Mikromuovipäästöjen vähentäminen tällaisista lähteistä 
on huomattavasti vaikeampi tehtävä, sillä monet tuot-
teet, tavarat ja toiminnot, jota tämä koskee, ovat tulleet 
jäädäkseen yhteiskuntaan, ja päästöjen arvioiminen on 
myös vaikeampaa.

Vesien muovit – tutkimusta, 
säätelyä ja uusia avauksia
Mikromuovit ovat nyt esillä monella foorumilla. Nämä pienet synteettiset polymeerihiukkaset ovat osa 
suurempaa muoveihin liittyvää kokonaisuutta, jossa tarvitaan toimintojen säätelyä ja uusia avauksia. 
Euroopan unionin kiertotalouspaketti, jonka sisään muovistrategiakin kuuluu, pyrkii ohjaamaan muovin 
käyttöä, kulutusta ja kierrätystä kohti kestävämpää materiaalien käyttöä. Tämän rinnalle on laadittu kerta-
käyttömuovien valmistusta ja käyttöä suitsiva niin sanottu SUP-direktiivi (SUP= single use plastics), joka 
tulee kohdistamaan voimakkaita säätelykeinoja kertakäyttöisiin muovituotteisiin, kalapyydyksiin ja tupakka-
tuotteisiin muun muassa laajentamalla tuottajavastuuta, tai rajoittamalla myyntiä. Kertakäyttötuotteisiin 
puuttumisen taustalla on huoli aluemerien tilasta, sillä meriympäristö kaikkialla maailmassa on ”muovit-
tumassa” kovaa vauhtia. Suomalaisten voi olla vaikea ymmärtää, miten muovi pillien tai juomasekoitustilk-
kujen katoaminen kaupoista vaikuttaa merkittävästi merten tilaan. Tuotteet on valittu sen mukaan, miten 
edustettuja ne ovat koko Euroopan laajuisessa rantaroskien seuranta-aineistossa.
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Mikromuovit

Yleisimmin käytössä olevan määritelmän mukaan 
mikromuoveilla tarkoitetaan synteettisiä poly meeri-

hiukkasia, jotka ovat suurimmalta dimensioltaan alle 5 mm 
(<5 000 μm). Näkemykset siitä, mikä on mikromuovin koon 
alaraja, vaihtelevat, ollen yleensä 0.01 – 20 μm. Koon lisäksi 
huomioidaan mikromuovien pysyvyys vesiolomuodossa. 
Yleensä määritellään että mikromuovihiukkaset säilyttävät 
alkuperäisen kiinteän kokonsa ja muotonsa vedessä 
(käytetty mm. pois huuhdeltavaan kosmetiikkaan 
liittyvässä säätelyssä). Tällä hetkellä ei ole vielä täyttä 
varmuutta siitä, miten mikromuovit tullaan määrittelemään 
EU:n lainsäädännössä. Euroopan kemikaaliviraston 
ECHA:n tuoreessa, tuotteisiin tarkoituksella lisättyjen 

mikromuovien käytön rajoittamiseen tähtäävässä 
esityksessä on ehdotettu että kuituja lukuun ottamatta 
mikromuovit olisivat kooltaan ≥ 1 nm ja ≤ 5 mm, ja kuidut 
olisivat leveydeltään ≥ 3 nm ja pituudeltaan ≤ 15 mm, 
pituuden ja leveyden suhteen ollessa > 3. Samassa 
esityksessä määritellään myös että biohajoavat sekä 
luonnossa esiintyvät polymeerit (joita ei kemiallisesti ole 
muokattu), eivät kuulu mikromuoveihin. 

Eurooppalaisen tiedeakatemiaverkoston tiedeneuvonta-
hankkeen SAPEA:n asiantuntijaryhmän laatimassa 
yhteenvedossa mikromuovien sijaan käytettiin 
määritelmää ”NMP” mikä sisältää sekä nano- että 
mikrokokoluokan muovit. Kokomääritelmän lisäksi 
mikromuovit jaotellaan yleisesti primaareihin ja 
sekundaareihin hiukkasiin. Primaareilla mikromuoveilla 
tarkoitetaan sellaisia hiukkasia, jotka on alun perin 
tarkoituksellisesti valmistettu pieneen kokoon, kun taas 
sekundaarisella mikromuovilla tarkoitetaan sellaisia 
hiukkasia, jotka ovat hajonneet tai irronneet isommasta 
roskasta/tavarasta/tuotteesta syystä tai toisesta.

Tähän mennessä laadittujen arvioiden mukaan tärkein 
yksittäinen lähde, joka käytön ja kulumisen myötä tuottaa 
mikromuoveja, on tieliikenne, ja etenkin renkaiden kulu-
misesta syntyvä kumipöly. Rengaskumipölyä on vaikea 
havaita ympäristönäytteistä yleisesti käytettävien mikro-
muovien analysointiin tarkoitettujen menetelmien avulla, 
joten arviot päästömääristä perustuvat renkaiden kulu-
misesta saatavaan tietoon ja tieliikennemääriin. Mikä osa 
tästä rengaskumipölystä päätyy vastaanottavaan vesistöön, 
riippuu monesta tekijästä. Reitteinä toimivat purot, ojat, 
joet ja ainakin kaupunkiympäristössä hulevedet, joiden 
mukana kulkeutuu paljon muitakin urbaaneja pikkuroskia. 

Kaikkien virtaavien vesien, myös hulevesien mikro-
muovitutkimus on haastavaa. Suomella on kunnia olla 
eturintamassa kehittämässä uusia menetelmiä, joiden 
avulla hulevesissä kulkevaa mikromuovikuormaa voidaan 
hallita, ja myös kuormitusta voidaan paremmin arvioida. 
Hulevesien mikromuovipäästöjä paremmin osataan jo 
arvioida sitä mikromuovikuormaa, mikä kotitalouksista 
päätyy jätevedenpuhdistamoihin ja sieltä edelleen vesis-
töön. Perusteellinen tutkimus aloitettiin ensimmäisenä 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2014, ja tätä 
työtä on nyt jatkettu Jyväskylässä, mistä kuullaan kuulu-
misia tässä numerossa. Vuoden 2018 alkupuolella ilmes-
tyivät ensimmäiset uutiset juomaveden mikromuoveista, 
kun brittiläinen sanomalehti Guardian julkaisi tutki-
muksen, jossa oli selvitetty mikromuovien esiintymistä 
juomavesissä. Siitä seurasi myrsky vesilasissa tai ainakin 

sen lähellä, ja monissa maissa käynnistettiin pikaisesti 
selvityksiä oman maan vesijohtoveden mikromuovimää-
ristä. Seuraavaksi listalle otettiin pullotetut vedet. Oluesta 
mikromuoveja oli löytynyt jo aikaisemmin. Suomessakin 
tehtiin pilottitutkimus talousvesien sisältämistä mikro-
muoveista. Varsin haasteellisen hankkeen tuloksista koot-
tiin katsaus tähän teemanumeroon.

On kiinnostavaa huomata, kuinka ajatukset ihmisten 
altistumisesta mikromuoveilla ovat toimineet nopeasti 
pontimena tutkimukselle ja jopa mikromuovien käytön 
rajoittamiselle. Kosmetiikkaan lisätyt pienet muovikuulat 
ovat aiheuttaneet toimenpiteiden käynnistämisen, josta 
hyötyvät myös merieliöt. 

Mutta mitä tällä hetkellä tiedetään mikromuovien esiin-
tymisestä Itämeressä, Suomen meriympäristössä ja meri-
eliöissä? Sitä on selvitetty jo vuodesta 2012 alkaen, ja nyt 
alkaa kuva vähitellen hahmottua. 

OUTI SETÄLÄ
johtava tutkija
Suomen ympäristökeskus
e-mail: outi.setala@ymparisto.fi

Mikromuovikuituja  
meriympäristössä.  
[Wikimedia, 
CC-BY-SA-4.0]
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Ympäristöön päätyvä muovi 
kulkeutuu tuulen, jokivesien 
ja hulevesien kautta helposti 
järviin ja mereen. Suurem-

mista muovikappaleista hioutuu ja pilk-
koutuu auringon UV-säteilyn ja mekaa-
nisen kulutuksen vuoksi ajan kulu-
essa mikromuovia (Kuva 1). Vesistöön 
päätyessään muovi usein ensin kelluu 
pinnalla, mutta vajoaa vähitellen sen 
pinnalle muodostuvien mikrobien ja 
muun päällyskasvuston aiheuttaman 
painon lisäyksen myötä. Veden pinnan 
alle vajonneen, ja pohjalle päätyneen 
muovin hajoaminen hidastuu entisestään 

kylmän ja pimeän ympäristön vuoksi. 
Vesiympäristössä muovi säilyy satoja ja 
satoja vuosia vesieliöiden riesana.

Tutkijat, kansalaiset ja media heräsivät 
merten muoviongelmaan surullisten 
ja järkyttävien kuvien levitessä ympäri 
maailman, joissa merinisäkkäät tai – 
linnut ovat takertuneet muovituotteisiin 
tai joissa esitellään eläinten vatsasta löyty-
neitä muovikasseja ja muita tavaroita. 
Lisäksi 1990-luvun lopulla löydettiin 
pohjoisen Tyynen valtameren keskeltä 
ensimmäinen suuri jätepyörre, jonka 
olemassaoloa oli epäilty jo jonkin aikaa.

MAIJU LEHTINIEMI
tutkimusprofessori
Suomen ympäristökeskus
e-mail: maiju.lehtiniemi@ymparisto.fi

OUTI SETÄLÄ
johtava tutkija
Suomen ympäristökeskus
e-mail: outi.setala@ymparisto.fi

Mikromuovit Suomen vesistöissä

Muovintuotanto on kasvanut lähes eksponentiaalisesti tuotannon alettua 1950 – 60-luvulla. 
Mitä enemmän muovia tuotetaan ja kulutetaan, sitä enemmän sitä päätyy ympäristöön ja vesis-
töihin. Meillä on siis käsissämme nopealla tahdilla kasvava uusi ympäristöongelma.

Kuva 1. Mikromuovihiukkasia. Kuva: Jyri Tirroniemi, Syke.
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Maailmanlaajuinen ongelma

Mikromuovitutkimus lähti vauhdilla käyntiin varsinkin 
tämän jälkeen ja on viimeisten vuosien kuluessa kiihtynyt 
ympäri maailman. Euroopassa tutkimusta on vauhdittanut 
meristrategiadirektiivi, joka velvoittaa jäsenmaat määrittä-
mään ja seuraamaan merialueidensa tilaa myös meriroskan 
(sekä silminnähtävä roska että mikroroska) suhteen.

Mikromuovin määrä vaihtelee suuresti maailman 
merillä, ja järvien mikromuoveista on vasta vähän tietoja. 
Huolestuttavaa on se, että mikromuovit ovat levinneet 
jokaiseen maailman kolkkaan, jopa kauas ihmisten välittö-
mästä vaikutuksesta. Mikromuoveja on löydetty maailman 
syvimmiltä meren pohjilta, arktisilta alueilta ja kaukaisilta 
Tyynenmeren pikkusaarilta. Suurimpia pitoisuuksia löyde-
tään mm. Välimereltä missä monenlaiset ihmispaineet meren 
ympärillä ovat suuret ja merialue on suhteellisen suljettu.

Itämeren avomerialueilla mikromuovin määrää on 
selvitetty mm. suomalaisten ja ruotsalaisten toimesta 
(Kuva 2). Tiheydet muutaman sadan mikrometrin 
(>0,3 mm) kokoluokassa ovat toistaiseksi suhteellisen 
alhaisia, alle 5 kpl muovihiukkasta yhdessä kuutiossa 
merivettä. Samankaltaisia pitoisuuksia on löydetty mm. 
Pohjanmereltä. Rannikolla pitoisuudet ovat korkeampia 
mikä selittyy ihmistoiminnan läheisyydellä.

Mikromuovipäästöjä vesistöihin aiheuttavat monenlaiset 
lähteet ja toiminnot, kuten tekstiilien pesu (keinokuitu-
päästöt), teollisuus, rakentaminen, liikenne, satamat ja 
vesiliikenne. Ympäristönäytteistä mitatut mikromuovipi-
toisuudet ovat sitä korkeammat, mitä pienempiä hiuk-
kasia tarkastellaan. Suomessa on parin viime vuoden ajan 
tutkittu myös järvien mikromuoveja. Uusimmat tulokset 
osoittavat, että pohjoiset järvetkään eivät ole säästyneet 
mikromuoveilta ja että mikromuovipitoisuudet ovat luku-
määräisesti samaa suuruusluokkaa kuin Itämeren rannik-
koalueelta aikaisemmin löydetyt pitoisuudet.

Mikromuoviselvitykset ja näytteenottomenetelmien kehi-
tystyö keskittyivät aluksi vesistöjen pintakerroksiin. Kun 
ymmärrettiin, että mikromuovit luultavimmin päätyvät 
lopulta vesistöjen pohjamutiin, alettiin tutkimuksia 
kohdentaa myös pohjien sedimentteihin (Kuva 3).

Kuva 2. Mantatrooli, jolla mikromuoveja kerätään seu-
rantaa varten veden pintakerroksesta.  
Kuva: Maiju Lehti niemi, Syke.

Kuva 3. Gemax-putkinoudin, jolla kerätään mikromuo-
veja sedimentin pintakerroksista.  
Kuva: Maiju Lehtiniemi, Syke.
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Kerättyjen ympäristönäytteiden esikäsittely ja mikro-
muovien eristäminen etenkin sedimentistä ja sekalai-
sesta orgaanisesta aineksesta on työlästä ja aikaa vievää, 
mutta ensimmäisiä tuloksia on jo saatu. Suomen ranni-
kolla merenpohjan mikromuovien määrä vaihtelee alueit-
tain suuresti parista mikromuovihitusesta yli 20 hituseen 
grammaa kuivaa sedimenttiä kohden. Nämä pitoisuudet 
ovat samaa luokkaa kuin Norjan rannikon tutkimuk-
sissa mutta suuremmat kuin Euroopassa keskimäärin on 
havaittu. Suomen tutkimukseen valittiin paikkoja läheltä 
oletettuja muovinlähteitä kuten muovitehdasta, satamaa, 
kaupungin virkistysaluetta ja vilkkaasti liikennöityä 
tiealuetta.

Miten mikromuovi vaikuttaa eliöihin?
Niin maailmalla kuin Suomessakin on osoitettu, että 
kaikki tutkitut vesieläinryhmät pienistä planktoneli-
öistä simpukoihin, kaloihin ja valaisiin voivat syödä 
mikromuovia. Suomessa on kokeellisissa tutkimuksissa 
havaittu, että kaikenkokoinen eläinplankton (Kuva 4), 
isommat äyriäiset ja simpukat syövät mikromuovia 
luultavimmin vahingossa muun ravinnon seassa ja että 
mikromuovi kulkeutuu ravintoverkon portaalta toiselle, 
kun isommat äyriäiset syövät mikromuovia syöneitä 
pienempiä plankton eliöitä. Lisäksi luonnosta kerättyjen 
näytteiden avulla on osoitettu, että Itämeressä sinisim-
pukat, pehmeiden pohjien selkärangattomat (monisukas-
madot ja liejusimpukat) sekä avomeren ja rannikon kalat 
syövät mikromuovia.

Rannikon kaloissa mikromuovia esiintyi huomattavasti 
useammin kuin avomeren silakassa ja kilohailissa. Tämä on 
varmasti yhteydessä vedestä löytyviin pitoisuuksiin, jotka 
ovat avomerellä alhaisemmat kuin rannikolla. Mikromuovia 
syöneiden kalojen osuuksissa on selviä eroja Suomen rannik-
koalueiden välillä: Helsingin Kivinokan sisälahden kaloista 
löytyi mikromuovia useammin kuin muiden alueiden 
kaloista. Eniten mikromuovia löytyi kolmipiikeistä (12,5 % 
tutkituista kaloista oli syönyt mikromuovia), ja seuraavaksi 
eniten salakoista ja ahvenista (>8 %). Myös muduista ja 
särjistä löytyi mikromuovia (5 % ja 2,2 %). Ensimmäiset 
tulokset järvikalojen sisältämästä mikromuovimääristä 
valmistuvat ennen kuluvan vuoden loppua (Kuva 5).

Nyt siis jo tiedetään, että vesieliöt altistuvat mikromuo-
ville ja syövät sitä joko vahingossa muun ravinnon ohella 
tai jopa valikoimalla kiinnostavan oloisia hippusia vedestä. 
Mitä mikromuovihippuset sitten voivat aiheuttaa eliöissä? 
Mikromuovit voivat sisältää haitallisia lisäaineita, kuten 
muovien pehmentiminä käytettyjä ftalaatteja. Lisäksi 
mikromuovit voivat tehokkaasti imeä vedestä itseensä 
muitakin haitallisia aineita kuten pysyviä orgaanisia yhdis-
teitä (POP, joista erityisesti PCB ja DDT) ja metalleja 
esimerkiksi lyijyä ja kadmiumia, sillä mikromuovihippu-
silla on suhteellisen suuri pinta-ala suhteessa tilavuuteen.

Haitalliset aineet voivat vapautua vesieliön sisällä muovi-
kappaleesta ja siirtyä elimistöön. Altistuminen tietyille 
metalleille voi heikentää kasvua ja selviytymistä sekä saalis-
tustehokkuutta. Mikromuoveihin voi imeytyä myös eloho-

Kuva 5. Mikromuovitutkimuksiin pyydettyjä kaloja Kallavedeltä. 
Kuva: Maiju Lehtiniemi, Syke.

Kuva 4. Fluoresoivia 
mikromuovikuulia 
vesikirpun sisällä.  
Kuva: Outi Setälä, Syke.
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peaa, joka edelleen voi kertyä eliöön ja rikastua ravintoket-
jussa. Mikromuovit ja elohopea yhdessä voivat aiheuttaa 
esimerkiksi kaloille neurotoksisia vaikutuksia estämällä ja 
muuttamalla entsyymitoimintaa sekä lisäämällä rasvojen 
hapettumista aivoissa ja lihaksissa. Nämä mahdolliset 
haittavaikutukset on havaittu kokeellisissa tutkimuksissa, 
joissa on selvitetty mikromuovien ja eräiden muiden vesi-
ympäristössä esiintyvien haitallisten aineiden yhteisvai-
kutuksia. On huomattava, että kokeellisessa tutkimuk-
sessa käytetään usein luonnossa havaittuihin pitoisuuksiin 
verrattuna huomattavasti korkeampia mikromuovimääriä.

Mahdollisiin eliöihin kohdistuviin haittavaikutuksiin 
vaikuttavat monet asiat mm. muovihiukkasen laatu, 
muoto, koko ja se millaisesta ympäristöstä se on lähtöisin 
(onko esimerkiksi ehtinyt rikastaa itseensä haitallisia 
aineita), sekä altistuksen kesto. Kaikkein pienimmät, 
nanokokoiset hiukkaset voivat periaatteessa siirtyä ruoan-
sulatuskanavasta solukalvojen läpi muihin kudoksiin, 
mutta todennäköisesti syödyksi tulleet ja ruoansulatuska-
navaan päätyneet isommat hiukkaset poistuvat luonnol-
lista tietä veteen vajotakseen aikanaan vesistön pohjalle. 
Mikäli mikromuovit kertyvät eliöön, joko kudoksiin 
tai takertuvat jostakin syystä ruoansulatuskanavaan, on 
oletettavaa, että niistä aiheutuvat haitat kasvavat.

Muovia korvaavia tuotteita kehitettävä
Kun ympäristön ja vesistöjen muoviongelmaan on herätty, 
lainsäädäntöä on lisätty koskemaan tiettyjen muovituot-
teiden kieltoja. Perinteisiä muovimateriaaleja korvaavien 
biohajoavien muovien kehitys ja tuotanto ovat käynnis-
tyneet monissa maissa. Ensimmäisiä tutkimuksia on tehty 
näiden korvaavien muovien hajoamisesta luonnossa ja 
niiden vaikutuksista eliöille. Alustavat tulokset näyttävät, 
etteivät nämäkään muovit ole ainakaan kylmässä meriym-
päristössä välttämättä nopeasti hajoavia ja että niiden aihe-
uttamat stressivasteet eliöissä ovat jopa korkeampia kuin 
perinteisten muovien aiheuttamat. Myös kierrätysmuo-
veille ja -kumeille altistetuilla eliöillä on havaittu kokeel-
lisissa tutkimuksissa korkeita stressivasteita.

Vaikuttaa siis siltä, ettei muovien ja kumien kierrätys 
tai perinteisten muovien korvaaminen biomuoveilla tai 
biohajoavilla muoveilla ole vielä ihan ongelmatonta ja 
lisätutkimuksia tarvitaan ehdottomasti.

Lisäksi mikromuovien ja ylipäänsä muovien kulkeutu-
misreitit moninaisista lähteistä vesistöihin ovat lasken-
nallisten arvioiden varassa ja kaipaisivat tutkittua ja 
mitattua tietoa, jotta mahdollisimman tehokkaita 
toimenpiteitä voitaisiin ottaa käyttöön muovien kulkeu-
tumisen estämiseksi vesistöihin. 

Apurahat ½
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Syksyllä 2017 The Guardian-
lehdessä julkaistu tutkimus talo-
usvesien mikromuoveista herätti 
vilkasta keskustelua eri fooru-

meilla ympäri maailmaa. Valtaosasta 
Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa kerä-
tyistä näytteistä oli löytynyt mikro-
muovia. Myös moni suomalainen uutis-
kanava tarttui uutiseen. Tutkimuksessa 
ei kerätty näytteitä Pohjoismaista, eikä 
aikaisemmissakaan tutkimuksissa ollut 
tutkittu mikromuoveja pohjoismaisista 
juomavesistä.

Suomessa käynnistettiin vuoden 2018 
alussa esiselvitys, jonka toteutukseen 
osallistuivat Suomen ympäristökeskus 
(SYKE), Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL), Vesilaitosyhdistys (VVY), 
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut – 
kuntayhtymä (HSY), Nurmijärven Vesi 
ja Tuusulan seudun vesilaitos-kuntayh-
tymä. Seuraavaksi esitellään viime syksynä 
valmistuneen esiselvityksen menetelmät, 

keskeisimmät tulokset ja arvioidaan altis-
tumisen aiheuttamaa riskiä.

Vesilaitokset ja 
tutkimusmenetelmät

Selvitykseen otettiin mukaan kolme 
Suomessa yleisesti käytettävää talousveden 
raakavesilähdettä (Taulukko 1): pohja-
vesi, tekopohjavesi ja järvivesi. Pohjavettä 
ja sen käsittelyn vaikutuksia mikromuo-
vipitoisuuksiin tutkittiin Teilinummen 
(Nurmijärvi) vedenottamolla, jossa pohja-
vesi käsitellään ilmastuksella (pH:n säätö) 
ja UV-desinfioinnilla. Tekopohjavettä 
tutkittiin Jäniksenlinnan (Tuusula) teko-
pohjavesilaitoksella. Tekopohjavesi tulee 
Päijänteestä ja se imeytetään hiekkahar-
juun, jossa vesi kulkeutuu vedenottokai-
voille, joista vesi pumpataan vedenkäsit-
telylaitokselle. Tekopohjavesi käy läpi esi-
ilmastuksen, hiekkasuodatuksen (raudan 
poisto), ilmastuksen ja jälleen hiekkasuo-
datuksen (mangaanin poisto), kalkkikivi-
alkaloinnin ja UV-desinfioinnin.

MARKUS SILLANPÄÄ
FT, dos., ryhmäpäällikkö
Suomen ympäristökeskus
e-mail: markus.sillanpaa@ymparisto.fi

Taulukko 1. Esiselvitykseen valitut kolme vesilaitosta.

Teilinummen 
vedenottamo

Jäniksenlinnan 
tekopohjavesilaitos

Vanhankaupungin 
vesilaitos

Raakavesi Teilinummen 
pohjavesialueelta

Harjuun imeytetty 
Päijänteenvesi

Päijänteestä

Verkosto Nurmijärvi Tuusula, Kerava, 
Järvenpää ja Sipoo

Helsinki

Keskimääräinen 
vesitilavuus (m3/vrk)

500 – 1000 10300 110000

Mikromuovia talousvedessä?
Tutkituissa suomalaisissa talousvesissä havaittiin vain vähän mikromuovia. Vedenkäsittelyprosessit 
poistavat tehokkaasti hiukkasia raakavedestä, josta talousvesi valmistetaan. Verkostovesien ja pullotet-
tujen vesien mikromuovipitoisuuksissa ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä eroja.

HANNU KIVIRANTA
FT, dos., tutkimusprofessori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
e-mail: hannu.kiviranta@thl.fi

JULIA TALVITIE
TkT, tutkija
Suomen ympäristökeskus
e-mail: julia.talvitie@ymparisto.fi
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Järviveden ja sen käsittelyn vaikutuksia tutkittiin 
Vanhankaupungin (Helsinki) vedenpuhdistuslaitok-
selta. Järvivesi tulee niin ikään Päijänteestä. Veden-
puhdistus prosessissa järviveteen lisätään ensimmäi-
seksi ferrisulfaattia, joka saostaa vedessä olevaa orgaa-
nista ainesta. Tämän jälkeen orgaaninen aines erote-
taan vedestä selkeytysaltaissa ja hiekkakalkkikivisuo-
datuksessa, minkä jälkeen vesi desinfioidaan otsonilla. 
Desinfioinnin jälkeen veteen syötetään hiilidioksidia 
alkaliteetin lisäämiseksi (vähentää korroosiota). Jäljellä 
olevaa orgaanista ainesta poistetaan vielä aktiivihiili-
suodatuksessa, jonka jälkeen vesi UV-desinfioidaan. 
Lopuksi vesi desinfioidaan vielä monoklooriamiinilla, 
ja alkaliteetti säädetään kalkkiveden ja hiilidioksidin 
avulla.

Raaka- ja talousvesistä otettiin sekä suuren (500 L) 
että pienen (2 L) tilavuuden näytteet suodattamalla. 
Suuremman tilavuuden näytteet tähtäsivät suurempien 
(50 – 5 000 μm) ja harvinaisempien mikromuovien 
kiinni saamiseen ja pienemmän tilavuuden näytteillä 
pystyttiin tutkimaan oletettavasti vedessä yleisemmin 
esiintyviä pienempiä (10 – 5 000 μm) hiukkasia. Lisäksi 
tutkittiin kahden eri valmistajan pulloveden (4 × 0,5 L) 
mikromuovipitoisuuksia.

Laboratoriossa suuren tilavuuden näytteistä hiukkaset 
poimittiin suodattimilta materiaalianalyysiin yksitellen 
pinseteillä stereomikroskoopin avulla. Pienen tilavuuden 
näytteet ja pullovedet suodatettiin alipaineessa hopea-
pinnoitetulle kalvosuodattimelle, josta hiukkaset analy-
soitiin automaattisesti ilman poimintaa. Mikromuovit 
analysoitiin mikroskooppiavusteisella fourier-muunno-
sinfrapunalaitteella (μFTIR; Perkin Elmer, Spectrum 
Two, Spotlight 200i).

Tuloksia

Suuren tilavuuden näytteistä havaittiin mikromuovia 
(50 – 5 000 μm) vain Nurmijärven Veden verkostoon 
lähtevästä vedestä ja HSY:n raakavedestä. Ensin maini-
tusta näytteestä tunnistettiin kaksi muovihiukkasta (poly-
eteeni ja polymetyylimetakrylaatti) 500 litrassa ja HSY:n 
raakavedestä yksi hiukkanen (olefin) 30 litrassa.

Pienen tilavuuden näytteistä mikromuoveja 
(10 – 5 000 μm) löydettiin kaikista muista näytteistä 
paitsi HSY:n verkostovedestä. Verkostovesien mikromuo-
vipitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 0 ‒ 9 kpl/L. 
Kaikilla kolmella vesilaitoksella mikromuovien pitoisuuk-
sissa havaittiin selkeä laskeva trendi raakaveden ja käsi-
tellyn veden välillä. Tämä osoittaa vesilaitosten fysikaa-
listen ja kemiallisten puhdistustekniikoiden poistavan 
tehokkaasti vedestä kiintoainetta.

Pienen tilavuuden näytteiden mikromuovien lukumääräl-
lisiin tuloksiin on suhtauduttava pienellä varauksella, sillä 
tutkitun pienemmän kokoluokan mikromuovien tunnis-
taminen ei ole yhtä luotettavalla tasolla kuin suuren tila-
vuuden näytteiden kohdalla. Myös rinnakkaisnäytteiden 
välillä oli suurta vaihtelua, mikä voi johtua matalista 
mikromuovien lukumääräpitoisuuksista. Toisaalta rinnak-
kaisnäytteiden suuri suhteellinen keskihajonta on varsin 
tyypillistä myös aikaisemmin julkaistuissa tutkimuksissa.

Tämän esiselvityksen perusteella ei voi vetää johtopää-
töksiä mikromuovien esiintyvyydestä kolmen tutkitun 
vesilaitoksen verkostovesistä tai verkostovesistä laajemmin, 
sillä näytteet on otettu kertanäytteenä yhdestä vesijoh-
toverkoston pisteestä ja hanasta. Vesijohtoverkoston ja 
kiinteistön vesiputkiston kunnolla saattaa olla vaikutusta 
mikromuovien määriin, mutta se tulisi selvittää paljon 

Esimerkkikuva Helsingissä kerättyjen pienten tilavuuden näytteiden suodattimista: vasemmalla raakavesinäyte, 
keskellä verkostoon lähtevä vesinäyte ja oikealla verkostovesinäyte.
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laajemmassa tutkimuksessa, jossa näytteitä kerättäisiin 
useista hanoista erityyppisiltä verkostoalueilta.

Toisesta pullotetusta lähdevedestä ei löydetty mikro-
muovia. Sen sijaan toisessa pullotetussa lähdevedessä oli 
rinnakkaisnäytteiden välillä eroa: yhdestä näytteestä ei 
löytynyt mikromuovia, mutta kahdesta muusta näytteestä 
tunnistettiin kummastakin kaksi mikromuovihiukkasta. 
Aikaisemmin julkaistuissa kansainvälisissä tutkimuk-
sissa on myös osoitettu yksittäisten pullojen välillä olevan 
merkittäviä eroja. Näiden tulosten perusteella verkosto-
vesien ja pullotettujen vesien mikromuovipitoisuuksien 
välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja.

Muualla tutkittua
Talousveden ja pullotetun veden mikromuovit ovat 
puhuttaneet viime aikoina laajalti. Taulukkoon 2 on 
koottu kuuden vertaisarvioidun julkaisun tulokset raaka-, 
vesilaitos-, verkosto- ja pullovesistä ja keskeisiä tietoja 
tutkimusmenetelmistä.

Tutkimukset voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: 
1) suuren tilavuuden näytteistä (vähintään useita satoja 
litroja) on määritetty 20 μm ja sitä suuremmat mikro-
muovihiukkaset ja 2) pienen tilavuuden näytteistä (alle 

litrasta muutamiin litroihin) on määritetty pienimmil-
lään 1 μm mikromuovihiukkaset. Raportoitujen mikro-
muovien pitoisuudet vaihtelevat tutkimusten välillä 
suuresti. Pienimmillään mikromuoveja (>20 μm) määri-
tettiin raakavedestä 0‒7 kpl/m³ ja hanavedestä 0 kpl/m³, 
kun taas korkeimmillaan raakaveden mikromuovipitoi-
suus (>1 μm) oli 3 600 kpl/l ja pullovedessä 6 300 kpl/l. 
Näiden kahden raakavesitutkimuksen välillä on vähintään 
500 000-kertainen ero mikromuovien lukumääräpitoi-
suuksissa. Tavallisesti mitatut lukumääräpitoisuudet ovat 
sitä korkeampia mitä pienempiä hiukkasia tutkimuksessa 
on tarkasteltu, mikä selittänee osaltaan edellä tarkasteltuja 
selkeitä eroja.

Tulosten vertailu tutkimusten välillä on perusteltua vain 
silloin, kun tutkimuksissa on tarkasteltu saman kokoluokan 
mikromuoveja. Kokoluokan lisäksi mikromuovien märittä-
minen perustuu erilaisiin tekniikoihin: värjäysmenetelmä, 
elektronimikroskooppi, FTIR ja Raman, joista vain kahdella 
viimeisellä pystytään kemiallisesti identifioi maan muoveja.

Tämä lyhyt kirjallisuustarkastelu osaltaan osoittaa, että 
mikromuovitutkimus kaipaa kipeästi harmonisoituja 
näytteenotto-, esikäsittely-, identifiointi- ja kvantitoin-
timenetelmiä luotettavien ja vertailukelpoisten tulosten 
takaamiseksi ja pitävien johtopäätösten tekemiseksi.

Artikkeli Näyte Pitoisuus Yksikkö Hiukkas-
koko

Näyte-
tilavuus

Määritys-
menetelmä

Muuta

Mintenig ym. 
(2019)

Raakavesi

Hanavesi

0–7

0

kpl/m3 >20 μm 300–1000 L

1200–1500 L

Kuvantava FTIR Raakavesi otettiin 
pohjavesikaivosta, 
monivaiheinen 
näytteenesikäsittely; 
havaitut hiukkaset 
50–150 μm

Pivokokonsky 
ym. (2018)

Raakavesi

Verkostoon 
lähtevä vesi

1500–3605*

340–630*

kpl/L >1 μm 9–27 L Kvantitointi 
SEM:llä 
(+FTIR+Raman)

Mikromuovien 
kvantitointi 
perustuu SEM:iin, 
Näytetilavuudet: SEM 
27 L, spektr.: 9 L

Kosuth ym. 
(2018)

Hanavesi 0–61 kpl/L 2,5 μm 0,5 L Rose Bengal 
–värjäys, 
mikroskooppi

Antropogeenisia 
hiukkasia, siis sellaisia 
joihin väri ei tarttunut 
ja kestivät mekaanista 
rasitusta 

Mason ym. 
(2018)

Pullovesi 0,2–30 
(>100 μm)

3–2200 
(6,5–100 μm)

kpl/L >6,5 μm 0,5–2 L 6,5–100 μm: 
Nile red -värjäys, 
optinen mikros-
kooppi >100 μm: 
NR + FTIR

Pienistä hiukkasista 
laskettiin värjäytyneet 
hiukkaset

Oßmann ym. 
(2018)

Pullovesi 2600–6300* kpl/L >1 μm 0,25 L μRaman RSD:t ≈ 1

Schymanski 
ym. (2018)

Pullovesi 2–24 L kpl/L >1 μm 0,7–1,5 L μRaman Tulokset esitetty 
jakamalla mikromuovit 
neljään kokoluokkaan.

*Artikkelissa ilmoitettujen keskiarvojen vaihteluväli.

Taulukko 2. Keskeisiä tietoja aikaisemmin julkaistuista vertaisarvioiduista tutkimuksista.
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Riskinarvioinnista

Saamme elimistöömme mikromuovihiukkasia ruuan, 
veden ja ilman kautta. Hiukkasten esiintymisestä elintar-
vikkeissa ja vedessä sekä niiden osuudesta ulko- ja sisäilman 
pienhiukkasissa on vielä liian vähän tietoa altistumisen 
määrän ja laadun tarkempaan arvioitiin. Lisäksi hiuk-
kasten kulkeutumisesta ruuansulatuskanavasta tai keuh-
koista syvemmälle elimistöön ja niiden toksisista ominai-
suuksista on niin vähän tietoa, että nykyisellään riskinar-
viointia ei voida tehdä (EFSA 2016). Mikromuovien koko 
on tärkeä tekijä niiden elimistöön imeytymisen kannalta 
ja vain pieni osa mikromuovihiukkasista kykenee läpäise-
mään suolen seinämän. Yli 150 μm hiukkaset eivät pääse 
ollenkaan ruuansulatuskanavasta elimistöön ja koko-
luokan 1,5 μm – 150 μm hiukkasista arviolta 0,3 % pystyy 
mahdollisesti siirtymään suolesta muualle elimistöön.

Juomaveden lisäksi mikromuoveja on löytynyt meren 
elävistä, hunajasta, oluesta ja suolasta. Kaloissa mikro-
muovihiukkasia on löydetty lähinnä kalojen ruuansu-
latuskanavasta ja koska kalat perataan ennen syömistä, 
ei kaloja pidetä merkittävänä mikromuovialtistuksen 
lähteenä. Sen sijaan simpukat voivat toimia tällaisena ja 
niistä onkin mitattu mikromuovihiukkasia 360‒470 kpl/
kg (EFSA 2016). Sisäilman kautta tulevaa altistumista 
kuvaa hyvin Englannissa tehty tutkimus, jossa arvioitiin, 
että ruokailun aikana lautaselle laskeutui 114 muovipe-
räistä kuitua (Catarino ym., 2018). Itävaltalainen tutki-
jaryhmä löysi taannoin keskimäärin 20 kpl 50 – 500 μm 
kokoista muovihiukkasta 10 grammassa ulostetta, joka on 
osaltaan lisää tietoa altistumisesta.

Mikromuovihiukkaset voivat sisältää joko muoviin lisät-
tyjä tai hiukkasiin ympäristöstä kertyviä kemikaaleja. 
Näitä ovat esim. bisfenoli-A (BPA), ftalaatit ja bromatut 
tulentorjuntakemikaalit. Tuoreessa tutkimuksessa on 
kuitenkin arvioitu, että se mahdollinen lisäaltistus, minkä 
mikromuovihiukkasten sisältämät kemikaalit aiheuttavat 
yhdisteiden kokonaisaltistukseen verrattuna on merkityk-
setön (Rist ym., 2018).

Johtopäätökset
• Tutkittujen vesilaitosten prosessit poistavat tehokkaasti 

hiukkasia raakavedestä.
• Litrasta vesijohto- tai pullovettä voi löytyä muutamia 

yli 10 μm kokoisia muovihiukkasia.
• Mikromuovien näytteenotto- ja analyysimenetelmiä 

on välttämätöntä kehittää, harmonisoida ja standar-
disoida, jotta tuloksia pystytään vertailemaan tutki-
musten välillä.

• Tutkittavalla hiukkaskoolla ja myös niiden muodolla 
on suuri vaikutus näytteenottomenetelmiä ja analyysi-
menetelmiä suunniteltaessa.

• Riskinarvioinnin osalta täytyy saada tarkempaa tietoa 
altistumisen kokonaismäärästä ja laadusta sekä muovi-
hiukkasten mahdollisten haittojen annos-vastetietoa, 
ennen kuin mikromuovihiukkasten riski pystytään 
luotettavasti arvioimaan.

• Ihmiset voivat altistua mikromuoveille myös ravinnon 
ja hengitysilman kautta, mutta toistaiseksi eri altistus-
reittien suhteellisia merkityksiä mikromuovien koko-
naisaltistukseen ei tunneta. 
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Mikromuovit ovat ympäris-
tössä vierasaineita, joiden 
kulkeutumista, muun-
tumista ja vaikutuksia 

ympäristöön ja ihmisille ei vielä tunneta 
kovin hyvin. Muovia on kaikkialla, joten 
muoviin liittyvä jätehuolto on ensiar-
voisen tärkeää ympäristön mikromuo-
vipitoisuuksien vähentämisessä. Aikai-
semmat jätevedenpuhdistamoilla tehdyt 
tutkimukset (Talvitie 2018) ovat osoit-
taneet jätevedenpuhdistamoiden olevan 
hallittava mikromuovien kauttakulku-
reitti ympäristöön.

Kohteena Jyväskylän Nenäinniemen 
jätevedenpuhdistamo

Keskisuomalaisten puhdistamoiden kykyä 
pidättää mikromuoveja ei ole tutkittu 
ennen syksyllä 2018 Jyväskylän yliopis-
tossa alkanutta puolivuotista pro gradu 
-tutkimuksena toteutettua hanketta. 
Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka vuonna 
2018 saneerattu Nenäinniemen puhdis-
tamo käsittelee mikromuoveja. Erityisenä 
mielenkiinnon kohteena tässä työssä oli 
kiekkosuodatukseen perustuva tertiääri-
käsittely ja sen vaikutukset mikromuovin 
lukumääräpitoisuuksiin jätevedessä.

Kiekkosuodatin pidättää 
mikromuoveja tehokkaasti 
jätevedenpuhdistamolla

Mikromuovien lähteistä ja reiteistä ympäristöön tiedetään edelleen melko 
vähän. Jäteveden puhdis ta mojen tiedetään toimivan yhtenä reittinä, mutta 
myös esteenä mikromuovien pääsylle ympäristöön. Vaikka jäteveden puh-
distusprosesseja ei ole varta vasten suunniteltu pidättämään mikromuove-
ja, on niiden kyky hallita muovivirtoja osoittautunut lupaavaksi. Jyväskylän 
Nenäinniemen puhdistamolla tutkittiin kiekkosuodattimen toimintaa 
mikromuovien pidättämisen viimeistelijänä.KALLE RYYMIN

FM, Jyväskylän yliopisto
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Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo on Keski-Suomen 
suurin jätevedenpuhdistamo. Se käsittelee noin 165 000 
asukkaan jätevedet. Puhdistus on vuodesta 1973 lähtien 
perustunut primääri- ja sekundäärikäsittelyihin, mutta 
vuonna 2018 valmistuneen laajennushankkeen yhteydessä 
lisättiin tertiäärikäsittelyksi 10 μm huokoskoon kiekko-
suodatus. Primäärikäsittelyihin kuuluvat karkea välppäys, 
hiekanerotus, hienovälppäys ja esiselkeytys, sekundääri-
käsittelynä toimii biologinen aktiivilieteprosessi (ilmastus 
ja jälkiselkeytys), ks. Kuva 1. Nyt toteutetussa tutkimuk-
sessa kertanäytteet otettiin syyskuussa 2018 yhden päivän 
aikana saapuvasta jätevedestä, primääri- ja sekundääri-

prosessien jälkeen, tertiäärikäsittelyn (kiekkosuodatin) 
jälkeen sekä anaerobisesti käsitellystä lingotusta lietteestä, 
joka viedään kuorma-autolla pois jätevedenpuhdistamolta 
jatkokäsittelyyn Mustankorkean jätekeskukseen.

Tutkimus osoitti Nenäinniemen puhdistamon pois-
tavan 99 % saapuvan jäteveden mukana tulevista, tutki-
muksen kohteena olevista >20 μm kokoisista mikromuo-
veista (Kuva 2). Vastaanottavaan vesistöön eli Päijänteen 
pohjoisosaan purkautui tutkimuksen mukaan vielä 
miljoonia mikromuovihiukkasia vuorokaudessa, mikä 
ilmentää mikromuovien suurta määrää puhdistamolle 

Kuva 1. Nenäinniemen puhdistamon keskeiset prosessiyksiköt esiteltyinä sellaisina kuin ne ovat vuoden 2019 alussa. 
Siniset nuolet kuvaavat vesiä ja ruskeat nuolet lietteitä. Numerot kuvaavat näytteenottopisteitä: 1 – tuleva jätevesi, 2 
– primäärikäsitelty jätevesi, 3 – sekundäärikäsitelty vesi, 4 – lähtevä (tertiäärikäsitelty) vesi, 5 – anaerobisesti käsitelty 
linkokuivattu liete.

Kuva 2. Nenäinniemen puhdistamon mikromuovitase.
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Kuva 3. Mitattujen mikromuovipitoisuuksien keskiar-
vot ja muovilaatujen keskimääräiset jakaumat tulevas-
sa jätevedessä (Tuleva), primäärikäsittelyiden jälkeen 
(Prim.), sekundäärikäsittelyiden jälkeen (Sekund.), läh-
tevässä jätevedessä kiekkosuodattimen jälkeen (Tert.) 
sekä anaerobisesti käsitellyssä lingotussa lietteessä (Lie-
te). Lietteessä pitoisuudet on ilmoitettu mikromuovi-
pitoisuutena grammaa kuiva-ainetta kohti (MM g-1) ja 
muissa näytteissä mikromuovipitoisuutena litraa koh-
den (MM l-1). Virhepalkit kuvaavat kolmen rinnakkaisen 
näytteen keskihajontaa. PP – polypropeeni, PE –poly-
eteeni, PET – polyeteenitereftalaatti, PS – polystyreeni, 
POM – polyasetaali, EVA –eteenivinyyliasetaatti, PDMS – 
polydimetyylisiloksaani, SBM – styreeni butyylimetakry-
laatti, PTFE – polytetrafluoroeteeni eli ”teflon”, PMMA – 
akryyli, MAA – metakryylihappo (muovin valmistuksen 
raaka-aine), PAN – polyasetonitriili.

saapuvassa jätevedessä. Yleisimmät tutkimuksessa havaitut 
muovilaadut olivat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP) ja 
polyeteenitereftalaatti (PET, ks. Kuva 3), jotka ovat myös 
yleisimpiä eri tarkoituksiin käytettyjä muoveja.

Tutkimuksen tulokset havainnollistivat tertiäärikä-
sittelyn merkityksen modernilla puhdistamolla, jossa 
primääri- ja sekundääripuhdistusprosessien toiminta 
voi olla vaihtelevaa. Primääriprosessit poistivat jo 
91 prosenttia tulevan jäteveden mikromuoveista, mutta 
sekundaariprosessien jälkeinen mikromuovivirta, kuten 
myös muun kiintoaineksen määrä, oli jälleen hiukan 
kasvanut. Tertiäärikäsittelynä ollut kiekkosuodatin 
toimi kuitenkin tehokkaasti poistaen jopa 97 prosenttia 
sekundääriprosessien jälkeisestä mikromuovikuormasta. 
Jätevedenpuhdistamon pidättämät mikromuovit jäivät 
suurilta osin lopulta lietteeseen (Kuva 2).

Tutkimuksessa havaittiin myös, että pieniä alle sadan 
mikrometrin muovihiukkasia esiintyi enemmän kuin 
suurempia (Kuva 4). Tutkittujen mikromuovien koko 
rajoitettiin 20 mikrometriin, sillä mikromuovit kerätään 
primääri-, sekundääri- ja tertiäärikäsitellyistä jätevesistä 
(vrt. tuleva jätevesi ja liete) suodattamalla, ja jäteveden 
sisältämä muu kiintoaines tukkii suodattimia herkästi.

Kuva 4. Mikromuovien kokojakauma jätevesissä ja 
lähtevässä vedessä.

Muovien laskenta ja 
määritys jätevedestä

Näytteenotto laitoksen vesinäytteistä tehtiin 
keräämällä kiintoainesta suodattimille. 

Saapuvaa jätevettä ja anaerobisesti käsiteltyä 
lingottua lietettä otettiin sellaisenaan 
laboratoriossa tehtävään eristyskäsittelyyn. 
Jotta mikromuovit saatiin eroteltua jätevedestä, 
näytteestä oli ensin poistettava kaikki muu 
materiaali, paitsi muovi. Tässä tutkimuksessa 
käytettiin Löderin ym. (2017) julkaisemaa 
monivaiheista muovineristysmenetelmää. 
Näytteissä oleva orgaaninen aines hajotettiin 
vetyperoksidilla ja sarjalla entsymaattisia 
käsittelyitä. Hiekan poistamiseen käytettiin 
tiheyserottelua. Tiheyserottelun jälkeen muovit 
kerättiin alumiinisuodattimille ja 20 μm – 5 mm 
kokoiset hiukkaset laskettiin ja niiden kemiallinen 
koostumus määritettiin Raman-mikroskoopilla.
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Kiekkosuodatin

Nenäinniemen puhdistamon laajennushankkeessa 
päädyttiin lisäämään puhdistamolle tertiäärikäsittelyksi 
jälkisaostus ja -suodatus uuden ympäristöluvan mukaisten 
fosforin ja kiintoaineen puhdistustulosten varmistamiseksi. 
Tertiäärikäsittely auttaa myös prosessin häiriötilanteissa 
lieventämään häiriöiden vaikutusta puhdistustuloksiin.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla jälkisuodatus 
päätettiin toteuttaa kiekkosuodatuksella (Kuva 5). 
Valintaan vaikuttivat useat syyt: laitos on yksinkertainen, 
kiekkosuodatuksen käsittelytehot ovat yleensä hyviä, se 
kestää hetkellisiä kiintoainekuormia ja tarvitsee hydrau-
lisessa profiilissa vain vähän paine-eroa. Nenäinniemen 
kiekkosuodattimet ovat Veolian toimittamat Hydrotech-
suodattimet 10 μm suodinkoolla. Tertiäärikäsittelyssä on 
viisi suodatinyksikköä sekä tilavaraus kuudennelle yksi-
kölle. Yhdessä suodatinyksikössä on 28 kiekkoa, jolloin 
suodatinpinta-alaa on yli 200 m² jokaisessa yksikössä.

Kiekkosuodatuksen toimintaperiaate on yksinkertainen: 
vesi virtaa painovoimaisesti suodatinyksikköön ja jakautuu 

tasaisesti suodatinkiekoille. Veden sisältämä kiintoaines 
jää suodatuselementtien sisäpinnalle ja puhdas vesi virtaa 
suodattimen läpi. Kun kiekot alkavat tukkeutua, käyn-
nistyy automaattinen vastavirtapesu. Suodatus on jatku-
vatoimista jatkuen myös pesun aikana. Likaiset pesuvedet 
johdetaan puhdistamon esikäsittelyyn. Nenäinniemen 
jätevedenpuhdistamolla kiekkosuodatusta edeltää jälkisa-
ostus polyalumiinikloridilla ja polymeerillä.

Jätevedenpuhdistamot vesistöjen 
mikromuovikuormittajana – mitä aiheesta 
tiedetään?

Jätevesien mikromuovien tutkimiseen ei ole olemassa 
yhteisiä standardoituja menetelmiä. Mikromuovien näyt-
teenotto-, eristys- sekä laskentamenetelmät ja -tulokset 
vaihtelevat suuresti tutkimuksesta toiseen. Taulukkoon 1 
on kerätty esimerkkejä eri tutkimuksista sekundaari-
puhdistusprosessin läpikäyneen jäteveden mikromuo-
vipitoisuuksista. Suurin osa Suomen yhdyskuntajäte-
vesistä puhdistetaan primaari- ja sekundaariprosesseilla. 
Sekundaariprosessina toimii yleisimmin aktiivilieteprosessi.

Taulukko 1. Sekundaariprosessoidun jäteveden mikromuovipitoisuuksia eri tutkimuksissa.

Puhdistustaso Mikromuovipitoisuus (kpl/l) Koko (μm) Näytetilavuus (l) Lähde

Sekundaariprosessi 0,008 >300 1000 Magnusson ja Norén 2014

Sekundaariprosessi 35 >100 0,05 Dris ym. 2015

Sekundaariprosessi 0,0009 >180 5 680 Carr ym. 2016

Sekundaariprosessi 0,48 >25 150 Ziajahromi ym. 2017

Sekundaariprosessi 0,5–2 >20 50–650 Talvitie ym. 2017

Sekundaariprosessi 0,6–33 >20 50 Tämä tutkimus (Ryymin 2019)

Kuva 5. Kiekkosuodatinyksikkö. Käytön aikana yksiköt ovat suojassa kannen alla.
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Taulukossa 1 esitettyjen mikromuovipitoisuuksien suuri 
vaihteluväli havainnollistaa, kuinka vaikeaa on vertailla 
eri tutkimusten tuloksia keskenään ja kuinka mahdo-
tonta on tehdä yleistäviä johtopäätöksiä jätevedenpuh-
distamoista vesistöjen kuormittajina. Vertailtavuus on 
kuitenkin parantumassa tiedon lisääntyessä ja hyväksi 
havaittujen menetelmien tullessa yhä useampien toimi-
joiden tietoon ja käyttöön. Kaupalliseen analytiikkaan 
mikromuovien määritykset tulevat viiveellä tiedon lisään-
tyessä. Vertaistodennetut ja vakiintuneet näytteen esikä-
sittely- ja analyysikäytänteet ovat edellytys mikromuo-
vianalytiikan laajemmalle kaupallistamiselle. Toistaiseksi 
mikromuovien määrälliset ja laadulliset selvitykset erilai-
sista näytteistä edellyttävät hyvin tutkimuksellista ja kriit-
tistä otetta toteuttajaltaan.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että jätevedenpuhdis-
tamot poistavat tehokkaasti mikromuoveja jätevedestä 
kokoluokassa 20 μm – 5 mm, ja että jo primäärikäsitte-
lyssä saadaan poistettua merkittävä osa mikromuoveista. 
Tertiäärikäsittelyillä, kuten kiekkosuodattimella, on 
mahdollista edelleen lisätä mikromuovien poistotehoa. 
Mikromuovit ovat jätevedenpuhdistamoille vain yksi 
poistettava monien muiden joukossa. Tärkeintä onkin 
miettiä kokonaisuuden kannalta parasta ratkaisua jäteve-
sien laadun parantamiseksi. 

Jatkoa pro gradu -tutkimukselle

Tämän työn pohjalta on käynnissä jatkotutkimus, jossa sel-
vitetään tarkemmin Nenäinniemen jätevedenpuhdista mon 
eri osaprosessien vaikutusta mikromuovien kohtaloon 
ja kulkeutumiseen jätevedenpuhdistamolla. Erityisenä 
mielenkiinnonkohteena ovat lietteenkäsitte lyi den vaiku-
tukset lietteiden mikromuovimääriin ja laatuihin. Lisäksi 
selvitetään muun muassa välppien kykyä poistaa mikro-
muoveja jätevedestä, sillä niihin mahdollisesti jäävät 
mikromuovit eivät pidäty lietteeseen, vaan päätyvät 
välpejätteen mukana kaatopaikalle. Yhteistyötä jatketaan 
tämän artikkelin kirjoittajien ja lisäksi Aalto yliopiston 
ja Itä-Suomen yliopiston SibLab Oy:n kesken. Tulokset 
tullaan julkaisemaan vuosien 2019–2020 aikana. 

Kirjallisuus

Carr, S.A., Liu, J. & Tesoro, A.G. (2016). Transport and fate of microplastic 
particles in wastewater treatment plants. Water Research 91, 174-182.

COM (2018) 28. EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:28:FIN 

Dris, R., Gasperi, J., Rocher, V., Saad, M., Renault, N. & Tassin, B. (2015) 
Microplastic contamination in an urban area: a case study in Greater Paris. 
Environmental Chemistry 12(5), 592-599.

Löder, M.G.J., Imhof, H.K., Ladehoff, M., Löschel, L.A., Lorenz, C., Mintenig, 
S., Piehl, S., Primpke, S., Schrank, I., Laforsch, C. & Gerdts, G. (2017). 
Enzymatic Purification of Microplastics in Environmental Samples. 
Environmental science & technology 51: 14283-14292, doi:10.1021/acs.
est.7b03055.

Magnusson, K. & Norén, F. (2014). Screening of microplastic particles 
in and down-stream a wastewater treatment plant. IVL Swedish 
Environmental Research Institute, C 55.

Ryymin, K. (2019). Mikromuovien prosessikohtalo Nenäinniemen 
jäteveden puhdistamolla. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201904032054 

Talvitie, J., Mikola, A., Koistinen, A. & Setälä, O. (2017). Solutions to 
microplastic pollution - removal of microplastics from wastewater effluent 
with advanced wastewater treatment technologies. Water Research. 
123:401 – 407.

Talvitie, J. (2018). Wastewater treatment plants as pathways of 
microlitter to the aquatic environment. Väitöskirja. Aalto yliopisto. 
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30720?show=full 

Ziajahromi, S., Neale, P.A., Rintoul, L. & Leusch, F.D.L. (2017) Wastewater 
treatment plants as a pathway for microplastics: Development of a new 
approach to sample wastewater derived microplastics. Water Research 
112, 93-99.

AEL

18 www.vesitalous.fi

VE SIEN MUOVIT

Kaarnatie 4, 00410 Helsinki • 09 530 71 
ael.fi • seuraa meitä aelkoulutus

Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssi
16.–19.9.2019

Allasvesityökortti, osaamistesti
27.9.2019 ja 29.11.2019

Vesityökortti, osaamistesti
27.9.2019 ja 29.11.2019

Vesilaitoksen käsittelyprosessit
4.–7.11.2019

Voimalaitosten vesienkäsittely, vesikemia,
vesien valmistus
21.–22.1.2020

Koulutusasioissa sinua palvelee
koulutussuunnittelija Erika Granfelt, 
050 500 1763, erika.granfelt@ael.fi

AEL pitää  
osaamisen ajassa!



Kaupunkien liikennealueilta on 
tunnistettu monia mikromuo-
vien lähteitä ja suoria kulkeutu-
misreittejä vesistöön. Autonren-

kaiden ja tiemerkintöjen kuluma yhdessä 
on arvioitu monissa tutkimuksissa yhdeksi 
suurimmista mikromuovien päästölähteistä 
(Hann ym. 2018). Toisin kuin haja-asutus-
alueilla, missä hulevesiä ohjataan usein avo-
ojiin ja pintavaluma kulkee läpäisevien 
pintojen kautta, kaupungeissa hulevesien 
mikromuovien ja muiden haitta-aineiden 
kulkeutumisreitti vastaanottavaan vesistöön 
on tavallisesti suorempi. Tiiviillä kaupunki-
alueilla läpäisemättömiä pintoja on paljon ja 
jo pitkään vallinneen suunnittelukäytännön 
mukaisesti pintavaluma on ohjattu kaivojen 
kautta verkostoon, jonka purku on sijoi-
tettu lähimpään vesistöön. Eri maankäyt-
tömuotojen vertailussa kaupunki- ja liiken-
nealueiden rooli korostuu myös silloin, 
kun tarkastellaan mikromuovien lisäksi 
suurempia roskia. Tämä johtuu siitä, että 
roskaamista tapahtuu siellä missä on ihmisiä 
ja muovin hajoamista mikromuoveiksi siellä, 
missä on mekaanista ja kemiallista kulutusta.

Poikkeuksena ovat sekavesiviemäröidyt 
alueet, joilta hulevedet ovat tyypilli-
sesti päätyneet jätevedenpuhdistamolle, 
missä suuri osa mikromuovihiukkasista 
saadaan poistettua puhdistusprosessin 
aikana (Talvitie 2018). Erillisviemäröinnin 

seurauksena vastaavaa prosessia ei tapahdu, 
minkä vuoksi hulevedet päätyvät sellaise-
naan vastaanottavaan vesistöön.

Tieto hulevesien laadusta ja kokemukset 
hallintakeinoista ovat lisääntyneet Suomessa. 
Tästä oli Vesitalous -lehden numerossa 
2/2019 kattava koonti. Mikromuovien 
osalta hulevesissä on kuitenkin vielä 
paljon tutkittavaa. Tällä hetkellä tieteel-
liset julkaisut hulevesien mikromuoveista 
voidaan laskea yhden käden sormilla (Liu 
ym. 2019). Tiedollista puutetta hulevesien 
mikromuoveista selittää osin hulevesinäyt-
teenoton haastavuus. Ensinnäkin, sateet ja 
sulamistapahtumat ovat hetkellisiä ja ainut-
kertaisia, joten näytteenoton on tapahdut-
tava ja onnistuttava juuri silloin kun sade-
tapahtuma sattuu kohdalle. Toiseksi, hule-
vesien mikromuovianalyyseihin tarvittavat 
näytetilavuudet ovat suuria, jopa useita 
kuutioita, joten näyte on suodatettava 
paikan päällä. Valmiita ratkaisuja huleve-
sien mikromuovien näytteenottoon ei ole, 
joten tutkijan on kehitettävä ja rakennettava 
ne itse. Kolmanneksi, koska ainepitoisuudet 
eivät pysy tasaisina sadetapahtuman aikana, 
tulisi näytteenoton kattaa koko sadetapah-
tuma. Tämä on erityisen tärkeää, jotta 
pääsemme arvioimaan huleveden keski-
määräisiä mikromuovipitoisuuksia. On 
myös hyvä muistaa, että yksi sadetapahtuma 
ei ole riittävä otanta kuvaamaan valuma-
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alueen mikromuovien määriä, eikä yksi valuma-alue kerro 
muiden valuma-alueiden tilanteesta. Edessä on siis paljon 
työtä ennen kuin tiedämme millainen reitti hulevedet ovat 
mikromuoveille ympäristöön.

Taivallahdessa tapahtuu
Helsingin Taivallahdessa on erillisviemäröintiurakan 
yhteydessä rakennettu pilotti hulevesien suodatinlait-
teistosta, jossa vesi kulkee kolmiosaisen prosessin läpi: 
viivytys- ja tasaus, karkeasuodatus sekä hienosuodatus. 
Hienosuodatuksessa testataan yhtäaikaisesti biohiiltä 
ja suodatinhiekkaa. Suodatinlaitteisto on liitetty osaksi 
huleveden runkoviemäriä, missä sateen voimakkuudesta 
riippuen joko kaikki tai osa hulevesistä päätyy suodatti-
mille. Valuma-alueen pinta-ala on 5,3 hehtaaria, jonka 
läpäisemättömien pintojen osuus on noin 70 prosenttia 
ja läpäisevien noin 30 prosenttia. Suuri osa hulevesistä 
on peräisin Mechelininkadulta, joka on yksi kaupungin 
keskustan vilkkaimmin liikennöidyistä kaduista, keski-
määräisen vuorokausiliikennemäärän vaihdellessa kadun 
eri osilla valuma-alueen kohdalla noin 1 000 ja 23 000 
välillä. Päävaluma-alue on esitetty Kuvassa 1.

Suodatinlaitteistoon on suunniteltu myös näytteenotto-
tila. Laitteiston suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä on 

tutkittu virtaamia ja mikromuovien reduktiota prototyy-
pillä laboratorio-olosuhteissa (Hakala 2018). Kiinteänä 
ratkaisuna laitteisto on ollut hyvä lähtökohta hulevesien 
mikromuovien tutkimiselle, sillä siitä voidaan samanaikai-
sesti mitata muitakin veden laadullisia parametrejä jatku-
vatoimisesti. Näitä tuloksia voidaan peilata mikromuovi-
tutkimukseen korreloivien muuttujien avulla. Lisäksi lait-
teessa voidaan tutkia samanaikaisesti neljän erilaisen hieno-
suodatusmateriaalin vaikutusta mikromuovien reduktioon.

Lähtökohta hulevesien mikromuovien mittaamiseen ja 
tutkimiseen sekä erona muihin veden laadullisiin tekijöihin 
on kuitenkin tiedon puute: hulevesien mikromuoveista ei 
tiedetä käytännössä mitään eikä valmiita näytteenottomene-
telmiä ole juurikaan kehitetty. Tämän vuoksi Smart&Clean 
Hule -hankkeen ja Helsingin kaupungin rahoittaman 
mikromuovitutkimusprojektin yhteydessä suunniteltiin 
näytteenottokeräimet laitteiston näytteenottotilaan talvella 
2019. Kiinteään rakenteeseen parhaiten sopiva ratkaisu on 
passiivikeräinjärjestelmä, sillä se ei vaadi jatkuvaa tarkkailua 
kaivorakenteen sisällä ja voi toimia usean tunnin ajan itsenäi-
sesti. Näytekeräimet on toteutettu DIN EN 10204 -stan-
dardien mukaisilla teräshaavikankaisilla näytteenottoseu-
loilla (HAVER). Laitteistoon tuleva näytevesi (referenssi) 
sekä suodatusprosessin läpikäynyt vesi (biohiili ja suodatin-
hiekka) johdetaan näytealtaissa olevien tyhjennyspumppujen 

Kuva 1. Valuma-alueen peitteisyys ja pilotin sijainti. (HSY seutuaineisto 2016)
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(Grundfos Unilift CC 5 A 1) avulla näytteenottoseuloihin, 
joissa vesi virtaa painovoiman avulla silmäkooltaan piene-
nevän seulasarjan läpi. Kiintoainetukkeutumien välttämi-
seksi pienimmäksi silmäkooksi valittiin kenttäkokeen perus-
teella 38 μm. Kuvan 2 piirustuksessa on esitetty näytteen-

ottojärjestelyt suodatusarkussa, Kuvassa 3 näytekeräinten 
rakenne ja Kuva 4 on näytekeräinkolonnista. Periaatteena 
näytteenottimien suunnittelussa on ollut standardipohjaiset 
ja liikuteltavat laitteet, joita voidaan hyödyntää mahdollisissa 
jatkotutkimuksissa muissakin kohteissa.

Kuva 2. Mikromuovien näytteenottojärjestelyt suodatuslaitteistossa (punaisella).

Kuva 3. Mikromuovien näytekeräinten rakenneosapiirustus. 
Suunnitellut ja rakentanut Pietu Pankkonen. 21Vesitalous 4/2019
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Oman haasteensa näytekeräinten suunnittelussa aihe-
uttaa muoviosien käyttö, sillä mikromuovitutkimuk-
sessa näytteet ovat erityisen herkkiä taustakontaminaa-
tiolle. Kustannustehokkaasti on vaikea korvata muovisia 
PVC-letkuja, pumpun ja altaiden osia tai tekokuidusta 
valmistettua työmaavaatetusta.

Mikromuovit ympäristössä - kuin etsisi neulaa 
heinäsuovasta

Näytteenottolaitteiston (Kuvat 3 ja 4) toimintaa opti-
moitiin virtaaman ja sulamisvesillä tehtyjen kokeiden 
suhteen siten, että itse näytteenotto sujuisi mahdolli-
simman vaivattomasti. Ulkopuolisilla muuttujilla voi olla 
kuitenkin suuri vaikutus näytteenottoon, kuten kenttäko-
keissa saattaa huomata: ahtaassa kaivotilassa työskentely, 
keräinten asennus ja kontaminaation välttäminen tekevät 
näytteenotosta haastavaa. Näytteenottolaitteistoa on käyt-
töönoton jälkeen kehitetty edelleen siten, että näytteen-
oton on voinut ajastaa sääennusteiden pohjalta sadeta-
pahtuman ajaksi. Tämä on helpottanut näytteenottoa, 
koska yöaikaan osuvaa sadetapahtumaa ei muuten saataisi 
talteen. Valmiit näytteet voidaan käydä noutamassa irrot-
tamalla pelkät seulat. Teräshaavikankaisten seulojen etuna 
on niiden kestävyys ja helppo huuhdeltavuus esikäsittelyn 
yhteydessä.

Mikromuovitutkimuksessa käytettäviä menetelmiä (näyt-
teenotto, näytteiden prosessointi ja materiaalianalytiikka) 
ei ole vielä standardisoitu. Eri menetelmistä, niiden 
hyvistä ja huonoista puolista, on kuitenkin jo tietoa saata-
villa. Tässä tutkimuksessa käytetään Baseman- projek-
tissa (http://www.jpi-oceans.eu/baseman) hyväksi havait-
tuja ja harmonisoituja menetelmiä. Mikromuovinäytteet 
sisältävät aina paljon enemmän 
muuta ainesta (orgaanista ainesta, 
hiekkaa, savea ym.) kuin tutkit-
tavaa muovia. Materiaalianalyysiä 
varten muu aines täytyy saada 
poistettua näytteistä tehokkaasti 
muoveja vahingoittamatta. Tämä 
vaatii monivaiheisen näyteproses-
soinnin, joka sisältää niin entyymi- 
ja hapettamisreaktioita kuin tihe-
yserotteluja (Löder ym. 2017). 
Kuvassa 5 on esitettynä lyhy-
esti tässä tutkimuksessa käytetyt 
näyteprosessoinnin vaiheet.

Mikromuovit tullaan analysoi-
maan mikroskooppiavusteisella 
fourier-muunnosinfrapunalait-
teella (μFTIR, Cary 620, Agilent) 

Sib-labissa, Itä-Suomen yliopistossa. Mikromuovien 
analytiikkaan kehitetyn ohjelmiston ‘MP-hunter’ avulla 
arvioidaan näytteiden mikromuovipitoisuuksia sekä 
hiukkaslukumäärinä että massana (Liu et al. 2019). 

Kuva 4. Näytekeräimet suodatinlaitteiston 
näytteenottotilassa.

Kuva 5. Tutkimuksessa käytetyt näyteprosessoinnin vaiheet.
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Hulevesitutkimuksessa tieto muovien määristä massoina 
on erityisen tärkeä, sillä se auttaa vertailemaan eri tutki-
muksien tuloksia keskenään. Massatietojen avulla voidaan 
myös arvioida eri mikromuovireittien merkitystä suhteessa 
toisiinsa (esim. hulevedet vs. jätevedet) ja ympäristön 
kokonaiskuormitukseen. Tavoitteena on selvittää merkit-
tävimmät mikromuovien lähteet ja reitit ympäristöön, 
nk. ́ hotspotit´, jotta mikromuovikuormitusta vähentäviä 
toimenpiteitä voidaan kohdentaa oikein. 

Yhteenveto
Tässä työssä selvitetään hulevesien laadun parantamiseen 
kehitetyn suodatinlaitteiston vaikutusta mikromuovien 
poistoon hulevesistä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena 
on suodatinlaitteistoon asennetun kahden eri suodatus-
materiaalin, suodatinhiekan ja biohiilen, mahdolliset erot 
puhdistustulokseen. Lisäksi saadaan tietoa Taivallahden 
valuma-alueen hulevesien mukana kulkeutuvasta mikro-
muovimäärästä ja -laadusta. Laadukkaan tiedon saaminen 
vaatii osaamista ja niinpä tässä työssä on lähdetty teke-
mään yhteistyötä kokeneiden partnereiden kesken. 
Tekninen osaaminen ja toteutus saadaan WSP Finland 
Oy:ltä ja hulevesien laadun tutkimuksen asiantuntijuus ja 
ohjaus Aalto-yliopistolta, rakennetun ympäristön laitok-
selta. Mikromuovinäytteenotto ja näytteiden proses-
sointi tapahtuu Suomen ympäristökeskuksen ohjauksessa 
ja materiaalianalytiikka tullaan tekemään SIB Labissa, 
Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimus on osa Smart&Clean 
Hule -hankkeen ja Helsingin kaupungin rahoittamaa 
tutkimusprojektia sekä Suomen Akatemian rahoittamaa 
Microplastics in Finnish Waters- hanketta. 

FCG 
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Vesihuollon koulutus ja tutkimus 
lähemmäksi rakennettua ympäristöä

”Vuoren takana kannattaa aina käydä”

Yhdyskuntien vesihuolto eli vedenhankinta ja 
jätevesihuolto sekä hulevesien hallinta ovat 
korvaamattomia palveluita. Toimiva vesihuolto 
edistää ratkaisevasti yhdyskuntien kehitystä ja 

ihmisten hyvinvointia. Vesihuolto on lähivuosina ja –
vuosikymmeninä kuitenkin suurten haasteiden edessä 
Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa.

Jos nykyinen globaali kehitys jatkuu ilman olennaisia 
parannuksia, jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä 
kärsii vuonna 2050 jatkuvasta veden niukkuudesta ja 
pilaantuneista vesistä. Asiantilan parantamiseksi tarvi-
taan ennen kaikkea koulutettua ja pätevää henkilö kuntaa 
sekä järkeviä pelisääntöjä eli instituutiota. Suomi on 
monissa kansainvälisissä vesi- ja ympäristöalan vertailuissa 
maailman kärkimaita. Maamme vesihuollon toimijat ovat 

olleet runsaasti mukana kansainvälisessä toiminnassa ja 
jatkossa toivottavasti myös vesihuoltolaitokset osallistuvat 
siihen. Maailmalla on huutava pula vesihuollon osaami-
sesta, jota suomalaisella tieto–taidolla voidaan helpottaa.

Johdanto

Tampereen yliopistolla pidettiin 6. kesäkuuta 2019 UNESCO oppituolin (Kestävät vesihuoltopalvelut) 7. vuosi-
seminaari teemalla ”Vesihuollon yhteistyön edistämisellä kohti kestävyyttä”. Alussa olivat englanninkieliset 

esitykset UNESCO:n hallinnoimasta IHP-ohjelmasta sekä ns. Civic-yliopistosta. Iltapäivän esitelmissä käsiteltiin 
vesihuollon haasteita ja yhteistyötä esimerkkien valossa sekä yliopistojen yhteistyötä keskenään ja kentän kanssa. 
Teemakeskustelussa ministeriöiden ja kuntaliiton edustajat käsittelivät vesihuollon uudistamistyöstä nousseita 
teemoja: (i) omaisuudenhallinta (ii) organisointi ja johtaminen (iii) bio- ja kiertotalous, digitalisaatio (iv) varautu-
minen (v) talous (vi) henkilöstö ja osaaminen (vii) investoinnit ja ylläpito (viii) operointi.

Seuraavat kolme artikkelia pohjautuvat kolmen senioritutkijan esitykseen teemalla (Väli)tilinpäätökset.

Seminaarissa käytiin vilkasta keskustelua ja ajatusten vaihtoa. 
Tilaisuuteen osallistui 38 henkeä ja sen esitelmät löytyvät sivustolta: 
http://www.cadwes.com/unesco-chair/. Tapahtumaa tukivat Maa- ja 
vesitekniikan tuki ry sekä Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö.

TAPIO S. KATKO
Dosentti, UNESCO oppituolin 
haltija, Tampereen yliopisto, 
CADWES-tutkimusryhmä
e-mail: tapio.katko@tuni.fi
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Tampereen yliopistossa ja sen edeltäjässä Tampereen 
teknillisessä yliopistossa/korkeakoulussa on harjoitettu 
monimuotoista kansainvälistä, kohdemaiden ja –alueiden 
tarpeisiin räätälöityä vesihuollon koulutusta jo vuosikym-
meniä. Erityisesti kansainvälisissä hankkeissa havaitsimme 
jo varhain, että vesihuollon suurimmat haasteet liittyvät 
institutionaalisiin kysymyksiin – järjestelmien hallintaan, 
hinnoitteluun ja rahoitukseen, organisointiin, toimin-
tapolitiikkaan ja hallintaan (governance). Niitä kaikkia 
tarvitaan, jotta teknologiaa voidaan kehittää ja pitää 
käyttökunnossa.

Vuonna 1998 perustimme Vesihuoltopalveluiden tutki-
musryhmän (CADWES/VEPA), joka tuottaa mainituista 
aihepiireistä moni- ja poikkitieteistä koulutusta ja tutki-
musta sekä täydennyskoulutusta kuten Vesihuollon johta-
minen ja kehittäminen–ohjelma vuodesta 2009 lähtien. 
Scopus-tietokannan mukaan olemme onnistuneet hyvin 
tavoitteessamme tulla kansainvälisesti tunnustetuksi 
ryhmäksi.

Tutkimusryhmän lähtökohtana on ns. uusi institutionaa-
linen taloustiede. Koulukunnan perustaja, nobelisti D.C. 
North (1990) määritteli instituutiot vertaamalla niitä 
jalkapallopeliin. Hänen mukaansa instituutiot ovat viral-
lisia ja epävirallisia pelisääntöjä ja organisaatiot pelaajia. 
Yhteistyö eli peli sujuu silloin, kun kullakin pelaajalla 
on tehtäväänsä parhaiten soveltuva rooli ja selkeä koko-
naiskäsitys pelistä. Mallia voisi ottaa myös Jukka Jalosen 
jääkiekon valmennusfilosofiasta: luottamus, yhteistyö, 
arvostus, kyky uusiutua, suorapuheisuus, rehellisyys ja 
yhteen hiileen puhaltaminen.

CADWES-ryhmä on toistaiseksi rahoittanut toimintansa 
lähes kokonaan ulkopuolisella tuella. Tutkimushankkeita 
on kertynyt noin 120 yhteisarvoltaan runsaat kuusi 
miljoonaa euroa. Niitä ovat tukeneet muun muassa 
Suomen Akatemia, vesihuoltolaitokset, ministeriöt, 
Suomen vesilaitosyhdistys ja eri säätiöt. Tuorein useam-
pivuotinen hanke on VEPATUKI–tutkimusklus-
teri, jota tukevat 8 vesihuoltolaitosta ja kaksi säätiötä. 
Tutkimusryhmä on osallistunut useisiin EU- ja muihin 
yhteistyöhankkeisiin. Jatkokoulutusseminaareja ja tutki-
musyhteistyötä ovat rahoittaneet muun muassa Suomen 
Kulttuurirahasto ja NordForsk. Väitöskirjoja tutkimus-
ryhmästä on valmistunut lähes 20.

Tutkitun tiedon merkitys kasvaa erityisesti aikana, jolloin 
esiintyy vääristeltyjä totuuksia ja kuvitelmia siitä, että 
monimutkaisiin ongelmiin olisi olemassa yksinkertaisia 
vastauksia. Juhlapuheissa on suosittu moni- ja poikkitie-
teistä tutkimusta jo vuosikymmeniä. Maamme tiedepoli-
tiikka painottaa kuitenkin eksakteja tieteitä, jotka keskit-

tyvät määrälliseen tutkimukseen. Laajemmalla lähesty-
mistavalla ja laadullisilla menetelmillä saadaan parempaa 
ymmärrystä vesihuoltoa koskevista ongelmista ja niiden 
ratkaisukeinoista. Näitä haasteita ovat erityisesti ikääntyvä 
infrastruktuuri, järjestelmien haavoittuvuus sekä toistai-
seksi riittämätön panostus koulutukseen sekä tutkimus- 
ja kehittämistoimintaan.

Suomen vesihuollon pitkän aikavälin kehitystä kuvaa 
oleellisesti jatkuvan kehittämisen periaate (Katko 2016). 
Joitakin rajumpia reformeja on tehty kuten päätökset 
perustaa kunnallisia vesihuoltolaitoksia sekä vaatimukset 
panostaa jätevesien puhdistukseen. Rohkeampaa uudis-
tusta vaatisi myös ikääntyvien verkostojen saneeraus, jota 
tulee lisätä huomattavasti ja joka tarvitsee uudelleen sään-
telyä, koska vapaaehtoisesti se ei näytä onnistuvan riit-
tävässä mittakaavassa. Vesihuolto tarvitsee resilienssiä eli 
sisukkuutta ja muutosjoustavuutta niin yksilöiden kuin 
organisaatioiden tasolla.

Suomen vesihuolto on kehittynyt 1950-luvulta lähtien 
valtavasti. Samoin ovat tehneet myös monet kehit-
tyvät taloudet kuten Rosling ym. (2018) osoittavat. 
Ilmastonmuutosta lukuun ottamatta ihmisillä on todel-
lisuutta kielteisempi kuva kehittyvien maiden edistymi-
sestä. Rosling kutsuu tätä ylidramaattiseksi maailman-
kuvaksi. Avatessaan vesihanan aamulla Rosling (s. 237) 
mietti niitä näkymättömiä ihmisiä, jotka työskentelevät 
yhteiskunnan instituutioiden ja palvelujen verkossa; 
putkimiehet, virkamiehet, sairaanhoitajat, opettajat, 
asianajajat, poliisit, palomiehet, sähkömiehet jne. Tämän 
voisivat muutkin muistaa.

Paremman tulevaisuuden luomiseksi meidän tulee toimia 
aktiivisesti ja vaikuttaa ennakoivasti tulevaisuuden kehi-
tyspolkuihin. Maamme vesihuollon koulutus ja tutkimus 
painottuu tällä hetkellä liikaa käsittelytekniikoihin, vaikka 
nekin ovat tärkeitä. Alan koulutusta ja tutkimusta tulee 
kuitenkin kytkeä nykyistä paremmin muuhun rakennus-
tekniikkaan ja rakennettuun ympäristöön. Tämä tarve on 
todettu useissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Tähän on 
uudessa Tampereen yliopistossa nyt oiva tilaisuus, kun 
vesihuoltokenttä on osaltaan panostamassa toimintaan. 
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Leppälän (2000) mukaan tekniikan (engl. techno-
logy) alan tutkimusta pidetään joskus ongelmat-
tomana: jo vakiintuneen luonnontieteellisen 
tutkimuksen sovelluksena ja ongelmanasettelul-

taan yksinkertaistettuna. Tämä käsitys on hänen mieles-
tään kuitenkin virheellinen, sillä tosiasiassa tekninen 
tutkimus on metodisesti ja tietoteoreettisesti komplek-
sista. Lisäksi ongelmana on, että tekniikka samaistetaan 
virheellisesti luonnontieteisiin, jolloin huomattava osa 
teknistä tutkimusta joutuu väärään viitekehykseen. Vain 
osa tekniikan tutkimusta kuuluu luonnontieteiden ja 
niistä johdettujen insinööritieteiden kontekstiin.

Tekniikkaa on Leppälän (2000) mielestä vaikea määri-
tellä, koska yhteiskunta sekä lähes kaikki sen inhimil-
lisen toiminnan alueet ovat tekniikan kyllästämiä. Siksi 
tekniikka ilmiönä on hänen mukaansa sekä liian läheinen 
että liian monitahoinen, jotta sille voitaisiin antaa täysin 
tyhjentävä ja yleisesti käypä määritelmä. Hän luonneh-
tiikin tekniikan olemusta mm. seuraavasti: Tekniikka on 
kokoelma: a) keinotekoisia esineitä (artefakteja); b) menet-
telytapoja (proseduureja); ja c) tietämystä a:n ja b:n sovel-
tamiseksi (Leppälä 1998). Mielestäni tuohon joukkoon 
kuuluisi vielä lisätä pelisäännöt (instituutiot).

Hughesin (2004) mukaan jo vuonna 1831 Harvardin 
yliopiston professori Jacob Bigelow käytti kirjassaan 
sanaa teknologia tarkoittamaan ei ainoastaan artefakteja, 
vaan myös proseduureja, joiden avulla artefakteja voidaan 
valmistaa, käyttää ja hyödyntää. Myöskään innovaatio-
toiminta ei ole Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö-
ohjelman mukaan ainoastaan teknologisten ratkaisujen 
löytämistä (ns. teknologia ratkaisee kaiken-lähestymis-
tapa). Pikemminkin innovaatiotoiminta on prosessi, jolla 
on kolme erilaista muotoa (UNEP 2011):

• Teknologiset innovaatiot, jotka tarjoavat erityisiä 
tekniikoita materiaalien ja energian hallitsemiseksi 
tai käsittelemiseksi (esim. jäteveden sisältämien ravin-
teiden ja energian hyödyntämisprosessit);

• Institutionaaliset innovaatiot asioiden yhteiskunnal-
listen – tai jopa maailmanlaajuisten – asioiden hallin-
taan (esim. vesivaroihin ja niiden käyttöön liittyvä lain-
säädäntö, vesihuoltopalvelujen järjestämisen ja tuot-
tamisen organisointi, niiden hallintaprosessit sekä 
valvonta); ja

• Suhteiden hallinnan innovaatiot yhteistyön, yhtei-
söllisyyden, solidaarisuuden, yhteisöllisen oppimisen 
ja hyötyjen jakamisen hallintaan.

Leppälän (2000) mielestä nykyisin vallitsee varsinaisten 
tekniikan tutkijoiden kesken kohtalaisen hyvä konsensus 
siitä, että tekniikka on itsenäinen ja omaleimainen inhi-
millisen toiminnan alue. Toistaiseksi tämä konsensus ei 
hänen mielestään kuitenkaan näytä koskevan mediaa eikä 
teknologiapolitiikkaa tekeviä poliitikkoja ja virkamiehiä.

Niemelä ja Vallittu (2019) toteavat, että poliittiset päät-
täjät haluavat yliopistolaitoksen nöyräksi palvelijakseen, 
mikä tulkitaan yliopistojen ”kolmanneksi tehtäväksi”. 
Niemelän ja Vallittun mielestä yliopistolakiin sisälly-
tetty varsinainen kolmas tehtävä tarkoittaa kuitenkin 
kriittisyyttä yhteiskuntaa ja sen harjoittamaa politiikkaa 
kohtaan. He korostavat, että tieteen ja yhteiskunnan 
välisen suhteen tulee siksi olla jopa lain mukaan terveen 
vihamielinen. Yliopistolaitoksella onkin aina ollut krii-
tikon rooli vallanpitäjiä ja vallitsevia yhteiskunnallisia oloja 
kohtaan. Pääasiassa valtiovallan pyrkimys ottaa yliopistot 
yhä tiukempaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen ohjauk-
seen on Niemelän ja Vallittun mielestä tapahtunut rahan 
avulla: tiuhaan vaihtuvilla rahoitusmalleilla ja strategi-
silla hankerahoituksilla. Yliopistolaitosta laajasti tarkas-
tellen voidaan puhua poliittisten päättäjien ja ministeri-
öiden mikromanageroinnista, jota kutsutaan tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikaksi.

Kansantaloustieteen professori Markus Jäntti toteaa, että 
hänen ei tarvinnut enää kuulla tieteen vähättelyä, kun 
hän irtisanoutui Helsingin yliopiston ja VATT:n julkista-
louden professuurista vuonna 2017 ja palasi Tukholman 
yliopistoon. Hänen mielestään Ruotsissa ollaan avoi-
mempia tutkimuksen merkitykselle. Suomessa kuulee 
politiikoilta sellaisia ilmauksia kuin ’kaiken maailman 

Oliko tulevaisuudessa kaikki paremmin?
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dosentit’ (Kartastenpää 2018). Helsingin yliopiston 
entisen kanslerin Kari Raivion mukaan poliittiset päättäjät 
muuttavat kurssia ja peruvat päätöksiään julkisuuden tai 
eturyhmien paineesta, joskus lehmänkauppojen seurauk-
sena. Linjan tarkistus perustuu harvoin, jos koskaan, 
tutkittuun tietoon (Lyytinen 2019).

Poliitikkojen ja virkamiesten mikromanagerointi on 
merkittävä syy, joka vaikuttaa valitettavasti myös tule-
vaisuudessa vesihuollon instituutioita ja organisaatioita 
koskevan tieteellisen tutkimus- sekä kehitys- ja innovaa-
tiotoiminnan (TKI) laatua heikentävästi – ehkä myös 
määrään. Olen havainnut, että yliopiston keskeisen roolin 
ja olemuksen lisäksi päättäjiltä tuntuu hämärtyneen myös 
tutkijan rooli. Tutkija ei suinkaan ole eikä hänen pidä 
olla poliitikko, virkamies eikä myöskään vesilaitosten tai 
muidenkaan alojen toimijoiden edunvalvoja.

Keskeinen vaikutus vesihuollon institutionaalisen toimin-
taympäristön TKI-toiminnan rahoituksen vähyyteen on 
myös sillä, että rahoituksesta päättävät ovat joko tietä-
mättömiä tai välipitämättömiä rakennetun ympäristön 
merkitykselle ja arvolle yhteiskunnan toimivuuden, kehi-
tyksen sekä kansalaisten hyvinvoinnin suhteen. Suurin 
osan Suomen kansallisesta varallisuudesta on kiinni 
rakennetussa ympäristössä, josta vesihuolto on tärkeä 
osa. Rakennetun ympäristön tutkimuksen ja yliopistota-
soisen koulutuksen rahoitus on kuitenkin marginaalista 
verrattuna sen yhteiskunnalliseen merkitykseen ja tuot-
tamiin hyötyihin.

Erityisesti tämä tietämättömyys tai ymmärryksen puute 
vesihuoltopalvelujen merkityksestä ja arvosta korostuu 
suomalaisessa kehitystutkimuksessa, jossa vesihuollon 
osuus rahoituksesta on olematonta. Kansainvälisissä 
tutkimuksissa kuitenkin päädytään siihen, että turval-
liset ja toimivat vesihuoltopalvelut ovat tärkein edellytys 
kehittyvien maiden siirtymiselle vihreään talouteen sekä 
kestävälle talouskasvulle. Turvalliset palvelut tuottavat 
lukuisia kansalaisten ja yritysten tarpeelliseksi havaitsemia 
hyötyjä. Palvelujen kattavuuden, järjestelmien ikäänty-
misen sekä puutteellisen toiminnan keskeisenä syynä on 
todettu olevan heikko institutionaalinen toimintaympä-
ristö matalan tulotason ja alemman keskitulotason G140 
-maissa. Niissä asuu arviolta 84 prosenttia maapallon 
väestöstä.

Merkittävä tekijä vesihuollon institutionaalisen toimin-
taympäristön TKI-toiminnan rahoituksen vähyyteen 
on myös se, että rahoituksesta vastaavat sekä yliopis-
toissa vallan kahvassa olevat – johtuen omista taus-
toistaan ja paradigmoistaan – lähestyvät vesihuoltoa 
luonnontieteellisessä kontekstissa. Siksi TKI-toiminta 

yliopistoissa keskittyy valtaosaltaan artefakteihin ja 
puhdistusprosesseihin.

Ehkä ratkaisevin syy vesihuollon – tämä koskee myös 
koko rakennettua ympäristöä – TKI-toiminnan rahoi-
tuksen vähyyteen on kuitenkin se, että keskeiset alan 
päättäjät ja toimijat eivät ole mieltäneet, että yhteis-
kunnan toimivuuden ja kehityksen kannalta näin tärkeän 
alan kehittäminen ei voi eikä saa olla riippuvainen alan 
ulkopuolisesta TKI-rahoituksesta. Vesihuoltolakia 
2000-luvulla uudistettaessa mm. tamperelaiset tutkijat 
ovat esittäneet lakia muutettavaksi siten, että vesilai-
tosten liikevaihdosta täytyisi tulouttaa prosentti alan 
TKI-toimintaan.

Tänä vuonna prosentti olisi lisännyt alan TKI-rahoitusta 
arviolta noin 14 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi 
Tampereen Vesi tuloutti 60,7 miljoonan euron liikevaih-
dostaan 10,5 miljoonaa euroa Tampereen kaupungin 
pohjattomaan säkkiin vuonna 2017. Sulkevatko tässäkin 
asiassa yhteiskunnalliset päätöksentekijät korvansa 
yliopistolliselta asiantuntemukselta, sillä tällainen 
apokryfinen tuloutus laitosten omistajille ei todella-
kaan edistä sitä, että vesihuollossa on tulevaisuudessa 
kaikki paremmin? Mielensäpahoittajaa mukaillen: ”Kyllä 
ei ollut kaikki tulevaisuudessa paremmin, kun tuota yhtä 
prosenttia kyllä ei koeta tarpeelliseksi tai uskalleta lakiin 
lisätä.” 
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Euroopassa, ja paljolti muuallakin, on vastuu 
vesihuollon järjestämisestä kunnilla joitakin 
poikkeuk sia lukuun ottamatta. Mutta se, miten 
vesihuolto on toteutettu, vaihtelee suuresti.

Monissa asioissa Suomessa on hyvin samanlainen käytäntö 
kuin Ruotsissa. Vesihuollon perusperiaatteita säätelevä 
lainsäädäntö on hyvin samankaltainen. Vastuu vesi-
huollon järjestämisestä on kunnilla. Ruotsissa vesihuolto 
katsotaan yhteiskunnan välttämättömäksi peruspalveluksi 
tiukemmin kuin Suomessa. Ruotsissa kunta voi periaat-
teessa myydä vesilaitoksensa ulkopuoliselle (yksityiselle) 
sijoittajalle, mutta määräysvallan pitää pysyä kunnalla tai 
kunnan organisaatiolla. Kun toisaalta vesilaitostoimin-
nalla ei saa tuottaa voittoa, ei Ruotsissa ole sijoittajilla 
ollut kiinnostusta vesilaitosten ostamiseen. Vuonna 2001 
Norrköpingin kaupunki myi omistamansa monialayhtiön 
Norrköping Miljö och Energi AB:n kokonaisuudessaan 
Sydkraft AB:lle. Kun lainsäädäntö tiukentui, niin Sydkraft 
myi osakkeet takaisin kaupungille.

Ruotsissa valtio tuki vahvasti jätevedenpuhdistamoiden 
rakentamista 1980- ja 1990-luvuilla toisin kuin Suomessa. 
Osittain tämän seurauksena Ruotsissa on monissa kunnissa 
lukuisia jätevedenpuhdistamoita. Esimerkiksi kolmen 
kunnan – Nordanstig, Sundsvall ja Timrå – yhteisellä 
vesiyhtiöllä MittSverige Vatten AB on 49 jätevedenpuh-
distamoa. Asukkaita näiden kuntien alueella on yhteensä 
120 000, siis Lahden kaupungin verran. Suomessa valtion 
tukipolitiikka jätevedenpuhdistuksessa on ollut päinvas-
tainen: tukea eivät ole saaneet yksittäiset puhdistamo-
hankkeet, vaan jätevedenpuhdistuksen keskittäminen 
suurempiin yksiköihin.

Tanskassa silmiinpistävä eroavaisuus yleisestä käytännöstä 
Euroopassa on se, että maassa on lähes 2 500 vesiosuus-
kuntaa. Yli 40 prosenttia tanskalaisista saa vetensä vesi-
osuuskunnan toimittamana. Yksi selitys vesiosuuskuntien 

suureen määrään on se, että Tanskassa raakavesilähteenä 
on miltei yksinomaan pohjavesi, jota on hyvin saatavissa 
lähes kaikkialla. Isommilla paikkakunnilla toimii kunnal-
linen vesilaitos ja myös kaikki jätevesitoiminta on kuntien 
vastuulla.

Vesihuolto Norjassa on selkeästi kuntien vastuulla. 
Vesilaitosten raakavedestä 85 prosenttia on pintavettä. 
Vesimittareita ei ole käytössä. Vuoristoinen topografia 
lienee keskeinen selitys sille, että jätevedenpuhdistus 
on kovin hajautettua. Kuntia on runsas 400 ja niillä on 
hoidettavanaan 2 700 jätevedenpuhdistamoa. Näiden 
lisäksi on lukuisia pienempiä yksittäisten kiinteistöjen, 
kiinteistöryhmien tai muiden yksiköiden puhdistamoja.

Saksassa on tyypillistä se, että kaupungeissa on ollut 
kunnallinen yhtiö, joka hoitaa sekä kaasun että veden 

Vesihuolto muualla Euroopassa
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jakelun (Gas und Wasserwerke). Jätevesihuolto taas on 
ollut erillisen kunnallisen yksikön vastuulla. Jossakin 
määrin vesi- ja jätevesitoimintoja on yhdistetty saman 
organisaation alaisuuteen, mm. Berliinissä vuonna 1990, 
mutta edelleen ne ovat usein erillisiä. Berliinin kaupunki 
myi vuonna 1999 rahapulassaan vesihuoltoyhtiöstään 
49,9 prosenttia yksityisille sijoittajille, mutta osti koko 
yhtiön takaisin kunnalliseen omistukseen vuonna 2013.

Ranskassa vesihuolto on organisoitu poikkeuksellisella 
tavalla. Maassa on yli 36 000 kuntaa ja kunnat ovat selke-
ästi vastuussa vesihuollon järjestämisestä. Kun pienim-
missä kunnissa on vain muutama sata asukasta, niin on 
ymmärrettävää, että kunnan ainoa virkahenkilö – osa-
aikainen pormestari – ei pysty itse vesihuoltoa järjes-
tämään. Ranskassa on yleinen käytäntö, että kunnat 
ulkoistavat vesihuollon pyörittämisen yksityisille yrityk-
sille pitkäaikaisilla sopimuksilla, tyypillisesti 20 vuotta 
tai enemmänkin. Maahan onkin viimeisen sadan vuoden 
mittaan syntynyt muutama iso vesihuoltoyritys, jotka 
toimivat maailmanlaajuisesti. Jotkut näistä, kuten Veolia 
ja Suez, ovat nykyään valtavia monialayrityksiä, jotka 
toimivat myös muilla aloilla. Suomessa Veolia toimii linja-
autoliikenteessä ja Suez jätekuljetuksissa.

Hollannista osa on merenpinnan alapuolella ja kaksi 
kolmasosaa kärsisi säännöllisesti tulvista, ellei kuivatusjär-
jestelmiä olisi rakennettu. Alueellisesti organisoitua maan-
kuivatustoimintaa on ollut 1300-luvulta lähtien. Maa 
on jaettu 27 alueeseen (Waterschappen), jotka kattavat 
koko valtakunnan. Näistä kukin on vastuussa kanava- ja 
kuivatusjärjestelmistä alueellaan. Nämä Watershappenit 
ovat nykyään vastuussa myös jätevesien puhdistuksesta. 

Vedenhankinta ja –jakelu on keskitetty alueellisten, 
kuntien ja läänien yhteisesti omistamien kymmenen 
yhtiön tehtäväksi. Viemäröinti taas on kuntien vastuulla.

Englannissa ja Walesissa muodostettiin vuonna 1973 
jokien valuma-alueiden perusteella kymmenen vesior-
ganisaatiota (Water Authorities). Näiden tehtävänä oli 
huolehtia kaikesta veteen liittyvästä toiminnasta, ei siis 
vain vesihuollosta, vaan myös vesivarojen hallinnasta, 
vesistöjen liikenne- ja virkistyskäytöstä ja kalastuksesta. 
Toiminta järjestettiin siis pitkälti EU:n vesipuitedirek-
tiivin mukaisesti – vesien hallinta valuma-alueittain – jo 
vuosia ennen direktiivin voimaantuloa. Vuonna 1979 
Margaret Thatcherin hallinnon aikana nämä alueelliset 
organisaatiot yksityistettiin. Yksityistämistä markkinoi-
tiin mm. sillä, että englantilaiset vedenkäyttäjät voivat 
ostaa itse vesiyhtiöidensä osakkeita. Jonkinlainen kansal-
linen shokki oli, kun vuonna 2001 saksalainen RWE 
osti Lontoon vesihuollosta vastaavan Thames Waterin. 
Nyttemmin Thames Waterin omistajia ovat mm. kanada-
lainen eläkerahasto sekä sijoittajat Lähi-Idästä ja Kiinasta.

Vesihuoltoa pidetään yleisesti sellaisena yhteiskunnan 
peruspalveluna, jonka halutaan säilyvän julkisten toimi-
joiden hallussa. Lainsäädännöllä on voitu määritellä, 
että vesihuollon infrastruktuurin tai ainakin määrä-
ysvallan vesihuollosta pitää pysyä julkisella toimijalla. 
Toisaalta on voitu määrätä, että vesihuoltotoiminnalla 
ei saa tuottaa voittoa, jolloin se ei kiinnosta yksityisiä 
sijoittajia. Yksityisellä sektorilla on kuitenkin merkittävä 
rooli vesihuoltopalvelujen toteuttamisessa. Julkiset vesi-
laitokset teettävät osatoimintoja yhä enemmän yksityi-
sillä yrityksillä. 

Maveplan 1/3
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Vesistöjen tilaa seurataan 
Suomessa valtion varoin 
kustannetuilla ympäris-
töhallinnon seurannoilla 

sekä toiminnanharjoittajien kustanta-
milla velvoitetarkkailuilla. Seurantojen 
ja tarkkailujen avulla seurataan yleistä 
vesistöjen tilan kehitystä sekä ihmistoi-
mien vaikutuksia vesistöihin. Seuran-
noilla saadaan tietoa myös jo tehtyjen 
vesiensuojelutoimenpiteiden vaiku-
tuksista vesistöjen tilaan. Vesistöjen 
tilan seurannan merkitys on edelleen 
korostunut Euroopan unionin vesi-
puitedirektiivin myötä.

Yksi Suomen järvien ja jokien tilaa 
laaja-alaisimmin heikentävä tekijä 
on maa- ja metsätalouden hajakuor-
mitus. Maa- ja metsätalouden yrittä-
jille ei kuitenkaan ole lainsäädännössä 
asetettuja kuormituksen seurantavel-
voitteita, vaan maa- ja metsätalouden 
aiheuttamaa kuormitusta seurataan 
keskitetysti maa- ja metsätalousmi-
nisteriön rahoittaman maa- ja metsä-
talouden hajakuormitusseurannan 
(Maamet-seurannan) kautta. Maa- 
ja metsätalouden hajakuormitus on 
jopa 80 prosenttia ravinteiden koko-
naiskuormituksesta, joten hajakuor-
mituksen nykyistä seurantaa pidetään 
riittämättömänä. Tämä luo paineita 
vaihtoehtoisten seurantamenetelmien 

kehittämiseksi. Aiemmat tutkimukset 
ovat osoittaneet, että paikallisten yhtei-
söjen ja toimijoiden innostamisella 
lähivesistöjen seurantaan voitaisiin 
saada täydentävää ja luotettavaa ympä-
ristötietoa vesistöjen tilasta (Buytaert 
ym. 2014). Selkeitä toimintamalleja ei 
toimijalähtöiseen vesistöjen seurantaan 
ole Suomessa kuitenkaan kehitetty, 
vaikka halukkuutta seurannan tukemi-
seen on ilmennyt esimerkiksi Iisalmen 
reitillä tehdyn kyselytutkimuksen 
perusteella (Hammar ym. 2018).

Suomen ympäristökeskus toteutti 
kesällä 2018 yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä 
Oulun Maa- ja kotitalousnaisten 
kanssa maa- ja metsätalouden yrittäjille 
sekä muille vesistöjen ääressä asuville 
asukkaille kohdennetun nettikysely-
tutkimuksen, jossa selvitettiin heidän 
näkemyksiään lähialueidensa vesistöjen 
tilasta ja seurannasta. Samalla tiedustel-
tiin heidän halukkuuttaan vapaaehtoi-
seen vesienseurantaan joko rahallisen 
panostuksen tai muun vapaaehtoistoi-
minnan kautta. Tutkimusalueeksi vali-
koitui Pyhäjoen vesistöalueella sijait-
seva Piipsanjoen valuma-alue Pohjois-
Pohjanmaalla. Tämä noin 30 km pitkä 
joki alkaa Haapaveden puolelta Ainalin 
ja Osmangin järvistä ja kiertää Raahen 
kautta lopulta Piipsjärveen Oulaisissa.

Vapaaehtoiset toimijat 
vesiensuojelun uudeksi 
voimavaraksi tulevaisuudessa

Kansalaisten osallistumisesta ympäristön tilan seuraamiseen yhdes-
sä viranomaisten kanssa on maailmalla saatu positiivisia tuloksia. 
Suomessa ei kansalaisten osallistumishalukkuutta ympäristön tilan 
seurantaan erityisesti vesiensuojelun näkökulmasta ole kuitenkaan 
juuri selvitetty. Tässä hankkeessa kartoitettiin vesistöjen lähellä asuvien 
kansalaisten halukkuutta vapaaehtoiseen vesiensuojelutyöhön.
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Piipsanjoen valuma-alueen vesistöistä iso osa on hyvää 
heikommassa tilassa (Kuva 1). Tärkeimpinä esteinä hyvän 
ekologisen tilan saavuttamisessa Piipsanjoella on arvi-
oitu olevan mm. liian suuri ravinne- ja kiintoainekuor-
mitus sekä happamuudesta ja morfologisista muutoksista 

aiheutuvat haitat (Puro & Ojala, 2017). Merkittävimpiä 
kuormituksen lähteitä Piipsanjoen vesistöissä ovat maa- 
ja metsätalous. Pistekuormitusta tulee valuma-alueella 
toimivilta turvetuotantoalueilta (Torvinen & Laine, 2015; 
Puro & Ojala, 2017).

Kuva 1. Piipsanjoen valuma-alue sijaitsee Pyhäjoen vesistöalueella Pohjois-Pohjanmaalla. Joki alkaa Haapaveden puo-
lelta ja kiertää Raahen kautta Piipsjärveen Oulaisissa. Piipsanjoen valuma-alueella vesistöjen tila vaihtelee tyydyttäväs-
tä huonoon. Karttaan on merkittynä valuma-alueella sijaitsevat nykyiset valtion yllä pitämät vesistöjen seurantapisteet 
sekä alueen velvoitetarkkailuvelvollisten ylläpitämät velvoitetarkkailupisteet. Pisteillä toteutettava seuranta vaihtelee 
jokavuotisesta intensiivisestä tarkkailusta 12 vuoden välein suoritettavaan tarkkailuun.
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Tutkimuksen toteutus

Kyselytutkimus toteutettiin lähettämällä sähköisestä kyse-
lystä kertova postikortti 1140 Piipsanjoen valuma-alueella 
sijaitsevaan osoitteeseen. Osoitteet haettiin väestörekiste-
ristä rakennustunnusten perusteella, jonka jälkeen jokai-
sesta asuinrakennukseksi luokitellusta rakennuksesta 
valittiin satunnaisesti yksi, yli 18-vuotias asukas kortin 
saajaksi. Kyselytutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä, 
jossa muiden vesien tilaan liittyvien kysymysten lisäksi 
esiteltiin kuvitteellinen tilanne, jossa Piipsanjoen valuma-
alueen asukkaat voisivat osallistua lähivesistöjensä tilan 
seurantaan maksamalla vuosittaista vesienseuranta-
maksua. Vesienseurantamaksun avulla kerätyillä varoilla 
Piipsanjoen valuma-alueelle suunniteltaisiin kuuden 
vuoden vesistötutkimusohjelma, jonka puitteissa alueen 
nykyistä vesistöjen seurantaa ja tarkkailua täydennettäisiin 
uusilla seurantapaikoilla siten, että ne toisivat suurimman 
hyödyn vesistöjen kuormituksen sekä tilan arviointiin. 
Seurantaa täydennettäisiin lisäksi esimerkiksi jatkuvatoi-
misilla vedenlaatumittareilla.

Asukkailta kysyttiin myös heidän halukkuuttaan osal-
listua vesistöjen seurantaan ja kunnostuksiin vapaaehtois-
toiminnan kautta, jolloin he voisivat toimia esimerkiksi 

vapaehtoisina vesinäytteidenottajina tai näkösyvyyden 
tarkkailijoina. Kyselyyn vastasi 11 prosenttia kortin 
saaneista (n = 122), joista 39 prosenttia ilmoitti työsken-
televänsä valuma-alueella maa- tai metsätalousyrittäjänä 
tai omistavansa valuma-alueelle sijoittuvaa metsää.

Asukkaiden mielikuvat lähivesistöjensä tilasta 
vastasivat todellisuutta ja seurantaan luotetaan

Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista ei oman lähive-
sistön heikko tila tullut yllätyksenä. Iso osa (82 %) asuk-
kaista piti omien lähialueidensa vesistöjen tilaa tyydyttä-
vänä tai huonona, eikä vastaajan taustamuuttujilla ollut 
tähän arvioon vaikutusta. Merkittävimpänä vesistöjä 
kuormittavana tekijänä alueella pidettiin selvästi turve-
tuotantoa, sen jälkeen maa- ja metsätaloutta (Kuva 2). 
Samalla vastanneista enemmistö uskoi nykyisen seurannan 
ja tarkkailun olevan riittävää tai jokseenkin riittävää anta-
maan oikean kuvan vesistöjen tilasta (Kuva 3). Iso osa 
kuitenkin toivoi maa- ja metsätalouden yrittäjille sekä 
muille vesistöjen käyttäjille enemmän mahdollisuuksia 
osallistua vesien seurantaan ja tarkkailuun. Samoin moni 
koki, että ympäristölupavelvollisten toimijoiden toteut-
tamaa tarkkailua tulisi laajentaa (Kuva 3).

Kuva 2. Vastaajien näkemyksiä kysymykseen siitä, mitkä ovat heidän mielestään yllä mainittujen kuormituslähteiden 
merkittävyys koko valuma-alueen vesistön tilan kannalta.

Kuva 3. Vastaajien näkemyksiä kysymykseen siitä, mitä mieltä he ovat Piipsanjoen valuma-alueen vesistöjen seurannasta 
ja tarkkailusta. Piipsanjoen asukkaat pitivät nykyistä seurantaa suurimmalta osalta riittävänä, mutta toivoivat samalla 
enemmän mahdollisuuksia osallistua vesistöjen tilan seurantaan ja tarkkailuun.
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Pientä orastavaa kiinnostusta maksaa 
lisäseurannasta löytyy

Vastaajien maksuhalukkuus osallistua vesienseuran-
taan vapaaehtoisen vesienseurantamaksun muodossa oli 
vähäistä. Kaikista vastaajista vain alle kaksi prosenttia 
olisi suoraan valmis maksamaan seurannan lisäämisestä 
alueella, kun taas 63 prosenttia vastaajista vastasi suoraan 
kieltävästi. Kuitenkin 35 prosenttia vastaajista olisi valmis 
harkitsemaan maksamista (Kuva 4). Vastaajien keskuu-
dessa merkittävimpiä maksuhalukkuutta selittäviä tekijöitä 
olivat mm. vastaajien sukupuoli (naiset), korkea koulutus-
taso sekä halu saada lisää tietoa vesistöistä. Tämä analy-
soitiin logistisella regressioanalyysillä (ks. Taulukko 1).

Tärkeimmiksi syiksi halukkuudelleen maksaa vesienseu-
rantamaksua vastaajat ilmoittivat sen, että he uskoivat lisä-
seurannan tuottavan hyödyllistä tietoa vesien tilan paran-
tamiseksi (Kuva 5). 

Kuva 4. Vastaajien halukkuus maksaa vuosittaista vesienseurantamaksua, jolla katettaisiin Piipsanjoen valuma-alueelle 
suunniteltu kuuden vuoden vesistötutkimusohjelma, oli heikkoa (n = 123). Sen sijaan vastaajista enemmistö suhtautuu 
myönteisesti ajatukseen vapaaehtoisesta toiminnasta vesistöjen seurannan tai kunnostustoimien hyväksi (n = 121).

Kuva 5. Positiivisesti vapaaehtoiseen vesienhoitomaksuun suhtautuvien mielipiteitä siitä, miksi he olisivat valmiita 
maksamaan vesistöseurannan laajentamisesta Piipsanjoen valuma-alueella.

Taulukko 1. Vastaajan maksuhalukkuutta selittä-
vä binäärinen regressiomalli ja sille estimoidut kertoi-
met. Vastaajien keskuudessa merkittävimpiä maksu-
halukkuutta selittäviä tekijöitä olivat mm. vastaajien 
sukupuoli (Nainen), korkea koulutustaso (Korkea koulu-
tus) sekä halu saada lisää tietoa vesistöistä (Lisätietoa). 
Selitettävänä muuttujana vastaajan halukkuus maksaa 
lisäseurannasta (1=maksaisi, 0=ei maksaisi). df (vapaus-
asteet) = 3, N (havaintojen lukumäärä) = 122.

β Keski-
virhe

Testi-
suure 
Wald

Sig.

Vakio  −2,364  0,49  23,223  0,000***

Nainen  0,74  0,429  2,975  0,085

Korkea koulutus  1,262  0,611  4,263  0,039*

Lisätietoa  1,653  0,479  11,927  0,001**

*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001
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Moni kokisi tärkeäksi päästä maksun kautta edistämään 
myös kestävää vesien käyttöä ja ympäristövastuullisuutta. 
Tämän lisäksi maksun uskottiin mahdollistavan mm. 
tehokkaamman vesienhoidon (Kuva 5). Vapaaehtoiseen 
vesienseurantamaksuun kielteisesti suhtautuvien keskuu-
dessa suurin osa vastasi syyksi, etteivät he halua seuran-
nasta itselleen ylimääräisiä kustannuksia, ja että heidän 
mielestään yhteiskunnan pitäisi pystyä kattamaan seuran-
nasta aiheutuvat kulut (Kuva 6).

Halukkuutta vapaaehtoistoimintaan 
vesiensuojelun hyväksi voisi löytyä

Vaikka vastaajat eivät innostuneet vapaaehtoisesta 
vesienseurantamaksusta, löytyi vastaajien keskuudesta 
kuitenkin kiinnostusta osallistua vesistöjen seurantaan 
tai kunnostustoimiin muulla tavoin. Lähes viidesosa 
vastaajista olisi valmis ja 43 prosenttia mahdollisesti 
valmis osallistumaan vapaaehtoistyöhön (Kuva 4). 
Vastaajien keskuudessa osallistumishalukkuus oli 
todennäköisempää, jos vastaaja oli mies, käytti vesistöjä 
vapaa-ajallaan kalastukseen ja halusi lisätietoa vesistöjen 
seurannasta. Vapaaehtoistoiminnan halukkuus ei kuiten-
kaan ollut riippuvainen siitä oliko vastaaja viljelijä tai 
metsätalousyrittäjä.

Analyysi tehtiin järjestyksellisellä regressioanalyysillä (ks. 
Taulukko 2). Eniten kiinnostusta vastaajien keskuu-
dessa herätti mahdollisuus osallistua itse lähivesien tark-
kailuun, eli esimerkiksi toimia vapaaehtoisena näkösy-
vyyden tarkkailijana tai vapaaehtoisena vesinäytteiden 
ottajana. Vastaajista 58 prosenttia olisi myös kiinnos-
tunut ja 32 prosenttia mahdollisesti kiinnostunut kuule-
maan enemmän omaa vesistöaluetta koskevaa lisätietoa.

Tutkimuksen johtopäätöksiä

Vesistöjen lähellä asuvat ihmiset ovat yleensä tietoisia 
lähivesistöjensä ongelmista. Halukkuus maksaa vesien 
seurannasta oli tässä Pohjois-Pohjanmaalla Piipsanjoen 
valuma-alueella toteutetussa kyselyssä kuitenkin vähäistä. 

Kuva 6. Kielteisesti vapaaehtoiseen vesienhoitomaksuun suhtautuvien mielipiteitä siitä, miksi he eivät ole valmiita 
maksamaan vesistöseurannan laajentamisesta Piipsanjoen valuma-alueella. Suuri enemmistö oli sitä mieltä, että 
yhteiskunnan pitäisi pystyä maksamaan seurannasta aiheutuvat kulut.

*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001

Taulukko 2. Seurantahalukkuutta selittävä järjestyk-
sellinen regressiomalli sekä sille estimoidut kertoimet. 
Vastaajien keskuudessa osallistumishalukkuus oli to-
dennäköisempää, jos vastaaja oli nuori (Ikä) mies (Suku-
puoli), käytti vesistöjä vapaa-ajallaan (Käyttää) kalas-
tukseen (Kalastaa), halusi lisätietoa vesistöjen seuran-
nasta (Tietoa) ja koki kyselyn aiheen mielenkiintoiseksi 
(Kiitettävä). Selitettävänä muuttujana vastaajan haluk-
kuus osallistua seurantaan (1=en, 2=ehkä, 3=kyllä). df = 6, 
N = 122.

Kerroin Keski-
virhe

Testisuure 
Wald

Sig.

Sukupuoli −0,591 0,226 6,802 0,009**

Ikä −0,012 0,007 2,954 0,086

Kiitettävä 0,554 0,306 3,283 0,07

Käyttää 0,758 0,233 10,599 0,001**

Tietoa 0,572 0,25 5,221 0,022*

Kalastaa 0,531 0,287 3,419 0,064
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Matalaa maksuhalukkuutta saattaa selittää se, että moni 
pitää jo olemassa olevaa tarkkailua ja seurantaa riittä-
vänä. Samalla moni kuitenkin vaikuttaisi uskovan, että 
lisäseurannasta voitaisiin saada lisähyötyä vesienhoidon 
tueksi. Tätä ristiriitaa selittänee, että asukkaat kokevat 
yleisesti yhteiskunnan velvollisuudeksi rahoittaa vesis-
töjen seurannasta aiheutuvia kuluja.

Vesistöjen lähellä asuvilta kansalaisilta saattaisi löytyä 
enemmänkin halua toimia vesiensuojelun hyväksi vapaa-
ehtoistoiminnan kautta, mikäli sopivia tilaisuuksia ja 
tapoja osallistumiseen olisi enemmän. Halukkuutta 
vapaaehtoistoimintaan voisi mahdollisesti käyttää 
pohjana toimijalähtöisiä vesistöjen seurantamalleja kehi-
tettäessä. Tehokkaampi tiedotus paikallisista vesistöistä 
sekä niihin kohdistuvista vapaaehtoistoimintamah-
dollisuuksista voisi tuoda enemmän ihmisiä mukaan 
vesiensuojeluun. Samalla myös eri toimijoiden moti-
vaatiota ja tavoitteita omaehtoiseen seurantaan liit-
tyen kannattaisi edelleen selvittää, jotta viranomaiset 
voisivat tehokkaammin innostaa ja osallistaa kansalaisia 
ympäristönsuojelutyöhön.

Alhaisen vastausprosentin vuoksi Piipsanjoen alueen 
kyselyn tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina, 
mutta selkeän jatkotutkimustarpeen herättelijänä. 
Vastaavanlaisen kyselyn tekeminen laajemmalle kohde-
joukolle toisikin tärkeää lisätietoa aiheeseen. Valuma-
alueiden eri toimijoiden osallistaminen vesistöjen seuran-
taan ja hoitoon voisi olla merkittävä ja toiminnan jatku-
vuutta tuottava voimavara vesistöjen tilan parantamiseen 
tähtäävissä toimissa nyt ja tulevaisuudessa. 

Kokemukset ja opit jatkoon

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa 
Suomessa kansalaisten osallistumishalukkuutta 

vapaaehtoiseen vesistöjen tilan seurantaan valitulla 
valuma-alueella.

Pohjois-Pohjanmaan Piipsanjoen valuma-alueen 
asukkaat ovat tietoisia lähivesiensä huonosta tilasta. 
Suurin osa kyselyn vastaajista kuitenkin koki nykyi-
sen seurannan ja tarkkailun olevan riittävää, joskin 
moni myös uskoi, että lisäseuranta voisi hyödyttää 
vesienhoitoa.

Kolmasosa vastaajista olikin valmis harkitsemaan 
vapaaehtoista vesienseurantamaksua, mutta 
selvästi useampi olisi valmis osallistumaan lähi-
vesistöjensä tilan seurantaan tai mahdollisiin 
kunnostustoimiin muutoin kuin rahallisesti vapaa-
ehtoistyöhön kautta. Moni toivoi myös saavansa 
enemmän lisätietoa lähivesistöjensä tilasta.

Maa- ja metsätalouden yrittäjille sekä muille 
vesistöjen käyttäjille toivottiin yleisesti enemmän 
mahdollisuuksia osallistua vesien seurantaan ja 
tarkkailuun.

Toimijalähtöisen seurannan edistämiseksi tule-
vaisuudessa olisi tärkeää selvittää laajemmin niitä 
taustatekijöitä, jotka vaikuttavat kansalaisten 
halukkuuteen osallistua vesiensuojeluun joko 
vapaaehtoisen vesienseurantamaksun tai vapaa-
ehtoistoiminnan kautta.
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Water – From Source to 
Tap” on lokakuussa 
2016 avatun ICEn 
Infrastructure Learning 

Hubin (ILH) neljäs näyttely. VisitEng-
landin palkitsema ILH on interaktiivinen 
näyttely- ja oppimiskeskus, jonne opet-
tajat voivat tulla pienimpienkin koulu-
laisten ja perheet lasten kanssa. Mutta se 
palvelee myös jo alalla olevia insinöörejä, 
tulevia insinöörejä ja kaikista insinööri-
tieteistä kiinnostuneita. ICEn vaikutta-

vaan toisen kerroksen kirjastotilaan sijoi-
tetun keskuksen näyttelyt hyödyntävät 
monenlaista näyttelytekniikkaa virtuaa-
litodellisuutta myöten.

Näyttely jatkaa ILH:n edellisen näyt-
telyn ”Invisible Superheroes” teemaa eli 
näkymättömien sankareiden – insinöö-
rien – meidän jokaisen arkeen vaikut-
tavan työn esittelyä. Vesirakentamiseen 
monipuolisesti keskittyvä näyttely osuu 
yksiin Sir Joseph Bazalgetten, Lontoon 

Lontoo: lapsiystävällinen 
näyttely vesirakentamisesta

KATRIINA ETHOLÉN
e-mail: ketholen@saunalahti.fi

Kirjoittaja on vapaa 
toimittaja, jonka aihepiiriin 
kuuluvat mm. teollisuuden 
ja infrastruktuurin historia. 
Muita kirjoituksia löytyy 
blogista*

* https://talesfromthebraziersgrotto.wordpress.com/

Lontoossa avattiin maaliskuussa maailman vesipäivänä näyttely ”Water 
– From Source to Tap”. Vuonna 1818 perustetun Institution of Civil 
Engineersin (ICE) päämajassa Lontoon Westminsterissä esillä oleva näyt-
tely on suunnattu kaikille ikään katsomatta. Syksyllä ehtii katsomaan myös 
kahta muuta näyttelyä, joista toinen kertoo Lontoon kadonneista joista ja 
toinen maanalaisesta Lontoosta.

Näyttelystä löytyy myös puuhatila perheen pienimmille. Täällä esitettävät videot on tehty lapsia ajatellen. 
Kuva: Institution of Civil Engineers.
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viemäri järjestelmän puolitoistasataa vuotta sitten uudis-
taneen insinöörin syntymän 200-vuotisjuhlavuoteen. 
Näyttelyssä onkin erillinen osio omistettu Bazalgettelle. 
Bazalgette toimi myös jonkin aikaa ICEn presidenttinä, ja 
rakennuksesta löytyy hänen nimeään kantava kokoustila.

Bazalgette on liitetty myös ICEn Superheroes-sarjaan 
nimellä Captain Sanitation. Näyttely pyrkii sarjakuvallisin 
keinoin herättämään lasten mielenkiinnon. Näyttelyllä 
on myös kasvattava tarkoitus, ja se tarjoaa ajattelemisen 
aihetta myös uraa pohtiville nuorille. Vaikka näyttely on 
rakennettu lapsiin ja nuoriin vetoavaksi, se on oiva kohde 
kaikille, joita vesirakentaminen kiinnostaa.

Mikäli Bazalgette Captain Sanitationin hahmona edustaa 
historiaa, niin nykyaikaa edustanee Fatberg-hirviö. 
Tämä liittyy viime vuosina paljon julkisuutta saaneeseen 
Lontoon viemäriverkostosta löytyneeseen ennätyskokoi-
seen rasvavuoreen. Don’t Feed The Fatberg -teksti muis-
tuttaa näyttelyvieraita siitä, mitä WC-pönttöön saa laittaa 
ja mitä ei.

Näyttely ei kuitenkaan keskity Lontooseen tai edes 
Isoon-Britanniaan, vaan se esittelee vesirakentamista eri 
muodoissa ympäri maailman sekä alan kohtaamia haas-
teita, joita mm. väestönkasvu ja ilmastonmuutos tuovat 
muassaan.

Infrastructure Learning Hub sijaitsee ICEn toisen kerroksen vaikuttavassa kirjastotilassa. Näyttely kannustaa 
kestävään ajatteluun tarjoamalla mahdollisuuden oman vesipullon uudelleen täyttämiseen.  
Kuva: Institution of Civil Engineers.

Näyttelystä löytyy myös Fatberg-hirviö muistut-
tamassa siitä, mitä tapahtuu, jos vessanpöntös-
tä vetää alas jotain sinne kuulumatonta. Kuva: 
Institution of Civil Engineers.
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Se esittelee patoja ja kanavia, 
käsittele teemoja kuten kastelua, 
kuivatusta, vesivoiman käyttöä 
ja rannikkoalueiden hoitoon 
liittyviä asioita, mutta se ottaa 
myös ihmisläheisen lähesty-
mistavan esittelemällä esimer-
kiksi Raleigh International ja 
WaterAid -kansalaisjärjestöt.

Näyttelytilasta löytyy myös 
lapsille tarkoitettu puuha-alue, 
ja siellä näytettävät videot, kuten 
vuonna 2014 GSF-palkittu 
(Global Sustainability Film) 
”You Poo Too”, on suun-
nattu juuri nuoremmille 
näyttelyvieraille.

Vesirakentamista suuressa 
mittakaavassa

ICEn verkkosivulla näyttelyyn voi tutustua myös virtuaa-
lisesti, mikäli Lontoon-matkaa ei ole näköpiirissä ennen 
näyttelyn loppumista. Siellä voi katsella mm. näyttelyn 
videomateriaalia. Videoissa käsitellään esimerkiksi sitä, 
miksi hurrikaani Katrina sai niin paljon tuhoa aikaiseksi 
New Orleansissa ja mitä on tehty katastrofi n toistumisen 
ehkäisemiseksi, kerrotaan Manchesterin laivakanavasta, 
Assuanin padosta ja Thames Barrierista, Intian kastelujär-
jestelmistä, Joseph Bazalgettesta ja viemäreistä sekä parhail-
laan rakenteilla olevasta Thames Tideway Tunnelista.

25 kilometriä pitkä ja halkaisijaltaan 7,2  metriä oleva 
Thames Tideway Tunnel rakennetaan, koska Bazalgetten 
neljän miljoonan asukkaan kaupungille mitoitetun 
muuten hyvässä kunnossa olevan viemäriverkoston kapa-
siteetti ei pysty enää käsittelemään nyky-Lontoon jätevesiä. 
Sadesäällä käsittelemättömän jäteveden ja sadeveden sekoi-
tusta joudutaan laskemaan valtavat määrät Thamesiin. 
Ongelmallisimmat ylivuotoalueet liitetään uuteen tunne-
liin, joka myös pystyy varastoimaan jätevettä tarpeen vaati-
essa. Tunnelin rakentaminen alkoi tammikuussa 2016.

Thames Tideway Tunnel on kolmas osanen koko valta-
vassa projektissa. Viiden jätevedenpuhdistamon puhdistus-
kapasiteetin lisääminen saatiin päätökseen vuonna 2014. 
Tammikuussa 2016 puolestaan avattiin Abbey Millsin 
jätevesipumppaamon ja Bectonin jätevedenpuhdistamon 
välinen lähes seitsemän kilometrin pituinen Lee Tunnel, 
joka nappaa nyt mukaansa Abbey Millsin ylivuodot. 
Aiemmin ne oli laskettu Thamesin sivujokeen, Leaan 
(tunnetaan myös nimellä Lee).

Thames Tideway Tunnel noudattaa suureksi osaksi 
Thamesjoen reittiä, mutta Limehousesta sen kulku 
suuntautuu kohti Abbey Millsin pumppaamoa. Täällä 
se yhdistyy Lee Tunneliin, jossa molempien tunnelien 
keräämät hule- ja jätevedet jatkavat kulkuaan Bectoniin 
puhdistettaviksi. Kun Thames Tideway Tunnel valmistuu, 
tunneli pystyy varastoimaan ja kuljettamaan suurimman 
osan kaikista aiemmin ylivuotoina jokiin laskettavista 
vesistä puhdistettavaksi. Maan suurimman vesiraken-
nusprojektin – sitten Bazalgetten aikojen – on tarkoitus 
valmistua vuonna 2024.

Thames Tideway Tunnelista ilmestyi keväällä projektissa 
itse mukana olevan Phil Striden seikkaperäisesti hanketta 
kuvaava teos lupaprosessikiemuroita ja toisinaan erittäin 
vihamielisten kansalaisten kohtaamisia unohtamatta. 
Esipuheen siihen on kirjoittanut Sir Joseph Bazalgetten 
jälkeläinen, Sir Peter Bazalgette.

Thames Tideway Tunnelista ei voine puhua mainitse-
matta Bazalgettea. Hänen nimensä löytyy rakentavan 
tahon virallisessa nimessä (Bazalgette Tunnel Limited), ja 
kuten kirjassakin todetaan, tunnelin avaamisen toivotaan 
herättävän uuden mielenkiinnon häntä kohtaan. Niin 
keskeinen tekijä hän hankkeessa tavallaan on.

Tämä näyttely keskittyy kuitenkin menneisyyttä enemmän 
nykymaailman haasteisiin. Insinööritieteen historia ja 
ICEn historia esitetään elokuvien välityksellä näyttelyn 
pienessä ”elokuvateatterissa”.

Sir Joseph Bazalgette on saanut ansaitusti oman osionsa näyttelystä. 
Kuva: Institution of Civil Engineers.
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Kaksi muuta näyttelyä maanalaisesta Lontoosta

Tämä ei ole ainoa näyttely, joka kiinnostanee alan ihmisiä. 
London Metropolitan Archives kunnioittaa Bazalgettea 
joulukuun alkuun asti esillä olevalla näyttelyllään ”Under 
Ground London” ja Museum of London Docklandsissa 
on 27.10. asti näyttely “Secret Rivers”.

London Metropolitan Archivesin näyttely kertoo moni-
puolisesti Lontoon maanalaisesta maailmasta. Eri käyt-
tötarkoituksiin rakennetut tunnelit, tarpeettomiksi 
käyneet metroasemat, kryptat, ihmisen toiminnan tulok-
sena syntyneet luolat, katseilta kadonneet joet, väestö-
suojat, raidetiet, mukavuuslaitokset ja jopa asumukset 
sekä tietysti viemärit ja puhtaan veden jakelu tuodaan 
niin sanotusti maan pinnalle. Näyttelyssä esitellään myös 
dokumentteja toteutumattomista hankkeista. Materiaali 
on peräisin järjestävän tahon omista arkistoista. Vaikka 
näyttely on melko pienessä aulatilassa (ja siihen johtavassa 
portaikossa), niin siihen tutustumiseen kannattaa varata 
aikaa, sillä monipuoliseen ja mielenkiintoiseen videoma-
teriaaliin, valokuviin, karttoihin ja lyhytelokuviin tutus-
tuminen vie aikaa.

Museum of London Docklandsin näyttely keskittyy 
puolestaan jokiin, jotka suurimmaksi osaksi ovat kadon-
neet näkyvistä. Näyttelyn aloittaa näistä tunnetuin, 
Fleetjoki, joka on antanut nimensä myös Fleet Streetille. 
Lontoon kasvaessa joki alkoi muuttua yhä enemmän lika-
viemäriksi, ja 1700-luvulla se katettiin. Näin alkoi sen 
tie varsinaiseksi viemäriksi. Vaikuttava videoinstallaatio 
vie näyttelyvieraan suoraan keskelle entisen joen nykyole-
musta, viemäriin.

Näyttelyssä kerrotaan näistä joista myös taiteen keinoin 
sekä myös ei-niin-tosissaan otettavista ”hankkeista”, joiden 
tarkoituksena olisi palauttaa nykyään niin ikään viemäri-
verkostoon kuuluvat Effra ja Tyburn näkyviksi, Lontoon 
kaupunkikuvaa elävöittäviksi joiksi. Effran kohdalla kyse 
on ollut Platform-nimisen taideryhmän tempauksesta, 
Tyburnin esille kaivamista puolestaan haikailee Tyburn 
Angling Society. Tyburn-hankkeen toteuttaminen tarkoit-
taisi tosin monien rakennusten kuten Buckinghamin 
palatsin purkamista jokiuoman tieltä. Näyttely kertoo 
toki myös vakavammista projekteista, kuten Wandle- ja 
Leajokien onnistuneista ennallistamishankkeista. 

Lukuvinkki
Phil Stride: The Thames Tideway Tunnel. Preventing Another Great Stink. 
The History Press, 2019.

Näyttelyt

Water – From Source to Tap, 28.2.2020 asti.

Institution of Civil Engineers, One Great George 
Street, Westminster, Lontoo.

Avoinna ma-pe 10-17 (ei kansallisina 
vapaapäivinä).

Näyttelyyn voi tutustua virtuaalisesti täällä: 
https://www.ice.org.uk/events/exhibitions/water-exhibition.

Under Ground London, 4.12. 2019 asti.

London Metropolitan Archives

40 Northampton Road, Clerkenwell

Avoinna ma, ti, to 9.30-16.45, ke 9.30-19.30, 
suljettu 1.-18.11., tarkemmat tiedot näyttelystä 
ja poikkeavista aukioloajoista kaupungin sivujen 
kautta: https://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/.

Secret Rivers, 27.10.2019 asti.

Museum of London Docklands.

No. 1 Warehouse, West India Quay, Limehouse.

Avoinna päivittäin 10-18.

Fleetjoki on yksi Lontoon joista, josta on myöhemmin tullut 
osa kaupungin viemäriverkostoa. Tässä Fleet Sewer Cubitt 
Streetin kohdalla Kings Crossin alueella. Kuva: London Met-
ropolitan Archives/City of London Corporation.
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Käytössä on useita perin-
teisiä menetelmiä tulvava-
hinkojen estämiseksi. On 
rakennettu tulvapenke-

reitä, tulva-altaita, tulvatasanteita ja 
tehty ruoppauksia. Suomessa on viime 
aikoina kokeiltu aivan uutta mene-
telmää Salon kaupungin lävitse virtaa-
valla Uskelanjoella. Uskelanjoki on 
poikkeuksellinen joki tulvien esiin-
tymisen kannalta. Salon kaupunkia 
uhkaavan tulvariskin aiheuttaa lähes 
pelkästään jokijäiden liikkeellelähdön 
seurauksena syntyvä jääpatotulvati-

lanne. Perinteisten keväisten jääpato-
tulvien lisäksi nykyään lähes vuosittain 
esiintyy tulvia myös keskellä talvea, 
jolloin lämpimien ja sateisten sääjak-
sojen aikana tapahtuu lumen sula-
mista ja siitä johtuvaa tulvimista, jäiden 
lähtöä ja jääpatojen muodostumista. 
Ilmastonmuutoksen seurauksena ilmiö 
tulee toistumaan yhä useammin.

Vuonna 2011 Salon kaupunki ja 
Varsinais-Suomen ELY-keskus käyn-
nistivät tulvasuojeluhankkeen käyt-
täen mallina Yhdysvalloissa tutkittuja 

Jäidenpidätysrakenteilla 
tulvavahinkojen torjuntaan

TIMO POHJAMO
toimitusjohtaja, Ecoriver Oy
e-mail: timo.pohjamo@ecoriver.fi

JUHA-PEKKA TRIIPPONEN
johtava vesitalousasiantuntija, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus
e-mail: juha-pekka.triipponen@ely-keskus.fi

Viime keväänä koettiin jälleen kevättulvan nousu ja suurtulvan uhkakuvat Pohjois-Suomessa ja 
muuallakin maamme tulvaherkillä alueilla. Suomessa on yli kaksikymmentä merkittävää tulvariski-
aluetta. Tulvan nousu taajamien keskustaan voi aiheuttaa kymmenien miljoonien eurojen vahingot.

Jäidenpidätysrakenteet Yyrönkoskella. Kuva: M. Huhtakallio
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jokeen rakennettuja jäidenpidätysrakenteita. Usein jäät 
muodostavat jääpadon Salon keskustaan ja jokisuulle, 
jolloin vesi voi nousta satoihin kiinteistöihin Salon 
keskustan ja meren välisellä alueella. Lisäksi joen ylittävät 
siltarakenteet voivat myös vaurioitua. Uudella menetel-
mällä hidastetaan tulvan aiheuttamaa jäiden kulkeutu-
mista joessa rakentamalla joen koskiin sopivin välein koko 
joen poikki betonista ja kivistä esterintamia. Rakenteet 
pysäyttävät tulvajäät ja estävät niiden pääsyn tulvahuipun 
aikaan kaupungin alueelle ja jokisuulle, jossa ne voivat 
muodostaa massiivisia jääpatoja ja aiheuttaa tulvimista.

Ensimmäisen esteen rakentaminen alkoi vuoden 2018 
tammikuussa Yyrönkoskella, joka sijaitsee noin 10 kilo-
metriä kaupungista ylävirtaan. Se valmistui ennen kevät-
tulvaa. Jäät lähtivät liikkeelle ennen suurinta tulvahuippua 
ja pysähtyivät kosken niskalle törmätessään esterakentee-
seen. Jo muutaman vuorokauden aika riitti haurastutta-
maan ja heikentämään tulvajäät ja ne rikkoutuivat ylit-
täessään kiviesteet. Hajonnut jäämassa kulkeutuu virran 
mukana hallitusti eikä muodosta enää pohjaan saakka 
ulottuvia kiinteitä jääpatoja. Jokeen on suunniteltu viiteen 
alimpaan koskeen jäidenpidätysrakenteet ja ne toteute-
taan käytännössä ainakin kolmeen tärkeimpään kohtee-
seen eli Yyrönkosken lisäksi myös Haukkalankoskeen ja 
Moisionkoskeen, joihin rakenteet valmistuvat vuoden 
2019 aikana.

Jotta jäät pysähtyisivät koskella, se vaatii raskasta raken-
netta. Yksittäisen pidätyselementin massa on yli 50 tonnia 
ja rakenteiden kokonaismassa yli 200 tonnia. Esterakenne 
tehdään betonista ja kivistä yhdistelmärakenteena siten, 
että pääosin vain kivet jäävät näkyviin. Tällä pyritään 
siihen, että koskessa oleva rakenne on mahdollisimman 
luonnonmukainen ja sopeutuu maisemaan. Sijoittelun 
tavoitteena on pidättää jäälauttoja alueille, joilla veden-

korkeuden nousu ei ole haitallista.  Lisäksi rakenteet 
sijoitetaan joessa paikalle, jonka yläpuolella on suvanto 
ja muodostuu laaja yhtenäinen jääkansi. Jäiden alkaessa 
liikkua yhtenäinen ja suurista lautoista muodostunut jää 
kiinnittyy rakenteisiin ensimmäisenä ja estää ylävirrasta 
saapuvan rikkoontuneen jäämassan kulun padon lävitse. 
Tulvavesi ohjataan rakennelman sivuilta tulvatasanteille ja 
edelleen alavirtaan.

Jäänpidätysrakenteita on tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa. 
Siellä on käytetty betoni- ja teräspaaluja, kivijärkäleistä 
ja betonista tehtyjä massiivisia pysäyttäjiä sekä erilaisia 
puomi- ja vaijerirakenteita. Useimmissa tapauksissa raken-
teilla on onnistuttu vähentämään jääpatotulvien aiheut-
tamia vahinkoja. Uskelanjoella käytettyä luonnonmu-
kaista rakennetyyppiä ei tiettävästi ole käytetty aikai-
semmin missään muualla.

Uskelanjoen alaosan kaikkiin viiteen suunnittelukohtee-
seen, joihin vaelluskaloilla on merestä vapaa vaellusyhteys, 
toteutetaan tulvasuojeluhankkeen yhteydessä kalatalou-
dellinen kunnostus. Kunnostustyössä kalojen asentoki-
viksi koskialueille asennettavat isot luonnonkivet toimivat 
jossain määrin samaan tapaan kuin varsinaiset jäänpidä-
tysrakenteet. Salon tulvasuojeluhanke edistää näin ollen 
merkittävällä tavalla sekä tulvariskien hallinnan että 
vesienhoidon tavoitteita. 

Kirjallisuus

M. Tuthill, Andrew & H.Lever, James. (2006). Design of Breakup Ice Control 
Structures. 39.

Spyros Beltaos. Progress in the study and management of river ice jams. 
Cold Regions Science and Technology 51 (2008) 2-19.

Jääpatotulva Salon kaupungissa vuonna 2011.Työmaakuva jäidenpidätysrakenteiden valmistamisesta. 
Kuva: T. Pohjamo
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Euroopan kuljetusmarkkinoilla on meneillään pitkän aika-
välin rakennemuutos, joka on vaikuttanut suuresti myös 
kemianteollisuuden toimitusketjuihin. Menestyminen 
tässä uudenlaisessa ympäristössä vaatii, että kaikki arvo-
ketjun toimijat joustavat ja tekevät hyvää yhteistyötä. 
Wido Waelput ja Minna Björkman Kemiralta kertovat, 
kuinka kustannukset voidaan pitää kilpailukykyisinä.

”Kuljettajista on pulaa, koska vanhemmat kuljettajat ovat 
saavuttaneet eläkeiän eivätkä nuoret enää pidä rekka-
kuskin ammattia houkuttelevana”, kertoo Kemiran EMEA-
alueen kaupallinen johtaja Wido Waelput. ”Nykyään on 
vaikea saada rekkoja silloin, kun niitä tarvitaan. Tämä on 
yhä suurempi ongelma kuljetusyhtiöille ja toimijoille ympäri 
Eurooppaa koko toimitusketjussa. Aiemmin pidettiin itses-
tään selvänä, että toimitukset tapahtuvat ajallaan, mutta 
nykyään sitä ei voida aina taata kohtuullisin kustannuksin.”

Kuljetuskustannukset ovat merkittävässä roolissa 
kemikaalimarkkinoilla. Kustannuspaineet ovat kasva-
neet alalla ylipäänsä, johtuen kuljettajapulasta, kasva-
neista raaka-ainekustannuksista ja sääntelyn lisääntymi-
sestä. ”Jos asiakas ostaa esimerkiksi noin 30 000 tonnia 
tuotteita, pelkästään kuljetuskustannukset voivat olla 
1–1,5 miljoonaa euroa etäisyydestä riippuen”, Wido 
huomauttaa. ”Jos voimme vähentää kustannuksia edes 
viisi prosenttia, säästämme huomattavia summia. 
Haluamme yhdessä asiakkaidemme ja toimittajiemme 
kanssa mahdollistaa tämän.”

TÄYDET KUORMAT JA STANDARDIPAKKAUKSET 
VÄHENTÄVÄT KUSTANNUKSIA
”Yksi tapa karsia kustannuksia on pyrkiä kuljettamaan 
täysiä kuormia. Voimme vähentää rekkojen määrää 
teillä ja suhteellisia kuljetuskustannuksia kasvattamalla 
tilausten vähimmäismääriä niin lähelle täysiä kuormia 
kuin mahdollista. Se on hyvä ratkaisu myös ympäristön 
kannalta”, Wido toteaa. ”Myös standardoiduista pakkauk-
sista voi olla apua, koska ne tehostavat lastaamista.”

”Lisäksi kuormien purkuaikoja pitää noudattaa. Yleensä 
rekkojen lasti on purettava kahden tunnin kuluessa siitä, 
kun ne saapuvat asiakkaan toimipaikkaan. Jos aikaa 
kuuluu enemmän, on maksettava seisontakorvauksia”, 
kertoo Minna Björkman, joka vastaa Kemiran EMEA-
alueen toimitusketjujen hallinnasta.

”JUURI AJALLAAN” VENYY HELPOSTI 
MYÖHÄSTYMISEKSI
Jos haluaa pitää kustannukset kurissa, on vältettävä 
kiireellisiä toimituksia. Ne voivat käydä hyvin kalliiksi 
ja joskus kuljetus ei järjesty ollenkaan, jos saatavilla 
ei ole sopivaa kalustoa. ”Logistiikka-alalla on nykyään 
kapasiteettiongelmia. Jos me yhtäkkiä saamme paljon 
kiireellisiä tilauksia, meidän on hankittava kuljetus spot-
markkinoilta, mikä on paljon kalliimpaa. Mitä paremmin 
voimme ennakoida tilaukset, sitä paremmin voimme 
hallita kustannuksia”, Minna selittää. ”Solmimme 
mieluiten kumppanuuksia logistiikkatoimijoiden kanssa 
pitääksemme kustannukset mahdollisimman alhai-
sina. Näin voimme myös neuvotella paremmat hinnat 
asiakkaillemme.”

”Vaikka japanilainen JIT (just-in-time) -malli toimii edel-
leen, tuotteita ei ole aina saatavilla ja liikenteen määrän 
vuoksi ’juuri ajallaan’ onkin usein liian myöhään”, Wido 
huomauttaa.  ”Siksi toimitusten huolellisempi suunnittelu 
voi todellakin kannattaa”, Minna sanoo. ”Toimituksia ei 
kannata sopia loma-ajoille, koska muina aikoina kustan-
nukset ovat alhaisemmat ja teillä on vähemmän liiken-
nettä. Alueilla, joilla on runsaasti liikennettä, yritykset 
voivat pitää kustannukset kurissa hoitamalla kuljetukset 
ruuhka-aikojen ulkopuolella ja välttämällä viikonloppuja, 
koska silloin kustannukset ovat poikkeuksellisen suuret. 
Jos voi joustaa toimitusajoissa, voi saavuttaa huomattavia 
säästöjä”, hän toteaa.

ÄLYKKÄILLÄ RATKAISUILLA TEHOKKAAMPAA 
VARASTOINTIA
Tuotteiden varastoiminen toimipaikassa tai suuremmat 
säiliöt voivat auttaa asiakkaita välttämään sen, että 
pieniä määriä täytyy kuljettaa usein tai pitää järjestää 
kalliita tilapäiskuljetuksia. Innovatiiviset digitaaliset 
palvelut voivat myös auttaa toiminnan tehostamisessa. 
”Tarjoamme teknologioita, jotka tehostavat kemikaa-
litoimitusten suunnittelua. Tästä esimerkki on Kemira 
KemConnect™ VMI -varastonhallintaratkaisu”, Wido 
kertoo. ”Ratkaisun avulla tiedämme tarkemmin, milloin 
asiakkaat tarvitsevat tuotteita, eivätkä tilaukset tule enää 
yllätyksenä. Logistiikkakustannusten optimoinnin lisäksi 
on myös muita keinoja hallinnoida kokonaiskustannuksia 
tehokkaammin. Voimme esimerkiksi solmia tulos/perfor-
manssiperusteisia yhteistyösopimuksia. Nämä tuottavat 
asiakkaille enemmän arvoa kuin keskittyminen pelkäs-
tään halvimpiin kemikaalihintoihin.”

YHTEISTYÖLLÄ LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET KURIIN
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MONITOR2020-ohjelman asetti ympä-
ristöministeriö keväällä 2013, ja koor-
dinaatiosta vastaa Suomen ympäristö-
keskus SYKE. Tavoitteena on uudistaa 

ympäristön seurannat asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi, 
sekä myös poistaa erillisten seurantojen päällekkäisyydet, 
yhdentää erillisseurannat toiminnallisesti yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi ja muuttaa parhaiksi havaitut käytännöt 
seurannan yleisiksi toimintatavoiksi.

Ympäristöministeriö järjesti toukokuussa Ympäristötieto 
eilen, tänään, huomenna -seminaarin, jossa hankkeen 
eri osapuolet esittelivät tuloksia ja kehitettyjä ratkaisuja. 
Seminaarissa pidettiin myös ympäristötiedon näyttely, 
jossa tuotteiden ja palvelujen kehittäjät vastasivat kiinnos-
tuneiden kysymyksiin ja esittelivät tuotteiden toimintaa. 
Tilaisuuden avasi SYKE:n pääjohtaja Lea Kauppi.

Avauspuheenvuorossaan Lea Kauppi totesi ohjelman 
käynnistäneen laajemman prosessin ympäristötiedon 
ympärillä ja että Suomi on kansainvälisesti vertailtuna 
päässyt nopeasti kehityksen eturintamaan.

”Suurimpana asiana on ohjelmassa tullut esille, että tiedon 
käytön näkökulma on korostunut. Olemme puhuneet 
koko ajan tiedonhallinnan koko ketjusta, mutta lopulta 
tärkeintä on muistaa mihin tarkoituksiin tietoa tullaan 
käyttämään”, pääjohtaja Kauppi sanoo. 

Esitelmissä käytiin laajasti läpi tämän hetken ympäristö-
tiedon keräämistä, käsittelyä ja kehitettyjä työkaluja sekä 
luotiin katsaus tulevaisuuteen, miltä ympäristötiedon 
palvelut ja sovellukset näyttävät 2030-luvulla.

Seminaarin esitelmät löytyvät Suomen ympäristökes-
kuksen verkkosivuilta www.syke.fi (> Tutkimus & kehittäminen 

> Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristöseurannoista 

informaation yhdistämiseen: MONITOR 2020 - laatua, palvelukykyä ja 

vaikuttavuutta > Ympäristö eilen, tänään, huomenna -seminaarin aineistot). 
Skannaa kännykälläsi oheinen QR-koodi !

Tausta-aineistoa aiheesta löytyy myös Vesitalouslehden 
numerosta 4/2018. 

Ympäristötiedon seminaari 
kokosi yhteen MONITOR-
ohjelman tuloksia
Ympäristöseurantojen uudistaminen ja tehostaminen ovat MONITOR2020-ohjelman keskeiset tavoit-
teet. Ohjelma alkaa lähestyä loppuaan on aika arvioida mitä ohjelmassa on saatu aikaan. Hankkeen 
loppuseminaarissa esiteltiin tehtyä kehitystyötä, uusia menetelmiä ja tulevaisuuden näkymiä.

Ohjelmajohtaja Juhani Kettunen kertoi, kuinka kou-
lujen oppilaat on otettu mukaan ympäristötiedon 
tuottamiseen.
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Hiitolanjoki virtaa Etelä-Karjalassa, Simpe-
leen Kivijärvestä Laatokkaan. Sen pituus on 
53  kilometriä, josta 9  kilometriä Suomen 
puolella. Hiitolanjoen kosket on valjas-

tettu sähköntuotantoon. Suomen puolella olevat voima-
laitokset, Kangaskoski, Lahnasenkoski ja Ritakoski, on 
rakennettu vuosina 1910–1925. Lisäksi yläjuoksulla 
Metsä Board Oyj:n Simpeleen tehtaan alueella sijaitsee 
Juvankosken voimalaitos, jolla säännöstellään Simpele-
järveä. Näiden neljän voimalaitoksen teho yhteensä on 
noin 2,5 MW.

Ennen voimalaitosten rakentamista Laatokan järvilohi 
ja taimen nousivat Hiitolanjokea aina Juvankoskelle 
saakka sekä vesistön läntistä haaraa Silasmusjokea pitkin 
Silasmusjärveen ja Torsanjärviin. Nykyisin lohen nouse-

minen katkeaa Kangaskosken voimalaitokseen, joka patoi-
neen muodostaa joen alimman vaellusesteen. Hiitolanjoki 
on Suomen ainoa joki, jossa esiintyy luonnonvarainen 
järvilohikanta. Hiitolanjoen Venäjänpuoleisella osalla 
viimeiset vaellusesteet on poistettu jo vuonna 2001.

Ainutlaatuinen hanke Suomessa
Hiitolanjoen vesistön koskia on kunnostettu laajasti 
viimeisen 20 vuoden aikana, sisältäen mm. Hiitolanjoen 
vapaat kosket ja Silasmusjoen kosket. Sen sijaan voima-
laitoksille edellytettyjen kalateiden rakentaminen ei 
edennyt. Kalateiden rakentamisen on arvioitu olevan liian 
kallista suhteessa sähköntuotannosta saataviin tuottoihin, 
ja ennallistamishanke lähtikin nopeasti eteenpäin, kun 
vaatimus kalateiden rakentamisesta tuli lainvoimaiseksi.

Hiitolanjoen koskien 
ennallistaminen käyntiin
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on sopinut ostavansa Hiitolanjoen viimeisetkin sähköntuotantoon 
valjastetut vesivoimalaitokset, Kangaskosken ja Ritakosken. Lahnasenkosken voimalaitos siirtyi säätiön 
haltuun vuonna 2017. Kaikki kolme voimalaitosta lakkautetaan ja niiden paikalla olevat kosket ennal-
listetaan. Näin vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron käynnistyminen Hiitolanjoen vesistön 
Suomen puoleisella osalla tulee mahdolliseksi.

Hiitolanjoki ,Rautjärvi, Simpele. 
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Koskien ennallistamiseen tarvittava rahoitus saatiin 
kokoon valtion ja yksityisten lahjoittajien yhteisenä 
ponnistuksena. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
3,2 miljoonaa euroa ja työt on tarkoitus saattaa päätökseen 
vuoteen 2023 mennessä. Hiitolanjoen koskien vapautta-
minen vesivoimatuotannosta on hankkeena ensimmäinen 
laatuaan Suomessa.

Valtion panostus tapahtuu osana hallituksen kärkihan-
ketta vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen paran-
tamiseksi. Muut rahoittajat ovat WWF Suomi ja Lassi 
Leppinen säätiö, Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö, 
Rautjärven kunta, Simpeleen osuuspankki, Raija ja 
Ossi Tuuliaisen säätiö, Lähi-Tapiola, ELY-keskus, Etelä-
Karjalan liitto, Patagonia, Jasper Pääkkönen, Teemu 
Juutinen ja Ahti Invest sekä kaksi nimettömänä pysytte-
levää yksityishenkilöä.

Teknisesti haastava projekti
Vuonna 2017 hankitun Lahnasenkosken voimalai-
toksen purkaminen ja ennallistaminen on jo suunnitte-
luvaiheessa. Lupahakemussuunnitelma voimalaitoksen 
lakkauttamiseksi ja kosken ennallistamiseksi on tällä 
hetkellä Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä. 
Kaikkien kolmen voimalan purkamisen ja koskien ennal-
listamisen suunnitelmat on annettu Maveplan Oy:n 
tehtäväksi. 

”Kaikkien kolmen voimalan purkamisessa ja kosken 
ennallistamisessa on omat haasteensa. Jokainen paikka 

on muodoiltaan ja rakenteiltaan erilainen, ja sen takia 
niin lohen nousemiseen kuin maisemallisiin arvoihin liit-
tyvät vaatimukset vaihtelevat. Toteutukseen vaikuttavat 
myös voimalaitosrakennusten historialliset arvot sekä joen 
pohjasedimenttiin kertynyt elohopea, jonka lähteminen 
liikkeelle virtauksen mukana on kaikissa tilanteissa estet-
tävä”, sanoo vesistöyksikön päällikkö, diplomi-insinööri 
Hannu Alatalo Maveplanilta.

Hannu Alatalolla on vuosikymmenien kokemus sekä 
kalateiden rakentamisesta että koskien ennallistamisesta. 
Alatalon mukaan Hiitolanjoen koskien ennallistaminen 
on teknisesti erittäin haastava projekti, jota ei voi luon-
nehtia pelkäksi patojen purkamiseksi. Monia paikkoja on 
myös rakennettava kokonaan uudelleen. Eräänä vaikut-
tavana tekijänä on myös voimalaitosrakennusten suojele-
minen. Esimerkiksi Lahnasenkoski on tiettävästi Suomen 
vanhin puurakenteinen vesivoimalaitos.

”Kangaskosken kohde muistuttaa hyvin pitkälle 1990-
luvulla suunnittelemaani Kärnänkosken ennallista-
mista Viitasaarella. Kyseessä oli ensimmäinen merkittävä 
luvalla lakkautettu ja ennallistettu voimalaitos Suomessa. 
Ritakoskella erityispiirteenä ovat yläaltaassa oleva kallio-
pohja sekä jyrkkäluiskainen ratapenkka, jotka vaikut-
tavat suunnitteluun. Lahnasenkoskella suunnitelmana on 
rakentaa voimalapadon yläpuolelle pohjapato ja ennal-
listaa 150 metriä pitkä koskiuoma. Voimalarakennuksen 
yläpuolen uoma täytetään maalla, jolloin patoturvalli-
suus ei muodostu ongelmaksi ja historiallisesti arvokas 
rakennus voidaan säilyttää”, Alatalo kertoo. 

Juna ylittämässä Hiitolanjokea.
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A JANKOHTAISTA



Vesiyhdistys 50 vuotta

Suomen Vesiyhdistys ry. juhlii 50-vuotista 
taivaltaan yhdessä 70-vuotisjuhliaan viet-
tävän Maa- ja vesitekniikan Tuki ry:n kanssa 

Helsingin Säätytalolla perjantaina 25.10.2019 
klo 14 alkaen. 

Merkitsethän päivän kalenteriisi.

Juhlatilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki 
Vesiyhdistyksen jäsenet. 

Henkilökohtaiset kutsut lähetetään sähköpostissa.

Hajavesihuoltojaoston 
seminaari

Hajavesihuoltojaoston seminaari pide-
tään 9.12.2019 Säätytalolla Helsingissä. 
Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät 

Vesiyhdistyksen sivuilta. Aiheina mm. jäteveden 
mikrobiologiset riskit kaivovedelle, rakennusten 
vesi- ja viemärilaitteistojen vaikutukset kaivove-
delle, äärevien sääilmiöiden vaikutukset veden 
saatavuuteen, hajajätevesiasetuksen siirtymä-
kauden päättymisen jälkeisen valvonnan suunnit-
telu ja toteutus sekä vesihuollon rakennemuutos 
osuuskunnissa. Lisätietoa jaoston puheenjohtajalta: 
Sanna Vienonen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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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

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

 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

 JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Tehdään yhdessä 
maailman parasta 
vettä.

www.slatek.fi

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki 
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki 
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet 
Sekoittimet 
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet 
Flotaatioyksiköt 
Lamelliselkeyttimet 
Biologiset
puhdistamot

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h 
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h

 VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

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

 VESIKEMIKAALIT

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
kaiko@kaiko.fi 

Vuodonetsintälaitteet 

Vesimittarit 

Annostelupumput 

Venttiilit 

Vedenkäsittelylaitteet 



Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta  
ja suunnittelusta:

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

WSP (80 x 40)
Sweco (80 x 40)

Pöyry (80 x 70)

Ramboll (80x60)

Teollisuuden 
Vesi 80x70

johanlundberg

 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

www.poyry.fi
vaihde 010 3311

wsp.com

Vesihuollon ja
hulevesisuunnittelun

palvelut

Kaikki uudisasennus- ja saneerausmenetelmät



Maiju Lehtiniemi and Outi Setälä: Microplastics 
in Finnish waterways

The production of plastic has grown almost exponen-
tially since production began in the 1950s and 60s. 

The more plastic is produced and consumed, the more 
it ends up in the environment and waterways. We thus 
have in our hands a new environmental problem growing 
at a rapid rate.

Markus Sillanpää, Julia Talvitie and Hannu 
Kiviranta: Microplastics in household water?

In the Finnish household water examined, only a little 
microplastic was found. Water treatment processes 

efficiently eliminate particles from the raw water used 
to produce household water. No statistically signifi-
cant differences were found between bottled water and 
plumbing supply water.

Kalle Ryymin, Pauliina Salmi, Anna Karjalainen, 
Sonja Saviranta and Julia Talvitie: A disc filter 
stops microplastics efficiently at the wastewater 
treatment plant

Quite little is still know about the sources of micro-
plastics and their routes into the environment. 

Wastewater treatment plants are known to act as one route 
but also as an obstruction that prevents microplastics from 
getting into the environment. Although wastewater treat-
ment processes are not specifically designed to withhold 
microplastics, their ability to control flows of plastic has 
proved to be promising. The functioning of disc filters as 
a finishing touch in blocking microplastics was studied at 
the Nenäinniemi treatment plant in Jyväskylä.

Pietu Pankkonen, Olli Hakala and Julia Talvitie: 
Quality management of surface water and micro-
plastics research being developed simultaneously 
at Taivallahti in Helsinki

Microplastics in urban storm water runoff is a less 
known yet important research subject. To reduce the 

pollution load, a filtration device was designed and built in 
the coastal Taivallahti area of Helsinki where the manage-

ment of microplastic load and new sampling methods are 
studied simultaneously. The study provides information 
about microplastic quality and quantity in highly urban-
ized areas as well as the means to remove it. This research 
is part of a project funded by Smart & Clean Hule project 
and the City of Helsinki, and Microplastics in Finnish 
Waters project funded by the Academy of Finland.

Katri E. Tolonen, Virpi Lehtoranta, Sari Väisänen, 
Jaana Rintala, Riina Rahkila, Jukka Aroviita and 
Seppo Hellsten: Voluntary actors as a new resource 
for water protection in the future

Citizens’ participation in monitoring the state of the 
environment together with the authorities has gained 

positive results abroad. In Finland, the public’s willingness 
to participate in monitoring the state of the environment 
has barely been examined, particularly from the perspec-
tive of water protection. This project charted the willing-
ness of members of the public residing close to waterways 
to engage in voluntary water protection work.

Other articles

Outi Setälä: Plastics in water – research, 
regulation and other openings (Editorial)

Katriina Etholén: London: a child-friendly 
exhibition on hydraulic engineering

Timo Pohjamo and Juha-Pekka Triipponen: 
Preventing flood damage with ice-holding 
structures

Tapio Katko: Water supply education and 
research closer to the built environment

Jarmo Hukka: Was everything better in the 
future?

Pekka Pietilä: Water supply in other parts of 
Europe

Kari Hyytiäinen: An addition to the definition 
of a responsible smoker: responsibility for waste 
disposal
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Täydennys vastuullisen 
tupakoitsijan määritelmään: 

VASTUU JÄTEHUOLLOSTA

Yksittäinen tupakantumppi on pieni roska. 
Tumpin nielleelle eläimelle se voi aihe-
uttaa kärsimystä ja ennenaikaisen kuoleman. 
Luonnon tasapainoa tai ihmiskunnan hyvin-

vointia yksi pieni roska ei kuitenkaan hetkauta. Ongelma 
syntyy tumppien määrästä: joka vuosi ympäristöön päätyy 
4 500 miljardia uutta tumppia. Mittakaavasta saa käsi-

tyksen, jos kuvittelee tumppien jakaantuvan tasaisesti 
maapallon pinnalle. Silloin jokaiselle hehtaarille, Etelä-
manner ja merialueet mukaan lukien, päätyisi joka vuosi 
90 uutta tumppia.

Tupakantumppien haittavaikutukset ovat tiedossa. Eläimet 
voivat erehtyä luulemaan niitä ravinnoksi. Tumppien 

Tupakantumppi on maailman yleisin roska. Haitat ympäristölle ja yhteiskunnalle ovat hyvin tiedossa. 
Nykyinen asenneympäristö ja suhtautumisemme pieneen roskaan ei kuitenkaan edistä roskaantumi-
sen vähenemistä.
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mukana luontoympäristöihin ja eläinten elimistöön päätyy 
haitta-aineita ja raskasmetalleja: kadmiumia, arsenikkia 
ja lyijyä, joita filtteri tupakansavusta suodattaa. Filtteri 
valmistetaan selluloosa-asetaattista, joka vuosikymmenten 
kuluessa vähitellen hajoaa mikromuoviksi ja leviää laajalle 
erityisesti vesistöissä. Mikromuovit sitovat ympäristö-
myrkkyjä, jotka aiheuttavat terveysongelmia eläimille ja 
ihmisille juomaveden, hengitysilman tai ravinnon kautta 
elimistöön päätyessään.

Tupakantumpin jättäminen luontoon tai kaduille on sosi-
aalisesti hyväksyttävää – tai ainakaan sitä ei pidetä kovin 
suurena rikkeenä. Tupakantumpin voi heittää auton ikku-
nasta moottoritielle. Tumpin voi upottaa rantahietikkoon 
tai sen voi viskata asemalaiturille ilman kovin suurta vaaraa 
paheksuvista katseista. Aivan erilaisen reaktion herättäisi, 
jos auton ikkunasta lentäisi tumpin sijasta muovipussil-
linen roskia, hampurilaisaterian kääreet tai mikä tahansa 
suurikokoinen esine.

Yhteiskunnalla olisi useita keinoja vähentää tupakan-
tumppien pääsyä luontoon: uutta lainsäädäntöä, nykyisen 
lainsäädännön tiukempaa tulkintaa, taloudellista ohjausta 
ja asennekasvatusta.

Suomen jätelain mukaan kaikenlainen roskaaminen on 
kiellettyä. Poliisi voi antaa 50 euron rikesakon pienimuo-
toisestakin roskaamisesta. Suoraviivaisin keino tump-
pien pääsyn estämiseksi luontoon olisikin laintulkinnan 
muuttaminen siten, että rikesakon kynnys ylittyisi tupa-
kantumpin jättämisestä luontoon. Sakotusoikeuden voisi 
laajentaa myös kaupungeille, jotka järjestyssääntöönsä 
nojaten voisivat antaa pysäköintisakon kaltaisia rikesak-
koja roskaajille.

Toisaalta haluammeko Suomeen Singaporen mallin 
mukaista tiukkaa lainsäädäntöä ja lainvalvontaa? 
Lempeämmät ohjauskeinot: tiedonvälitys, valistus, asen-
nekasvatus ja kampanjointi ovat miellyttävämpi tapa 
ohjata jätehuoltoa. Tasapainoinen, itsensä ja muiden 
kanssa sopuun pyrkivä ihminen tuskin tieten tahtoen aihe-
uttaa tuskaa eläimille ja muille ihmisille. Pelkkä tietoisuus 
tupakantumpin reitistä vesistöjen, ravintoverkon, hengi-
tysilman ja juomaveden kautta pieninä hippuina omaan ja 
kanssaihmisten kehoon nostaisi roskaamiskynnystä.

Kolmas keino on tupakoinnin rajaaminen tiettyihin ympä-
ristöihin. Suomen muovitiekartta kannustaa kaupunkeja, 
kuntia, tapahtumajärjestäjiä ja muita toimijoita rajoit-
tamaan tupakointia yleisillä uimarannoilla. Tupakointia 
voitaisiin edelleen rajoittaa julkisissa tiloissa, taloyhtiöissä 

ja autoillessa ja ohjata tiloihin, joissa myös roskien kerää-
minen on helppo järjestää.

Neljäs mahdollinen ohjauskeino on taloudelliset kannus-
timet. Muovi- ja lasipullojen tapainen tumppipantti on 
mielenkiintoinen aloite, vaikkakin käytännössä hankala 
järjestää. Viides keino on kansallisen ja kansainvälisen 
lainsäädännön muuttaminen tupakan valmistukseen ja 
markkinointiin liittyen. Biohajoava filtteri voitaisiin säätää 
pakolliseksi kaikkiin savukkeisiin. Tupakka-askiin voisi 
myös lisätä ohjeistusta jätteiden käsittelystä ja vastuullisen 
tupakoinnin periaatteista.

Vastuullisella tupakoitsijalla tarkoitetaan henkilöä, joka ei 
altista muita ihmisiä tahattomasti tai tahallisesti tupakan-
savulle. Vastuullisen tupakoitsijan määritelmään voitaisiin 
lisätä uusi elementti: vastuu jätehuollosta. Yleinen perus-
telu roskaamiselle on, että lähistöllä ei ole tuhkakuppia 
tai roskista, johon tumpin laittaisi. Tumpin kuljettamisen 
roskikseen voisi kuitenkin vastuuttaa tupakoitsijalle.

Tupakantumppien siisti poiskuljetus tupakoinnin jälkeen 
vaatii hieman viitseliäisyyttä: tiiviin rasian, josta käryt 
eivät päädy vaatteisiin. Kaupoista on saatavilla 10 euron 
hintaan taskutuhkiksia. Kuljetettavaksi tuhkakupiksi tosin 
kelvannee mikä tahansa ilmatiivis käytetty purkki.

Metsähallitus lanseerasi vuosikymmen tai kaksi sitten 
roskattoman luonnon periaatteet kansallispuistoissa 
ja retkeilyalueillaan. Tavoitteena on, että retkeilijästä 
ei jää jälkeäkään luontoympäristöön. Minkä retkei-
lijä jaksaa tuoda maastoon, jaksaa kuljettaa poiskin. 
Kansallispuistoista poistettiin roskikset ja uudesta linja-
uksesta viestittiin kävijöille. Uudistus osoittautui menes-
tykseksi. Kansallispuistojen leiripaikat muuttuivat viihtyi-
sämmiksi. Kustannukset myös oletettavasti vähenivät jäte-
huollon kevetessä. Miten saisimme roskattoman luonnon 
periaatteet laajennettua koskemaan myös pieniä roskia 
(tumppeja, purkkaa jne.) ja muitakin ympäristöjämme 
kuin kansallispuistot? 

KARI HYYTIÄINEN
professori, Helsingin yliopisto
e-mail: kari.hyytiainen@helsinki.fi

Kirjoittaja on Itämeren suojelun 
ekonomian professori Helsingin 
yliopistossa

51Vesitalous 4/2019



Uponor

Kun yhdyskuntatekniikan vaatimukset ja ympäristö tietoisuus kasvavat, 
parhaiden hulevesijärjestelmien valinta edellyttää huolellista harkintaa. 
Uponorin laaja tuote valikoima on juuri uudistettu ja ulottuu nyt 
kompakteista suodatinmoduuleista suuriin säiliörakenteisiin.  
Tutustu kattavaan hulevesikonseptiimme osoitteessa  
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