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Suomen Vesiyhdistyksen vuonna 2018 perustettu 
hulevesijaosto on kerännyt laajan jäsenjoukon 
hulevesialan toimijoista. Jaostolla on tällä hetkellä 
yli 300 jäsentä, jotka työskentelevät hulevesiasi-

oiden parissa muun muassa kuntasektorilla, vesilaitoksilla, 
asiantuntija- ja suunnittelupalveluita tarjoavissa yrityksissä, 
yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä tutkimuslai-
toksissa. Hulevesijaoston keskeisin tavoite on hulevesiin 
liittyvän monialaisen yhteistyön, tiedonvaihdon ja kehi-
tyksen edistäminen. Jaoston toiminta käsittää erilaisten 
tapahtumien järjestämistä, tiedottamista hulevesiasioista 
sekä aktiivista yhteistyötä alan sidosryhmien kanssa. Jäse-
nistön taustaorganisaatioiden laaja kirjo toimii havainnol-
lisena esimerkkinä hulevesien hallinnan monialaisuudesta.

Hulevesijaoston ensimmäinen avoimella esitelmöinti-
kutsulla järjestetty Hulevesi2020-seminaari pidettiin 
viime syyskuussa. Seminaari sisälsi viiden pääteeman alla 
22 hulevesiaiheista esitelmää ja keräsi yli 350 osallistujaa. 
Tämä Vesitalous-lehden teemanumero nostaa esille tilai-
suuden annista ajankohtaisia esitelmiä.

Kaupunkialueilla esiintyvät hulevesitulvat eivät ole Suomessa 
harvinaisia, ja ilmastonmuutoksen myötä hulevesitulvaris-
kien ymmärtäminen on entistä tärkeämpää. Erika Toivosen, 
Antti-Ilari Partasen ja Kirsti Jylhän artikkelissa käsitel-
lään ilmastonmuutoksen vaikutuksia hulevesirakenteiden 
mitoitukseen sekä pohditaan suositusten päivitystarpeita. 
Kuntien tulvariskinarviointia tukee Tulvakeskuksen laatima 
alustava hulevesitulvakartta, jonka periaatteita, käyttökoke-
muksia ja tulevaisuuden näkymiä esittelevät Mikko Sane, 
Niklas Dahlberg ja Mikko Huokuna. Hulevesitulvista 
aiheutuvia vahinkoja voidaan tulevaisuudessa ehkäistä myös 
säätutkamittauksiin perustuvien lähihetkiennusteiden 
avulla, joiden kehittämisestä ja soveltamisesta kerrotaan 
Tero Niemen, Annakaisa von Lerberin, Seppo Pulkkisen 
ja Jarmo Koistisen teema-artikkelissa.

Hulevesien hallinta ei ole vain tulvanhallintaa. Luonto-
pohjaisilla ratkaisuilla tavoitellaan samanaikaisesti määräl-
listä ja laadullista hallintaa, mutta lisäksi myös sosiaa-
lisia ja ekologisia hyötyjä sekä viihtyisää elinympäristöä. 
Monitavoitteisuuden tulisi toteutua niin laajemman alueen 
kuin yksittäisen rakenteen tasolla. Elisa Lähde kirjoittaa 
artikkelissaan, että vaikka ymmärrys vihreän infrastruk-
tuurin monitoiminnallisuudesta on vielä puutteellista, 

voidaan eri ammattialojen yhteistoiminnallisella suun-
nittelulla varmistaa erilaisten hyötyjen saavuttaminen. 
Outi Tahvonen syventyy artikkelissaan luonnonmukaisen 
hulevesien hallinnan moniin hyötyihin ja mekanismeihin 
biosuodatusrakenteiden näkökulmasta. Laadullinen 
hallinta edellyttää ymmärrystä erilaisilla kaupunkialueilla 
esiintyvistä haitta-aineista. Metallien osalta tähän tieto-
tarpeeseen lisävaloa tuovat artikkelissaan Maija Taka, 
Nora Sillanpää ja Heikki Setälä.

Tutkitun tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä hulevesien 
hallinnalta edellytetään yhä monipuolisempaa asiantun-
temusta ja yhteistyötä. Vieraskynä-artikkelissa noste-
taan esille, miten monipuolisesti hulevesiasiat kosket-
tavat ELY-keskusten asiantuntijoiden työtä ja kuinka 
ELY-keskuksissa hulevesien hallinta on tärkeä osa ilmas-
tonmuutoksen sopeutumistyötä.

Hulevesi2020-seminaarin saavuttama suosio ja innos-
tunut vastaanotto osoittivat, että hulevesiasioihin keskitty-
välle vuosittaiselle tapahtumalle on Suomessa selkeä tarve. 
Hulevesijaosto on jo aloittanut uuden Hulevesi2021-
seminaarin valmistelun, joka tullaan järjestämään 
24.9.2021 Lahdessa osana Euroopan ympäristöpääkau-
punkivuoden ohjelmaa. Esitelmöintikutsu on jo avattu 
ja lisätietoa tapahtumasta saa esimerkiksi Vesiyhdistyksen 
internetsivuilta, hulevesijaoston uutiskirjeestä sekä seuraa-
malla hulevesijaoston LinkedIn-ryhmää. Toivotamme 
kaikki hulevesistä kiinnostuneet tervetulleiksi osallistu-
maan tapahtumaan sekä esittelemään ajankohtaisia hule-
vesien hallintaa edistäviä hankkeita, tutkimusta, suunni-
telmia ja käytännön kokemuksia! 

Hulevesien hallinnan monialaisuus 
vahvasti esillä hulevesijaoston 
seminaarissa

Nora SillaNpää
TkT
Hulevesijaoston varapuheenjohtaja
palvelupäällikkö, Sitowise oy
adjunct professor, aalto-yliopisto

JuHaNi JärveläiNeN
dipl. ins.
Hulevesijaoston puheenjohtaja, 
Suomen vesiyhdistys
Hulevesi-insinööri, lahden kaupunki
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Hulevesitulvia syntyy, kun 
kaupunkialueiden läpäise-
mättömät pinnat ja riittä-
mätön hulevesien hallintaka-

pasiteetti, kuten viemäröinti, eivät kykene 
poistamaan sade- ja sulamisvesiä tarpeeksi 
tehokkaasti vaan vesi kertyy maaston-
painanteisiin. Tulvan uhka korostuu, 
mikäli olemassa olevien hallintajärjestel-
mien tehokkuus on alentunut esimerkiksi 
lehdistä tukkeutuneiden ritiläkaivojen tai 
umpeenkasvaneiden avouomien vuoksi.

Suomessa hulevesitulvat johtuvat yleensä 
lyhytkestoisista ja pienialaisista, kestol-
taan kymmenien minuuttien tai muuta-
mien tuntien mittaisista kesäkauden rank-
kasateista. Kaupunkialueiden haavoittu-
vasta infrastruktuurista ja suurista väki-
määristä johtuen, hulevesitulvan aikaan-
saamat haitat ja vahingot voivat kasvaa 
suuriksi, ellei niihin varautuminen ja 
reagointi ole riittävää tai tarpeeksi nopeaa. 
Esimerkiksi vuosina 2010–2015 vakuutus-
yhtiöt korvasivat rankkasadetulvista aiheu-
tuvia vahinkoja vuosittain keskimäärin yli 
550 000 € arvosta, mutta toisaalta vuoden 
2007 rankkasade Porissa aiheutti jopa 
yli 20 miljoonan euron vahingot, joista 
vakuutusyhtiöt korvasivat vain noin puolet 
(Suomen ympäristökeskus, 2018).

Kesän ja syksyn rankkasateet liittyvät tyypil-
lisesti pystysuuntaisista lämpötilaeroista 
johtuvan ilman pystyliikkeen (konvektion) 
synnyttämiin kuurosateisiin ja ukkosiin, 
jotka kehittyvät nopeasti ja ovat keskit-
tyneet pienelle alueelle. Lyhytkestoisten 
konvektiivisten rajuilmojen ennustaminen 
numeerisia säämalleja käyttäen on vaikeaa, 
sillä mallit eivät kykene tuottamaan ennus-

teita riittävällä aika- ja paikkaresoluutiolla 
ja riittävän nopealla syklillä. Niiden sijaan 
on hyödynnettävä säätutkapohjaisia lyhyen 
ajan sade-ennusteita, jotka ovat paras keino 
ennakoida sadekentän kehitystä lähituntien 
aikana jopa kaupunginosan tarkkuudella.

Sateen lähihetkiennustaminen 
säätutkilla

Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä ja kehit-
tämä säätutkaverkosto koostuu yhdestätoista 
modernista kaksoispolarisaatiotutkasta, jotka 
kattavat valtaosan Suomesta ja erityisesti 
merkittävimmät kaupunkialueet (Kuva 1). 

rankkasateiden aiheuttamat hulevesitulvat ovat jokakesäinen ilmiö eri puo-
lilla Suomea, tunnetuimpana porin elokuinen kaupunkitulva vuonna 2007. 
Säätutkamittauksista johdettava lähihetkiennuste tarjoaa mahdollisuuden ehkäis-
tä suurimpia tulvavahinkoja paremman ennakoinnin ja varautumisen kautta.

Säätutkat hulevesitulvien 
lähihetkiennustamisessa

Kirjoittajat edustavat 
Kaukosäätutkimusryhmää, 
jossa kehitetään erityisesti 
säätutkapohjaisia menetel-
miä ilmakehän ilmiöiden 
havainnointiin ja sateen 
lähihetkiennustamiseen.

Jarmo KoiSTiNeN
erikoistutkija, 
ilmatieteen laitos

Tero Niemi
ryhmäpäällikkö, tutkija
ilmatieteen laitos
tero.niemi@fmi.fi

Seppo pulKKiNeN
tutkija, ilmatieteen laitos

aNNaKaiSa voN lerber
tutkija, ilmatieteen laitos

Kuva 1. Ilmatieteen laitoksen säätutkaverk-
ko vuoden 2021 alussa. Tutkaverkko koos-
tuu yhdestätoista kaksoispolarisaatiotut-
kasta, joilla voidaan havaita kesäkauden ve-
sisateita jopa 250 km päähän (vaalea alue) 
ja talvikauden lumisateita parhaimmillaan 
noin 120 km päähän (mustat ympyrät).
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Tutkien kaksoispolarisaatio-ominaisuudet mahdollistavat 
sateen eri olomuotojen sekä häiriökaikujen tunnistamisen 
vertailemalla eri suuntiin polarisoituja tutkan lähettämiä 
mikroaaltopulsseja. Kaksoispolarisaatiotekniikka parantaa 
tutkamittausten laatua ja sadearvion tarkkuutta erityi-
sesti rankkasadetilanteissa siten, että säätutkilla voidaan 
tehdä tarkkoja havaintoja kesän rankkasateista 5 minuutin 
välein ja jopa 250 m paikkaresoluutiolla.

Lähihetkien sadetilanteen, ja erityisesti hulevesitulvien 
ennakoinnin kannalta oleellista on, että pelkän havain-
noinnin lisäksi säätutkaverkosto mahdollistaa sateen lähi-
hetkiennustamisen (eng. nowcasting) 0–3 tunnin päähän 
nykyhetkestä sekä todennäköisyyspohjaiset sade-ennus-
teet. Sateen alueellisen jakautumisen havainnoinnin 
lisäksi tämä on toinen oleellinen säätutkien tarjoama 
hyöty verrattuna perinteisesti käytettyihin sateen pistemit-
tareihin, joilla voidaan havaita sademäärää hyvin tarkasti 
yksittäisissä pisteissä, mutta joista ei ole suoraa hyötyä 
tulevan sadetilanteen ennakoinnissa.

Säätutkapohjaisia sateen lähihetkiennusteita voidaan 
tehdä karkeasti jaoteltuna kahdella tavalla. Ensimmäisessä 
menetelmässä keskitytään havainnoimaan kaksiulotteisista 
tutkakentistä kaikkein voimakkaimman sateen alueita. 
Näiden ”sadesolujen” kehitystä ja niiden rataa seurataan 
menneistä tutkakuvista nykyhetkeen asti. Havaituille 
sadesoluille luodaan ennusteita niiden tulevasta sijainnista 
ja ominaisuuksista lähihetkien aikana (Kuva 2). Koska 
jokaista solua käsitellään omana yksilönään, niihin voidaan 
liittää monipuolisesti ominaisuuksia kuvaamaan esimer-
kiksi niiden ikää, pinta-alaa, sateen voimakkuutta, sekä 
myös muista lähteistä kuin tutkamittauksista havaittuja 
ominaisuuksia, kuten esimerkiksi muita meteorologisia 
havaintoja tai tietoja solun jo aiheuttamista vahingoista. 
Sadesolupohjaisen menetelmän etuna onkin sen monikäyt-
töisyys myös muiden vaarallisten sääilmiöiden lähihetkien-
nustamisessa sen sijaan, että rajoituttaisiin ennustamaan 
pelkästään rankkasateita ja niistä aiheutuvia hulevesitulvia.

Toisessa, ns. hilapohjaisessa menetelmässä koko säätutkilla 
havaitulle kaksiulotteiselle sadekentälle luodaan ennuste 
kentän kehittymisestä lähituntien aikana. Menetelmän 
perusperiaate on yksinkertainen; arvioidaan kahden 
tai useamman perättäisen tutkakentän välistä liikettä ja 
tehdään ennuste siirtämällä tuoreimpia tutkahavaintoja 
liikekenttää pitkin seuraavien minuuttien tai tuntien 
aikana (Kuva 3).

Ilmatieteen laitoksella siirrytään vuonna 2021 käyttämään 
uutta hilapohjaista sateen lähihetkien PPN-ennustemallia. 
PPN on rakennettu vuosien 2018–2020 aikana avoimen 
lähdekoodin pysteps-mallin (Pulkkinen ym. 2019) 

pohjalle, jonka kehittämisessä Ilmatieteen laitoksen 
tutkijat ovat olleet pääroolissa. Aiemmin ilmatieteen laitok-
sella käytössä olleet TULISET- ja RAVAKE-järjestelmät 
ovat perustuneet pelkästään sadealueiden liikkeen 
epävarmuuksien mallintamiseen, mutta PPN-mallissa 

Kuva 2. Esimerkki sadesolupohjaisesta lähihetkiennus-
teesta. Säätutkakentästä havaittu rankkasadealue, eli 
”sadesolu”, solun rata nykyhetkeen asti ja ennuste solun 
etenemissuunnasta ja tulevasta sijainnista.

Kuva 3. Esimerkki hilapohjaisesta lähihetkiennusteesta. 
Vasemmalla havaittu tutkakenttä ja oikealla ennustettu 
tilanne kolmen tunnin päästä. Nuolet kuvaavat arvioi-
tua liikekenttää.

Havaittu 
2016-09-28

16:00:00

Havaittu  
+3 h
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näihin oleellisena parannuksena huomioidaan sadeilmi-
öiden koosta riippuva ajallinen kehitys, jolloin sadealu-
eiden rakenne säilyy realistisempana ennusteen edetessä. 
Lisäksi PPN-mallilla voidaan tuottaa parviennusteita, 
joissa jokainen parven jäsen on yhtä todennäköinen ja 
realistisen näköinen skenaario sateen lähituntien kehit-
tymisestä. Parven avulla saadaan jokaiseen ennustepistee-
seen tai valuma-alueelle arvio eri sadantamäärien toden-
näköisyyksistä. Erona sadesolupohjaiseen menetelmään 
nähden hilapohjaisessa ennusteessa käsitellään kokonaisia 
sadekenttiä ja suoraan sateen voimakkuutta. Menetelmä 
sopiikin erityisen hyvin sovelluksiin, joissa ennustettua 
sadekenttää voidaan hyödyntää suoraan sovelluksen syöt-
tötietona. Hulevesitulvien kannalta oleellinen sovellus on 
esimerkiksi korkearesoluutioinen pintavaluntamalli, jolla 
voidaan tehdä hulevesitulvaennusteita ja jalostaa niistä 
edelleen riskiennusteita tulvavahingoille.

Tutkimusprojekteista uusia menetelmiä 
hulevesitulviin varautumiseen

Erilaiset tutkimusprojektit ovat olleet ja ovat edelleen keski-
össä Ilmatieteen laitoksella tehdyssä säätutkia ja hulevesi-
tulvia yhdistävässä tutkimuksessa. Aiemmin painopiste on 
ollut säätutkahavaintojen hyödyntämisessä kaupunkihyd-
rologiassa, sittemmin fokus on siirtynyt yhä vahvemmin 

sateen lähihetkiennusteisiin ja varsinaisiin hulevesitulva-
sovelluksiin. Kansallisista projekteista RATU-hankkeessa 
(2005-2008) kehitettiin säätutkahavaintojen perus-
teella eri suuruisille alueille ja eri maantieteellisille sijain-
neille sadannan toistuvuuskäyrät (Aaltonen ym. 2008), 
joita hyödynnetään edelleen sade- ja kuivatusjärjestel-
mien mitoituksessa. Älykäs Vesi -hankekokonaisuuden 
OSAPOL-projektissa (2015–2017) puolestaan parannet-
tiin tutkapohjaisen sadearvion laatua ja kehitettiin toden-
mukaisia säätutkapohjaisia mitoitussateita, jotta säätutka-
data palvelisi mahdollisimman hyvin esimerkiksi erilaisten 
hulevesiratkaisujen mitoitusta (von Lerber ym. 2017).

Varsinaista säätutkapohjaista tulvaennustamista on 
kehitetty etenkin kansainvälisissä Euroopan Unionin 
Pelastuspalvelumekanismin (UCPM) rahoittamissa hank-
keissa HAREN (2012-2013), EDHIT (2014-2015), 
ERICHA (2016-2017), SMUFF (2017-2019) ja TAMIR 
(2020-2022). Erityisesti kahdessa viimeisessä on pyritty 
hyödyntämään säätutkan tuottamia lähihetkiennusteita 
hulevesitulvaennusteiden kehittämiseen Suomessa.

SMUFF-projektissa luotiin esimerkkisovellus, jossa sade-
solupohjainen sateen lähihetkiennuste yhdistettiin huleve-
situlvalle otollisia alueita kuvaavaan aineistoon yksinker-
taisten hulevesitulvavaaraennusteiden luomiseksi (Kuva 4). 

Kuva 4. Esimerkki SMUFF-projektissa kehitetystä hulevesitulvavaaraennusteesta, jossa on yhdistetty sadesolupohjai-
nen lähihetkiennuste ja hulevesitulvan potentiaalikartta.

Hulevesitulvan potentiaalikartta © 
Geologian tutkimuskeskus (2014), aineisto 
on tuotettu osana Kaakkois-Suomi-Venäjä 
ENPI 2007-2013 -ohjelmaa (projekti 
2011-033-SE497). Aineistoa on muokattu.
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Ennustetta varten parannettiin Rossin ym. (2015) kehit-
tämiä menetelmiä rankkasadealueiden identifioimiseen 
ja seuraamiseen säätutkakuvista, sekä Kalman-suodin 
malliin perustuvaa menetelmää sadesolujen reitin ja 
tulevan sijainnin ennustamiseen. Menetelmää laajen-
nettiin lisäksi siten, että soluille voidaan luoda toden-
näköisyyspohjaisia parviennusteita sateen voimakkuu-
delle ja siten myös sadantaennusteita. Ennusteet solujen 
tulevasta sijainnista ja sademäärästä johdettu tieto sateen 
toistuvuudesta yhdistettiin Nuottimäen ja Jarvan (2015) 
kehittämään pääkaupunkiseudun hulevesitulvapotenti-
aalia kuvaavaan aineistoon ja luotiin siten yksinkertaisia 
vaaraennusteita hulevesitulville. Kehitettyä menetelmää 
testattiin kahdelle historialliselle tapaukselle, joiden tiedet-
tiin aiheuttaneen merkittävää hulevesitulvimista pääkau-
punkiseudulla. Vaikka tulokset olivat rohkaisevia, mene-
telmä ei vielä sellaisenaan sovellu reaaliaikaisten tulvaen-
nusteiden luomiseen.

Käynnissä olevassa TAMIR-projektissa käytetään samaa 
sadesolupohjaista lähestymistapaa kuin edeltävässä 

SMUFF-projektissa, mutta on luovuttu rajoittavasta 
ajatuksesta hyödyntää pelkkää soluille laskettua sadan-
taennustetta hulevesitulvan ennustamiseen. Sen sijaan 
soluihin yhdistetään mahdollisimman paljon rajuilma-
tapauksiin liitettävissä olevia parametreja kuten solun 
ikä, pinta-ala ja solun maksimitutkaheijastavuus, ilman 
lämpötila, kastepiste, tuulen suunta ja nopeus, raein-
deksi ja salamahavainnot. Lisäksi sen sijaan, että pyrittäi-
siin mallintamaan suoraviivaisesti pelkkää hulevesitulvaa, 
projektissa tehdään epäsuoria ennusteita rajuilmojen 
aiheuttamille yleisille vaarallisille ilmiöille, eli hulevesi-
tulvien lisäksi myös salamavahingoille, tuulenpuuskille ja 
raevahingoille. Käytännössä tutka-arkistosta poimituille 
menneille tapauksille määritetyt parametrit yhdistetään 
tietoon sään aiheuttamista hätäkeskuspuheluista käyttäen 
koneoppimiseen perustuvaa luokittelumallia (Tervo ym., 
2019), jolla määrätään vaarallisuustaso jokaiselle havai-
tulle sadesolulle. Ennustemallilla luodaan tämän jälkeen 
reaaliaikaisia vaaraennusteita yleisille kesäajan ukkosrajuil-
mojen aiheuttamille vaaroille. Kuvassa 5 esitetään hahmo-
telma kaavaillusta lopputuotteesta.

Kuva 5. Hahmotelma TAMIR-projektissa kehitettävästä vaaraennusteesta. Säätutkakentästä havaitut ”sadesolut” on luo-
kiteltu niiden aiheuttamien hätäkeskuspuheluiden (punaiset pisteet) perusteella vaaraluokkiin ja luokitelluille soluille 
on tehty ennuste niiden tulevasta sijainnista yhden tunnin kuluttua. Solun väri kuvaa vaaraluokka siten, että mustat 
solut on luokiteltu vaarattomiksi, oranssit ja punaiset solut vaarallisiksi.
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KVVY 
Tutkimus 

Oy

Yhteistyöllä entistä parempia 
hulevesitulvaennusteita

Kuten vesiasiat yleensäkin, hulevesitulvat ja niihin varau-
tuminen ovat yhteiskuntaa laajasti koskettava kysymys. 
Yhteistyötä tarvitaan tiedon tuottajien, jalostajien ja 
loppukäyttäjien välillä, jotta kehitettävät ratkaisut palve-
levat tarkoitustaan mahdollisimman tehokkaasti. Etenkin 
EU:n pelastuspalvelumekanismin rahoittamissa hank-
keissa tärkeässä roolissa ovat olleet pelastusviranomaiset. 
He ovat tuoneet projekteihin loppukäyttäjien näkemystä 
siitä, millaisia tuotteita tulvavahinkojen torjunnan ensi-
vaiheen toimijat tarvitsevat, jotta hulevesitulvaan voidaan 
reagoida ajoissa ja tehokkaasti. Jatkossakin eri loppu-
käyttäjien näkemyksiä kaivataan ja otetaan vastaan myös 
muilta toimijoilta, kuten esimerkiksi kunnilta, joita hule-
vesitulviin varautuminen ja niiden ehkäisy niin ikään työl-
listävät. Toisaalta yhteistyö esimerkiksi erilaisten vaikutus-
datantuottajien kanssa on toivottavaa, jotta vaaraennus-
teista saadaan jalostettua relevantteja vaikutusennusteita.

Konkreettinen askel kohti entistä parempia hulevesi-
tulvaennusteita on viime vuosina entisestään tiivistynyt 
yhteistyö Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen 
laitoksen välillä, ja esimerkiksi suunnitelma yhdistää 
Ilmatieteen laitoksen PPN-ennustemallin tuottamat 
säätutkapohjaiset sateen lähihetkiennusteet Suomen 
ympäristökeskuksen kehittämään pintavaluntamalliin. 
Toteutuessaan tämä tarjoaisi mahdollisuuden tuottaa 
korkean resoluution reaaliaikaisia hulevesitulvaennus-
teita, joita voitaisiin entisestään kehittää eri loppukäyttä-
jien tarpeita vastaaviksi. 
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Alustava hulevesitulvakartta 
tuotettiin vuonna 2017 pinta-
valuntamallinnuksella kaikille 
Suomen taajama- ja asema-

kaavoitetulle alueille, joilta oli tuolloin 
saatavilla Maanmittauslaitoksen (MML) 
KM2-korkeusmallia. Yhteensä mallinnet-
tiin noin 50 000 km² alue. Kartta kertoo 
yleispiirteisen tulvaveden peittävyyden ja 
veden syvyyden kahdella koko laskenta-
alueen kattavalla sadetapahtumalla; tilas-
tollisesti kerran noin 100 vuodessa tois-
tuvalla erittäin rankalla sateella (52 mm) 
sekä tätäkin paljon harvinaisemmalla 
rankkasateella (129 mm), jollainen 
kuitenkin koettiin Porissa 12.8.2007. 
Tällöin raju rankkasade kasteli Porissa 
yli tuhat kiinteistöä, katkaisi liikenteen 
useissa keskustan alikuluissa ja tukki hätä-
keskuksen linjat vesivahingoista kärsivien 
ihmisten puheluista.

Nopeaa laajojen alueiden mallinnusta

Pintavaluntamallinnuksessa käytetty 
sadannan intensiteetti vaihteli ajan 
mukaan. Sademäärät perustuivat Rankka-
sateet ja taajamatulvat (RATU) -hank-
keessa määritettyihin sadetapahtumiin. 
Sadetapahtumien muoto määritettiin 
hyödyntäen Ilmatieteenlaitoksen mitoitus-
sateiden muotokirjastoa (Rimpiläinen 
2017). Pintavalunta mallinnettiin 
KM2-korkeusmallin mukaisessa 2 × 2 m 
ruudukossa 6 × 6 km karttalehdittäin. 
Jokaisella 2 × 2 m ruudulla on lähtötietona 
korkeusmallista saatu maanpinnan korkeus 
ja vedenkorkeus (vesisyvyys), vrt. Kuva 1. 
Pintavaluntamalli ratkaisee yksinkertais-
tetut virtausyhtälöt perustuen implisiittiseen 
ratkaisumenetelmään (Bates 2010). Malli 
käyttää laskennassa grafiikkaprosessorin 
rinnakkaislaskentaa (GPU), mikä mahdol-
listaa laajojen alueiden nopean laskennan.

ilmastonmuutoksen myötä sademäärät kasvavat ja rankkasateet voimistuvat. Sade- ja sulamisvesien 
aiheuttamat hulevesitulvat lisääntyvät. Hulevesitulvien riskien hallintaan onkin jatkossa kiinnitettävä 
entistä enemmän huomioita. Tulvakeskus on laatinut hulevesitulvista alustavan tulvakartan. Se auttaa 
kuntia tunnistamaan sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit aikaisempaa paremmin.

Hulevesien tulvakartta auttaa 
kuntia riskien hallinnassa

miKKo HuoKuNa
Suomen ympäristökeskus, 
vesikeskus

NiKlaS DaHlberg
Suomen ympäristökeskus, 
vesikeskus

miKKo SaNe
Suomen ympäristökeskus, 
vesikeskus
mikko.sane@syke.fi

Kuva 1. Alustavan hule-
vesitulvakartan tuotta-
misessa käytetyssä pin-
tavaluntamallinnuksessa 
on laskettu sadetapahtu-
man aiheuttama pinta-
valunta Maanmittauslai-
toksen KM2-korkeusmal-
lin mukaisessa 2 × 2 m 
ruutukoossa. Virtaus voi 
tapahtua kustakin ruu-
dusta neljään suuntaan.
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Valuntakerroin määrittelee, kuinka suuri osa sadannasta 
siirtyy valuntaan. Tämä määräytyi pintavaluntamal-
linnuksessa Corine 2012-maanpeiteaineiston ja EEA:n 
maanpinnan veden läpäisemättömyys (degree of imper-
viousness) 2012 -aineistojen perusteella. Rakennetulla 
alueella oletettiin valuntakertoimen olevan 65–95 %. 
Jos maanpinnan läpäisemättömän pinnan osuus oli tällä 
alueella yli 65 %, oletettiin että valuntaan meni läpäise-
mättömän pinnan osuuden mukainen osuus sadannasta, 
kuitenkin maksimissaan 95 %. Muilla alueilla valunta-
kertoimena käytettiin 5–30 % riippuen maanpeitteestä. 
Sadevesiviemäröinti huomioitiin poistamalla sadan-
nasta 10 mm/h alueella, jonka oletetaan olevan huleve-
sijärjestelmän piirissä maanpeiteaineistoon perustuen. 
Myös pintavaluntamallinnuksessa käytetty karkeusker-
roin määräytyi maanpeiteaineiston perusteella. Tuloksena 
saatua tulvakarttaa vertailtiin viimeaikaisten hulevesitul-
vien kuvamateriaaliin. Tulvakartta arvioi tulva-alueet 
varsin hyvin etukäteen kuten kuvassa 2 nähdään.

Rumpujen huomioiminen on keskeinen osa pintavalun-
tamallinnusta. Alustavassa hulevesitulvakartassa oletet-
tiin rumpujen sijaitsevan MML:n maastotietokannan 
(MTK) uomien sekä Väyläviraston Digiroadin ja MTK:n 
rautateiden leikkauskohdissa. Näihin kohtiin koverrettiin 
virtausreitti lähtötietona käytettävään KM2-korkeusmalliin 
käyttäen uomaviivan kohdalla olevaa matalinta korkeus-
lukemaa. Halkaisija oletetulle rummulle poimittiin ensi-
sijaisesti kunnan mahdollisesti tallentamista rumputie-
doista ja toissijaisesti Väyläviraston rumpu- ja ratarekiste-
ristä, jos tieto oli saatavilla – muuten käytettiin vakioarvoja 
MTK:n uoman leveyteen pohjautuen. Koska korkeusmal-
liin pystytään tekemään muutoksia vain 2 × 2 m kokoi-

sissa ruuduissa, ovat rummun kohdalle koverrettu aukko 
ja toisaalta rummun pituus yleensä liian suuria verrat-
tuna todellisiin rumputietoihin. Tämä saatiin huomioitua 
laskenta-algoritmissa muuttamalla solun virtausalaa ja 
laskennallista pituutta vastaamaan rumputietoja. Lisäksi 
rakennuksien kohdalla olevia korkeuslukemia nostettiin 
mallinnuksessa, jotta niiden läpi ei tapahtuisi virtausta.

Useita erilaisia käyttötapauksia
Alustava hulevesitulvakartta kehitettiin alun perin palve-
lemaan kuntia hulevesitulvariskien alustavassa arvioin-
nissa. Käytetyn mallin rajoitteiden, erityisesti lähtötietojen 
epävarmuuksien, kuten rumpujen todellisen sijainnin ja 
halkaisijan puuttumisen takia, se on suuntaa antava ja 
palvelee lähinnä yleissuunnittelua. Siksi kartta ei ole julki-
sesti jaossa. Karttapalvelun (Kuva 3 sivulla 12) käyttä-
jäksi on rekisteröitynyt tähän mennessä noin 210 kuntaa 
sekä 19 pelastuslaitosta. Tarkemmat laskelmat ja suunni-
telmat tulee tehdä tarvittaessa erikseen esim. asemakaa-
vojen laatimista varten. Kunnilla oli kuitenkin mahdolli-
suus täydennellä rumpuja/putkia kartalle. Mahdollisuutta 
hyödynsi parikymmentä kuntaa, esim. Gustafsson (2018) 
tarkasteli Turun hulevesitulvariskejä. Alustava hulevesitul-
vakartta päivitettiin niiden ruutujen osalta, joille muutoksia 
tehtiin, kaikkiaan viiteen kertaan, viimeksi kesällä 2020.

Alustavaa hulevesitulvakarttaa on käytetty tausta- ja lähtö-
tietona erilaisissa hulevesiselvityksissä esim. yleiskaava-
töiden yhteydessä. Sitä on hyödynnetty myös maankäytön 
muutoksien vaikutuksien arvioinnissa, pelastustoiminnan 
suunnittelussa ja pienvesiselvityksissä. Kartasta käyvät 
ilmi alueet, jonne pintavalunta helposti kerääntyy ja jotka 

Kuva 2. Lahden yllätti kova hulevesitulva elokuun 2018 alussa. Kuvassa myös alustava hulevesitulvakartta vastaavalta 
alueelta. Sininen väri kartalla kuvaa etukäteen mallinnettua, tulvan peittämää aluetta valokuvan kohdasta.  
[© Kuva: Juha alaluukas, lahden kaupunki. Taustakartta: maanmittauslaitos]
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voidaan suositella jättää rakentamatta. Vaihtoehtoisesti 
näille alueille tai niiden valuma-alueille voidaan keskittää 
luontopohjaisia ratkaisuja. Pintavaluntamallinnuksen 
avulla on myös tunnistettu mahdollisia tulvan pidätysalu-
eita sekä tulvametsiä ja metsäluhtia (www.syke.fi/hank-
keet/potut). Parhaillaan sitä hyödyntäen kehitetään mene-
telmää valuma-aluetasoiseen vesistötulvakartoitukseen.

Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmas-
tonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI) 

-hankkeessa kokeiltiin, miten alustavassa hulevesitulvakar-
tassa käytettyä pintavaluntamallinnusta voidaan hyödyntää 
laajojen alueiden osalta luontopohjaisten toimenpiteiden 
vaikuttavuuden yleispiirteisessä tarkastelussa. Tavoitteena 
oli tarjota apuväline strategisen tason suunnitteluun. 
Tulokset olivat rohkaisevia. Luontopohjaisilla ratkaisuilla 
on mahdollista korvata ilmastonmuutoksen vaatimaa 
viemäriverkoston kapasiteetin lisäystä. Toisaalta harvinai-
siin sadetapahtumiin varautuminen vaatii laajoja toimen-
piteitä (Paloniemi et al. 2019).

Kuva 3. Näkymä valtakunnallisesta karttapalvelusta, jota kautta alustava hulevesitulvakartta tarjotaan käyttäjille. Kartalla 
on esitetty luokiteltuna neljän tunnin simuloinnin ajalta jokaisesta laskentasolusta suurin vesisyvyys 10 cm syvyydestä 
alkaen (sinisävyt) ja suurin virtausnopeus virtausreittejä havainnollistamaan (keltasävyt). Rumpua napsauttamalla (vih-
reät viiva) saadaan esitettyä kuvaaja mallinnetusta rummun virtaamasta ja vedenkorkeudesta simulointiajan suhteen.
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Tulevaisuuden näkymiä

Nykyisen pintavaluntamallinnuksen heikkoutena 
on valtakunnallisten Corine-maanpeiteaineiston ja 
EEA:n veden läpäisemättömyys -aineiston epätark-
kuus. Aineistojen tarkkuus (pikselikoko) on vain 
20 m, kun taas käytetyn KM2-korkeusmallin tark-
kuus on 2 m. Esimerkiksi Corinessa rakennusta ympä-
röivät 20 m pikselit luokittuvat rakennetuiksi etäisyy-
dellä, joka määritetään käyttötarkoitusluokan perus-
teella. Pintavaluntamallinnuksessa käytetyt valunta- 
ja karkeuskertoimet on määritetty näiden aineistojen 
perusteella, mikä aiheuttaa virhettä mallinnuksiin. 
Vuoden 2021 alussa alkaneen LaserVesi-hankkeen 
tavoitteena onkin tuottaa tarkemmat lähtöaineistot 
tarkentamaan pintavaluntamallinnusta (www.syke.
fi/hankkeet/laservesi).

Pintavaluntamallinnusta pyritään kehittämään myös 
muissa hankkeissa, esim. HYDRO-RDI-Networkissa 
(https://hydrordi.com) kokeillaan MML:n Paikkatieto-
keskuksen kehittämää menetelmää rumpujen sijain-
tien automaattiseen määrittämiseen korkeusmal-
lista. Valumavesi-hankkeessa puolestaan pilotoidaan 
tulvaherkkien peltojen tunnistamista pintavalunta-
mallinnuksella (www.syke.fi/hankkeet/valumavesi). 
Suunnitelmissa on tehdä seuraava laajempi päivitys 
alustavasta hulevesitulvakartasta vuonna 2022 tuke-
maan tulvariskien hallinnan suunnittelun 3. suunnitte-
lukierrosta. SYKE ja Ilmatieteenlaitos ovat myös aloit-
taneet hankevalmistelun, jonka tavoitteena on yhdistää 
pintavaluntamallinnus Ilmatieteenlaitoksen lähihetkien 
tutkapohjaiseen sade-ennusteeseen sekä Tulvakeskuksen 
varoituspalveluihin ja kehittää näin hulevesitulvien 
riskinarviointia.

Tulvavahingot pienemmäksi tulvariskien hallinnalla

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpi-
teiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja 
vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheu-
tuvia vahinkoja. Tulvariskien hallinnan suunnittelua 
toteutetaan Suomessa tulvariskilain (620/2010) mukai-
sesti. Lain piiriin kuluvat niin vesistö-, meri- kuin huleve-
situlvatkin. Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat 
tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariski-
karttojen laatiminen merkittäviksi nimetyille alueille sekä 
tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tavoit-
teet ja toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Vaiheet tois-
tuvat kuuden vuoden välein. Parhaillaan on käynnissä 
kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitel-
miksi (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin).

Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu kuntien 
tehtäviin, sillä hulevesitulvien syntytapa, vaikutukset ja 
hallintatoimet ovat luonteeltaan paikallisia. ELY-keskukset 
puolestaan vastaavat vesistö- ja meritulvariskien hallin-
nasta ja kiinteistönomistajat oman kiinteistönsä tulviin 
varautumisesta. Tulvariskien alustava arviointi toteutet-
tiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Silloin yksikään 
kunta ei nimennyt merkittävää hulevesien tulvariskialu-
etta. Myöskään vuonna 2018 alkaneella toisella suunnit-
telukierroksella ei merkittäviä hulevesien tulvariskialueita 
nimetty. Sen sijaan vesistö- ja meritulvien osalta merkit-
täviä tulvariskialueita nimettiin 22 aluetta. Alueilla toteu-
tetaan tulvariskilain määrittelemää suunnitteluprosessia.

Suomessa tulvariskien arvioidaan 2–3-kertaistuvan 
vuosisadan loppuun mennessä ilman lisätoimenpiteitä 
(Parjanne et al. 2018). Tehokkaalla tulvariskien hallin-
nalla tulvien vahingollisia vaikutuksia voidaan kuitenkin 
pienentää ja tulviin varautumista parantaa. Perustana tälle 
työlle on toimivat tulvakartat. 
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Ilmastonmuutos nostaa Suomessa 
lämpötiloja ja sademääriä. Ruos-
teenoja ym. (2016) ovat arvioi-
neet, että vuosisadan loppuun 

mennessä vuoden keskilämpötila 
nousisi Suomessa keskimäärin 5,6 °C 
ja vuotuinen sademäärä keskimäärin 
18 %, mikäli kasvihuonekaasujen 
päästöt jatkaisivat edelleen kasvuaan 
(ns. RCP8.5-skenaario). Ilmaston 
lämpenemisen myötä ilmakehään voi 
sitoutua entistä enemmän vettä, mikä 
luo otolliset olosuhteet voimakkaiden 
sateiden lisääntymiselle. Monissa tutki-
muksissa on esimerkiksi huomattu, 
että rankkasateet kasvavat kokonais-
sademääriä enemmän (IPCC, 2013). 
Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa 
ilmastonmuutos voimistaa harvinai-
simpia sadetapahtumia, ja rankkasateita 
myös esiintyy entistä useammin tule-
vaisuudessa (mm. Hosseinzadehtalaei 
ym., 2020 ja Nissen ym., 2020).

Suositukset eroavat 
Pohjoismaissa

Pohjoismaissa on maittain eroavia 
suosituksia siitä, kuinka ilmaston-
muutos tulisi ottaa huomioon hule-
vesi- ja viemärijärjes telmien suun-
nittelussa. Suositukset myös perus-

tuvat toisistaan eroaviin las kenta-
menetelmiin. Esimerkiksi Suo messa 
Kun ta liiton Hule vesiopas (2012) 
suo sittaa hule vesi järjestelmien mitoi-
tusta noin 20 % suuremmille sademää-
rille nykyiseen verrattuna. Niin kutsuttu 
ilmastonmuutoskerroin on siis 1,2. 
Muissa Pohjoismaissa suositellut ilmas-
tonmuutoskertoimet vaihtelevat 1,2–2 
välillä. Näistä korkeimmat kertoimet 
koskevat kaikista kriittisintä infrastruk-
tuuria sekä kestoltaan alle tunnin sateita 
(Taulukko 1). Ilmastonmuutos huomi-
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rankkasateet ovat esimerkki sellaisesta sään ääri-ilmiöstä, jolla on merkittäviä vaikutuksia yhteiskun-
taan, talouteen sekä vesivaroihin. Taajamiin sattuessaan rankkasateet voivat johtaa hulevesitulviin 
etenkin tiiviisti rakennetuilla alueilla, jossa on paljon vettä läpäisemätöntä pintaa. rankkasateiden 
toistuvuusaikojen on myös arvioitu muuttuvan meneillään olevan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, 
mikä aiheuttaa uusia haasteita kaupunkien viemäröinti- ja hulevesijärjestelmille.

Ilmastonmuutos vaikuttaa 
hulevesien mitoitukseen Suomessa 
ja muissa Pohjoismaissa

Maa Ilmastonmuutoskerroin

Norja
1.2–1.5 riippuen sateen 
kestosta, sijainnista sekä 
mitoituskriteereistä 

Ruotsi
1.2 vuorokausisateet

1.25 tuntisateet

Suomi 1.2

Tanska
1.2–1.4 standardikohteet

1.7–2.0 kriittinen infrastruktuuri

Taulukko 1. Ilmastonmuutoskertoi-
met Pohjoismaissa.
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oidaan kertomalla nykyiset mitoitussateiden intensiteetit 
ilmastonmuutoskertoimella.

Suomen suositus perustuu useiden maailmanlaajuisten 
ilmastomallien suurimpien vuorokausisademäärien 
muutokseen vuosisadan lopulla. Laskelmissa on käytetty 
kasvihuonekaasujen päästöille ja pitoisuuksille pessimis-
tistä ns. SRES A2-skenaariota, joka sijoittuu nykyisten 
RCP6.0- ja RCP8.5-skenaarioiden välimaastoon. 
Suomessa suositus on sama kaikille sateen intensiteeteille, 
vaikka lyhytkestoisten rankkasateiden voimakkuuden 
on arvioitu kasvavan ilmastonmuutoksen seurauksena 
prosen tuaalisesti enemmän kuin vuorokauden sade-
määrät. Lisäksi useissa tutkimuksissa on todettu globaa-
lien ilmastomallien vaakasuuntaisen erotuskyvyn (usein 
noin 100–200 km) olevan liian karkea rankkasateiden 
kuvaamiseen. Näin ollen suosituksen päivittäminen olisi 
ajankohtaista.

Uutta tutkimustietoa 
ilmastonmuutoskertoimista

Käynnissä olevassa tutkimushankkeessamme selvitämme, 
kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa erivoimakkuuksisten 
sateiden esiintymiseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 
käyttämällä alueellisia ilmastomalleja. Ilmastomalleissa 
ilmastojärjestelmä esitetään matemaattisten ja fysi-
kaalisten yhtälöiden avulla mahdollisimman tarkasti. 
Tässä tutkimuksessa käytetään 15 alueellisen EURO-
CORDEX-ilmastomallin tunnittaista sadedataa; malli-
ajot on tuotettu yli 30 mallinnusryhmän yhteistyönä, 
ja ne kattavat Euroopan noin 12,5 km horisontaalisella 
laskentatarkkuudella (Jacob ym., 2014). Meidän tutki-
mamme alue kattaa Pohjoismaat Islantia lukuun otta-
matta (Kuva 1).

Vaikka alueellisten mallien resoluutio onkin huomatta-
vasti korkeampi kuin maailmanlaajuisten ilmastomallien, 
ne eivät kykene mallintamaan yksityiskohtaisesti kuuro- 
ja ukkospilviä, jotka ovat laajuudeltaan kymmenen kilo-
metrin luokkaa. Tällaisten ns. syvän konvektion synnyt-
tämien ilmiöiden vaikutus täytyy huomioida ilmasto-
malleissa epäsuorasti erilaisia menetelmiä käyttäen. 
Tämä niin sanotun parametrisoinnin tarve on yksi 
suurimmista ilmastomallien epävarmuuksien aiheutta-
jista. Siksi tutkimme myös erittäin tarkan laskentare-
soluution, 3 km, vaikutuksia tuloksiin HARMONIE-
Climate-ilmastomallilla (HCLIM; Belusic ym., 2020). 
Tässä tutkimuksessa HCLIM-mallin kuvaaman alueen 
reunojen lähtötiedot tulevat maailmanlaajuisesta 
EC-Earth-ilmastomallista. Erittäin korkean resoluution 
malleissa sadekuurojen kehittyminen voidaan mallintaa 
ilman epävarmuutta aiheuttavaa syvän konvektion para-

metrisointia (Prein ym., 2015). Toisaalta ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin 
käyttämällä yhden ainoan mallin sijasta useiden eri 
mallien tuloksia, minkä vuoksi HCLIM-mallin tulokset 
ovat vain suuntaa antavia.

Toistuvuustaso kertoo sen sadekertymän, joka ylittyy 
keskimäärin kerran tietyssä toistuvuusajassa. Esimerkiksi 
keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa esiintyvän 
tuntisateen toistuvuustaso on noin 23 mm riippumatta 
siitä, tarkastellaanko pistesadantaa vai sademäärää yhden 
neliökilometrin alueella (Suomen Kuntaliitto, 2012, 
s. 103). Tässä tutkimuksessa tuntisateella tarkoitetaan 
tunnin sadekertymää ja vuorokausisateilla yhden vuoro-

Kuva 1. Tutkimusalueen maanpinnan muodot kuvattu-
na alueellisen ilmastomallin 12,5 km laskentatarkkuu-
della.tuvat RCP8.5-skenaarioon. Fldmean tarkoittaa kes-
kiarvoa kuvan alueen yli ja fldmin/max alueella esiinty-
vää minimiä ja maksimia.
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kauden aikana kertynyttä sademäärää. Sateiden toistu-
vuudet laskettiin ääriarvoanalyysin avulla yhden tunnin 
ja yhden vuorokauden sademäärien vuosittaisista maksi-
meista, ja ilmastonmuutoskertoimet saatiin vertaamalla 
nykyisen ilmaston (1986–2005) ja tulevaisuuden ilmaston 
(2081–2099) sateiden toistuvuustasoja toisiinsa. Vaikka 
laskutapa on suhteellisen yksinkertainen, ilmastonmuu-
toskertoimet soveltuvat hyvin etenkin tuntisateiden tois-
tuvuustasojen muutosten arviointiin ilman harhankor-
jaustarvetta (Schmith et al., 2021).

Päästöskenaarioksi valikoitui pessimistinen RCP8.5-
skenaario. Lisäksi mallien toimivuutta arvioitiin vertaa-
malla mallinnettuja nykyilmaston vuorokausisateiden 
toistuvuusarvoja sadehavaintoihin. Alustavien tulosten 
perusteella alueelliset ilmastomallit pystyvät kuvaamaan 
Pohjoismaiden vuorokausisateiden toistuvuudet suhteel-
lisen luotettavasti.

Lyhytkestoiset ja rankimmat sateet voimistuvat 
eniten

Ilmastonmuutos näyttäisi kasvattavan sekä tunnin että 
vuorokauden sadekertymien toistuvuustasoja Suomessa 
(Kuva 2). Esimerkiksi keskimäärin kerran kymmenessä 
vuodessa kertyvä vuorokauden sadesumma on tulevai-

suudessa 25 % suurempi kuin vertailujakson 1986–2005 
aikana. Harvinaisemmat sadetapahtumat, joiden tois-
tuvuusaika on kerran sadassa vuodessa, kasvavat tätä 
enemmän, 34 %. Myös sateen kesto vaikuttaa tuloksiin: 
tunnin sadekertymien toistuvuudet voimistuvat vuoro-
kauden sadekertymiä enemmän. Sadetta saadaan 42 % 
enemmän, kun kyse on keskimäärin kerran kymmenessä 
vuodessa esiintyvästä tuntisateesta ja jopa 53 % enemmän, 
jos kyse on kerran sadassa vuodessa esiintyvästä tunnin 
sadekertymästä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos nykyhetken 
10 vuoden toistuvuustaso on noin 23 mm/tunti, nousee 
se tulevaisuudessa tasoon 32,7 mm/tunti.

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu tuntisateiden 
toistuvuustasojen kasvavan vuorokausisateiden toistuvuus-
tasoja enemmän, ja samoin harvinaisten sadetapahtumien 
voimistuvan tavanomaisempia sadetapahtumia enemmän. 
On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että myös pidemmän 
toistuvuusajan sadetapahtumat on laskettu käyttämällä 
20 vuoden jaksoa. Näin ollen pidempien toistuvuusaikojen 
ilmastonmuutoskertoimet sisältävät eniten epävarmuutta.

Myös tarkempi ilmastomallin laskentaresoluutio näyt-
täisi vaikuttavan tuloksiin tunti- ja vuorokausisateiden 
ilmastonmuutoskertoimia nostavasti (Kuva 3). Tulos voi 
selittyä sillä, että korkeamman resoluution mallissa inten-

Kuva 2. Tunti- ja vuorokausisateiden toistuvuuksien 
ilmaston muutoskertoimet Suomen alueelle 15 alueelli-
sen ilmastomallin mediaanina. Kertoimet on saatu ver-
taamalla tulevaisuuden toistuvuustasoja (2081-2099) 
historiallisiin toistuvuustasoihin (1986-2005). Kerroin, 
joka on suurempi kuin yksi, kuvaa kasvavia toistuvuus-
tason arvoja eli suurempia sateita. Tulokset pohjautu-
vat RCP8.5-skenaarioon.

Kuva 3. HCLIM-ilmastomallin laskentatarkkuuden (3 
ja 12 km) vaikutus Suomen alueen tunti- ja vuorokau-
sisateiden toistuvuuksien ilmastonmuutoskertoimiin. 
Kertoimet on saatu vertaamalla tulevaisuuden toistu-
vuustasoja (2081–2099) historiallisiin toistuvuustasoihin 
(1986–2005). Kerroin, joka on suurempi kuin yksi, kuvaa 
kasvavia toistuvuustason arvoja eli suurempia sateita. 
Tulokset pohjautuvat RCP8.5-skenaarioon.
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siiviset konvektiiviset sadetapahtumat voidaan mallintaa 
karkeampaa mallia luotettavammin. Vuorokausisateiden 
ilmastonmuutoskertoimien ero 3 km ja 12,5 km lasken-
taresoluutioiden välillä pysyy suhteellisen samanlaisena 
toistuvuusajasta riippumatta. Tuntisateiden toistuvuuk-
sille ilmastonmuutoskerroin on korkeampi 3 km mallissa 
noin 70 vuoden toistuvuusaikaan saakka, jonka jälkeen 
12 km mallin ilmastonmuutoskertoimet ovat hieman 
3 km mallia korkeammat.

Ilmastonmuutoskertoimet ovat hyvin samankaltaisia 
Pohjoismaissa sekä tunti- että vuorokausisateiden tois-
tuvuuksille (Kuva 4 sivulla 18). Pieniä alueellisia 
vaihteluita esiintyy, etenkin toistuvuusajan pidentyessä. 
Pääpiirteittäin ilmastonmuutoskertoimet ovat yli yhden 
kaikilla toistuvuusajoilla, mikä tarkoittaa kasvavia tois-
tuvuustasoja eli suurempia sateita. Esimerkiksi keski-
määrin joka viides vuosi toistuvat tuntisateet kasvavat 
Pohjoismaissa noin 35 % ja joka sadas vuosi toistuvat 
tuntisateet noin 46 %.

Suositusten päivittäminen voi olla tarpeen
Tässä tutkimuksessa selvitimme, kuinka sateiden toistu-
vuustasot muuttuvat Pohjoismaissa ilmastonmuutoksen 
seurauksena. Saadut tutkimustulokset ovat linjassa 
aikaisempien tutkimusten kanssa: ilmastonmuutos 
kasvattaa tunti- ja vuorokausisateiden toistuvuustasoja. 
Tuntisateiden ilmastonmuutoskertoimet olivat vuoro-
kausisateiden kertoimia korkeampia eli ajallisesti lyhyet 
rankkasateet kasvavat eniten. Myös harvinaisemmat 

sadetapahtumat (toistuvuusaika noin kerran sadassa 
vuodessa) voimistuvat yleisempiä sadetapahtumia 
enemmän. Korkea malliresoluutio vaikutti tuloksiin 
ilmastonmuutoskertoimia pääosin kasvattavasti, joten 
voidaan olettaa, että karkeammista malleista laskettu 
mediaani aliarvioi rankkasateiden esiintyvyyttä ja ilmas-
tonmuutoksen rankkasateita voimistavaa vaikutusta.

Tällä hetkellä hulevesi- ja viemärijärjestelmien suunnit-
telussa käytettävät ilmastonmuutoskertoimet eroavat 
toisistaan Pohjoismaissa. Tässä tutkimuksessa saadut 
ilmastonmuutoskertoimet olivat kuitenkin samankal-
taisia Pohjoismaissa niin tunti- kuin vuorokausisateiden 
toistuvuuksille.

Tämän tutkimuksen alustavien tulosten valossa Suomessa 
tällä hetkellä käytössä oleva ilmastonmuutoskerroin 
voi olla hieman liian alhainen. Olisi hyvä pohtia sitä, 
voisiko vuorokautta lyhyempien kertymäaikojen sade-
summille käyttää korkeampaa ilmastonmuutoskerrointa. 
Tämä käytäntö on omaksuttu muun muassa Norjassa 
ja Ruotsissa. Alustavien tulosten perusteella ilmaston-
muutoskerroin voisi olla 1,25–1,3 vuorokausisateille 
ja 1,3–1,5 tuntisateille. Tutkimustulokset kuitenkin 
tarkentuvat edelleen hankkeen edetessä. Tarkoituksena 
on vielä tutkia, kuinka hyvin mallit ovat linjassa keske-
nään, ja mikä on saatujen ilmastonmuutoskerrointen 
luottamusväli.

Sadevesiviemäreiden kapasiteetin kasvattamisen sijaan 
ilmastonmuutoksen tuomia haasteita voidaan torjua 

Kemira 1/3
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myös hyvällä hulevesien hallinnalla kuten kiinnittämällä 
huomiota hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen ja 
tulvareitteihin.  Alueen rakentamistapakin vaikuttaa 

syntyvän huleveden määrään. Ilmastonmuutos kuitenkin 
vaikuttaa sateiden toistuvuuksiin, ja ilmastonmuutosker-
roinsuositusten päivittämistä olisi hyvä harkita. 
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Kuva 4. Tuntisateiden toistuvuuksien ilmastonmuutoskertoimet eri toistuvuusajoille (T) 15 alueellisen ilmastomallin me-
diaanina. Kertoimet on saatu vertaamalla tulevaisuuden toistuvuustasoja (2081–2099) historiallisiin toistuvuustasoihin 
(1986–2005). Kerroin, joka on suurempi kuin yksi, kuvaa kasvavia toistuvuustason arvoja. Tulokset pohjautuvat RCP8.5-
skenaarioon. Fldmean tarkoittaa keskiarvoa kuvan alueen yli ja fldmin/max alueella esiintyvää minimiä ja maksimia.

18 www.vesitalous.fi

Hule vede t

VT2102.indd   18 17.3.2021   14.59.09



Hulevesien hallinta luonnonmukai-
silla tai luontoperusteisilla ratkai-
suilla alkaa olla jo arkipäivää useissa 
kunnissa. Sade- ja sulamisvesiä 

käsitellään, viivytetään ja imeytetään erilaisissa 
painanteissa tai muissa rakenteissa, joihin integ-
roitu kasvillisuus edesauttaa veden luonnonmu-
kaisen kierron jäljittelyssä. Tällaisia ratkaisuja 
voidaan kutsua yleisnimikkeellä vihreä infra-
struktuuri, johon olennaisesti liittyy ajatus moni-
toiminnallisuudesta (eng. multifunctionality) 
eli monien eri hyötyjen tuottamisesta yhdellä 
kertaa (Hansen and Paulet, 2014). Näitä tuotet-
tuja hyötyjä, ekosysteemipalveluita, ovat veden 
määrällisen ja laadullisen hallinnan lisäksi muun 
muassa virkistys, elinympäristöjen tarjonta, 
ilmanlaadun säätely, eroosiontorjunta, ilmaston-
muutokseen sopeutuminen ja hiilen sidonta.

Vihreän infrastruktuurin monitoiminnallisuus 
nähdään sen keskeisenä etuna esimerkiksi inves-
tointinäkökulmasta, mutta käytännössä lähes-
tymistavan jalkauttaminen aiheuttaa kuitenkin 

vielä haasteita. Ymmärrys vihreän infrastruk-
tuurin monitoiminnallisuudesta on rajattua 
eli suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon 
käytännöt huomioivat vain osan mahdollisista 
hyödyistä (mm. Meerow ja Newell, 2017) ja 
keskittyvät pääasiallisesti hulevesien määrään 
ja tulvariskin hallintaan. Lisäksi esimerkkejä 
onnistuneista monitoiminnallisista ratkai-
suista on edelleen niukalti eikä monitoiminnal-
lisuudelle ole löydetty kattavia indikaattoreita 
(Zhang ja Chui, 2019).

Rajattu tai epätäydellinen ymmärrys vihreän infra-
struktuurin monitoiminnallisuudesta tuo muka-
naan haasteita. Kun kaikkia mahdollisia tuotet-
tavia hyötyjä ei tunnisteta, ei myöskään tunnis-
teta kaikkia mahdollisia sidosryhmiä. Jos huleve-
sien hallinta nähdään pelkästään teknisenä asiana, 
rajautuu lisääntyneiden virkistysmahdollisuuk-
sien ja luontokontaktien luomat terveyshyödyt ja 
asukashyvinvoinnin arvo pois esimerkiksi päätök-
sentekoon liittyvästä keskustelusta. Uhkana on, 
että ei ymmärretä riittävän selkeästi, että lisäinves-
toinnit vihreään infrastruktuuriin muodostavat 
säästöjä teknisen sektorin ulkopuolella.

Jotta vihreän infrastruktuurin mahdollisesta 
monitoiminnallisuudesta saadaan mahdolli-
simman paljon irti, tulisi rakenteet räätälöidä 
suhteessa paikallisiin olosuhteisiin. Tässä luon-
topohjaiset ratkaisut eroavat merkittävästi 
maanalaisista teknisistä järjestelmistä, joita 
voidaan samoilla mitoitusperusteilla monistaa 
eri kohteisiin. Luontopohjaiset ratkaisutkin 
osataan tyypillisesti mitoittaa oikein suhteessa 
hallittaviin vesimääriin. Tämän lisäksi tulisi 
kuitenkin huomioida myös alueen maisemal-
liset olosuhteet, kuten maaperä ja pienilmasto 
sekä paikalliset habitaatit ja lajisto, jotta uudet 
viherrakenteet voisivat vahvistaa olemassa olevia 
ekologisia arvoja. Olennaista on ymmärtää myös 

luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ovat yleistymässä. Kiinnostus niitä kohtaan piilee 
mahdollisuudessa hallita samassa rakenteessa veden määrää ja laatua ja samalla tuottaa myös erilaisia 
ekologisia ja sosiaalisia hyötyjä. Tapaustutkimuksiin pohjautuvassa väitöskirjatutkimuksessani selvitin, 
miten näiden erilaisten hyötyjen muodostuminen voidaan varmistaa jo suunnitteluprosessin aikana.

Monitoiminnallinen vihreä infra struktuuri 
hulevesien hallinnan tavoitteena

eliSa läHDe
TkT, HTm,  
maisema-
arkkitehti
WSp Finland oy
elisa.lahde@wsp.com

Kirjoittaja toimii  
kestävän 
kaupunki-
ympäristön 
suunnit telijana 
ja tutkijana.

Yhteistoiminnallinen kehittäminen aikaansaa lisää ymmärrystä 
vihreän infrastruktuurin monitoiminnallisuudesta ja systeemi-
sestä luonteesta (Lähde, 2020).

Osaamisen
kehittyminen

Monitoiminnallisuuden 
lisääminen

Kriittisten esteiden
tunnistaminen

Systeemisen
lähestymistavan

syntyminen

Vihreän 
infran 

yhteistoimin-
nallinen 

kehittäminen
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kohteen käyttötarpeita sekä ylläpidon resursseja ja käytän-
töjä suhteessa tavoiteltuihin ekosysteemipalveluihin sekä 
analysoida tulevaisuuden muutoksia kuten ilmastonmuu-
toksen aiheuttamia sopeutumistarpeita.

Yhteistoiminnallinen kehittäminen luo 
ratkaisuja

Väitöskirjani tapaustutkimuksista kaksi keskittyi moni-
toimin nal lis ten hulevesirakenteiden suunnitteluun. Näistä 
ensimmäisen keskittyi Vauhtitien hulevesikosteikon suun-
nitteluprosessiin, jossa suunnittelu- ja toteutusvaiheen 
jälkeen haastateltiin suunnitteluryhmää. Toisessa casessa 
laadittiin Turun Kirstinpuiston alueelle skenaariota hule-
vesien hallintaan. Laadittuja skenaarioita verrattiin keske-
nään tutkimalla mallintamisen ja teoreettisten laskelmien 
avulla tuotettujen ekosysteemipalveluiden määrää (veden 
määrällinen ja laadullinen hallinta, virkistyspalvelut ja 
elinympäristöt).

Tapaustutkimukset paljastivat, että vihreän infrastruk-
tuurin suunnittelusta tekee haasteellisen se, että erilaiset 
ratkaisut saattavat tuottaa erilaisia hyötyjä ja esimer-
kiksi kasvillisuuden kehitystä voi olla vaikea ennustaa. 
Suunnitteluprosessin aikana tieteellisen tiedon hyödyn-
täminen sekä avoin keskustelu erilaisista ekosysteemi-
palveluista ja niiden arvosta auttavat viemään prosessia 
eteenpäin ja perustelemaan investointeja vihreään infraan. 
Skenaariotarkastelut toimivat hyvin ratkaisuvaihtoehtojen 
mittaamiseen ja vertailuun. Niiden avulla voidaan myös 
avata keskustelua sille, mitä tavoitteita tai ekosysteemi-
palveluita kyseisessä kohteessa tulisi priorisoida. Koska 
suunnittelussa huomioitavien seikkojen määrä on laaja, 
edellyttää monitoiminnallisten hyötyjen luominen ja yllä-
pitäminen systeemistä lähestymistapaa eli kaupunkiym-
päristön ekologisten prosessien ja järjestelmien ymmär-
tämistä. Lisäksi vihreän infrastruktuurin toteuttaminen 
vaatii uudenlaisia suunnittelun, päätöksenteon ja tavoit-

teiden asettamisprosesseja, kun lopputuloksen onnistu-
mista ei voi mitata vain yhdellä mittarilla.

Tutkimuksessa keskityttiin myös siihen, miten yhteis-
toiminnallinen suunnittelu voi edesauttaa moni-
toiminnallisen vihreän infrastruktuurin luomisessa. 
Yhteistoiminnallinen suunnittelu tarkoittaa eri ammatti-
alojen yhdessä tekemää suunnittelua, jossa tavoitteena on 
toisilta oppiminen ja yhteisen, uuden tiedon luominen. 
Yhteistoiminnallinen suunnittelu on koettu hyödylliseksi 
erityisesti kestävyystieteiden alalla, koska se mahdollistaa 
siilorajojen rikkomista ja polkuriippuvuudesta irrottautu-
mista (Wyborn et al., 2019). Monitoiminnallinen vihreä 
infrastruktuuri luo hulevesien hallintaan uuden lähesty-
mistavan, jossa kaupunkiympäristössä aiemmin erilliset 
toiminnot yhdistyvät ja tutkimustulokset vahvistavat, 
että eri ammattialojen yhteistoiminnallinen suunnittelu 
mahdollistaa osaamisten kehittymistä ja yhteisymmär-
ryksen lisääntymisen. Samalla myös pystytään havaitse-
maan ja ratkomaan vihreän infrastruktuurin suunnitte-
luun, toteutukseen ja ylläpitoon liittyviä haasteita, jotka 
voivat olla esimerkiksi resurssointiin, hallintoon, teknisiin 
ratkaisuihin tai osaamisiin liittyviä.

Vihreän infrastruktuurin yhteistoiminnallinen kehittä-
minen edesauttaa luomaan linkkejä ja takaisinkytkentöjä 
ihmisten ja muun luonnon välille. Haasteiden ratkaise-
misen kautta pystytään lisäämään vihreän infrastruktuurin 
monitoiminnallisuutta, joka lisää systeemistä lähestymis-
tapaa kaupunkiympäristöön. Kaupunki voidaan nähdä 
sosioekologisena järjestelmänä, jossa yhdistyvät hydro-
logia, ekologia, tekniset ratkaisut ja ihmistoiminnot. Sitä 
kautta vihreän infrastruktuurin yhteistoiminnallinen kehit-
täminen voi auttaa sen parissa työskenteleviä toimijoita 
hahmottamaan entistä selvemmin, millainen on ihmistoi-
minnan vaikutus luonnonprosesseihin ja miten kaupunkien 
sosioekologisia järjestelmiä voidaan kehittää kohti tilan-
netta, jossa sekä ihminen että luonto voivat paremmin. 
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Luonnonmukainen huleveden 
hallinta kytkeytyy kasvilli-
suuden ja maan muodos-
tamaan kokonaisuuteen. 

Sitä kuvataan ekologisella painotuk-
sella sini-vihreäksi infrastruktuuriksi 
(blue-green infrastructure) tai ihmisen 
kokeman ongelman ratkaisuina luon-
topohjaisiksi ratkaisuiksi (nature based 
solution). Käytettiin lähestymistavassa 
mitä tahansa käsitettä, on tulokulman 
ytimenä maan, kasvin ja veden muodos-
tama systeemi, jota rakennetun ympä-
ristön kaikki valinnat muokkaavat.

Läpäisemättömät pinnat ja niiden 
lisääntyminen ovat huleveden synnyn 
lähtökohta. Samalla kun ne estävät 
veden imeytymisen maahan, ne 
myös sulkevat maan mikrobiologisen 
toiminnan ilma- ja valoyhteydeltä ja 
siten estävät kasvien kasvun kyseisellä 
paikalla. Kasvillisuus on silmin nähtävä 
ja eräs keskeisimmistä ekosysteemipal-
velujen tekijöistä. Kaupunkikasvillisuus 
toimii hiilen sitojana, veden haihdut-
tajana ja siten lämpösaarekeilmiön 
tasaajana viilentäen kuumien kesäpäi-
vien lämpötiloja. Kaupungin mittakaa-
vassa kasvillisuus muodostaa ekologista 

verkostoa, virkistysalueita asukkaille, 
jäsentää ja pehmentää kaupunkitilaa 
sekä voi itsessään olla vaikkapa puutar-
haharrastuksen kohde.

Keskeinen kaupunkikasvien menesty-
mistä rajoittava tekijä on kuivuus, joka 
syntyy rakentamisen kosteus- ja routa-
suojauksien salaojituksista ja massan-
vaihdoista. Perustusten on tietysti 
syytä pysyä kuivina, mutta etäämmällä 
kuivatettavista rakenteista voidaan 
hyvin ohjata hulevettä piha-, puisto- 
ja katualueiden kasvillisuuden käyt-
töön. Onhan se hassua, että korote-
tulla reunakivellä juoksutetaan vesi 
suoraan sadevesikaivoon, kun reuna-
kivilinjan takana istutukset kuivuvat 
ja tukeutuvat tankkiautolla kuljetet-
tavaan kasteluveteen. Integratiivinen 
huleveden hallinta voisi sopia juuri 
näihin pieniin, mutta lukuisiin kohtei-
siin ympäri kaupunkialuetta.

Maan, veden ja kasvin 
muodostama systeemi

Maan, veden ja kasvin muodostamasta 
systeemistä ei voi muuttaa yhtä osatekijää 
muuttamatta muidenkin ominaisuuksia.

ouTi TaHvoNeN
TkT, tutkijayliopettaja, 
HamK bio, Hämeen 
ammattikorkeakoulu
outi.tahvonen@hamk.fi

Tulevaisuuden kaupungeissa huleveden hallinnassa on panostettava 
monihyötyisiin huleveden hallintarakenteisiin ja paikallisen hallinnan 
tehostamiseen, niin ettei välttämättä edes tarvita tilavarauksia isoille 
altaille tai kentille. Käytännössä tämä edellyttää suunnittelijoilta uuden-
laista herkkyyttä huleveden syntypaikkojen tunnistamiseen ja niissä 
huleveden hallinnan integroimiseen tavanomaisiin lähiympäristön 
suunnitteluratkaisuihin. lähtökohtana on (hule)veden, kasvin ja maan 
muodostaman systeemin tunnistaminen ja sen osatekijöiden muok-
kausmahdollisuuksien näkemyksellinen hallinta.

Monihyötyinen hulevedenhallinta 
kaupunkisuunnittelussa – 
tarkastelu biopidätyksestä käsin
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Kyse on siten tasapainoilusta eri tekijöiden välillä 
(Kuva 1). Esimerkiksi maan karkearakeisuuden lisää-
minen parantaa rakenteen hydraulista johtavuutta, mutta 
samalla se vie veden nopeasti kasvien juuriston ulottumat-
tomiin. Mikäli karkearakeisuus tarkoittaa myös hienoai-
neksen poisleikkaamista, menetetään veden kapillaarinen 
nousu maassa. Kapillaarisuus puolestaan parantaa kasvien 
menestymistä pitkinä poutajaksoina.  Jos taas kasvilajis-
toksi valitaan erityisesti kuivan paikan kasvillisuutta, ei se 
menesty lammikoituvan veden alueella eikä se pysty haih-
duttamaan vettä samoissa määrin kuin kostean ja rehevän 
kasvupaikan kasvilajit.

Biopidätys, biosuodatus, sadepuutarha
Moni huleveden hallintarakenteen yleinen kuvaus sallii 
kasvillisuuden käytön, mutta harvassa yleiskuvauksessa 
kasvillisuudella on keskeinen rooli. Yksi tällaisista kasvil-
lisuuden roolia korostavasta rakenteesta on biopidätys tai 
biosuodatus (bioretention), josta käytetään asuinympä-
ristön ratkaisuissa myös nimeä sadepuutarha. Keskeistä 
on ymmärtää, että ”biosuodatus” ei tässä yhteydessä 
tarkoita hiekkasuodattimeen lisättäviä ”bioaineita” vaan 
nimenomaan elävää kasvillisuutta ja sen selkeää roolia 
hulevedenhallintarakenteessa.

Biopidätysrakenteessa kasvillisuus haihduttaa vettä lehtien 
ilmarakojen kautta, mutta myös sen juuristolla ja erityisesti 
juuriston tyypillä on vaikutus veden liikkeisiin. Syvälle 
yltävien ja paksujen juurien ympärille muodostuvat 

juurikanavat tukevat rakenteen hydraulista toimivuutta, 
mutta kokonaisuudessa on hyvä olla myös hentojuurisia 
kasveja, sillä ne tarjoavat elinympäristöä maan pieneli-
öille. Pieneliöiden rakentamat käytävät ja onkalot raken-
tavat juurikanavien ohella alati muuttuvia veden imey-
tymisreittejä. Tämä elonkirjon muodostama huokoisuus 
on keskeinen tekijä biopidätysrakenteen pitkäaikaisessa 
toiminnassa, sillä se ylläpitää hydraulista johtavuutta tilan-
teissa, joissa rakenteen pintakerros on jo ehtinyt tukkeutua 
huleveden mukana kulkeutuvalla hienoaineksella.

Kuva 1. Maan, veden ja kasvillisuuden muodostama 
systeemi riippuu sen osien toiminnasta.

Kuva 2. Kasvipeitteisten imeytysrakenteiden (KIM) koekenttä Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksella on 
seurannut vuodesta 2016 alkaen biopidätysrakenteiden toimivuutta ja kasvilajiston kehitystä.
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Systeemin vertailu koekentällä

Koska biopidätys yhdistää veden hallinnan, maan/kasvu-
alustan optimoinnin ja kasvillisuuden, päätettiin sitä 
käyttää yksityiskohtaisemmassa vertailussa. Tähän tarkoi-
tukseen rakennettiin Hämeen ammattikorkeakoulun 
Lepaan kampukselle koekenttä, jossa viidessä mesomitta-
kaavaisessa solussa vertaillaan kasvipeitteisten imeytysra-
kenteiden (KIM) toimintaa (kuvat 3 ja 4). 

Biopidätystä on tutkittu Suomessa useissa eri projek-
teissa laboratoriomittakaavassa, Lahden lysimetriken-
tällä ja koerakenteina eri kaupungeissa, ja näitä täyden-
tämään lähdettiin etsimään asetelmaa, jossa voidaan 
vertailla työmaakäytännöissä toteutettavaa rakennetta 
ja pitkäaikaista seurantaa. Aiempien tutkimusten perus-
teella tälle koekentällä painotettiin rakenteen käytännön 
toteutettavuutta konetyönä ja monivuotista seurantaa. 
Monivuotinen seuranta mahdollistaa tukkeutumisen ja 
tarvittavien hoitokäytänteiden tunnistamisen. Lisäksi 
kyllin iso koesolun koko puolestaan sallii kasviyhdyskun-
tien ja kasvien leviämisen seurannan.

KIM-kentän koesolujen toimintaa seurataan jatkuvatoimi-
sella mittauksella, jossa kerätään dataa kaikkien solujen läpi 
suotautuneen veden määrästä ja laadusta. Tutkimuksen 

tarkoituksia varten koesolut on eristetty ympäröivästä 
maasta allaskumilla ja niiden pohjalla on suotovettä 
kokoavat salaojaputket. Koekenttä sijaitsee muutaman 
sadan metrin päässä Ilmatieteen laitoksen sääasemasta, josta 

Kuva 4. Solun rakenne.

Kuva 3. KIM-koekentällä on viisi solua kahdella eri rakennesyvyydellä. Kasvu- ja suodatusmateriaalina on kaksi erilaista 
seosta samoilla kasvilajeilla. Lisäksi kentällä on vertailukohteena sepelipintainen hiekkasuodatin.
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saadaan sadantatiedot. Itse soluihin tulee vettä vain suorana 
sateena (ei pintavaluntaa) sekä koeasetelman mukaisilla 
rankkasadesimulaatioilla, joissa jokaiseen soluun syötetään 
sama vesimäärä samalla intensiteetillä. Näin ympärivuoti-
sesti kerääntyvästä datasta voidaan tarkastella sekä solujen 
vuosittaista että kasvukauden aikaista toimintaa, mutta 
myös yksittäiseen sadetapahtumaan tai rankkasadesimu-
laatioon liittyvää solujen toimintaa.

Käytännön rakentamisen näkökulmasta perinteinen 
biopidätyssolu näyttäytyy monikerroksisena erikois-
rakenteena, jossa työmaa joutuu varastoimaan useita 
eri maa-aineslaatuja ja pahimmillaan tekemään kone-
työnä 10 senttiä paksuja kerroksia. Toteutus, valvonta 
ja korjaustyöt tarvitsevat mahdollisimman yksinker-
taisen rakenteen. Ratkaisuna KIM-kentälle sovellet-
tiin suodatus- ja kasvukerrokset yhdistävää single filter 
-rakennetta (Hsieh ja Davis, 2005). Se soveltuu hyvin 
myös kasvien tarpeisiin, sillä se tarjoaa juuristolle erillisiä 
kerroksia laajemman ankkurointialustan.

Kasvu- ja suodatuskerrokset yhdistävä materiaali on jo 
lähtökohtaisesti kompromissi sekä kasveille että suodatuso-
minaisuuksille. Lisäksi kansainväliset ohjeistukset näyttivät 
noudattavan KIM-kentän rakennusaikana kahta päälinjaa. 
Ensimmäinen päälinja noudatteli erityisesti yhdysvalta-
laisiin pienkohteiden tarkoitettua reseptiä, jossa suositel-
laan mm. raekokojakaumaltaan arvaamatonta pintamaan 
(topsoil), kompostin ja hiekan seosta. Toinen linja tukeutui 
teknisesti pitkälle harkittuun kivennäisainejakaumaan 
perustuvaan suodatusmateriaaliin. Ensimmäinen seos 
voi sisältää ravinteita ja huomattavan määrän 0-ainesta, 
mutta samalla siinä tuodaan rakenteeseen valmiina 

maan pieneliötoimintaa. Toinen on veden määrän ja 
laadun hallinnan kannalta ennakoitavaa, mutta se tarjoaa 
kasveille vähäravinteisen ja nopeasti kuivahtavan kasvu-
paikan (ks. tarkemmin: Tahvonen, 2018). KIM-kentän 
rakentamisen yhteydessä kehitettiin kasvu- ja suodatus-
kerroksen seos eli KIM-seos, jota ensin testattiin kasvi-
lajiston menestymistä selvittävässä esikokeessa (Kuva 5).

Myöhemmin Hyvinkään Tieluiska on jatkanut seoksen 
kaupallista tuotekehitystä Sadepuutarhamulta-nimikkeellä.

Lepaan KIM-kentän rakennekerroksissa päädyttiin käyttä-
mään siirtymäkerrosta salaojituskerroksen ja suodatus- ja 
kasvukerroksen välissä, vaikka tästä syntyy kolmen erilaisen 
maakasan pyörittelyä työmaalla. Siirtymäkerroksenhan voisi 
periaatteessa korvata suodatinkankaalla, mutta sen tiede-
tään olevan selkein yksittäinen syy suodatusrakenteiden 
tukkeutumiselle. Kun tavoitteena on monivuotisen kasvil-
lisuuden käyttö, ei luonnollisesti ole mielekästä sijoittaa 
säännöllisesti vaihdettavaa rakennetta niiden alapuolelle.

Rakenteen yksityiskohdat muuttuvat tavoitteen 
mukaan

Jo koekentän ensimmäisenä seurantavuonna nähtiin moni-
hyötyisyyden rakentamisen haasteet. Nimittäin KIM-seos 
toimi hyvin määrän ja laadun hallinnassa, mutta istutettu 
kasvillisuus lähti taantumaan ravinteiden ja veden puut-
teen vuoksi. Samalla kompostipohjaisilla seoksilla suoto-
veden sähkönjohtavuus pysyi korkeana.

Rankkasadetusten jälkeen suotoveden kokonaismäärän ja 
suotautumisnopeuden eroissa materiaali vaikutti syvyyttä 

Maveplan 1/3
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enemmän (Kuva 6). Kokonaisrakenteen vedenpidätys-
kyky tulee näkyviin mkun vertaillaan hetkeä, jolloin 
70 % syötetystä vedestä on suotautunut rakenteen läpi. 
Se vaihteli kuuden sadetuksen keskiarvona hiekkasuodat-
timen alle tunnista kompostiseoksen kahteen tuntiin ja 
KIM-seoksen yli 9 tuntiin.

Mikäli rakenteen tavoitteena on alajuoksun tulvahuip-
pujen tasaaminen, toimii siinä tarkoituksessa parhaiten 
koekentän vertailussa seos A, joka perustuu rakeisuus-
käyrälähtöiseen optimointiin. Se päästää läpi vähemmän 
vettä ja senkin lähes neljä kertaa hitaammin kuin seos B. 
Kasvu- ja suodatuskerroksen materiaalimäärittely on 
siten keskeinen biopidätysrakenteen suunnittelua ohjaava 
tekijä. Materiaalimäärittelyn perusteella rakenteen veden-
pidätyskykyä, ravinnehuuhtoutumaa, veden käsittelyka-
pasiteettiä ja jopa haitta-aineiden poistoa voidaan säätää. 
Tosin ensin on valittava mihin tarkoitukseen biopidätys 
rakennetaan, veden määrän vai laadun hallintaan, biodi-
versiteetin tukemiseen vai viihtyisyyden elementiksi.

Kasvien menestymistä seurataan kasvipeitteisyyden 
muutoksena kokonaisuutena. Biosuodatusrakenteen 
kasvilajiston valinta vaati tasapainoilua ääriolosuhteiden 
välillä, sillä kasvupaikkana se on joko seisovan veden alla 
(lammikoitumistilana) tai pitkinä poutajaksoina armot-
toman kuiva (salaojitettu rakenne). Mikäli tavoitteina 

Kuva 5. Kasvu- ja suodatuskerroksessa on kahta erilaista 
seosta. Seos A (siniset käyrät) on kehitetty suomalaisiin 
olosuhteisiin raekoko ja orgaanisen aineen painoprosen-
tin määrittelyn mukaan. Seos B (punainen käyrä) perustuu 
paikalliseen pintamaahan, lehtikompostiin ja hiekkaan.

KIM-seos esikokeessa

Seos A: parannettu KIM-seos (org.ainesta 2,2 %)

Seos B: komposti-hiekka-pintamaa (org.ainesta 5,3 %)
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Kuva 6. Koerakenteiden suotoveden kumulatiivinen kertymä rankkasadetuksen jälkeen, kun kaikkiin soluihin on 
syötetty 1 250 litraa vettä. Käyrät kuvaavat kuuden sadetuskerran keskiarvoa.

Seos A, matala rakenne

Seos A, syvä rakenne

Seos B, matala rakenne Hiekkasuodatin
matala rakenne
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on monihyötyinen rakenne ei kasvilajivalinnan hanka-
luutta pidä kuitenkaan missään nimessä korvata murs-
kepintauksella. KIM-kentän perusteella hulevesiraken-
teen kasvillisuuden hoitoon on kiinnitettävä kuitenkin 
erityistä huomiota. Seos A:n osalta jouduttiin ensimmäi-
sinä vuosina sekä kastelemaan että lannoittamaan taimia, 
jotta ne eivät olisi kuolleet. Näin ollen biosuodatuksen 
kasvukerroksen ravinteisuutta ei pidä ehdoin tahdoin 
välttää, sillä tietty määrä ravinteita on kasvien kasvun 
edellytys.

Mitä sitten?
Biopidätysrakenteen yksityiskohtaisella tuntemuksella 
rakennetaan pohjaa tunnistaa monihyötyisyys suunnit-
telun ja rakentamisen käytäntöinä. Biopidätyksessä yhdis-
tyvät hyödyt ovat huleveden määrän ja laadun hallinta, 
biodiversiteetin tukeminen ja viihtyisän elinympäristön 
suunnitteluelementti.

Mikäli kaupunkisuunnittelu tunnistaa monihyötyisyyden 
myös hulevesirakenteiden ominaisuutena, voi se käyttää 
esimerkiksi ekologisuutta läpileikkaavana tavoitteena eri 

maankäyttöluokissa. Tätä tulokulmaa on käytetty esimer-
kiksi pientaloalueiden tutkimuksessa, kun on selvitetty 
yksittäisen tontin roolia skaalautuvassa kaupunkivihreässä 
(Tahvonen, 2019). Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta 
pientaloalueen ekologinen luonne rakentuu lukuisista eril-
lisistä tonteista ja niiden omistajien mielihaluista, jolloin 
kaupunkisuunnittelu on pitänyt koko pientaloalueen 
ominaisuuksia vaikeasti hallittavana perinteisillä työka-
luilla. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa kuitenkin veden, 
maan ja kasvillisuuden tasapainoinen ymmärrys osana 
rakennettua ympäristöä ja erityisesti hulevesirakenteissa 
voi olla uusimuotoisten kaupunkihabitaattien perusta.

Suunnittelun lähtökohtana on oltava selkeä tavoitteen 
asettelu eri kaupunkialueiden huleveden hallinnalle. 
Jos oletuksena on monihyötyisyys, tarkoittaa se samalla 
rakenteiden yksityiskohtien suunnittelussa painotuksen 
valintaa. Huleveden määrän hallinnan priorisoiva rakenne 
on eri näköinen kuin rakenne, jonka tavoitteena on tukea 
biodiversiteettiä ja mikrohabitaatin syntymistä. Maan, 
veden ja kasvien muodostama systeemi on aina kokonai-
suus, mutta sen osien painotus muuttuu tavoitteen aset-
telun mukaan (Kuva 7). 

Kuva 7. Huleveden hallintarakenteiden tavoitteen asettelu määrittelee, mitä systeemin osaa painotetaan.  
Painotus ei kuitenkaan tarkoita muiden osien ohittamista.
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Suomessa hulevesien laatuun ja 
kaupunkialueiden hajakuormi-
tuksen hallintaan on kiinnitetty 
viime vuosina entistä enemmän 

huomiota. Pitkäaikaista, ympärivuo-
tista tutkimustietoa hulevesien laadusta 
paikallisissa olosuhteissa on kerätty 
perinteisten veden laatuparametrien, 
kuten kiintoaineen ja ravinteiden pitoi-
suuksista ja huuhtoumista. Kaupunki-
peräisistä haitta-aineista merkittävimpiä 
ovat kuitenkin metallit, joiden esiin-
tymistä hulevesissä on viime vuosina 
Suomessa tutkittu lähinnä yksittäisiltä 
alueilta hulevesinäytteenoton (Hujanen 
& Sänkiaho, 2011; Valtanen, Sillanpää 
& Setälä, 2014; Assmuth, 2017; Kerk-
känen et al., 2019) sekä sedimentti- 
ja maaperänäytteenoton (Pouta et al 
2011, Kuusisto-Hjort & Hjort, 2013) 
keinoin.

Hulevesien mukana kulkeutuva metal-
likuormitus on tyypillisesti hajakuor-
mitusta, jolloin päästölähteiden moni-
naisuus hankaloittaa haitta-aineiden 
merkityksen selvittämistä hulevesien 
laadullisessa hallinnassa. Metalleja 
esiintyy ympäristössä luonnostaan, 
mutta korkeina pitoisuuksina on luoki-
teltu haitallisiksi aineiksi Euroopan vesi-
puitedirektiivissä (2000/60/EC). Eniten 
tutkimustietoa on saatu metallien koko-
naispitoisuuksista, mutta koska metal-
lien haitallisuuteen vaikuttaa pitoisuuk-
sien lisäksi niiden biosaatavuus, tulisi 

metallien liukoisten muotojen selvityk-
seen osoittaa enemmän voimavaroja.

Toistaiseksi laajin suomalainen hule-
vesien metallitutkimus toteutettiin 
vuosina 2013–2015 kuudella valuma-
alueella Helsingissä ja Lahdessa. 
Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa 
kaupunkimaankäytön kannalta tyypil-
liset haitalliset metallit, tunnistaa metal-
likuormituksen kannalta erityisen kuor-
mittavia maankäyttömuotoja, sekä arvi-
oida vuodenaikaisvaihtelun merkitystä 
metallipitoisuuksien vaihtelussa.

Tässä artikkelissa esitetään tiivistelmä 
edellä mainitun tutkimuksen päätu-
loksista. Samalla pohjalta arvioimme 
tutkimustulosten merkitystä hulevesien 
laadullista hallintaa ohjaavien yleisten 
periaatteiden näkökulmasta.

Jatkuvatoimiset mittaukset 
kokonaisuuden ymmärtämiseksi

Hulevesien metallipitoisuuksia tutkit-
tiin Lahdessa Kytölän, Kilpiäisten 
ja Paavolan alueella, ja Helsingissä 
Veräjämäen, Pihlajamäen ja Itä-Pasilan 
alueilla (Kuva 1). Tutkimusvaluma-
alueiden kaupungistumisaste vaihteli 
rakentamattomasta (valuma-alueen 
läpäisemättömyys 0 %) hyvin tiiviiseen 
kaupunkikeskustaan (Itä-Pasila, läpäi-
semättömyys 66 %). Tutkimusalueiden 
ominaisuuksia on esitelty Taulukossa 1.

maiJa TaKa
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aalto-yliopisto
maija.taka@aalto.fi

Hulevesien hallinta edellyttää vedenlaadun ja haitta-ainelähteiden kattavaa ymmärrystä. Tarvitsemme 
eri metallien ajallisen ja alueellisen esiintymisen lisäksi tietoa erityisesti siitä, mitkä niistä esiintyvät 
ongelmallisen korkeina pitoisuuksina. Hulevesien laadullista hallintaa ohjaavat usein yleistykset, 
joiden paikkansapitävyyttä on hyvä arvioida tutkimustulosten perusteella kriittisesti niin alue- kuin 
metallikohtaisesti.

Raskas maankäyttö tuottaa 
raskasmetalleja kaupunkivesiin?
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Kuva 1. Tutkimusvaluma-alueet Lahdessa ja Helsingissä. (CORINE-maanpeiteaineisto SYKE, 2015 ja ilmakuvat ESRI, 2019.

Taulukko 1. Tutkimusvaluma-alueiden kuvaukset.

Lahden valuma-alueet Helsingin valuma-alueet

Kytölä Kilpiäinen Paavola Veräjämäki Pihlajamäki Itä-Pasila

Luonnon-
tilainen; 

harvennettu 
metsä

Pientalo-
asutusta ja 

metsää

Kerrostalo- 
ja 

palvelualue

Pientaloalue 
ja yhtenäinen 

metsäalue

Kerrostaloalue; 
pirstaloituneet 

viheralueet

Tiivis kerrostalo- 
ja palvelualue, 

betonikansi 

Valuma-alueen 
läpäisemättömyys (%) 0 19 54 36 52 66

Pinta-ala (ha) 51.0 12.6 6.6 13.6 33.5 24.8

Kattopinnat (%) 0.4 10.9 19.2 12.1 14.9 23.3

Asfaltti ja betoni (%) 0 8 25.4 26.6 34.8 45.6

Kivetys ja kalliot (%) 0 0. 0 0.8 0.4 15.1

Hiekka ja sorapinnat (%) 1.4 0.4 16.4 1.4 4.7 8.5

Kasvillisuus (%) 23 81 31.4 39.7 41 22.5

Hulevesiviemäritiheys 
(km/km²) 0 11 29 10.2 7.8 11.8

Vallitseva maaperä a) a) Täyttömaa Kallioinen Kallioinen Täyttömaa

Liikenne NA
100 % moni-

käyttöisiä 
katuja ja teitä

b) 4 000 
ajoneuvoa/vrk

12 000 
ajoneuvoa/vrk

62 400 
ajoneuvoa/vrk

a) Hiekka- ja soramoreeni, savi- ja silttikerrostumia
b) 30 % maantietä, 70 % ajotiekevyt liikenne -yhdistelmiä

29Vesitalous 2/2021

Hule vede t

VT2102.indd   29 17.3.2021   14.59.17



Jokaisella valuma-alueen purkupisteen 
mittausasemalla mitattiin sadantaa ja 
hulevesivirtaamaa automatisoidusti 1 
minuutin resoluutiolla ja näytteenotin 
keräsi kokoomanäytteet virtaamaperus-
teisesti. Kokoomanäyte edusti Lahdessa 
edeltävän kahden viikon, Helsingissä 
edeltävän viikon aikaista huleveden 
keskimääräistä laatua. Vesinäytteistä 
analysoitiin metallien (Al, V, Cr, Mn, Fe, 
Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sn ja Pb) liukoiset ja 
kokonaispitoisuudet.

Kupari ja sinkki kytkeytyvät 
selkeästi kaupungin 
maankäyttöön

Kokonaismetalleista kuparin ja sinkin 
pitoisuudet kasvoivat valuma-alueen 
pinnoittamisen myötä ja niiden pitoi-
suudet ylittivät ajoittain suositusrajat 
pysytellen suositusarvoihin nähden (Alm 
et al., 2010) korkeina kaikkina vuoden-
aikoina. Näiden metallien on havaittu 
olevan peräisin metallirakenteiden 
korroosiosta, liikenteestä ja esimerkiksi 
talven liukkaudentorjunnasta (Søberg 
et al., 2017). Esimerkiksi sinkkiä käyte-
tään yleisesti suojaamaan teräsmate-
riaaleja korroosiolta. Se on kuitenkin 
taipuvainen korroosioon eli hapettu-
maan veden ja hapen vaikutuksesta, ja 
tiesuolan käyttö voimistaa tätä reaktiota 
sekä sinkin että kuparin osalta.

Vaikka tietyt metallit liittyvät erityi-
sesti kaupunkimaiseen maankäyttöön 
ja niiden korkeimmat pitoisuudet esiin-
tyivät yleensä kaikkein rakennetuim-
milla alueilla, korkeimmat metallipitoi-
suudet eivät aina esiintyneet kaikkein 
tiiviimmällä alueella. Lahden Paavolassa 
havaittiin poikkeuksellisen suuria sink-
kipitoisuuksia, poikkeuk sellisia lyijypi-
toisuuksia Helsingin pientalovaltaisessa 
Veräjämäessä. Yllättäen lyijy esiintyi 
korkeina pitoisuuksina vain pienta-
lovaltaisessa Veräjämäessä, joissa sen 
tärkeinä lähteinä voivat olla esimerkiksi 
vanhat rakennusmateriaalit ja maaperä. 
Sen sijaan muiden metallien, kuten 
alumiinin, raudan ja mangaanin pitoi-
suudet laskivat valuma-alueen kaupun-

Kuva 2. Hulevesien kokonaismetallien pitoisuudet (µg/l) valuma-alueilla. 
Laatikko sisältää puolet havainnoista (25th–75th persentiili) ja katkoviiva-
janat 1.5 kertaa IQR (interquartile range). Tähti (*) laatikkokuvaajan pääl-
lä kertoo eron edellisen valuma-alueen metallipitoisuuden kanssa olevan 
tilastollisesti merkitsevä (p ≤ 0.05). Selkeästi poikkeavat pitoisuudet on 
jätetty visualisoimatta. Pitoisuuksien arvoakselit eivät ole yhteneväiset.

Kytölä (0%)

Kilpiäinen (19%)

Veräjämäki (26%)

Pihlajamäki (52%)

Paavola (54%)

Itä-Pasila (66%)
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gistuessa. Näiden metallien lähteet ovat pääasiassa lito-
geenisiä, lähinnä maa-/kallioperän eroosioon liittyviä. 
Liukoisten metallien osalta vanadiini, kromi, kupari ja 
sinkki korreloivat positiivisesti alueen läpäisemättö-
myyden kanssa.

Kaupungistuneimmilla alueilla hulevesien metalli-
pitoisuuksien vaihteluväli oli suurta ja pitoisuudet 
nousivat ajoittain hyvin korkeiksi. Havaitut korkeat 
pitoisuudet ovat merkittävä havainto, sillä ne edustavat 
pitkän ajan keskimääräisiä pitoisuustasoja perinteisten 
hetkellisten tai valuntatapahtumakohtaisten pitoisuuk-
sien sijaan. Vaikka metallien lähteet ovat kaupunkialu-
eilla moninaisia, niiden välinen samankaltainen ajal-
linen vaihtelu ko. alueilla viittaa niiden olevan peräisin 
samoista lähteistä. Tiiviisti rakennetuilla alueilla eroja 
selittää todennäköisesti erot päästölähteissä, ei huleve-
sien muodostumisessa tai kulkeutumisreiteissä. Näistä 
tekijöistä johtuen hulevesien ensisijainen hallintakeino 
on suoraan päästölähteisiin vaikuttaminen tai huleve-
sien hallinta tärkeimmiksi todettujen päästölähteiden 
läheisyydessä.

Kaupunkialueen lukuisten saastelähteiden tunnistaminen 
– erityisesti hajakuormituslähteiden huomioiminen – tuo 
haasteita hulevesien hallintaan. Esimerkiksi kaupunkialu-
eilla on paljon eri ikäisiä ja eri materiaaleista tehtyjä raken-
teita, sekä ihmistoimintaa, joka tyypillisesti vaikuttaa 
rakenteiden kulumiseen.

Liukoisten metallien vaihtelu hulevesissä 
poikkeaa kokonaismetallien vaihtelusta

Liukoisten ja kokonaismetallipitoisuuksien välillä oli 
merkittäviä eroja; esimerkiksi kuparin ja sinkin kokonais-
pitoisuuksista jopa 86 % esiintyi liukoisessa muodossa, 
kun taas lyijy ja kromi esiintyivät pääosin partikkeleihin 
sitoutuneina (Kuva 3).

Tulostemme vertaaminen aikaisempiin tutkimuksiin on 
haasteellista, sillä eri tutkimusmenetelmillä saadut tulokset 
eivät aina ole suoraan vertailukelpoisia. Käyttämämme 
jatkuvatoimiset mittaukset tuottavat satunnaista näytteen-
ottoa luotettavamman kokonaiskuvan ja mahdollistavat 
vuodenaikaistarkastelun hulevesien parempaa hallintaa 
varten.

Päätelmät
Jatkuvatoimiset mittaukset kuudella kaupunkivaluma-
alueella vahvistavat aikaisempia tutkimustuloksia sinkin 
ja kuparin merkittävästä roolista hulevesien metallina. 
Samalla tulokset osoittivat hulevesien metallipitoisuuksien 
vaihtelevan alueellisesti ja ajallisesti oletettua enemmän. 
Sinkin ja kuparin pitoisuudet kasvoivat selvimmin valuma-
alueen läpäisemättömyyden myötä, kun taas alumiinin 
ja raudan pitoisuuksiin kaupungistumisasteella (pinnan 
läpäisemättömyys) ei ollut vaikutusta.

Kokonaismetallien pitoisuuksissa havaittuja alueel-
lisia erityispiirteitä ei pystytty selittämään esimerkiksi 
valuma-alueiden liikennöityjen alueiden tai kattopintojen 
määrillä. Hulevesien laadullista hallintaa ohjaavat käytän-

Kuva 3. Liukoisten pitoisuuksien alueellisessa vertailussa osalla metalleista löytyi yhteys kaupunkialueen tiiviyteen 
(kupari, sinkki), mutta esimerkiksi lyijyllä ei. Prosenttiluku kuvaajan yläpuolella kertoo liukoisten metallien osuuden 
kokonaismetallipitoisuuksista.
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nössä usein yleistykset, joiden paik-
kansapitävyyttä tulisi tutkimus-
tulosten perusteella arvioida kriit-
tisesti niin alue- kuin metallikoh-
taisesti. Esimerkiksi liikenteen 
merkitys merkittävänä raskasmetal-
lien lähteenä ei korostunut valuma-
alueiden välisissä vertailuissa. 
Kuparin ja sinkin osalta havaittiin 
kiintoainepartikkeleihin sitoutunei-
suuden lisäksi merkittävää kulkeu-
tumista myös liukoisessa muodossa. 
Tulosten pohjalta ei pystytty osoit-
tamaan, mitkä metallilähteet selit-
tivät eri alueilla korostuneita huuh-
toumia esimerkiksi lyijyn, sinkin tai 
kuparin osalta. Samalla on vaikeaa 
arvioida, kuinka paljon kuormi-

tusta voitaisiin vähentää pelkäs-
tään liikennöityjen alueiden hule-
vesien laadullisella hallinnalla tai 
ainoastaan kiintoaineen laskeutta-
miseen perustuvien menetelmien 
avulla. Parhaimmillaan tulevai-
suudessa on mahdollista vaikuttaa 
suoraan metallien päästölähteisiin. 
Nykyhetkessä tavoitetila on entistä 
parempi ymmärrys kaupunkialu-
eiden sisäisistä kuormituslähteistä 
ja optimaalisista ratkaisuista laadul-
liseen hallintaan

Työstä on valmisteilla tutkimus-
artikkeli, jossa tarkastellaan lisäksi 
metallien välisiä riippuvuussuhteita 
ja vuodenaikaiskuormituksia. 
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Järvien kunnostuksen keinovalikoi-
massa ei ole pitkään aikaan tapahtunut 
merkittävää kehitystä eikä järviekosys-
teemien sisäisillä kunnostustoimilla 

ole useimmiten saatu aikaan riittäviä vaiku-
tuksia. Rehevöityneiden järvien kunnos-
tuksen tärkeimmän tavoitteen, veden laadun 
pysyvän parantumisen, saavuttaminen on 
vaikeaa. Suurimmat ravinnevarastot ovat 
sedimentissä ja kunnostuksen suunnittelu 
on rajoittunut pääosin muutamiin vakiintu-
neisiin menetelmiin, joista monet tähtäävät 
ravinteiden pidättämiseen vesistössä ja sedi-
mentissä. Kuitenkin monet rehevöityneen 
järven ominaispiirteet, kuten alusveden 
hapettomuus, edistävät fosforin kertymistä 
alusveteen ja palautumista järvi ekosysteemin 
tuotantoon, minkä vuoksi uusia menetelmiä 
tarvitaan.

Kunnostusmenetelmänä alusveden pois-
johtamisessa hyödynnetään rehevän 
järven omaa sedimentin fosforikuormi-

tusta eli fosforin vuotamista sedimentistä 
vesipatsaaseen. Menetelmää on käytetty 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa rehe-
vöityneiden järvien tilan parantamiseksi 
50–60 järvellä. Suomessakin menetelmää 
on käytetty noin kymmenellä järvellä. 
Kun fosforia kertyy pohjanläheiseen 
veteen etenkin järven kerrostuneisuuskau-
della, voidaan sitä poistaa johtamalla pois 
alusvettä. Perinteisessä menetelmässä vesi 
johdetaan tyypillisesti järven alapuoliseen 
vesistöön varoen alentamasta liikaa järven 
vedenpintaa ja lähtevän veden määrää. 
Näin rehevöittäviä ravinteita poistuu pysy-
västi kunnostettavasta vesiekosysteemistä, 
mutta poistetut ravinteet siirtyvät vesis-
tössä eteenpäin.

Uudessa menetelmäsovelluksessa perintei-
seen alusveden poisjohtamiseen yhdistetään 
lisäksi poisjohdetun veden puhdistaminen 
suodatusjärjestelmällä sekä puhdistetun veden 
palauttaminen samaan järveen (Kuva 1).

lahden Kymijärvellä on tutkittu uudenlaista alusveden poisjohtamisen ja vedenpuhdistuksen 
yhdistelmää, jossa rehevästä järvestä voidaan pysyvästi poistaa ravinteita ja ottaa vesistöstä pois-
tettu fosfori talteen. Hankkeessa on myös selvitty menetelmän potentiaalia järvikunnostuksessa 
yleisesti, talteen otetun fosforin kierrätysmahdollisuuksia sekä kartoitettu menetelmän käyttökel-
poisuutta ja sopivia kohteita.

Fosforin poistaminen järvestä 
alusveden suodatus- ja 
puhdistusjärjestelmällä
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Kuva 1. Havainnekuva perinteisen alusveden poiston (vasen) ja suljetun alusveden suoda-
tus- ja puhdistusjärjestelmän (oikea) eroista. Perinteisessä menetelmässä vesi johdetaan 
alavirtaan ja suljetussa järjestelmässä vesi kiertää takaisin samaan järveen.
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Tällaisen suljetun järjestelmän etu on, että runsas-
ravinteista vettä ei päädy kunnostuksen seurauksena 
alajuoksua pitkin rehevöittämään seuraavaa vesistöä, 
vaan ravinteet jäävät puhdistusjärjestelmään. Koska 
vesi palautuu samaan järveen, veden poistovirtaama ei 
myöskään ole sidonnainen järven alajuoksun virtaa-
maan, mutta poistovirtaaman mitoituksessa pitää 
kuitenkin ottaa huomioon se, ettei kerrostuneisuus 
rikkoudu.

Hankkeen pilottikohteena on ollut Kymijärven Mylly-
pohjan syvänne, jolla on oma lämpötilakerrostuva syvän-
nealueensa. Myllypohjan hapetonta alusvettä pumpa-
taan kesäkerrostuneisuuden aikaan rannalle sijoitet-
tuun saostus- ja suodatusjärjestelmään. Fosforia saos-
tetaan yksinkertaisimmillaan ilmastamalla järjestel-
mään saapuvaa hapetonta alusvettä, jolloin sen sisäl-
tämä liukoinen rauta (pitoisuus noin 10 mg/ℓ) hapettuu 
muodostaen fosforia sitovia oksideja. Sakkautuva 
aines jää 200 m² hiekkasuodattimelle, ja suotautunut 
vesi valuu kosteikon kautta takaisin järveen (Kuva 2). 
Menetelmän tulokset ovat olleet lupaavia: tällä toimin-
taperiaatteeltaan melko yksinkertaisella järjestelmällä 
veden kokonaisfosforista saadaan parhaimmillaan noin 
85 % ja liukoisesta fosforista 90 % poistettua ilmastus-
saostuksen ja suodatuksen avulla (Kuva 3).

Alusveden kierrättäminen puhdistusjärjestelmän läpi 
tuo joustavuutta fosforinpoistoon (Kuva 4). Suljettu 
järjestelmä mahdollistaa alusveden poiston silloinkin, 
kun fosforipitoisuudet ovat loppukesällä korkeim-
millaan; perinteisellä menetelmällä alusvettä voidaan 
tällöin tyypillisesti johtaa alajuoksulle vähäisiä määriä, 
kun sadanta on alhaisimmillaan ja järvestä virtaa luon-
taisestikin vähemmän vettä alajuoksulle.

Kuva 2. Kymijärven pumppaus- ja suodatusjärjestelmä. Alusvesi johdetaan pitkää jakoputkea pitkin hiekkasuodatus-
kentälle (vasen), puhdistusjärjestelmään tulevan ja sieltä lähtevän veden välillä on silminnähtävä laatuero (keskellä) ja 
vesi poistuu suodatuskentältä poistoputkea pitkin kosteikon kautta takaisin järveen (oikea).
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Kuva 3. Liukoisen fosforin (SRP) ja kokonaisfosforin (TP) 
pidättyminen Kymijärven alusveden hiekkasuodatus-
kentällä (95 % luottamusväli). Fosforipitoisuudet (µg/ℓ) 
on mitattu syvänteestä suodatuskenttään tulevasta ja 
suodatuskentän läpi suodattuneesta järveen palautu-
vasta vedestä.
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Soveltuvan kunnostuskohteen edellytykset

Tärkeä lähtökriteeri menetelmää harkittaessa on luotettava 
tieto kohteeseen tulevista ulkoisen kuormituksen lähteistä 
ja kuormituslähteiden hallittavuus. Alusveden pump-
paus kunnostusmielessä edellyttää, että järvessä on selkeä, 
kerrostuneisuuskaudella hapettomana pysyvä syvänne-
alue, sekä riittävän korkea pohjanläheisen alusveden fosfo-
ripitoisuus, jotta fosforinpoisto on tehokasta mm. kohde-

kohtaisiin investointeihin ja haluttuun lopputulokseen 
nähden. Esimerkiksi Kymijärven Myllypohjan sedimentin 
huokosveden fosforivarannot vastasivat suuruusluokaltaan 
käsiteltävien jätevesien fosforipitoisuuksia (n. 3–4 mg/ℓ) 
ja vastaavasti pohjaläheiset vesipatsaan fosforipitoisuudet 
olivat myös korkeita (0,2–0,3 mg/ℓ). Alusveden rautapi-
toisuus on myös hyvä tietää, jotta osataan arvioida alus-
vedessä olevan liukoisen ja partikkelimaisen fosforin käyt-
täytyminen ja sitoutuminen mm. rautayhdisteisiin käsitel-
tävän veden hapettuessa prosessin aikana.

Menetelmän mitoitus
Menetelmän mitoitusta, tarvittavaa kunnostusaikaa ja 
tehokkuutta voidaan arvioida eri lähestymistavoilla. 
Mikäli järven rehevyyttä ylläpitävä tekijä on fosfori, rehe-
vyystason vähentämisen kannalta oleellista on asettaa 
tavoite päällysveden fosforipitoisuudelle. Tähän puoles-
taan voidaan käyttää esimerkiksi järvityyppeihin perus-
tuvia eri ekologisten luokkien raja-arvoja. EU:n vesipuite-
direktiivi velvoittaa tavoittelemaan vähintään hyvää ekolo-
gista tilaa.

Kymijärven Myllypohjaa koskevissa laskelmissa päällys-
veden tavoitepitoisuuden saavuttamiseksi on sovellettu 
Nürnbergin (2007, 2020) empiirisiin havaintoihin perus-
tuvaa kaavaa, jonka mukaan alusvedessä olevan fosforin 
poistaminen vähentää myös päällysveden fosforipitoi-
suutta tietyssä suhteessa. Näin ollen päällysveden tavoite-
pitoisuuden jälkeen määritellään fosforin kokonaispoisto-
tarve järvialtaan alusvedestä, ja lopuksi lasketaan kohde-
kohtainen aikaväli ja vedenpoistovirtaama, joilla kyseinen 
poistotarve saavutetaan. Kymijärven Myllypohjassa ekolo-
gisen luokittelun kannalta hyvän tilan saavuttamiseksi 
päällysveden fosforipitoisuuden tulisi laskea nykyisestä 
40 µg/ℓ ainakin 25 µg/ℓ:aan. Tällöin kokonaispoistotarve 
fosforille olisi 360 mg/m².

Päällysveden fosforipitoisuustavoitteen lisäksi toinen 
tärkeä näkökohta menetelmää mitoitettaessa on järven 
lämpötilakerrostuneisuuden säilyttäminen. Liian nopea 
poistovirtaama ehdyttää kylmän, hapettoman alusveden 
järvialtaasta, jolloin hapekkaat vesimassat pääsevät sekoit-
tumaan pohjaan asti, fosforin liukeneminen pohjasta 
veteen tyrehtyy ja pohjanläheinen vesi muuttuu niin 
laimeaksi, ettei sen poisjohtamisella ole fosforinpoiston 
kannalta merkitystä. Lisäksi kasvukauden aikana tapah-
tuva veden liian nopeasta poisvirtaamasta aiheutuva täys-
kierto voi pahentaa rehevöitymistä, kun alusveteen kerty-
neitä ravinteita nousee levien käyttöön valoisaan kerrok-
seen. Tämän vuoksi eri kunnostuskohteilla on huomi-
oitava myös alusveden tilavuuden asettamat rajat veden 
poistovirtaamalle.
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Kuva 4. Teoreettinen havainnekuva suljetun alusve-
den suodatus- ja puhdistusjärjestelmän sekä perintei-
sen alusveden poisjohtamisen ajallisista eroista fosfo-
rinpoistotehokkuudessa Myllypohjan altaalla (muokattu 
lähteestä Silvonen ym., 2021). Fosforinpoistolukemat pe-
rustuvat vuoden 2017 alusveden fosforipitoisuuksiin se-
kä Myllypohjalle mallinnuksen avulla määritettyyn kesän 
maksimipoistovirtaamaan (45 ℓ/s). Perinteisen menetel-
män osalta oletuksena on, että poistovirtaama on 30 % 
Kymijärven luusuan virtaamasta, ei kuitenkaan yli 45 ℓ/s.
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Kymijärven Myllypohjassa tehtyihin mittauksiin perus-
tuvan hydrodynaamisen mallinnuksen avulla on todettu, 
että Myllypohjan alusvedestä voidaan kesän aikana poistaa 
40 % ilman, että kerrostuneisuus heikkenee huomattavasti 
(Silvonen ym. 2021). Vaikka turvallinen poisto-osuus voi 
vaihdella järvikohtaisesti, tätä voitaneen käyttää ainakin 
suuntaa-antavana ylärajana menetelmää sovellettaessa, 
mikäli mallinnusta ei ole mahdollista tehdä erikseen. 
Lisäksi poistovirtaamassa on hyvä huomioida fosforin 
diffuusionopeus sedimentistä veteen; mikäli fosforia pois-
tetaan alusveden mukana nopeammin kuin sitä liukenee 
lisää pohjasta, fosforinpoiston tehokkuus laskee poistet-
tuun vesitilavuuteen nähden.

Kunnostuskohteen fosforin poistolukemiin ja –tarpei-
siin vaikuttavat monet kohdekohtaiset ominaisuudet 
ja ratkaisut, kuten alusveden laatu, valitun vedenkäsit-
telyjärjestelmän ominaisuudet ja toteutunut pumpattu 
vesimassa. Kymijärven pilottikohteella arvioitiin lasken-
nalliseen fosforin kokonaispoistotarpeeseen kuluva aika 
kahdella eri tavalla. Jos kesäkerrostuneisuuden mahdol-
listamana pumppausaikana (3 kk) pumpattavan veden 
virtaama olisi 10 ℓ/s, päällysveden hyvän tilan saavutta-
miseksi menisi 13 vuotta. Jos taas vesimassaa käsiteltäisiin 
alusveden maksimipoistokapasiteetin mukaisesti (40 %) 
virtaama olisi 40 ℓ/s ja tarvittava aika 3 vuotta.

Ravinnesakan koostumus ja kierrätysnäkymät
Kymijärven ravinnesuodattimeen kertyneen ravinne-
sakan koostumusta ja puhtautta selvitettiin hankkeessa 
eri kierrätyskäyttökohteita silmällä pitäen. Suodattimelle 
kertyvä sakka koostuu suurimmaksi osaksi hapettuneesta 
raudasta sekä orgaanisesta aineesta ja fosfori on pääosin 
sitoutuneena rautaan (Kuva 5, Kuva 6). Tällainen sakka 
ei ole sellaisenaan ihanteellisinta esimerkiksi lannoite-
käyttöön, sillä fosfori ei rautasidonnaisena ole helposti 
kasvien hyödynnettävissä. Toisaalta koska fosfori on rajal-
linen ja siten yhä arvokkaammaksi käyvä luonnonvara, voi 
sakkaa olla kannattavaa varastoida kontteihin tai lavoille 
kuivattuna odottamaan uusia kustannustehokkaita jatko-
käsittelymenetelmiä. Esimerkiksi jätevesihuollon saralla 
monet eri toimijat kehittelevät tällaisia fosforin kierrätyk-
seen tähtääviä menetelmiä. Fosforin poistumaksi saatiin 
Kymijärvellä kahdella eri virtamaan perustuvalla lasken-
tatavalla 25 kg tai 100 kg vuodessa, jotka vastaavat 3,5 % 
ja 14 % järven ulkoisesta kuormituksesta.

Teknologiset ratkaisut kohdekohtaisesti
Hankkeessa on kartoitettu mahdollisuuksia menetelmän 
soveltamiseen muilla kunnostuskohteilla (Nurminen ym. 
2020). Kymijärvellä on käytössä hiekkasuodatin, mutta 

fosforin poistoon ja alusveden puhdistukseen eri kohteilla 
voidaan soveltaa erilaisia toteutusvaihtoehtoja, kuten saos-
tuskemikaalin lisäys, laskeutusaltaat sekä muut vesihuollon 
menetelmät sovellettuna, esimerkkinä hiekkasuodatintek-
nologian hyödyntäminen. Laitosmaiset ratkaisut nostavat 
kokonaiskustannuksia, mutta vesistöjen kunnostus on 
pitkäjänteistä toimintaa ja sedimentin fosforivaraston alene-
misella on pysyvä vaikutus veden laatuun. Kunkin kohteen 
rahoituspohjaa on mielekkäintä arvioida paikallisten ja 
alueellisten toimijoiden pidemmän aikavälin yhteistyöhön 
ja kunnostustavoitteisiin peilaten. Suomalaisissa järvissä on 
luontaisesti melko paljon rautaa ja veden käsittelyprosessit 
on lisäksi hyvä mitoittaa kohteen tulevan rautakuorman 
mukaan. Myös valitut saostuskemikaaliratkaisut vaikuttavat 
talteen otetun fosforin jatkokäytön vaihtoehtoihin.

Vesisektorin toimijoiden yhteistyöllä kohti 
tulevaisuutta

Menetelmän jatkokehittäminen on ajankohtainen aihe 
järvikunnostuksen, kiertotalouden ja vesienhoidon ympä-
ristötavoitteiden näkökulmista. EU on linjannut, että 
ympäristölupaa ei voida myöntää hankkeelle, joka voi 
aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan heikkenemistä tai 
vaarantaa hyvän tilan saavuttamisen (Suvantola ym. 2018). 
Ekologisen kompensaation periaatetta voidaan soveltaa 
ravinnekompensaationa hankkeissa, joissa kompensaa-
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Kuva 5. Hiekkasuodattimen pinnalta kerätyn sakan alku-
ainekoostumus massaprosentteina. Määrittämättömiä 
alkuaineita ovat mm. happi (O) ja vety (H), joita on rau-
dan oksideissa sekä orgaanisessa aineessa hiileen sitou-
tuneena. *Al, Ca, K, Cu, Mg, Mn, Pb, S, Zn.
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tiotoimenpiteiden avulla voidaan välttää vesienhoidon 
ympäristötavoitteista poikkeaminen. Ravinnepäästöjen 
vähentäminen tiettyyn vesimuodostumaan kompensaa-
tiotoimenpiteillä, esim. alusveden puhdistusta hyödyn-
tämällä, on varteenotettava vaihtoehto. Lisäksi rehevöi-
tyneiden vesistöjen kunnostukseen on vaikea saada riit-
tävää rahoitusta, mikä mahdollistaisi pysyviä veden laadun 
muutoksia ja tukisi aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä 
eri toimijoiden välille. Vesisektorilla eri toimijoita yhdis-
täviä hankkeita olisikin hyvä lisätä, jotta sektorikohtainen 
osaaminen tulisi hyödynnettyä ja päästäisiin uusiin ratkai-

suihin vesivarojemme kestävän käytön turvaamiseksi 
ravinteiden kierrätystavoitteita unohtamatta. 

Kuva 6. Kymijärven hiekkasuodattimen pinnalle laskeutuva rautapitoinen ravinnesakka.

Hankkeen kumppaneita ovat olleet lahden kaupunki ja 

päijät-Hämeen vesijärvisäätiö. pilottiprojektin osahank-

keita ovat olleet Kymijärvihanke ja VESIKUJA –hanke ja 

edellisten kumppaneiden lisäksi rahoittajina myös ympä-

ristöministeriö, Hämeen ely, maa- ja vesitekniikan tuki ry. 
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Taustakuormitukse l l a 
tarkoitetaan veden 
vaihdon mukana muilta 
merialueilta kulkeutuvaa 

ravinnekuormitusta. Tässä yhtey-
dessä taustakuormitus viittaa netto-
kuormitukseen eli alueelle jääviin 
ravinnemääriin. Taustakuormi-
tuksen määrää voidaan arvioida 
aiemmin tehtyjen virtaus- ja veden-
laatumallinnusten avulla Saaristome-
relle (Helminen ym. 1998) ja Selkä-
merelle (Kämäri ym. 2013). Veden 
liikkeitä Itämeren eri osien välillä 
arvioitiin kummassakin tapauksessa 
EIA 3D -virtaus- ja kulkeutumismal-
lilla, joka on validoitu muun muassa 
aiemmissa Suomenlahden tarkaste-
luissa (Myrberg ym. 2010).

Saaristomeren 
taustakuormitus

Helminen ym. laskivat Saaristomeren 
ravinteiden taustakuormitukseksi 
kokonaistypelle 12 300 tn/v ja 
kokonaisfosforille 580 tn/v. Samassa 
työssä arvioitiin, että Saaristomeren 
pinta-ala on 9 436 km², keski-

syvyys 23 m ja syvin kohta 146 m. 
Mallisimulaatioiden perusteella 
voidaan päätellä, että Itämeren 
pääaltaalta ja Suomenlahdelta 
peräisin oleva taustakuormitus olisi 
suurin piirtein tasaisesti jakau-
tunut koko Saaristomeren alueelle. 
Tämän oletuksen pohjalta voidaan 
laskea taustakuormituksille pinta-
alaperusteinen ominaiskuormitus. 
Näin saadaan Saaristomerellä koko-
naisfosforin taustakuormitukseksi 
0,615 kg/ha ja vastaavasti kokonais-
typelle 13 035 kg/ha.

Selkämeren taustakuormitus
Kämäri ym. puolestaan laskivat, 
että Selkämerelle siirtyvä vuotuinen 
ravinnekuorma Saaristomereltä 
ja Suomenlahdelta yhteensä on 
fosforin osalta 316 t ja typen 6 535 t. 
Simulointituloksista voidaan 
päätellä, että Selkämerelle vuosittain 
tulevasta kuormituksesta jää sinne 
89 %. Näin ollen Saaristomeren 
kautta Selkämerelle tuleva fosforin 
taustakuormitus nettona on 281,2 tn 
ja typen 5 816,2 tn.

Harri HelmiNeN
FT, dosentti, erikoisasiantuntija
varsinais-Suomen ely-keskus, 
ympäristönsuojeluyksikkö
harri.helminen@ely-keskus.fi

merialueiden taustakuormitusarvioita tarvitaan esimerkiksi kalankasvatuslaitosten lupaprosesseissa 
vesistövaikutusten kokonaisarviointia tehtäessä, mutta niitä voidaan soveltaen käyttää minkä tahan-
sa pistemäisen kuormituksen osuutta arvioitaessa. Näissä arvioinneissa käytetään yleisesti virtaus- ja 
vedenlaatumalleja, joilla laskettujen hetkellisten vedenlaadun pitoisuusmuutosten lisäksi on oltava 
arvioita siitä, miten vesimuodostuman tai välittömän vaikutusalueen kokonaiskuormitus tulee muut-
tumaan, jos suunniteltu kalankasvatus toteutuu.

Saaristomeren ja Selkämeren 
taustakuormituksen laskenta 
osana kokonaisvaltaista 
vesistövaikutusarviointia
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Selkämeren taustakuormituksen vaikutusalueet

Selkämeren pinta-alaperusteisen ominaiskuormituksen 
arvioinnissa on tärkeää kohdentaa taustakuormituksen 
vaikutusalue oikein, sillä sen alueellisessa jakautumi-
sessa on suuria eroja. Saaristomereltä lähtevä kuormitus 
leviää Selkämerelle siten, että pitoisuudet ovat suurimmat 
Suomen rannikon tuntumassa. Saaristomeren taustakuor-
mituksen vaikutus ravinnepitoisuuksiin Vakka-Suomen 
ja Satakunnan rannikoilla on selvästi suurempi kuin 
Itämeren pääaltaan tai Suomenlahden (Kuva 1). Vaikutus 
laimenee asteittain pohjoisemmaksi siirryttäessä.

Saaristomeren pohjoisosissa Kihdin pohjoispuolen vesi-
muodostumassa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus 
on keskimäärin 17,5 µg/ℓ ja Selkämeren eteläisimmässä 
osassa Uudenkaupungin avomeri -vesimuodostumassa 
17,4 µg/ℓ. Näistä pohjoiseen tulee seuraavaksi Luvia-
Rauma avomeri -vesimuodostuma, jossa kokonaisfosfori-
pitoisuus laskee tasolle 14,4 µg/ℓ. Näistäkin luvuista voi 
päätellä, että Saaristomeren kautta tulevasta taustakuor-
mituksesta jäisi eteläiselle Selkämerelle Suomen rannikon 
puolelle aina Rauman tasalle suhteessa enemmän koko-
naisfosforia kuin kulkeutuu pohjoisemmaksi.

Selkämeri -mallinnusten ja vedenlaatutietojen perus-
teella tein karttapohjalle eteläisen ja pohjoisen vaikutus-
alueen rajaukset (Kuva 2 sivulla 40). Eteläisen alueen 

pinta-ala on 4 000 km² eli 400 000 ha ja se rajautuu osin 
Uudenkaupungin avomeri -vesimuodostuman rajoihin. 
Siihen arvioin kohdistuvan Selkämeren taustakuormituk-
sesta puolet eli 140,6 tn (Kuva 2). Näillä tiedoilla saadaan 
Selkämeren eteläisellä osalle kokonaisfosforin taustakuor-
mitukseksi 0,352 kg/ha ja vastaavasti kokonaistypelle 
7,27 kg/ha.

Eteläisen vaikutusalueen syvyyskartan tiedoista voidaan 
laskea, että alueen keskisyvyys on 54,4 m, joten tausta-
kuormitukset voidaan laskea myös tilavuuden perusteella. 
Kuormitusvertailuissa on kuitenkin selvempi käyttää 
pinta-alaperusteisia arvoja, koska erilaisten kuormitusten 
sekoittumisesta vesipatsaassa ei ole tarkempia tietoja.

Saaristomereltä Selkämerelle lähtevän taustakuormituksen 
vaikutus laimenee asteittain pohjoisemmaksi siirryttäessä, 
mutta vaikutusalue ulottuu aina Merenkurkkuun asti 
(Kuva 1). Mallinnustulosten perusteella arvioin pohjoisen 
vaikutusalueen, johon Saaristomeren kautta tulevasta 
Selkämeren taustakuormituksesta kohdistuu loput 
puolet. Pinta-ala alueelle on 8 000 km² eli 800 000 ha 
ja se rajautuu kuvan 3 (ks. sivu 41) mukaisesti idässä 
Selkämeren ulompien vesimuodostumien sisärajoihin. 
Näillä tiedoilla saadaan Selkämeren pohjoiselle osalle 
kokonaisfosforin taustakuormitukseksi 0,176 kg/ha ja 
vastaavasti kokonaistypelle 3,64 kg/ha.

Kuva 1. Taustakuormituksen leviäminen Selkämerelle (Kämäri ym. 2013).

Suuruudeltaan 1 000 tonnin kuvitteellisen fosfori - tai typpikuormituksen leviäminen 
Selkämerelle puolen vuoden kuluessa, kun kuormitus lähtee liikkeelle Itämeren pääaltaalta, 

Suomenlahdelta, Saaristomereltä tai Perämereltä koko vesimassaan sekoittuneena.
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(C) SYKE ja ELY-keskukset
(C) Sisältää maanmittauslaitoksen 
taustakarttakoosteen 01/2021 aineistoa

30 015 km

Pohjoisen Selkämeren taustakuormitus

Rannikkovesimuodostumat

Eteläisen Selkämeren taustakuormitus

Kuva 2. Eteläinen ja pohjoinen alue, joihin Saaristomeren kautta tuleva Selkämeren taustakuormitus kohdistuu. 
Tummemman sinisellä värillä vesienhoitoalue ja vesimuodostumien rajat.
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Kuormituslisäysvertailu: kalankasvatuslaitoksia 
avomerellä

Seuraavassa kuvitteellisessa esimerkissä käsitellään 
tilannetta, jossa suunnitellaan kahta uutta kalankas-
vatuslaitosta avomerelle. Ne sijoittuisivat kahteen 
vierekkäiseen vesimuodostumaan. Näistä (A) sijaitsee 
Selkämeren puolella Uudenkaupungin avomeri -vesi-
muodostumassa ja (B) Saaristomerellä Kihdin pohjois-
puoli -vesimuodostumassa (Kuva 3). Molempiin on 
kaavailtu 475 tn verkkokassikasvatusta, jolloin niiden 
toiminnan laskennallinen ravinnepäästö on yhteenlas-
kettuna noin 38 000 kg typpeä ja 3 800 kg fosforia 
vuodessa.

Hankkeen vesistövaikutusarviointia varten pitää tehdä 
kuormituslisäysvertailu, jossa kalankasvatuksen aiheut-
tamaa uutta kuormitusta pyritään suhteuttamaan kasva-
tusalueen muuhun ravinnekuormitukseen. Käytännössä 
tarkasteltavilla alueilla muu kuormitus on pelkäs-
tään muilta merialueilta tulevaa ns. taustakuormitusta. 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemän Rannikon 
kuormitusmalli -loppuraportin (SYKE 2018) mukaan 
mantereelta tulevan kuormituksen selvät vaikutukset 
rajautuvat kapealle saaristovyöhykkeelle ja jokien suualu-
eille, koska vedet sekoittuvat ja laimenevat Saaristomeren 
ja Selkämeren rannikkoalueilla tehokkaasti. Muuta piste-
kuormitusta ei näillä alueilla ole.

vesimuodostuma Uudenkaupungin avomeri 

vesimuodostuma Kihdin pohjoispuoli 

kalankasvatuslaitos A

kalankasvatuslaitos B

kalankasvatuslaitosten A ja B aiheuttaman 
ravinnekuormituksen vaikutusalue

(C) VARELY 2021
(C) SYKE, ELY-keskukset
(C) Sisältää Maanmittauslaitoksen taustakarttakoosteen 
03/2021 aineistoa

0 52,5 km

Kuva 3. Vaikutusalue (punainen rajaus), jonka suuruus on arvioitu FICOS-mallin tulosten pohjalta (Kuvat 4 ja 5). 
Kalankasvatus laitos A (punainen pilvi) sijaitsee Uudenkaupungin avomeri vesimuodostumassa ja laitos B (vihreä pilvi) 
Kihdin pohjoispuoli vesimuodostumassa.
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SYKE (SYKE 2019) on muussa yhteydessä tehnyt lähei-
selle alueelle FICOS-mallisovelluksen, jonka tuloksia 
voidaan tässä soveltaa. Mallitulosten perusteella (kuvat 4 
ja 5) voidaan päätellä, että kalankasvatuslaitosten A ja 
B aiheuttaman ravinnekuormituksen vaikutusalue olisi 
leveyssuunnassa noin 8 km ja pituussuunnassa noin 
10 km (ks. kuva 3). Koska alue sijaitsee Saaristomeren ja 
Selkämeren rajapinnassa, taustakuormituksen laskennassa 
voidaan käyttää Saaristomeren ja Selkämeren taustakuor-
mitusten (P 0,615 kg/ha ja 0,352 kg/ha; N 13,035 kg/ha 
ja 7,27 kg/ha) keskiarvoja eli fosforille 0,484 kg/ha ja 
typelle 10,15 kg/ha.

Kalankasvatuksen aiheuttama 
fosforikuormituksen lisäys vaikutusalueella

Vaikutusalueen (8 000 ha) fosforin taustakuormitus on 
edellä esitetyn perusteella 3 872 kg/v ja suunnitellun 
toiminnan (kalankasvatus 950 tn) fosforikuormitus 
3 800 kg/v. Kuormituslisäys vaikutusalueelle on 98 %. 
Sama laskelma voidaan tehdä tuotantokaudelle (kesä-
syyskuu), johon ajoittuu 67 % kalankasvatuksen ravinne-
kuormituksesta (SYKE 2019). Taustakuormituksen olete-
taan olevan samanlaista koko vuoden. Tuotantokaudella 
fosforin taustakuormitus vaikutusalueelle olisi 323 kg/kk 
ja kalankasvatuksesta aiheutuva kuormitus 637 kg/kk. 
Kuormituslisäys vaikutusalueella olisi tällöin 197 %.

Kalankasvatuksen aiheuttama 
fosforikuormituksen lisäys vesimuodostumissa

Kun lasketaan kalankasvatuksen aiheuttamaa lisäkuor-
mituksen osuutta vesimuodostumatasolla, pitää laitoksen 

A tapauksessa taustakuormituksena käyttää Selkämeren 
arviota fosforille (0,352 kg/ha). Uudenkaupungin avomeri 
-vesimuodostumaan (75 637 ha) kohdistuisi nyt fosforin 
taustakuormitus, jonka suuruus on 26 590 kg vuodessa. 
Laitoksen A (475 tn) tuoma fosforin lisäkuormitus olisi 
1 900 kg. Kuormituslisäys olisi koko Uudenkaupungin 
avomeren vesimuodostumaan 7,1 %. Tuotantokaudelle 
(kesä-syyskuu) laskettuna kuormituslisäys olisi koko vesi-
muodostumaan 14,4 %.

Laitoksen B tapauksessa käytetään taustakuormi-
tuksen laskennassa Saaristomeren arvioita fosforille 
(0,615 kg/ha). Kihdin pohjoispuolen vesimuodostuman 
(4 774 ha) taustakuormitus on 2 936 kg/v. Muun vesi-
muodostumassa jo olemassa olevan kalankasvatuksen 
kuormitus (250 tn) on 1 000 kg/v. Laitoksen lisä-
kuormitus olisi 1 900 kg/v. Kuormituslisäys olisi koko 
Kihdin pohjoispuolen vesimuodostuman nykykuormi-
tukseen verrattuna 48 % ja pelkkään taustakuormituk-
seen verrattuna 65 %. Vastaavasti tuotantokaudelle (kesä-
syyskuu) laskettuna kuormituslisäykset olisivat 77 % ja 
130 %. Tuotantokaudella yhteen laskettu kalankasvatus 
(486 kg/kk) olisi 66 % Kihdin pohjoispuolen vesimuo-
dostuman koko fosforikuormituksesta (731 kg/kk).

Kalankasvatuksen vesistövaikutusten 
mallintaminen ja taustakuormitus

Viime aikoina on yleistynyt erilaisten virtaus- ja veden-
laatumallien käyttö, kun pyritään etukäteen arvioimaan, 
kuinka suuria vesistövaikutuksia suunnitellulla kalankas-
vatuksella voi olla ympäröivälle merialueelle. Suomessa 
ympäristöhallinnon käytössä olevia malleja kehittää ja 

Kuva 4. Passiivisen merkkiaineen leviäminen pintaker-
roksessa vuosien 2013 syyskuussa. Akselit = kilometriä 
mallin alkukohdasta. Skaala = levämäärä (klorofylli-a; 
µg ℓ−1) kokonaistypen lisäyksen perusteella muutettu-
na (SYKE 2019).

Kuva 5. Passiivisen merkkiaineen leviäminen syvässä 
vedessä vuosien 2013 syyskuussa. Akselit = kilometriä 
mallin alkukohdasta. Skaala = levämäärä (klorofylli-a; 
µg ℓ−1) kokonaistypen lisäyksen perusteella muutettu-
na. (SYKE 2019).
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soveltaa SYKE. Malleja on kehitetty eri alueille, esimer-
kiksi Saaristomerelle, Selkämerelle ja Suomenlahdelle. 
Viime aikoina on käytetty myös YVA3d-hydrodynaamista 
mallia ainakin Kustavin ja Luvian merialueilla kalankas-
vatuksen vesistövaikutusarvioinnissa. Kyseinen lasken-
tamalli soveltuu Itämeren rannikkoalueiden lasken-
taan ja sitä on käytetty useissa rannikkoalueiden erilai-
sissa mallinnustöissä myös Suomenlahdella, Selkämerellä 
ja Perämerellä. Näiden lisäksi Perämerellä on kalankas-
vatuksen vaikutusarvioinnissa käytetty Environmental 
Fluid Dynamics Code (EFDC) Explorer -mallinnusohjel-
mistoa. Kaikilla malleilla ei pystytä mallintamaan levätuo-
tannon muutoksia, joten olisi suositeltavaa valita sellainen 
malli, jolla se on mahdollista. Mallinnuksen luotetta-
vuutta tulee arvioida eri tavoin havaintoaineistoja sovel-
taen. Virtausmallinnuksen rinnalla tulisi tarvittaessa tehdä 
virtausmittauksia mallinnuksen luotettavuuden varmis-
tamiseksi. Mallikehitys on vielä kesken useiden veden-
laatumuuttujien, kuten pohjan happitilanteen ja näkö-
syvyyden, osalta, joten malleja tulee käyttää muiden arvi-
ointikeinojen ohella (SYKE 2019).

Näillä esitetyillä malleilla vedenlaadun muutoksia tarkas-
tellaan yleensä kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoi-
suuksien muutoksina. Usein mallinnuksen tuloksista 
päätellään, että muutokset olisivat niin pieniä, ettei niillä 
olisi merkittävää vaikutusta vesistön ekologisen tilaan. 
Näin ollen malleilla tehdyt arviot puoltavat ravinnekuor-
mituksen eli kalankasvatuksen lisäämistä merialueille.

Virtaus- ja vedenlaatumallinnuksen tuottamien fosforin 
ja typen pitoisuuslisäystulosten paikkansa pitävyyttä 
on kuitenkin hankala varmentaa. Malleilla on käytän-
nössä pystytty laskemaan kalankasvatuksen kuormituk-
sesta aiheutuvien hetkellisten päästölisäysten laimen-
tumista ulappa-alueiden vesimassoihin. Esimerkiksi 
SYKEn FICOS-malli laskee kyllä levämäärien lisään-
tymisen käyttökelpoisten ravinteiden pitoisuuslisäysten 
perusteella, mutta sekin sivuuttaa muut vesiekosystee-
missä tapahtuvat ravinnekierrot. Malleihin sisältyy vain 
aineiden lisäykset ja niiden häviäminen joko kulkeutu-
malla pois tutkittavalta alueelta tai sedimentoitumalla. 
Virtaus- ja vedenlaatumalleilla voidaan siis tarkastella 
kuormituksen aiheuttamia lyhytaikaisia ravinnelisä-
yksiä ja niistä laskettuja klorofyllipitoisuuksia vaikutus-
alueella, mutta ei niiden kumulatiivisia vaikutuksia eikä 
ekologisia vasteita. Mallinnuksen vesistövaikutusarvi-
ointiin jää näiltä osin epävarmuutta varsinkin päästöjen 
pitkäaikais- ja yhteisvaikutusten sekä ekologisten teki-
jöiden osalta.

Nykyisillä käytössä olevilla virtaus- ja vedenlaatumalleilla 
ei ole voitu suoraan tarkastella miten muut kuormitusläh-

teet, kuten muiden merialueiden veden vaihdon myötä 
tuleva taustakuormitus, vaikuttavat vesimuodostuman 
toteutuneeseen veden laatuun ja mikä on uuden ravinne-
kuormituslisäyksen merkitys siinä kokonaisuudessa. Näin 
ollen vesistövaikutusten kokonaisarvioinnissa tarvitaan 
virtaus- ja vedenlaatumallilla saatujen hetkellisten veden-
laadun muutosten lisäksi muulla tavoin tehtyjä arvioita 
siitä, miten vesimuodostuman tai välittömän vaikutus-
alueen kokonaiskuormitus tulee muuttumaan, jos suun-
niteltu pistekuormitus toteutuu.

Kuormitusvertailun tulosten tulkinnasta
Edellä esitetyssä esimerkissä vertailu osoitti mm., että 
tuotantokaudelle (kesä-syyskuu) laskettuna kuormitus-
lisäys olisi laitoksen A osalta vesimuodostumaan 14,4 % 
ja laitoksen B osalta vastaavasti 77 %. Nämä lisäykset 
eivät ole vähäisiä. Esimerkiksi ns. Finnpulpin tapauksessa 
KHO piti 7 % kuormituslisäystä fosforin osalta merkit-
tävänä: ”Tehtaan osuus purkuvesistön kokonaiskuormi-
tuksesta keskeisten päästöjen osalta olisi selvästi vähäinen 
verrattuna Kallaveteen kohdistuvaan hajakuormituk-
seen, mutta kuitenkin merkittävä, esimerkiksi fosforin 
osalta hakemuksen ja aluehallintoviraston päätöksessä 
asetettu jen raja-arvojen perusteella arviolta noin seitsemän 
prosenttia.” (KHO:2019:166).

Kallaveden ekologinen tila oli arviointihetkellä vielä 
hyvä, mutta sen laatutekijöistä klorofylli-a oli vaarassa 
heikentyä. Niinpä uutta kuormitusta järveen ei voitu 
sallia ja ympäristölupa hylättiin. ”Tilanteessa, jossa jokin 
ekologi sen tilan luokittelun laatutekijä on tyydyttävä tai 
sitä huonompi, ympäristönsuojelulailla sekä vesienhoidon 
ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla kansallisesti 
täytäntöön pantu vesipuitedirektiivi velvoittaa pyrkimään 
siihen, että vähintään hyvän tilan tavoite saavutetaan. 
Tällöin kaiken kyseiseen vesistöön kohdistuvan merkit-
tävän kuormituslisäyksen voidaan arvioida jossain määrin 
vaikeuttavan hyvän tilan tavoitteen saavuttamista. Myös 
siinä tapauksessa, että laatutekijä on hyvän ja tyydyttävän 
tilan rajalla, on kyseiseen vesistöön kohdistuvaan merkit-
tävään kuormituslisäykseen suhtauduttava lähtökohtai-
sesti pidättyvästi.” (KHO:2019:166).

Tämän artikkelin esimerkissä uutta kalankasvatusta suun-
niteltiin Saaristomeren ja Selkämeren rajalle kahteen eri 
vesimuodostumaan, joiden ekologinen tila uuden 3. suun-
nittelukauden arvion mukaan on tyydyttävä.

Taustakuormituksen yhteys rehevöitymiseen
SYKEn mukaan avomeren ravinteiden saatavuuden 
mallinnuksessa on suurta epävarmuutta, ja siksi avomeri-
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vaikutuksen osalta nykyiset Itämerimallit odottavat 
vielä kehittymistä. Tämänhetkisten arvioiden mukaan 
50–75 % kaikesta Itämeren fosfori- ja typpikuormituk-
sesta aiheutuu ihmistoiminnasta. Itämeren pääaltaalta 
Saaristomerelle ja Selkämerelle tulevassa taustakuormi-
tuksessa on mukana paljon sisäisen kuormituksen pintaan 
nostamaa fosforia. Valuma-alueen kuormitus, erityisesti 
leville käyttökelpoisen typen (DIN) kuormitus, kohdistuu 
pääosin vain rajoitetulle vyöhykkeelle lähelle rannikkoa. 
Leville käyttökelpoisen fosforin (DIP) kuormituksen 
osalta merenpohjaan varastoituneen fosforin palautu-
minen yläpuoliseen vesimassaan vähähappisissa oloissa 
on puolestaan merkittävää (Fleming ym. 2021).

Valuma-alueelta rannikolle tehtyjen mallinnussimu-
laatioiden (VEMALA, FICOS) perusteella Suomessa 
tehtävillä hajakuormitukseen kohdistuvilla ravinteiden-
vähennystoimilla on vähäinen vaikutus Suomenlahden, 
Itämeren pääaltaan pohjoisosan, Saaristomeren ja 
Selkämeren avomerialueiden rehevöitymistilaan. Näillä 
alueilla Itämeren pääaltaalta tulevalla fosforikuormalla on 
merkittävin osuus vesipatsaan fosforipitoisuuteen ja sitä 
kautta eri indikaattorien tilaan.

Suomen läheisistä merialueista Selkämerellä on tapah-
tunut selvin muutos fosforitaseessa. Selkämeren avomeri-
alueen fosforipitoisuus on kohonnut 2000-luvulla selvästi. 
Liukoisen eli leville käyttökelpoisen fosforin (DIP) määrä 
on jopa kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden 
aikana ja se on syynä runsastuneisiin ulapan sinileväku-
kintoihin, jotka olivat ennätysmäisiä kesällä 2020. Tämä 
fosfori on tullut taustakuormituksen mukana Itämeren 
pääaltaalta pääosin Ahvenanmaan lännen puolelta.

Lisäkuormitus ja vesienhoito

Suomen pintavesien ekologinen luokittelu tehtiin viimeksi 
2019 ja sen mukaan rannikkovesien tila on heikentynyt 
entisestään. Vesienhoidon tavoitteena on turvata pinta-
vesien hyvä ekologinen tila ja merenhoidon päämääränä 
on meriympäristön hyvä tila. Vesienhoitosuunnitelmissa 
ja niihin sisältyvissä toimenpideohjelmissa kerrotaan, 
mitä toimia tarvitaan vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. 
Meriympäristön tilan parantamista ja hyvän tilan yllä-
pitämistä varten on laadittu merenhoidon toimenpide-
ohjelma. Näissä suunnitelmissa ja ohjelmissa on esitetty 
toimenpiteiksi ravinnekuormituksen vähentämistä.

Kun suunnitellaan uutta pistekuormitusta, jonka vaiku-
tukset kohdistuvat merialueille, joudutaan väistämättä 
perustelemaan, miksi se olisi sallittua, vaikka se lisää 
meren ravinnekuormitusta ja vaikka vesistön hyvän tilan 
tavoite on ensisijainen vaatimus. Usein perustelut lähtevät 
siitä, lisäkuormitus on niin vähäistä, että se voidaan sallia, 
koska se ei pitkällä aikavälillä arvioida estävän hyvän tilan 
säilymistä tai saavuttamista.

Avainasemassa ovat siis vesistövaikutusarvioinnit ja niiden 
monipuolisuus. Jos ne perustuvat vain virtaus- ja veden-
laatumallinnuksiin, osoittavat ne yleensä vain vähäisiä 
vaikutuksia vaikutusalueen tai vesimuodostuman ekologi-
seen tilaan. Kuormitusvertailuja tekemällä voidaan päätyä 
erilaiseen tulkintaan. Arvioinnissa olisi myös pyrittävä 
näkemään, mihin suuntaan purkuvesistön ekologinen 
tila on kehittymässä. Siihen saadaan tueksi veden laadun 
pitkät aikasarjat, joita ympäristöhallinnolla on rekistereis-
sään monelta havaintopaikalta. Joka tapauksessa koko-
naisarvioinnista voi tulla haastava prosessi. 
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Kutsu Suomen Vesiyhdistys ry:n 2021 vuosikokoukseen

Save the Date ja esitelmäkutsu: Hulevesi 2021

Digitaaliset ratkaisut vesilaitoksilla -seminaari

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 
torstaina 15.4.2021 klo 17:00 alkaen Tieteiden 
talolla (Sali 313, Kirkkokatu 6, Helsinki) kokoon-

tumisrajoitusten (maks. 4 henkilöä) puitteissa. Koko-
ukseen on mahdollista osallistua myös etänä ja yhdis-
tyksen hallitus suosittelee vahvasti etäosallistumista.

osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautu-
mista (jari.koskiaho@syke.fi) 14.4. mennessä, 

jotta voimme varmistaa turvallisuuden ja kokouksen 
sujuvuuden. Etäosallistumisohjeet lähetetään ilmoit-
tautuneille sähköpostitse ennen tilaisuutta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:ssä mainitut 
asiat.

Tervetuloa kokoukseen!

Suomen Vesiyhdistyksen Hulevesijaosto 
järjestää Hulevesi 2021 – seminaarin Lahdessa 
24.9.2021. 

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkais-
taan myöhemmin. Merkitsethän päivän kuitenkin 
jo kalenteriisi!

Kutsumme hulevesien parissa työskentelevät asian-
tuntijat tilaisuuteen esittelemään ajankohtaisia hule-
vesien hallintaa edistäviä hankkeita, tutkimusta, 
suunnitelmia ja käytännön kokemuksia.

Seminaarin esitelmäkutsu sekä lisätiedot löytyvät 
Vesiyhdistyksen kotisivuilta vesiyhdistys.fi.

Vesihuoltojaos järjestää tänä vuonna semi-
naarin, jonka aiheena on työnimenä ”Digi-
taaliset ratkaisut vesilaitoksilla – muiden 

verkkotoimijoiden esimerkkejä ratkaisuista”. Semi-
naarin ajankohta on alustavasti sovittu olevan 
2.6.2021, mutta työryhmän kokouksessa 9.3. keskus-

tellaan asiasta lisää. Seminaari saatetaan siirtää pidet-
täväksi syksyllä johtuen koronapandemian aiheutta-
mista haasteista.

Vesihuoltojaos tarvitsee lisää aktiivijäseniä. Tervetuloa 
kaikki uudet ja vanhat mukaan toimintaan!
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FT Eliisa Lotsari on nimitet-
ty vesitekniikan apulaispro-
fessoriksi aalto-yliopistoon. 
professuurin ala on vesitek-
niikka ulottuen vesitalou-
teen ja vesirakennukseen.

Eliisa Lotsari väitteli tohtoriksi vuonna 2012 
Turun yliopistossa, jossa hän toimii nykyisin 
dosenttina maantieteen ja geologian laitoksella. 
Väitöksensä jälkeen hän työskenteli vuoden 

tutkijatohtorina Turun yliopistossa. Vuodesta 2013 
alkaen hän toimi geoinformatiikan yliopistonlehtorina 
Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa, sekä Suomen Akate-
mian rahoituksella tutkijatohtorina 2013-2016.

Lotsarin tutkimusten painopisteenä on ollut jokien 
erilaisten prosessien mittaaminen ja mallintaminen, johon 
keskityttiin myös hänen väitöskirjassaan. Pohjoisen alueen 
erityispiirteet ja ilmastonmuutokseen liittyvät näkökohdat 
ovat työssä kiinteästi mukana. Esimerkiksi jääpeitteen 
alaisten virtausten ja sedimenttien muutosten mallinta-
minen ovat kansainvälisestikin hyvin vähän tutkittu ja 
mielenkiintoa herättänyt alue.

”Viime aikoina olen keskittynyt talviajan prosessien 
ja niiden tulevaisuuden muutosten vaikutusten tutki-
mukseen, sillä tietämys talviajan muutosten vaikutuk-
sista esimerkiksi eroosioriskiin ja pohjoisiin vesistöihin 
ja meriin kohdistuvaan aineiskuljetuksen muutoksiin 
on vielä vähäinen. Kansainvälistä yhteistyötä tulee lisätä 
esimerkiksi Pohjoismaiden ja Venäjän kylmän ilmanalan 
alueiden vesistöjä ja niiden muutoksia tutkivien tutki-
joiden kanssa”, Eliisa Lotsari kertoo.

Eliisa Lotsarin tutkimustyössä vahvuutena on laaja kansain-
välinen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat mm. TU 
Dresden, University of Arizona, Umeå University, CSIC 
Madrid, GFZ Potsdam, University of Hull, University 
of Southampton, Karlstadt University ja University of 
Canterbury. Suomessa hän on tehnyt pitkäaikaista yhteis-
työtä Turun yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, 
Paikkatietokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kanssa.

Geoinformatiikan merkitys kasvamassa
Paikkatietoa tutkiva geoinformatiikka on nopeasti kehit-
tyvä tieteenala. Tietotekniikan kehittyessä ja viime aikoina 
myös avoimien tietokantojen lisääntyessä voimakkaasti, 

paikkatiedon ja siihen perustuvien sovellusten määrä on 
kasvanut räjähdysmäisesti.

”Valuma-aluetason tarkastelu ja mallinnus, hydrologiset 
analyysit hyödyntäen korkeusmalleja, hydro- ja morfo-
dynaaminen mallinnus sekä patorakenteiden, jokiuo-
mien ja jokien kunnostusten topografian mittaaminen 
ovat esimerkkejä paikkatietoaineiston hyödyntämisestä 
vesialalla. Paikkatietoaineisto on myös monen mallinnus-
sovelluksen lähtötietona, ja sovelluskohteiden määrä on 
kasvussa. Tulevaisuudessa odotetaan avoimien aineistojen 
määrän ja esimerkiksi sosiaalisen median kautta saatavan 
datan lisääntyvän. Mahdollisuudet paranevat luotettavan 
ja yhteismitallisesti tuotetun aineiston hyödyntämiseen. 
Myös ohjelmistot ja mittalaitteet kehittyvät jatkuvasti”, 
Eliisa Lotsari toteaa.

Eliisa Lotsari on tällä hetkellä Fiuginetin puheenjohtajana 
sekä ollut mukana paikkatietoasiain neuvottelukunnassa. 
Fiuginet on geoinformatiikan suomalaisen yliopistollisen 
tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovai-
kutuksen yhteistyöfoorumi. Paikkatietoasiain neuvot-
telukunta on kansallinen koordinaatioelin, joka seuraa 
ja arvioi kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehi-
tystä ja koordinoi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. 
INSPIREn tavoitteena on luoda eurooppalainen paikka-
tietoinfrastruktuuri, joka helpottaa paikkatietojen saata-
vuutta ja edistää niiden yhteentoimivuutta.

Tutkimuksen kautta yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta

Eliisa Lotsari suhtautuu uusiin haasteisiin innostuneesti 
ja määrätietoisesti. Nimitys Aalto-yliopistoon tuo uusia 
mahdollisuuksia vahvistaa tutkimusta sekä ylläpitää 
tiivistä kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä saada 
lahjakkaita nuoria mukaan vesialalle.

”Tavoitteena on tehdä huippututkimusta, jossa mene-
telmien kehittämisen kautta voidaan vaikuttaa yhteis-
kunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Tutkimuksen 
linjat muotoutuvat tarkemmin, kun työt alkavat, mutta 
toiveena on jatkaa soveltavan tutkimuksen linjalla yhdis-
täen siihen mittaus- ja mallinnusmenetelmien kehittä-
minen sekä laboratoriossa toteutettavan kokeellisen tutki-
muksen ja erilaisten uusien sovellusten hyödyntäminen. 
Opetuksessa tavoitteena on innostaa vesialan opiskelijat 
ja uusi tutkijoiden sukupolvi kehittämään innovatiivisia 
tulevaisuuden sovelluksia vesialaan liittyvien haasteiden 
ratkomiseksi”, Eliisa Lotsari sanoo. 

Eliisa Lotsari Aalto-yliopistoon vesitekniikan apulaisprofessoriksi
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ROTI 2021 – yhdyskuntatekniikan painoarvo kasvaa

ProAgria Etelä-Suomen ja KVVY Tutkimus Oy:n 
liiketoimintakaupasta puhtia ympäristöpalveluihin ja 
vesitaloussuunnitteluun

Rakennetun omaisuuden tila ROTI on puolu-
eeton asiantuntijoiden arvio rakennetun omai-
suuden tilasta. ROTI 2021 luovutettiin kunta-
ministeri Sirpa Paaterolle 18.2.2021 Helsingissä.

ROTI 2021 -raportissa nostetaan esille etenkin kaupun-
kien merkitys talouden ja innovaatioiden moottoreina 
sekä kiertotalouden edistäjinä. Raportin koostamiseen 
osallistui yli 120 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa.

Asiantuntijaryhmät ovat tarkastelleet ROTI 2021 -rapor-
tissa rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden 
tarpeita viidessä paneelissa: Rakennukset, Liikenneverkot, 
Yhdyskuntatekniset järjestelmät, Koulutus ja kehitys sekä 
Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide.

Vesihuollon osalta huomio kiinnitettiin Kansallisen vesi-
huoltouudistuksen toteuttamisen hyötyihin, voimak-

kaaseen investointitarpeiden kasvuun vesihuoltoverkos-
toissa, digitalisaation lisääntymiseen sekä bio- ja kierto-
talouden mahdollisuuksiin.

Vesihuollolle annettiin kokonaisarvosanaksi 7  ½. 
Asiantuntijoiden tiivistelmän mukaan vesihuoltover-
kostojen saneerausinvestointien tarve on kasvamassa 
eikä uudistustahdissa ole pysytty. Vesihuollon omaisuu-
denhallinnassa on kuitenkin nähtävissä selvää kehitystä 
monilla laitoksilla. Myös digitalisaation hyödyntäminen 
etenee ja esimerkiksi vedenmittauksen etäluenta on yleis-
tymässä nopeasti. Kansallisen vesihuoltouudistuksen 
käynnistyminen antaa lupauksia alan positiivisesta kehi-
tyssuunnasta tulevaisuudesta, mikäli uudistuksen tavoit-
teisiin sitoudutaan laajasti ja pitkäjänteisesti.

Raportti kokonaisuudessaan: https://www.ril.fi/fi/alan-
kehitys-2/roti-2021.html

ProAgria Etelä-Suomen yhteydessä toimivan 
Etelä-Suomen salaojakeskuksen vesitaloussuun-
nittelu on siirtynyt Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen omistamalle KVVY 

Tutkimus Oy:lle.

Siirto vahvistaa KVVY:n ympäristöön ja vesitalouteen liit-
tyvää suunnittelu- ja kehittämisosaamista. Kaupan myötä 
varmistetaan alueellisesti merkittävät peltosalaojasuunnit-
teluun liittyvät palvelut Etelä-Suomessa. Myös maaseutu- 
ja viherympäristöön sekä vesistöihin liittyvä osaaminen 
vahvistuu entisestään laajenevan yhteistyön kautta.

”Etelä-Suomen salaojakeskuksen liiketoimintojen 
myynti KVVY Tutkimus Oy:lle on tärkeä ja harkittu 
askel. Ytimessä on vesiosaamisen keskittäminen. Samalla 
varmistamme ProAgria Etelä-Suomen asiakkaille kustan-
nustehokkaat ja entistä monipuolisemmat palvelut myös 
tulevaisuudessa”, toteaa Pro-Agria Etelä-Suomen toimi-
tusjohtaja Ari Toivonen.

”Etelä-Suomen salaojakeskuksen korkealaatuinen tieto-
taito sekä osaaminen vesienhallintaan liittyvissä töissä 

on vakuuttanut viime vuosien yhteisissä projekteissa. 
Kauppa tuo KVVY:n toimintaan uuden ja tärkeän 
osaamisalueen, jonka avulla voidaan asiakkaita palvella 
entistä paremmin sekä vaikuttaa mm. hajakuormituksen 
vesistövaikutuksiin”, sanoo KVVY:n toimitusjohtaja 
Jukka Mattila.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on 
perustettu vuonna 1961 ja yhdistys vastaa yleishyödyl-
listen hankkeiden toteutuksesta toimialueellaan. KVVY 
Tutkimus Oy on vesiensuojeluyhdistyksen omistama 
palveluyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2020 oli noin 
10  milj.  €. Yrityksessä työskentelee noin 130 asian-
tuntijaa eri aloilta. Yrityksen ympäristö- ja elintarvi-
kelaboratorio palvelee monipuolisesti myös alkutuo-
tantoa. ProAgria Etelä-Suomen palvelutarjonta kattaa 
laajasti maatalouden tuotannon alat, maaseudun 
yritystoiminnan ja yhteiskunnalle tuotettavat palvelut. 
Palvelukokonaisuus sisältää myös kattavat ympä-
ristö-, maisema- ja salaojituspalvelut. Etelä-Suomen 
Salaojakeskus on osa ProAgria Etelä-Suomea ja sen 
tärkeimmät osaamisalueet ovat vesistö-, ympäristö- ja 
salaojitussuunnittelussa.
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Liikehakemisto

Slatek (80 x 80)

Auma Finland 
(80 x 85)

Huber (80 x 50)

Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

Tehdään yhdessä 
maailman parasta 
vettä.

www.slatek.fi

 b AutomAAtiojärjestelmät

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

 b jätevesien- jA lietteenkäsittely

 b vesihuollon koneet jA lAitteet

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja  

jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua  

ja toimituksia yli 50 vuotta

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

Rictor_2017.indd   1 12.1.2017   20:21:24

www.kaiko.fi 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
kaiko@kaiko.fi 
www.kaiko.fi 

• Vuodonetsintälaitteet 

• Vesimittarit 

• Annostelupumput 

• Venttiilit 

• Vedenkäsittelylaitteet 

                         

 Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h 

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

 b vedenkäsittelylAitteet jA -lAitokset

VT2102.indd   48 17.3.2021   14.59.27



Tässä voisi olla 
yrityksenne ilmoitus

Tarjouspyynnöt ilmoituksesta  
sekä taitosta osoitteesta:

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

Liikehakemisto

WSP (80 x 40)

Sweco (80 x 40)

AFRY (80 x 85)

Ramboll (80x60)

johanlundberg

wsp.com

Vesihuollon ja
hulevesisuunnittelun

palvelut

Kaivamattoman (no-dig) tekniikan 
asiantuntijakonsultit

Kaikki uudisasennus- ja saneerausmenetelmät

info@johanlundberg.fiwww.johanlundberg.fi

Puhtaan veden  
asiantuntija
ÅF ja Pöyry ovat nyt AFRY. 

Autamme asiakkaitamme 
pohjaveteen ja vedenhankintaan, 
jätevedenpuhdistukseen, 
vesihuoltoverkostoihin, hulevesiin ja 
vesilaitosten johtamiseen liittyvissä 
kysymyksissä.

 
 
 
afry.fi

 b suunnittelu jA tutkimus
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Tero Niemi, Annakaisa von Lerber, Seppo Pulkkinen 
and Jarmo Koistinen: Weather radar in short-term 
forecasting of storm water floods

Storm water floods caused by heavy rainfall are a familiar 
phenomenon every summer in various parts of Finland, 

one of the best-known of which is the urban flooding in 
Pori in August 2007. A short-term forecast derived from 
weather radar readings offers an opportunity to prevent 
greater damage from flooding through enhanced anticipa-
tion and preparation.

Mikko Sane, Niklas Dahlberg and Mikko Huokuna: 
Storm water flood chart assists municipalities in risk 
management

Climate change is leading to increased rainfall and more 
heavy rains. Storm water floods caused by precipitation 

and meltwater are on the rise. Greater attention will have to 
be paid in the future to storm water flood risk management. 
The Finnish Flood Centre has drawn up a provisional storm 
water flood chart. This will help communities better to 
recognise flood risks caused by precipitation and meltwater.

Erika Toivonen, Antti-Ilari Partanen and Kirsti Jylhä: 
Climate change impacting storm water readings in 
Finland and the Nordic countries

Heavy rainfall is an example of an extreme weather 
phenomenon with a considerable impact on society, 

the economy and water resources. In built-up areas, heavy 
rain can cause storm water floods, particularly in densely 
built areas with a lot of water-impermeable areas. Also, it 
has been forecast that the frequency of heavy rainfall will 
change as a result of ongoing climate change, which will set 
new challenges for urban sewerage and storm water systems.

Elisa Lähde: Multifunctional green infrastructure as 
the goal for storm water management

Nature-based solutions for storm water management 
are becoming more common. Their attraction lies in 

the possibility to manage the quantity and quality of water 
in the same structure and at the same time also to generate 
various ecological and social benefits. In my dissertation 
research based on case studies, I examine how the forma-
tion of these various benefits could be ensured as early as 
the design process stage.

Outi Tahvonen: Multiple advantages of storm water 
management in urban planning – an examination from 
the bio-capture perspective

In the cities of the future, in storm water management, 
investments must be made in multiple-benefit storm 

water management structures and in streamlining local 
management, so that it will not necessarily be required to 

allocate areas to large basins or fields. In practice, this will 
require planners to have a new kind of sensibility in recog-
nising where storm water can occur and in integrating the 
management of this storm water with conventional design 
solutions for the local environment. The key factor is recog-
nition of the system comprised of (storm) water, vegetation 
and soil and the visionary management of the possibilities 
of shaping its elements.

Maija Taka, Nora Sillanpää and Heikki Setälä: 
Is heavy land use producing heavy metals in urban water?

Storm water management requires a comprehensive 
understanding of water quality and sources of contami-

nants. In addition to the temporal and geographical loca-
tion of various metals, we also particularly need informa-
tion on which of these occur in harmful concentrations. 
Qualitative storm water management is often guided by 
generalisations whose accuracy is good to assess critically 
on the basis of research results, both for specific areas and 
for specific metals.

Leena Nurminen, Soila Silvonen, Tom Jilbert, Jukka 
Horppila, Juha Niemistö, Matti Kotakorpi and Ismo 
Malin: Removal of phosphorus from a lake by hypolim-
netic withdrawal based on a closed circuit-system

A new method, combining conventional hypolimnetic 
withdrawal and siphoning of nutrient-rich near-

bottom water through a nutrient filter, was tested as a 
restoration tool at Kymijärvi, Lahti. With this combination 
of methods, nutrients, such as phosphorus, are removed 
from the eutrophicated water body, resulting in permanent 
water quality improvement. In the project, the site-specific 
applicability of the method and recycling possibilities of the 
retained phosphorus were also investigated. The method 
opens new avenues for combining restoration of eutrophi-
cated water bodies, circular economy and sustainable use 
of water resources.
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Juhani Järveläinen and Nora Sillanpää: The 
multidisciplinary nature of stormwater management 
is strongly presented at the seminar of the Water 
Association of Finland’s stormwater section (Editorial)

Harri Helminen: Computation of background 
pollution in the Archipelago Sea and Bothnian Sea as 
part of total waterway impact assessment

Riitta Syvälä, Elina Mäkäläinen and Milla Torkkel: 
Storm water management – as part of adaptation to 
climate change by the Finnish Centre for Economic 
Development, Transport and the Environment
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Hulevesiä kuten yleisesti muitakaan vesiasi-
oita Elinkeino, liikenne- ja ympäristökes-
kuksien (ELY-keskusten) tehtäväkentässä ei 
ole helppo rajata vain yhteen tai edes muuta-

maan tehtäväkenttään. Vesiasiat koskettavat laaja-alaisesti 
ELY-keskusten asiantuntijoita niin elinkeino-, liikenne- 
kuin ympäristövastuualueellakin. Hulevesien hallinta on 
hyvä esimerkki poikkitieteellisestä teemasta, jonka haas-
teiden ratkaisemiseksi tarvitsemme laajan joukon eri alan 
asiantuntijoita suunnittelemaan ratkaisuvaihtoehtoja ja 
ottamaan huomioon eri intressitahojen tarpeet.

Hulevesien hallinnasta säädetään pääosin maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (MRL, 132/1999). Mutta hulevesiin liit-
tyviä lakeja ovat myös mm. vesihuoltolaki (119/2001), 
vesilaki (587/2011), ratalaki (110/2007), maantielaki 
(503/2005), laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004), 
ympäristönsuojelulaki (527/2014), luonnonsuojelulaki 
(1096/1996), laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) sekä 
laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaa-
napidosta (669/1978). Hulevesi teemana tulee liittymään 
vahvasti myös ilmastolain uudistukseen.

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt kuten sade-
määrät ja haihdunta lisääntyvät. Alueellinen vaihtelu voi 
olla suurta, toisaalla kärsitään veden paisumuksesta, kun 
taas toisaalla kuivuudesta. Ilmastonmuutoksen ja kaupun-
kirakentamisen tiivistymisen myötä hulevesien laadullinen 
sekä määrällinen hallinta sekä sopeutuminen ilmaston-
muutokseen tulevat korostumaan myös ELY-keskuksen 
toimintakentässä. Näemme, että laaja-alaisen yhteistyön 
kehittämisen tärkeys hulevesiasioissa on näin ollen ensi-
arvoisen tärkeää.

Pirkanmaan ELY-keskuksessa on työstetty valtakunnal-
lista ilmastotiekarttaa ELY-keskusten ilmastotyön edis-
tämiseksi. Tiekarttahankkeessa käydään läpi kaikki 
ELY-keskusten tehtävät ja selvitetään niiden ilmastora-
japinnat niin ilmastonmuutoksen hillinnän kuin siihen 
sopeutumisen osalta. ELY-tehtäviä ohjaa kuusi ministe-
riötä ja noin 200 lakia ja asetusta. Aineistoa on kerätty 
kahden vuoden ajan käymällä lait ja asetukset läpi sekä 
haastatteluin ja työpajoin kysymällä ELY-keskuksen asian-
tuntijoilta mitä heidän tehtäviinsä kuuluu sekä erityisesti 
sitä, miten he tunnistavat ilmastonmuutoksen omassa 
työssään. Aineistosta on sen jälkeen koostettu kehittä-
miskohteita, joissa on kuvattu sekä jo tehtävää vaikut-

tavaa ilmasto- ja sopeutumistyötä että toimenpiteitä, 
joilla ilmastotyötä voitaisiin edistää. Ilmastotiekarttatyö 
on ollut omiaan tunnistamaan hulevesien hallinnan poik-
kileikkaavuus yli yksikkö- ja vastuualuerajojen.

Esimerkkejä virkatehtävistä, joissa hulevesien hallinnan 
tarve esiintyi, on lukuisia: lajien- ja luonnonsuojeluteh-
tävät, ympäristöluvat, pohjavesien suojelu, tieverkoston-
hoito, alueidenkäyttö, vesihuolto, ympäristövaikutusten-
arviointi - tehtävät ja vesien- ja merenhoito. Haastatteluissa 
tuotiin esille kokemus siitä, miten nykyisellään virkatehtä-
vissä tarvittaisiin syvää perehtyneisyyttä hulevesien laadul-
lisen ja määrällisen hallintaan, mutta usein kysymyksiä 
kuitenkin ratkotaan virkatehtävän ohessa. Asiantuntijat 
näkivät tarvetta hulevesien hallintaan perehtyneelle asian-
tuntijalle ja toisaalta koulutukselle. Asiantuntijat olivat 
melko tietoisia ilmastonmuutoksen vaikutuksista muun 
muassa vuosittaisiin sademääriin ja äärevöityviin sadeta-
pahtumiin, mutta epätietoisuutta esiintyi siinä, miten ja 
mihin sidosryhmiä tulee ohjata varautumaan.

Koska ELY-keskus ei tee mitään yksin, vaikuttaa tehty 
työ alueilla sidosryhmiin kuten kuntiin. On selvää, että 
panostamalla ELY-keskusten hulevesien hallinnan osaa-
miseen, voidaan vaikuttaa alueilla edistävästi aihee-
seen. Hieno esimerkki ELY-keskusten mahdollisuudesta 
vaikuttaa kannustimilla hulevesien hallintaan on vesien-
suojelun tehostamisohjelma, jossa avustuksen teemana on: 
Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähen-
täminen painopistealue: Hulevesien hallinta ja käsittely.

Hulevesi teemana on herkullinen paikka lisätä poikki-
tieteellistä yhteistyötä – mahdollisuus kannattaa käyttää 
hyväksi. 

Hulevesien hallinta – osana ELY-
keskusten ilmastonmuutokseen sopeutumista
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Uponor

Kuinka usein  
haluat kaivaa täällä?
VALITSE IQ – TÄYDELLINEN JÄRJESTELMÄ HULEVESIEN HALLINTAAN

Uponor IQ -hulevesiputkilla voi rakentaa laadukkaasti täydellisen ja tiiviin järjestelmän 
sade- ja hulevesien hallintaan kunnallistekniikassa. Uponor IQ -putket täyttävät  
EN 13476-3 standardin, ja niillä on Nordic Poly Mark (NPM) -hyväksyntä. Putken kiinteä 
muhvi vähentää liitosten määrää. Uponor IQ on sijoitus tulevaisuuteen:  
putkien oletettu käyttö ikä voi olla jopa 100 vuotta. Lue lisää: 

www.uponor.fi/tuotejarjestelmat/hulevesiputkistot/
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