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P Ä Ä K I R J O I T U S

 
 esienhoitoon on saatu lainsäädännön velvoittamana  
 ajanmukaisuutta ja etenkin suunnitelmallisuutta. Edelli-
sinä vuosikymmeninä vesiensuojelua ovat ohjanneet alueel-
liset, usein vesistöreittikohtaiset vesien käytön sekä vesien-
suojelun yleissuunnitelmat. Nämä ovat olleet hyödyllisiä 
tietopaketteja, mutta väistämättä tiedot ovat jo vanhentu-
neita ja siten vesiensuojelun käytännön työ on ollut pirsta-
loitunutta. Organisaatioissakin tiedon ja tekniikan kehittyessä 
on painotettu voimakkaasti erityisosaamista ja yksipuolista 
numeroilla mitattavaa tehokkuutta. 

Välillä on hyödyllistä pysähtyä ja arvioida tilannetta. Vesien-
hoidon suunnittelu on ollut eräänlainen tilannearvion työkalu, 
joskaan missään vaiheessa ei ole pysähdytty. Ympäristöhallin-
nossa vesienhoitosuunnitelmiin tähtäävä työ on aloitettu jo 
vuosituhannen alkaessa keräämällä aineistoa metatiedostoiksi. 
Vesienhoitolain myötä tiedostotasolta edettiin nopeasti vesien-
käyttäjien yhteistyöhön – aloitettiin yhteistyöryhmätyöskentely. 
Vesiensuojeluyhdistykset ovat olleet mukana tässä työssä alusta 
saakka ja epävirallisesti jo ennen vesienhoidon suunnittelun 
aloittamistakin. Yhdistyksien päätuotteilla, velvoitetarkkailujen 
tuloksilla ja etenkin yhteistarkkailujen tuloksilla, onkin ollut suuri 
merkitys ekologisessa luokittelussa. 

Yhteistyöryhmätyöskentelyn alkuvaiheet olivat varmaan-
kin kaikille sinnikkyyttä vaativaa aikaa. Oli saatava tulosta aikaan 
nopeasti ja vähin ohjeistuksin samalla kuullen monia yhteistyö-
osapuolia. Yhdistystenkin edustajilla oli usein ajatuksissa, että 
“mitähän tästä tulee, ei ainakaan valmista”. Tuo mietiskely 
kuvaa kuitenkin myös vesienhoitotyön tuntemista ja ymmärtä-
mistä. Kyseessä ei ole kertaluonteinen urakka, vaan toimenpi-
teiden toteutumista on seurattava ja vaikutuksia arvioitava sekä 
peilattava ympäröivään yhteiskuntaan. 

Kukin alueellinen vesiensuojeluyhdistys on myös pohdiskel-
lut, mitä uutta sillä olisi tarjottavana suunnittelujärjestelmälle. 
Tämäkin on ollut osittain turhaa, sillä yhdistyksien päivittäinen 
ja pitkäjänteinen toiminta on parasta panosta vesienhoitoon. 
Yhdistykset tuottavatkin asiantuntijoidensa ja jäsenistönsä 
kautta taustoitettua ja pureskeltua tietoa koko vesistöalueesta. 
Organisaatiomuutosten keskellä jatkuvuus tuottaa ympäristön-
kin kannalta huomattavaa lisäarvoa.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton keskeisenä tavoit-
teena on vesistöjen kokonaistarkastelu, joka sisältyy nyt myös 
vesienhoidon suunnitteluun ekologisen luokittelun, tilatavoit-
teiden sekä yhteistyön ja vuorovaikutteisuuden kautta. Koko-
naisuutena näinä suunnitteluvuosina on saatu koottua kattava 
tietopaketti vesistöistämme. Työssä on tunnistettu “virallisten 
paineiden” lisäksi puuttuvia ja selvitettäviä osa-alueita. Vesien-
suojeluyhdistyksissä etsitään näihinkin ratkaisuja.

Yhdistyksissä kehitetään tutkimusmenetelmiä ja tarkkai-
lukäytäntöjä sekä vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteitä. 
Lisäksi arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia, testataan ohja-
uskeinoja, toteutetaan toimenpiteitä pohjavesien suojelemi-
seksi, edistetään haja-asutuksen jätevesien käsittelyä sekä pyri-
tään neuvonnan ja tiedotuksen avulla luomaan vesienhoidolle 
myönteinen ilmapiiri. 

Parhaillaan käynnissä oleva vesienhoidon toteutusohjel-
man laatiminen tuo suunnittelujärjestelmään käytännöllisyyttä 
ja saa toivottavasti laajan toimijajoukon käymään, ei yhteen tah-
tiin, vaan kunkin yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

Jukka Koski-Vähälä
Toiminnanjohtaja

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry.

Vesienhoito ei ole 
kertaluonteinen urakka

V

Vesienhoidon suunnittelulla on luotu laaja 

pohja tulevien vuosien vesienhoitotyölle. 

Suunnittelussa on kuitenkin tiedostettu, 

että kaikkea ei voida tehdä yhdellä kertaa. 

Vesiensuojeluyhdistyksienkin päivittäisessä 

toiminnassa pitkäjänteisyys yhdistyy ajan-

kohtaisiin kehittämistehtäviin.

Kuvaaja Petteri Kontila
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 esienhoidon toteutus on vaativa ja  
 haasteellinen tehtävä, vaikka suu-
ren osan vesistämme on arvioitu olevan 
tavoitetilassa jo nyt tai viimeistään 2015 
mennessä. Hyvän tilan ylläpitäminen ja 
saavuttaminen erityisesti Suomenlahdel-
la, Saaristomerellä, pienvesissä ja Pohjan-
maan jokivesistöissä vaatii kuitenkin pal-
jon työtä, rahaa ja osaamista. 

Työtä on tehtävä, menetelmiä kehitet-
tävä ja ongelmia ratkottava sekä vesistö-
alueittain että toimijaryhmittäin, mikä 
edellyttää eri ammatti- ja hallintokuntien 
sekä monien organisaatioiden laajapoh-
jaista ja tiivistä yhteistyötä. Tässä työken-
tässä myös vesiensuojeluyhdistysten ko-

Vesienhoito etenee 
suunnittelusta toteutukseen 
       – yhdistykset mukana vaativassa työssä

Vesienhoidon suunnittelu käynnistyi 

Suomessa muiden Euroopan maiden 

tavoin 2006 ja jatkuu kohti vesistö-

jemme hyvää ekologista tilaa. Valta-

kunnallinen vesienhoidon toteutus-

ohjelma valmistuu vuoden loppuun 

mennessä, ja ensi vuoden kesäkuun 

lopussa pitäisi olla valmiina myös toi-

menpiteiden seurantajärjestelmän.

kemukselle, osaamiselle ja tietotaidolle 
on kysyntää ja käyttöä. 

Yhdistysten edustajat osallistuvat tie-
tenkin yhteistyöryhmien työhön, missä 
yhdistysten hyvä aluetuntemus ja (pe-
rinteiset) yhteistyöverkostot ovat valttia. 
Lisäksi yhdistysten tietotaitoa voidaan 
hyödyntää ympäristöministeriön johdol-
la valmisteilla olevan vesienhoidon toteu-
tusohjelman käytännön töissä ja moninai-
sissa vesienhoitoa edistävissä hankkeissa. 

Vesienhoidon toteutusohjelmassa käy-
dään läpi koko toimijakenttä, rahoituk-
sen kehittämistarpeet ja eri tahojen vas-
tuut toteutuksessa. Siinä arvioidaan myös 
keskeisiä horisontaalisia keinoja ja ohjaus-

Yhtenäinen suojavyöhyke Yläneenjoen varressa. Kuvaaja Eeva-Kaarina Aaltonen

V
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keinoja sekä tutkimus- ja kehittämistar-
peita. Keskeisimpiä lienevät pohjavesien 
suojelun tutkimusohjelma, vesiensuoje-
lutoimien hyötyjen ja kustannusten ar-
viointimenetelmien kehittäminen sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Oh-
jelmassa on tarkoitus määritellä myös eri 
hallinnonalojen ja toimijoiden yhteisiä 
kehittämishankkeita, niin sanottuja kär-
kihankkeita, joilla tuetaan tehokasta ve-
sienhoitoa. 

Lisää tietoa tarvitaan myös pinta- ja 
pohjavesien tilan ja vesienhoitotoimien 
määrän seurantaa varten. Toteutusohjel-
man lisäksi onkin valmisteilla vesienhoi-
don toimenpiteiden seurantajärjestelmä, 
johon kootaan tietoa vesienhoitosuun-
nitelmissa esitettyjen toimenpiteiden to-
teuttamisesta vesimuodostumittain. 

Toteutusohjelmaa ja seurantajärjestel-
mää käsitellään kuluvan syksyn aikana ve-
sienhoidon yhteistyöryhmissä. Valtakun-
nallisesta ohjelmasta on tarpeen työstää 
myös alueelliset toteutusohjelmat, jotta 
kullekin alueelle parhaiten sopivat toi-
menpiteet ja hyvät vesiensuojelun käytän-
nöt saadaan jalkautettua. Vuoteen 2015 
on enää viisi vuotta aikaa, joten työtä on 
tehtävä määrätietoisesti. 

Eeva-Kaarina Aaltonen, toiminnanjohtaja
Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry.

Mikä VHS eli vesienhoidon suunnittelu?

Vesienhoidolla tarkoitetaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/

EY) ja vesienhoitolain (1299/2004) mukaista suunnitelmallista toimintaa, 

jolla ylläpidetään ja parannetaan pintavesien ekologista ja kemiallista tilaa 

sekä pohjavesien laatua ja määrää. 

 

Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin. et-

tei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n 

alueella 2015. Suomessa on kahdeksan vesienhoitoaluetta, joille on laadittu 

vesienhoitosuunnitelmat alueellisten ympäristökeskusten (nykyisten Ely-

keskusten ympäristövastuualueiden) johdolla. Kunkin Ely-keskuksen alueel-

le on laadittu yksi tai useampia yksityiskohtaisia toimenpideohjelmia. 

Vesienhoidon suunnittelu on vuorovaikutteinen prosessi. Kunkin Ely-kes-

kuksen alueelle on perustettu vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, 

joka osallistuu vesienhoitoasioiden valmisteluun alueellisen Ely-keskuksen 

johdolla. Lisäksi kaikki halukkaat voivat lausua mielipiteensä määrämuo-

toisten kuulemisten yhteydessä. Kuulemisia on tähän mennessä järjestetty 

kolmesta asiakirjasta: työohjelma, keskeiset kysymykset ja ehdotus vesien-

hoitosuunnitelmaksi. 

Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat joulukuussa 2009, 

ja niiden perusteella toimitaan vuoteen 2015 asti erikseen laadittavan to-

teutusohjelman mukaisesti. Suunnittelu etenee kuuden vuoden sykleissä, ja 

jakson 2016-2021 suunnitelmia ryhdytään valmistelemaan vuonna 2012. 

Ahdinpartaa Kuuskajaskarin kalliorannassa. 

Kuvaaja Eeva-Kaarina Aaltonen

Tiedotustilaisuus Perhonjoen virkistyskalastuksen edistämisestä. Kuvaaja Tiia Sillanpää 
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Kokemäenjoen alueella voi saada 

nyt  jätteiden näytteenoton ohjeis-

tuksen, jäteanalytiikan, tulosten 

tulkinnan ja raportoinnin asiantun-

tijapalvelut vesiensuojeluyhdistyk-

sen laboratoriosta.

 okemäenjoen vesistön vesiensuoje- 
 luyhdistyksen (KVVY) ja Pirkan-
maan ympäristökeskuksen (PIR) labo-
ratoriot yhdistyivät vuoden 2010 alussa, 
jolloin vesiensuojeluyhdistys sai palvelui-
hinsa myös jätteiden kaatopaikka- ja hyö-
tykäyttökelpoisuuden testauksen asian-
tuntemuksen. 

PIR:n laboratorio toi mukanaan pit-
kän kokemuksensa jätteiden testaukses-
ta ja asiantuntija-arvioiden tekemisestä. 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyh-
distyksen asema jätteiden testaajana on 
valtakunnallisesti vahva. Jätteitä toimit-
tavat laboratorioon yhtä lailla pienet per-
heyritykset kuin suuret teollisuuskonser-
nit ympäri maata. Asiakkaita ovat myös 
kuntien ja ELY-keskusten virkamiehet. 

Jätetestauksen perusajatuksena ovat 
objektiivisuus, laatu, asiantuntemus ja 
vastuu. Ilman luottamuksellista yhteis-
työtä asiakkaan kanssa ei luotettava jät-
teen arviointi ole mahdollista. Asiak-
kaiden neuvonta on tärkeä osa jätteiden 
testausta. Neuvonta kattaa myös näyt-

teenoton ohjeistuksen. Jätteet halutaan 
ohjata sellaiseen paikkaan, mihin ne tut-
kimustulosten ja asetusten perusteella 
kuuluvat.

Asetukset säätelevät testauksia
Tutkimisen tarkoituksena on selvittää 
jätteen mahdollinen vaarallisuus ja luo-
kitella jäte oikeaan kaatopaikkaluokkaan. 
Hyötykäyttömahdollisuuksien selvittä-
minen kuuluu toimenkuvaan lähinnä 
maarakennuksen osalta. 

Asiantuntija-arviot loppukäytöstä ja 
-sijoittamisesta laaditaan asetusten mu-
kaisten raja-arvojen ja jätteestä saatujen 
esitietojen pohjalta. Asetukset säätelevät 
yhtä lailla jätettä tuottavan asiakkaan, jä-
tetestaajan, viranomaisen kuin kaatopai-
kan pitäjänkin työtä. 

Jätteen kaatopaikkakelpoisuutta sääte-
lee Valtioneuvoston asetus 202/2006 kaa-

topaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 

muuttamisesta. Asetuksen mukaiset kaato-
paikat ovat pysyvän, tavanomaisen ja on-
gelmajätteen kaatopaikat. Asetuksessa on 
mainittu haitta-ainepitoisuuksien raja-ar-
vot kullekin kaatopaikkaluokalle. 

Asetus edellyttää laajahkon perus-
määrittelyn lisäksi tietyin väliajoin tehtä-
vää vastaavuustestausta sellaisille jätteille, 
joita syntyy samassa prosessissa säännöl-
lisesti. Myös perusmäärittely tulee toistaa, 
yleisimmin viiden vuoden välein tai aina 
silloin, kun tuotantoprosessissa tapahtuu 
jätteen laatuun vaikuttavia muutoksia. 
Jätteiden laadun valvonta on siis tärkeä 
osa laboratorion toimintaa. 

Osa asiakkaista ottaa laboratorioon 
yhteyttä tietyin väliajoin, yleensä kerran 
vuodessa ympäristöluvasta riippuen, kun 
yritystä valvova viranomainen tai kaato-
paikan pitäjä vaatii vastaavuustestiä. Kos-
ka yhteydenotot ovat useimmiten kerran 
vuodessa -tyyppisiä, on toiminnan jatku-
vuudella, kustannustehokkuudella ja hy-
vällä palvelulla suuri merkitys. 

Jätteiden hyötykäyttöä maarakennuk-
sen peitetyissä ja päällystetyissä raken-
teissa säätelevät asetus VNa 591/2006 
eräiden jätteiden hyödyntämisestä maaraken-

nuksessa ja sen raja-arvomuutosasetus 
VNa 403/2009. Kansallinen asetus käsit-
tää matriiseina betonimurskeen ja tuhkat, 
joita voidaan hyödyntää maarakennuk-
sessa ilmoitusmenettelyllä. Jos materiaali 

täyttää asetuksen mukaiset vaatimukset, 
ei ympäristölupaa tarvita. Myös hyötykäy-
tettävälle materiaalille tehdään säännölli-
sin välijoin laadunvalvontatesti. Tuhkan 
tai betonin hyötykäyttökelpoisuuden tes-
tauksen ja arvioinnin yhteydessä arvioi-
daan aina myös kaatopaikkakelpoisuus. 

Pilaantuneiden maiden testausta sää-
telee VNa 214/2007 maaperän pilaantunei-

suuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Yh-
dyskuntajätteet eivät kuulu testauksen 
piiriin. Lisäksi tietyiltä pysyviltä jätteiltä 
ei edellytetä testausta. 

Jätekirjo vaatii laajan määritys-
valikoiman
Saapuvien näytteiden raekoko, kosteus, 
väri, haju ja homogeenisuus vaihtelevat 
merkittävästi. Eniten tutkitaan tuhkia, 
pilaantuneita maita, metalliteollisuuden 
jätteitä, betoneita ja maalijätteitä. Testa-
ussuunnitelma määritellään huolellisesti 
syntyprosessin, jätteen luonteen, saatujen 
esitietojen (mm. käyttöturvallisuustiedot-
teet) ja asiakkaan tarpeiden pohjalta. 

Laboratoriossa tehdään jätteiden kaa-
topaikka- ja hyötykäyttökelpoisuuden 
määrittämiseen vaadittavat liukoisuus-
testit, mm. yksi- ja kaksivaiheiset ravis-
telutestit SFS-EN 12457-2 ja 12457-3 
sekä läpivirtaus- eli kolonnitesti CEN/
TS 14405. 

Laboratoriossa määritetään yleisim-
mät haitta-aineiden kokonaispitoisuudet 
ja vesiliukoiset pitoisuudet. Jätteen sisäl-
tämä orgaaninen aines ja sen liukoisuus 
sekä haitta-aineiden, kuten metallien ja 
anionien (kloridi, fluoridi ja sulfaatti), 
liukoisuudet määrittävät osaltaan jätteen 
kaatopaikkakelpoisuuden. 

Toksisuustestejä tehdään orgaanispe-
räisille jätteille kuten liimoille ja maa-
leille. Laboratoriossa on nyt mahdollista 
määrittää myös haihtuvat orgaaniset yh-
disteet (VOC-yhdisteet) kiinteistä näyt-
teistä ja vesistä. Määritys kattaa 60 haih-
tuvaa yhdistettä.

Jos jätteen koostumus vaatii laajas-
ta valikoimasta puuttuvaa analytiikkaa 
(lähinnä orgaaninen analytiikka, kuten 
PCB- ja PAH-yhdisteet), käytetään mää-
rityksiin alihankintaa. 

Marika Kaasalainen, kemisti
Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys ry.

Jätetutkimukset saman katon alta

Ravistelutestilaitteistoa käytetään paljon 

kaatopaikkakelpoisuustesteissä. 

Kuvaaja Marika Kaasalainen

K
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 okemäenjoen vesistön vesiensuoje- 
 luyhdistyksen Hämeenlinnan labo- 
ratoriossa on ollut vuodesta 2007 al-
kaen käytössä reaaliaikaiseen polyme-
raasiketjureaktio (PCR) -menetelmään 
pohjautuva havaitsemismenetelmä Yersi-

nia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculo-

sis -bakteereille. Laboratoriolla on myös 
pitkä kokemus bakteereiden tutkimisesta 
viljelymenetelmällä.

Kaikkien yersiniatartuntojen alkupe-
rää ei ole pystytty yhdistämään elintar-

vikkeisiin. Bakteerit selviytyvät hyvin 
viileissä oloissa, ja siksi voisi olla mah-
dollista, että tartunnat leviäisivät käsit-
telemättömän juomaveden välityksellä. 
Useimmissa aikaisemmissa tutkimuksis-
sa on käytetty viljelymenetelmiä, joiden 
herkkyys on huomattavasti PCR-mene-
telmää heikompi. 

Joka toisessa kasteluvesi-
näytteessä yersiniaa
Hämeenlinnan laboratoriossa tutkittiin 
2008-2009 yersiniaa reaaliaikaisella PCR-
menetelmällä 17 kaivovedestä ja 13 alku-
tuotannon kasteluvesinäytteestä. Kaivo-
vesinäytteet otettiin touko-syyskuussa ja 
kasteluvesinäytteet kesä-heinäkuussa. 

Yersinia enterocolitica -bakteereita to-
dettiin kahdessa kaivovesinäytteessä ja 
Yersinia pseudotuberculosis -bakteerei-
ta yhdessä kaivovesinäytteessä. Yhdessä 
kaivossa oli yhtä aikaa Y. enterocolitica ja  
Y. pseudotuberculosis. 

Yersinia enterocolitica -bakteereita löy-
dettiin seitsemästä kasteluvesinäyttees-
tä. Yersinia pseudotuberculosis -bakteerei-
ta taas ei todettu kasteluvesinäytteissä.  

Hämeenlinnan laboratoriossa 
tutkitaan yersiniabakteereita
Noin 600 suomalaista sairas-

tuu vuosittain yersiniabakteerin 

aiheuttamaan suolistoinfektioon. 

Erityisesti kotimaisten porkkanoi-

den välityksellä levinnyt Yersinia 

pseudotuberculosis -bakteeri on 

kymmenen viime vuoden aikana 

aiheuttanut vuosittain epidemian 

Suomessa. 

Laborantti Sirpa Tamminen 

valmistelee näytteitä 

PCR-tutkimusta varten. 

Kuvaaja Sanna Raunila

Ainoastaan yksi kasteluvesinäyte ei täyt-
tänyt laatuvaatimuksia Escherichia coli 

-bakteerien ja enterokokkien osalta. Li-
säksi näytteessä todettiin Yersinia entero-

colitica -bakteereita. Muiden kasteluvesi-
näytteiden Escherichia coli -bakteerien ja 
suolistoperäisten enterokokkien määrät 
olivat hyväksyttäviä, mutta kuitenkin 
näistä seitsemässä todettiin Yersinia ente-

rocolitica -bakteereita. 

Tarkempia tutkimuksia tarvitaan
Patogeeniseen tyyppiin lukeutuvaa Yersi-

nia enterocoliticaa esiintyi kohtalaisen run-
saasti näytteinä olleissa luonnonvesissä. 
Kaivovesistä todetut Yersinia pseudotubercu-

losis -löydökset ovat tiettävästi ensimmäi-
set laatuaan Suomessa. Niiden perusteel-
la kaivovesien ja luonnonvesien tarkempi 
tutkiminen tämän bakteerin esiintyvyy-
den selvittämiseksi on erittäin perustel-
tua. 

Sanna Raunila, mikrobiologi
Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys ry.

K
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 uolimatta maamme tuloksellisesta  
 vesiensuojelutyöstä ulkoisen kuor-
mituksen alentamiseksi kuormitusmuu-
tosten vaikutukset vesistöissä hallitaan 
edelleen puutteellisesti. Tärkeimmillä 
painopistealueilla on käytetty hyvinkin 
yksityiskohtaisia hydrodynaamisia simu-
lointimalleja. Sen sijaan laajasti hyödyn-
nettävää työkalua, sisältäen myös vesien-
suojelutoimenpiteet, ei ole ollut käytössä. 
Koska rehevän Iisalmen reitin tilan pa-
rantaminen vaatii laajan toimenpide-
kokonaisuuden toteuttamisen, alueelle 
laadittiin fosforimalli kuormitusmuutos-
ten vaikutusten arvioimiseksi (Heikkilä 
2007). 

Iisalmen reitti on 
luontaisesti rehevä
Malli on rakenteeltaan verkkomainen, 
ja laskennassa käytettiin kahta erillistä 
mallia (Frisk 1978, Salonen 1992). Lap-
palaisen fosforimallia käytettiin järville, 
joiden viipymä oli yli 2 kk ja vastaavasti 
Jonesin ja Bachmannin tilastollista mal-
lia viipymältään alle 2 kk oleville järville. 
Reitti jaettiin 13 osa-alueeseen. Kullekin  
valittiin tarkastelukohde, joista oli veden-
laatuhavaintoja (ominaisuustietoja). 

Mallin laadinnassa havaittiin, että joil-
lakin tarkastelualueilla ulkoinen kuormi-
tus oli aliarvioitu, mikä tuki arvioita Ii-
salmen reitin luontaisesta rehevyydestä. 
Malli kalibroitiin käyttäen joko puoliva-
kion arvoa tai sedimentaatiokerrointa. 

Työkalu fosforikuormituksen 
vaikutusten arviointiin

Malli testattiin kolmen vuoden arvoilla 
ja havaittiin, että fosforipitoisuuden olles-
sa yli 60 µg/l hajonta kasvoi huomatta-
vasti. Tällaiset arvot edustavat kuitenkin 
epätyypillisiä tilanteita, joita tasapaino-
mallin avulla ei ole tarkoituskaan pystyä 
arvioimaan. Herkkyysanalyysissa havait-
tiin, että Jonesin ja Bachmannin malli oli 
herkkä sedimentaatiokertoimen muutok-
selle eli kalibroinnilla on erittäin suuri 
merkitys mallin luotettavuuteen. Lappa-
laisen malli ei ollut herkkä puolinopeus-
vakion muutoksille. 

Kuormitusvähennysten 
vaikutukset 
Mallilla on simuloitu kahta laajempaa 
kokonaisuutta, vesiensuojelun suuntavii-
vat 2015 -tavoiteohjelman mukaista tule-
vaisuuden näkymää sekä vesienhoitolain 

mukaisen toimenpideohjelman kuor-
mituksen alentamistavoitteita. Molem-
milla tarkastelutavoilla Iisalmen reitin 
alimmaiseen keskusjärveen Onkiveteen 
kohdistuvan kuormituksen tulisi pie-
nentyä noin 30 %. Tämä alentaisi Onki-
veden veden fosforipitoisuutta 19 % eli  
10 µg/l. Onkiveden tila paranisi ekolo-
giseen luokkaan hyvä, mutta vesistö luo-
kiteltaisiin rehevyydeltään edelleenkin 
luokkaan erittäin rehevä. Fosforipitoisuu-
den lasku alentaisi hieman myös klorofyl-
lipitoisuutta, mutta sisäinen kuormitus il-
meisesti ylläpitäisi Onkivedellä edelleen 
korkeaa levätuotantoa, mikä ilmenee le-
vien massaesiintyminä. 

Mallinnuksen tulokset osoittavat, että 
reittivesistön tilan parantamiseksi ve-
siensuojetoimenpiteitä on toteutettava 
lähes koko reitin valuma-alueella, mutta 

Iisalmen reitti

Valuma-alue: 5583 km2 

Järvisyys: 7,7 %

Suurin allas: Onkivesi 

- Pinta-ala: 113 km2 

- Keskisyvyys: 6,2 m

- Suurin syvyys: 14 m

- Erittäin rehevä, sinilevien  

massaesiintymisiä

- Ekologinen tila tyydyttävä

Vesien tilan paraneminen vaatii niin 

vesistöjen tilan, siihen vaikuttavien 

tekijöiden kuin toimenpiteiden 

vaikutustenkin arviointia. Iisalmen 

reitillä on mallinnettu ulkoisen kuor-

mituksen vaikutusta veden fosfori-

pitoisuuteen yksinkertaisella tasa-

painomallilla. Mallia on hyödynnetty 

vesienhoitolain mukaisen toimenpi-

deohjelman laatimisessa ja kuormitta-

jien vesistövaikutusten arvioinneissa. 

Työkalua kehitetään edelleen, jolloin 

toimenpidetason arviot ja kustannus-

vaikutukset tarkentuvat.

H
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Monissa tutkimuksissa vesistön pohjal-
la olevan sedimentin on todettu sisältä-
vän lämpökestoisia koliformeja ja ente-
rokokkeja. Nämä bakteeriryhmät ovat 
ns. indikaattoribakteereja, jotka antavat 
varoituksen siitä, että sedimentissä voi 
olla myös ihmisen terveydelle haitallisia 
bakteereja. 

Sedimentissä bakteerit ovat säilyneet 
elinkykyisinä pidempään (jopa kuukausia) 
kuin vapaassa vedessä. Tutkimuksissa on 
myös todettu bakteerien paluumuuton se-
dimentistä veteen voivan sopivissa olois-
sa olla veden hygieenisen laadun kannalta 
merkittävän suurta.

Kallavedellä hygienian indikaattori-
bakteereita on käytetty paitsi perintei-
sessä hygieniavalvonnassa myös mm. 
erottelemaan puunjalostusteollisuuden 
jätevedet asumajätevesistä. Tänä vuon-
na Kallaveden bakteeritutkimus laajen-
nettiin ottamaan huomioon sedimentin 
rooli. Näytteitä otetaan paitsi jäte- ja jär-
vivedestä myös sedimentistä ja sedimen-
taatiokeräimistä. 

Laajan selvityksen perusteella tutki-
taan eri tekijöiden vaikutusta bakteerien 
kuolleisuuteen. Tätä kautta saadaan tar-
kempi kuva jätevesien ja niiden mukana 
kulkevien bakteereiden leviämisaluees-
ta ja tulosten myötä luotettavampi arvio 
mahdollisista terveysriskeistä.

Tutkimuksen tekijöinä ovat Savo-Kar-
jalan Ympäristötutkimus Oy ja Finnoflag 
Oy, ja se on osa Kallaveden velvoitetark-
kailua. Tutkimuksessa hyödynnetään 
näytteiden rikastusviljelyä, jonka avulla 
saadaan tieto bakteerien kulkeutumissy-
vyydestä jo näytteenottopäivän aikana. 

Vapautuuko vesistöjen pohjalta 
muutakin kuin ravinteita?

Rikastus myös elvyttää heikkokuntoi-
sia bakteerisoluja, mikä on terveydellisen 
riskinarvioinnin kannalta tärkeää. Rikas-
tustekniikkaa (ns. PMEU-menetelmä) on 
sovellettu mm. vesilaitoksilla ColilertTM 
-sovelluksena (Hakalehto 2010) ja veden 
välityksellä leviävien kampylobakteerien 
tutkimuksissa (Pitkänen 2010). Bakteeri-
pesäkkeiden biokemiallisessa tyypittelys-
sä on käytetty PhenePlate® -menetelmää 
(Kühn 1985).

Lauri Heitto, limnologi
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 

kuitenkin kohdennetusti. Yhden altaan 
tilan koheneminen vaikuttaakin vain 
vähän seuraavissa alapuolisissa järvissä. 
Malli huomioi myös vuosien väliset valu-
man muutokset, jotka Iisalmen matalalla 
reitillä vaikuttavat ulkoiseen kuormituk-
seen varsinaisten kuormittajien osuuden 
lisäksi. 

Suunnittelun ja päätöksenteon 
avulla toimintaan
Iisalmen reitin fosforimalli on vesien-
suojelu- ja hallintatyökalu, jota on hyö-
dynnetty vesienhoitolain mukaisessa 
suunnittelussa. Mallia kehitetään edel-
leen käyttäen maatalouden osalta muun 
muassa tilatason tarkastelutietoja. Yh-
distettynä mallinnuksen Iisalmen reitin 
pitkäjänteisen vesienhoitotyön tuloksiin 
ja kattavaan yleissuunnitteluun (peltojen 
suojavyöhykkeet, kosteikot, haja-asutus, 
metsätalouden ojitustiedot) kohdealueel-
la pystytään simuloimaan sekä toimenpi-
teiden vaikutuksia että kustannuksia. 

Lisäksi työkaluun on yhdistettävissä 
sisäisen kuormituksen vaikutus ja siihen 
liittyvänä toimenpiteenä erillinen hoito-
kalastuksen vaikutusmalli. Iisalmen rei-
tin fosforimalli on suunnittelutyökalu ja 
päätöksenteon apuväline ja toivottavasti 
tulevina vuosina etenkin toimenpiteiden 
toteutuksen hallintajärjestelmä.

Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry.

Esimerkki PMEU 

Spectrion® tuloksesta 

E. coli -bakteerilla. 

Käyrät kuvaavat 

bakteeripitoisuuden 

nousua eri baktee-

rien lähtöpitoisuuk-

silla, joka mitataan 

sameuden kasvuna. 

Käyrässä R7 lähtöpi-

toisuus oli 1 kpl/ml ja 

R1 noin 106 kpl/ml.

Virtaussuunta

Asumajätevedet

Puunjalostusteollisuus
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Enterokokkien ns. C-G-F-ryhmän (sininen) ja 

ulosteperäisten enterokokkien E. faecalis/E. 

faecium (vihreä) osuus enterokokeista Kalla-

vedellä puunjalostusteollisuuden jätevesien ja 

asumajätevesien purkuputkien läheisyydessä 

(Heitto ym. 2009).
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 urun seudun puhdistamo Oy:n Kako- 
 lanmäen jätevedenpuhdistamo otet-
tiin käyttöön Turussa 2008 joulukuus-
sa, ja toiminta laajeni seudulliseksi viime 
vuonna.

Kakolanmäen puhdistamo (AVL noin 
330 000) on neljälinjainen biologis-kemi-
allinen aktiivilietelaitos, jota on tehostettu 
jälkisuodatuksella. Kokonaistypenpoisto 
perustuu denitrifikaatio–nitrifikaatio-
prosessiin. Virtaamahuippujen aikana 
esiselkeytettyä jätevettä voidaan johtaa 
ohitusvesien käsittely-yksikköön. Kuiva-
tun lietteen jatkokäsittely on ulkoistettu.

Jätevesitarkkailut 13 mittaus-
asemalla
Puhdistamotarkkailuun sisältyvät käyt-
tö- ja päästötarkkailu, lietteenkuivauksen 
käyttötarkkailu sekä aktiivilietteen mik-
roskopointi. Lisäksi kuukausittain tutki-
taan jäteveden raskasmetallipitoisuuksia 
ja kuivatun lietteen laatua. 

jännesvuosijaksoilla ensimmäisen jakson 
fosforipitoisuutta lukuun ottamatta. Jäl-
kisuodatus ei ollut tuolloin vielä käytössä, 
mikä vaikutti fosforipitoisuuteen.

Puhdistamon nykyisellä viemäröin-
tialueella jätevesikuormitus vesistöön 
on selvästi vähentynyt, kun seudullinen 
puhdistamo aloitti toimintansa (kuva 1). 
Vesistöön johdettu BOD7ATU-kuorma 
vuonna 2009 oli 56 %, fosforikuorma 
47 % ja typpikuorma 73 % vuoden 2008 
vastaavista arvoista. Tosin vuonna 2009 
sateita tuli maltillisesti, mikä osaltaan vai-
kutti vesistökuormitukseen.

Purkualueet ja vesistötarkkailut
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon 
purkuvedet johdetaan Turussa satama- 
altaaseen. Merialueen velvoitetutkimus 
on jo pitkään tehty yhteistarkkailuna, ja 
se jatkuu lähes ennallaan. Vuonna 2010 
Turussa tehostettiin purkupaikan lähialu-
eiden tarkkailua, jotta voimakkaimmin li-
kaantuva alue voidaan rajata tarkemmin.

Tammikuussa 2009 käytöstä poistui 
Kaarinan kaupungin Rauvolan puhdis-
tamo ja purkupaikka Pitkässäsalmessa. 
Aluetta kuormittaa myös Aurajoki ja Tu-
run suunnasta tuleva jätevesi, ja velvoi-
tetarkkailujen perusteella veden laatu on 
ollut ajoittain hyvin huono. Etenkin tal-
vella jääpeitteen alla veden vaihtuminen 
ja jätevesien laimeneminen on heikkoa. 
Purkualueen jälkitarkkailu päättyy vuo-
den 2010 lopussa.

Huhtikuussa 2009 loppui toiminta  
Naantalin kaupungin Merimaskun jäteve-

Kakolanmäen seudullinen jäte-

vedenpuhdistamo on korvannut 

kuusi kunnallista puhdistamoa. 

Laitoksen puhdistamo- 

ja vesistötarkkailun sekä viemä-

riverkoston kuormitustarkkailun 

hoitaa Lounais-Suomen vesi- ja 

ympäristötutkimus Oy.

T

Lounais-Suomen vesi- ja 

ympäristötutkimus Oy:n 

näytteenottaja Toni 

Piispanen tekee aktiiviliet-

teen  laskeumamittausta 

Kakolanmäen jäteveden-

puhdistamon ilmastus-

altaalla. Kuvaaja Heidi 

Ilmanen

Kakolanmäen puhdistamo vähensi jätevesikuormitusta

Toukokuussa puhdistamon päästö-
tarkkailuun sisällytettiin myös käyttö-
tarkkailutulokset, ja puhdistamon tulos 
lasketaan neljännesvuosijaksosta 2/2010 
lähtien noin 5 kertaa viikossa eli noin 
250 kertaa vuodessa tehtävien tarkkailu-
jen perusteella.

Kymmenestä osakaskunnasta puh-
distamolle tulevan kuormituksen jakau-
tumista tarkkaillaan 13 verkostomit-
tausasemalla kerran viikossa. Kuntien 
kuormitusosuuksiin sisältyy myös jäte-
vettä viemäriin johtavien teollisuuslaitos-
ten aiheuttama kuormitus. 

Lisäksi lietteen jatkokäsittelylaitoksel-
ta viemäriin johdettavan rejektiveden laa-
tua sekä viemäriverkostoon vastaanotet-
tavan saostus- ja umpikaivolietteen laatua 
tutkitaan kerran kuukaudessa.

Teollisuusjätevesisopimus tehdään yri-
tyksen ja viemäriverkoston omistajan eli 
yleensä kunnan välisenä sopimuksena. 
Sopimuksia on tehty rutiininomaisesti jo 
pitkään kunnissa, joissa teollisuutta on ol-
lut paljon. Puhdistamon toiminnan, liet-
teen hyötykäytön ja yhteisten pelisääntö-
jen varmistamiseksi kaikkien poikkeavaa 
jätevettä viemäriin johtavien teollisuus-
laitosten kanssa tulisi tehdä sopimukset.

Kuormitus on vähentynyt
Ympäristöluvassa puhdistamolle on ase-
tettu tiukat vaatimukset; ne vastaavat ke-
miallista hapenkulutusta lukuun ottamat-
ta Helsingin Viikinmäen puhdistamon 
vaatimustasoa. Vuonna 2009 puhdista-
mo täytti luvan vaatimukset kaikilla nel-
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denpuhdistamolla. Purkupaikka Särkän-
salmessa oli syvällä ja avoimella alueella, 
eikä varsin pienen jätevesikuormituksen 
vaikutuksia ollut erotettavissa. Jälkitark-
kailu päättyi kesään 2009.

Kesäkuussa 2009 poistuivat Paimion 
kaupungin ja Kaarinan kaupungin Piik-
kiön puhdistamoiden purkupaikat Pai-
mionjoesta ja Piikkiönlahdelta. Paimion 
puhdistamon kuormitus oli pientä verrat-
tuna joen tuomaan kuormitukseen, eikä 
merialueella yleensä näkynyt selviä viit-
teitä jätevesistä. Piikkönlahti on rehevä ja 
savisamea merenlahti, eikä jätevesien vai-
kutus tuntunut selvästi erotettavana vel-
voitetarkkailun havaintopaikoilla. Purku-
vesistöjen jälkitarkkailu päättyy vuoden 
2010 lopussa.

Lokakuussa 2009 Kakolanmäen puh-
distamon toiminta saavutti täyden laa-
juutensa, kun Turkuun käännettiin vedet 
Raision kaupungin keskuspuhdistamolta. 
Kakolanmäelle siirtyi käsiteltäväksi jäte-
vesiä aina Mynämäeltä asti, sillä Raision 
ja sen lähikuntien puhdistamoyhteistyö 
oli alkanut jo aiemmin. Kuormitus päät-
tyi matalassa Raisionlahdessa, jonka sisä-
osassa jätevesien vaikutus tuntui yleensä 
hyvin voimakkaana. Ensimmäinen jälki-
tarkkailu tehtiin talvella 2010, ja tutkimus 
päättyy vuoden 2011 lopussa.

Kaarinassa ja Raisiossa merialueen 
velvoitetarkkailuissa oli varsin nopeas-
ti nähtävissä jätevesikuormituksen päät-
tyminen. Entisillä purkualueilla veden 
laatu oli kohentunut jo ensimmäisissä, 
talvella tehdyissä tarkkailuissa. Vaikka 

Kakolanmäen puhdistamon osakaskunnat  
Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen puhdistamolle johdetaan jätevettä yhteensä 

kymmenen osakaskunnan alueelta: Turun, Raision, Kaarinan, Naantalin ja Paimion kaupun-

geista sekä Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnista.

Käytöstä poistuneet jätevedenpuhdistamot

Turun kaupungin keskuspuhdistamo (AVL 230 000 asukasta) AVL = asukasvastineluku

Raisioin kaupungin keskuspuhdistamo (AVL 60 000 asukasta)

Kaarinan kaupungin Rauvolan jätevedenpuhdistamo (AVL 40 000 asukasta)

Paimion kaupungin jätevedenpuhdistamo (AVL 8 000 asukasta)

Kaarinan kaupungin Piikkiön jätevedenpuhdistamo (AVL 5 000 asukasta)

Naantalin kaupungin Merimaskun jätevedenpuhdistamo (AVL 400 asukasta)

vuodet 2009 ja 2010 ovat olleet Turun 
seudulla varsin vähäsateisia, näyttää siltä, 
että etenkin typpiyhdisteiden määrä on 
pienentynyt ja hygieeninen tila kohentu-
nut. Savisameissa vesissä muutokset fos-
forimäärissä eivät ole havaittavissa. Tu-
russa purkupaikan tuntumassa ei tilassa 
tapahtunut muutoksia.

Tulevaisuuden haasteet
Kakolanmäen puhdistamolla on varaus 
vielä yhden prosessilinjan rakentamiseen, 
mikä mahdollistaa viemäriverkoston laa-
jentumisen tulevaisuudessa. Vaikka jä-
tevesikuormitus pääsääntöisesti poistui 
vanhojen puhdistamoiden purkupaikoil-
ta, saattaa pumppaamoilta ja muilta yli-
vuotopaikoilta tulva- ja häiriötilanteissa 
edelleen tulla jätevesikuormitusta vesis-
töön.

Puhdistamon käsittelytulos on puolen-
toista vuoden käytössä olon aikana ollut 
erinomainen. Toimivan ja hallitun puh-
distusprosessin vuoksi ohitusvesillä on 

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon nykyisen viemäröintialueen BOD7ATU-, fosfori- ja typpikuormitus vesistöön vuosina 2006–2010. Vesistö-

kuormitus sisältää sekä puhdistamo- että verkosto-ohitukset. * Vuoden 2010 osalta kuormitus on arvioitu tammi-kesäkuun aikana toteutuneen 

kuormituksen perusteella.

kohtuullisen suuri rooli vesistökuormi-
tuksen muodostumisessa; ohituskuormat 
saattavat nousta jopa 30 %:iin kokonais-
kuormituksesta. Tämän vuoksi puhdista-
mo-ohitusten tehokas käsittely on ensiar-
voisen tärkeää. 

Suuri haaste on myös laajan, kymme-
nen kunnan alueelle sijoittuvan ja osin 40 
vuotta vanhan viemäriverkoston sanee-
raminen hulevesien viemäriverkostoon 
pääsyn estämiseksi ja verkosto-ohitusten 
minimoimiseksi.

Turussa purkupaikka oli vuosikym-
meniä satama- ja telakkatoiminnan ym-
päröimä, eikä alueella ollut virkistyskäyt-
töarvoa. Nykyisin asuinrakentaminen 
valtaa telakka-alueet, ja Ruissalon luon-
nonsuojelulliset arvot tulee ottaa huo-
mioon. Ristiriitojen välttämiseksi koko 
puhdistusprosessin toimivuus kaikissa 
tilanteissa onkin aiempaa keskeisempää.

Mirva Levomäki, prosessi-insinööri
Reetta Räisänen, biologi

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
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veden laatua automaattimittauksin kevät- 
ja syystulvien aikana vuodesta 2005 al-
kaen. 

Vaikutusten todentamiseen on käy-
tetty myös läheisen Lepsämänjoen au-
tomaattisen mittausaseman tuottamaa 
tietoa maatalousvaltaisen valuma-alueen 
kuormituksesta. Vantaanjoen vesien-
suojeluyhdistys on vastannut hankkeen 
vesinäytteenotosta ja automaattidatan 
tulosten tulkinnasta yhdessä SYKEn tut-
kijoiden kanssa.

Kannustavia tuloksia
Valuma-aluetason tulokset tukevat erin-
omaisesti laboratoriossa saatuja tuloksia. 
Syksyllä 2008 levitetty kipsi on vähen-
tänyt valuma-alueen partikkelifosforin 
huuhtoumaa jopa 60 % vertailujaksoon 
nähden. Ensimmäiseksi kipsin vaikutuk-
set näkyivät pelloilla seisovien lätäköiden 
kirkastumisena sekä ojassa virtaaman ja 

Kipsillä ja kasveilla ravinteet kuriin
Pääkaupunkiseudun läpi virtaa-

van Vantaanjoen alueella pyritään 

vähentämään maatalouden kuor-

mitusta kahdella uudella hank-

keella: levittämällä kipsiä pelloille 

ja testaamalla uusia viljelymene-

telmiä.

 eväällä 2008 alkaneessa TraPp-hank- 
  keessa selvitetään peltoon kalkin 
tapaan levitettävän kipsin käyttökelpoi-
suutta peltoeroosion ja fosforihuuhtou-
mien vähentämisessä. Laboratorio- ja 
sadetuskokeissa kipsin on todettu vähen-
tävän eroosiota ja fosforin huuhtoumia. 
Kipsi parantaa maan mururakennetta ja 

sitoo fosforin peltoon pitäen sen kuiten-
kin käyttökelpoisena kasveille. 

TraP on Yaran koordinoima Tekes-
hanke, jossa ovat Yaran ja MTT:n lisäksi 
mukana myös Suomen ympäristökeskus 
(SYKE), TTS-tutkimus, Luode Consul-
ting sekä Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistys (VHVSY).

Laboratorio- ja kenttäkokeiden lisäk-
si hankkeessa seurataan 2,7 neliökilo-
metrin kokoisen valuma-alueen pelloille, 
noin 100 hehtaarille, levitetyn kipsin vai-
kutuksia eroosioon ja fosforin huuhtou-
tumiseen. 

Peltojen läpi virtaavaan ojaan asennet-
tiin kaksi automaattista mittausasemaa, 
jotka havainnoivat tunnin välein veden 
sameutta, sähkönjohtavuutta, lämpötilaa 
ja pinnankorkeutta. Virtaamaa seurataan 
mittapadon avulla, ja sademittari tuottaa 
tietoa sademääristä. Toinen mittauspaik-
ka on sama, jossa VHVSY on seurannut 

Viherlannoituskoelohkon maan rakenteen havainnointia pintamaan 

laatutestillä yhdessä viljelijän kanssa. Kuvaaja Jarkko Hovi

K
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Maanäytettä kairataan liukoisen typen analyysiin 

aluskasvikoelohkolta. Kuvaaja Jarkko Hovi

Kipsin levityksen jälkeen peltojen lätäköt kirkas-

tuivat ”luonnottoman” kirkkaiksi. Ylempi lohko 

on käsitelty kipsillä, alempi lohko jäi kipsikäsitte-

lyn ulkopuolelle. Kuvaaja Pasi Valkama

raamiseksi suunnitellaan jatkohanketta. 
Kipsikäsittelyn uusintatarpeen selvittä-
minen on olennaista, jotta menetelmän 
voisi saada seuraavaan ympäristötukioh-
jelmaan.

Kipsin levittäminen on menetelmä, 
jossa peltoviljelyn vesistövaikutuksiin 
puututaan koko kuormittavalla pinta-
alalla jo pellon puolella. Näin kiintoainet-
ta ei päästetä samentamaan eikä fosforia 
rehevöittämään vesistöjä. 

RaHalla viherlannoitusta ja 
aluskasveja
Uusmaalaiset ja itä-uusmaalaiset viljelijät 
ovat perustaneet keväällä 2010 pelloil-
leen ensimmäiset koelohkot, joilla testa-
taan uusia viljelymenetelmiä. Toiminta 
on osa Uudenmaan tuottajajärjestöjen ja 
ELY-keskuksen Ravinnehuuhtoutumien 
hallinta eli RaHa-hanketta. Hankkeessa 
kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön 
kokemuksia vesiensuojelua ja kestävää 
maataloutta edistävistä toimenpiteistä. 

RaHa-hanke pohjaa pitkään yhteistyö-
hön paikallisten viljelijöiden, viranomais-
ten ja vesiensuojeluyhdistyksen kans-
sa. Tavoitteena on löytää tiloille aidosti 
käyttökelpoisia menetelmiä vesiensuoje-
lun edistämiseksi. Alueen eroosioherkät 
savimaat ovat haasteellisia vaihtuvissa 
ilmasto-oloissa. Hanke ajoittuu vuosil-
le 2009-2013 ja päärahoitus on Manner-
Suomen maaseutuohjelmasta.

Osana viljelyä pelloilla tehtävät panos-
tukset ravinteiden käytön tehostamises-
sa ovat merkittävä osa maatalouden vesi-
ensuojelua. Viljanviljelyyn keskittyneellä 
Uudellamaalla pellon peruskuntoa yllä-
pitävät pitkäaikaiset viherkesannot ovat 
harvinaisia. Tiivistyneillä pelloilla riski 

ravinnehuuhtoumien kasvuun on suuri.
Nyt kokeillaan viherlannoituksen ja 

aluskasvien käyttöä viljatilan viljelykier-
rossa. Hankkeeseen osallistuvat viljelijät 
ovat jakaneet peltolohkonsa osiin ja ko-
keilevat eri aluskasvien, kuten raiheinän 
ja valkoapilan, vaikutuksia. Aluskasvien 
uskotaan mm. keräävän satokasvilta käyt-
tämättä jääneet liukoiset ravinteet ja vä-
hentävän eroosiota. 

Koelohkot on suunniteltu ja tehty yh-
dessä hankkeen neuvojan ja viljelijöiden 
kanssa. Tarkemmin koelohkoihin voi tu-
tustua hankkeen kotisivuilla www.ympa-
risto.fi/uus/maatalous> havaintokokeet.

Viljelijät mukaan mittauksiin
Viljelijöiden kiinnostus todeta ja jopa mi-
tata itse ravinnehuuhtoumia pelloilta on 
suuri. RaHa-hankkeessa tähän etsitään 
keinoja vesiensuojeluyhdistyksen opas-
tamana. Viljelijät pääsevät mittaamaan 
kuivan kesän jälkeisten syyssateiden vai-
kutuksia koe- ja vertailulohkojensa sala-
oja- ja ojavesistä. 

Jo typpisalkuista tutuilla nitraattilius-
koilla selviää, huuhtoutuuko typpeä ja 
onko aluskasvin peltoon jäämisellä tai 
viherlannoitusnurmen päättämisellä vai-
kutusta typpihuuhtoumiin. 

Syksyn ja kevään ylivirtaamajaksoilla 
on myös jatkuvatoimista veden laadun 
seurantaa. Mittaukset tehdään valuma-
alueella, missä uusia menetelmiä testa-
taan. Tulokset tulevat lähes reaaliaikai-
sina kaikkien hankkeeseen osallistujien 
nähtäviksi.

Peltokäytössä fosforilannoitteen mää-
rä on laskenut selvästi huippuvuosista, 
mutta vesistöjen fosforipitoisuudet ovat 
vieläkin korkeita. Viljelijää askarruttaa, 
karkaako lannoitefosforia edelleen ojiin. 
RaHa-hankkeessa etsitään havainnollista 
keinoa fosforihuuhtouman tutkimiseksi. 
Suunnitelmissa on myös fosforikeräinten 
käyttö. 

Maatalouden ympäristötukijärjestel-
män tehottomuus vesistökuormituksen 
vähentämisessä on saanut ainakin ve-
siensuojeluyhdistyksen etsimään uusia, 
tehokkaampia menetelmiä. Yhdistys 
kannustaakin edelleen vähentämään lan-
noitusta ja käyttämään sekä kehittämään 
menetelmiä, jotka tähtäävät pitämään ra-
vinteet ja maa-aineksen pelloilla.

Pasi Valkama, tutkija
Heli Vahtera, limnologi

Kirsti Lahti, toiminnanjohtaja
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistys ry.

sameuden välisen yhteyden heikkenemi-
senä. 

Sateeseen liittyvä veden samentumi-
nen oli vähäisempää ja lyhytaikaisempaa 
kuin ennen kipsikäsittelyä ja verrattuna 
Lepsämänjoen mittausaseman tuloksiin. 
Myös liukoisen fosforin huuhtoutumisen 
vähenemisestä on saatu viitteitä.

Kipsin sisältämä sulfaatti voi teoriassa 
aiheuttaa järvien rehevöitymistä heiken-
tämällä pohjasedimentin kykyä sitoa fos-
foria. Tämän takia menetelmä on toistai-
seksi käyttökelpoinen vain järvettömien 
rannikkojokien valuma-alueilla. Meres-
sä kipsistä liukenevalla sulfaatilla ei ole 
vastaavaa merkitystä, koska meriveden 
sulfaattipitoisuudet ovat luonnostaan 
korkeita. Kipsistä peräisin olevan sulfaa-
tin vaikutusta järvisedimentin sisäiseen 
kuormitukseen selvitetään. 

Kolmivuotinen hanke on loppusuoral-
la, mutta kipsin vaikutusten keston seu-
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 arjaanjoen vesistöön kuuluva Hii- 
  denvesi on Uudenmaan toisek-
si suurin järvi (n. 30 km2) ja keskeinen 
virkistysalue aivan pääkaupunkiseudun 
tuntumassa. Hiidenveden vedenlaatu on 
välttävä, ja järvi on voimakkaasti ulko-
kuormitteinen. Ranta-asukkaita ja muita 
virkistyskäyttäjiä kiusaavat ajoittain voi-
makkaat leväkukinnat, joita luontaisesti 
savisamea vesi osin rajoittaa.

Hiidenvettä on kunnostettu jo yli 10 
vuotta. Tänä aikana järveä on mm. hoi-
tokalastettu. Tällä ei kuitenkaan ole ollut 
positiivista vaikutusta järven vedenlaa-
tuun tai leväkukintoihin. 

Veden kulkua viivytetään
Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten 
eri toimijoiden energia kohdistui kuiva-
tukseen eli veden mahdollisimman nope-
aan pois johtamiseen. Hiidenveden kun-
nostus 2008 – 2011 -hankkeen ideana on 
kääntää kelloa taaksepäin eli viivyttää ve-
den kulkua latvoilta Hiidenveteen kostei-
koiden, altaiden, allasketjujen ja kynnys-
ten voimin. 

Hidastamisen seurauksena eroosio-
ongelmat vähenevät veden virtaama-
vaihteluiden pienentyessä sekä liikkeel-
le lähteneen kiintoaineen ja ravinteiden 
pidättyessä jo valuma-alueelle. Valuma-
aluekunnostuksen myötä myös maisemat 

paranevat ja luonto monipuolistuu ryteik-
köjen väistyessä kosteikkojen ja altaiden 
tieltä. 

Vielä emme ole päässeet siihen, että 
vaikutukset näkyisivät koko Hiidenve-
dessä, mutta paikallisesti muutosta on jo 
havaittavissa. Pienistäkin kosteikoista on 
hyötyä, ja kosteikot purevat liukoisiin ra-
vinteisiin, kuten MaaSää-hankkeessa teh-
dyt mittaukset todistavat. 

Joustavasti yhdessä 
maanomistajien kanssa 
Yhteistyössä maanomistajien kanssa hae-
taan maastossa sopivia paikkoja ja ratkai-
suja, joissa veden viivyttäminen ei aiheuta 
haittaa vaan jopa hyötyä. Olemme raken-
taneet paljon mm. riista-altaita, mut-
ta myös kastelu-, kiintoaineen keräys- ja 
maisema-altaita. 

Hiidenveden noin 1000 km2:n valu-
ma-alueelle on laadittu useita kosteik-

Kevennetyllä suunnittelulla 
Hiidenveden kuormituksen 
kimppuun

Hiidenveden kunnostushanke kurit-

taa järven noin kaksi kertaa liian 

suurta kuormitusta valuma-alueelta 

käsin yhteistyössä maanomistajien 

kanssa.

K
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kojen yleissuunnitelmia, joiden avulla 
maanomistajia herätellään kunnostustal-
koisiin. 2008 valmistui Vihtijoen valuma-
alueen ja 2009 Karjaanjoen yläosan sekä 
Vanjoen ja Sulkavaojan yleissuunnitel-
mat. Vuonna 2011 valmistuu Hiidenve-
den lähivaluma-alueen yleissuunnitelma.

Yleissuunnittelussa huomioidaan suo-
jelualueet, luontoarvot, vesistöstatus, 
pohjavesialuerajaukset ja muut toteutuk-
seen vaikuttavat tekijät. Sama periaate on 
kohteiden yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa, jossa huomioidaan lisäksi vet-
tymiskysymykset sekä EU-tukien reuna-
ehdot.

Yleissuunnittelu on kuitenkin vain kes-
kustelun avaus monille maanomistajille. 
Toki osa altaista rakennetaan yleissuun-
nitelman mukaisesti, mutta vähintäänkin 
yhtä paljon tehdään yleissuunnitelman 
”ulkopuolellella” oleviin kohteisiin. 

Varsinainen kohdesuunnittelu tapah-

Hiidenveden valuma-alueen kosteikkojen yleissuunnitelma-alueet 

(tilanne keväällä 2010).

tuu yhteistyössä maanomistajien kanssa. 
Maanomistaja antaa reunaehdot, joiden 
mukaan ratkaisut hiotaan yhdessä. Ta-
voitteena on luonnonmukainen raken-
taminen. Loivien, kalankulkukelpoisten 
kivipatojen korkeuden sääteleminen on 
mahdollista, ja samalla pyritään putkitto-
miin ja kankaattomiin ratkaisuihin. Lä-
jitysten suunnittelussa pyritään paranta-
maan maan käyttöominaisuuksia, kuten 
peltojen viljeltävyyttä. Jo suunnitteluvai-
heessa pohditaan hoitoon liittyvät ratkai-
sut: rakenteet, menetelmät ja toteutusta-
vat.

Altaat tehdään vähävetiseen aikaan ve-
sistövaikutusten minimoimiseksi. Kus-
tannusten kurissapitämiseksi sekä työn-
aikaisten vaikutusten vähentämiseksi 
pyritään pitämään kaivutyö vähäisenä. 
Tämä tarkoittaa osaavien työntekijöiden 
käyttämistä sekä työn valvontaa. 

Työskentelytapojen on oltava jousta-

via, sillä eteen tulee usein asioita, joiden 
takia alkuperäistä suunnitelmaa joudu-
taan muuttamaan. Yhden kosteikon ra-
kentaminen maksaa keskimäärin 4000 € 
sisältäen suunnittelun ja toteutuksen. 

Maanomistajat ovat 
kiinnostuneita
Hankkeessa ei toteuteta kohteita, jotka 
sijaitsevat pohjavesistatuksen mukaan 
riskialueilla tai jollakin muulla suojelu-
alueella. Kohteista luovutaan myös, jos 
rakentaminen voi aiheuttaa vettymis-
tä tai tarvitsee ympäristöluvan. Mikäli 
maanomistaja empii kohteen toteuttamis-
ta tai naapurustossa on riitoja, kohteita ei 
myöskään toteuteta. 

Maanomistajien kiinnostus allas-kos-
teikkoasioihin on kuitenkin suuri. Tällä 
hetkellä toteutusta odottavia kohteita on 
niin paljon, että niiden käynnistymistä 
joudutaan odottamaan. 

Kosteikkokokonaisuuksien kevyen 
suunnittelun strategian synnyn takana 
on jo pitkä historia Karjaanjoen valuma-
alueella: Karjaanjoki Life- ja virtavesiosa-
hanke, pienvesien kartoitus sekä yhteistyö 
Virtavesien Hoitoyhdistyksen kanssa. 

Taustalla on tieto arvokkaista taimen-
kannoista ja muusta lajistosta sekä luon-
totyypeistä yhdessä alueen ongelmien 
tuntemisen kanssa. Nousuesteiden pois-
taminen, kiintoaine- ja ravinnekuormi-
tuksen vähentäminen sekä monimuotoi-
sen eliöstön vaatimien elinympäristöjen 
kunnostustarve ovat yhteisiä päämää-
riä. Pitkäjänteisellä työllä on luotu luot-
tamukselliset suhteet maanomistajiin, ja 
käytännön kunnostustyön jatkamiselle 
on hyvät toimintaedellytykset.

Hiidenveden valuma-alue on laaja, ja 
tavoitteena on saada alueelle yhteensä 
noin 500 kosteikkoa ja allasta, joten työ-
sarkaa riittää. Vuoden 2009 pakkastalvi 
oli kuin lottovoitto Hiidenvedelle, ja elo-
kuuhun 2010 mennessä on saatu raken-
nettua yli 60 kosteikkokokonaisuutta.

Muuttuva ilmasto äärioloineen tuo li-
sähaasteen kunnostukseen, sillä kasvu-
kausien pidentyessä ja valumien kasvusta 
seuraavan lisäkuormituksen myötä jär-
ven kunnon arvioidaan jopa heikkene-
vän edelleen. Vesien kunnostustyö onkin 
ikuisuusprojekti, eivätkä vesistöt pärjää 
itsekseen vaan niitä tulisi hoitaa pysyvällä 
periaatteella, kuten metsiäkin hoidetaan.

Ilona Joensuu, hydrobiologi, tutkija
Sanna Helttunen, hydrobiologi, 

hankesuunnittelija
Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Lisätietoja www.hiidenvesi.fi

Luonnon monimuotoisuutta lisääviä kosteikkoaltaita voi käyttää 

esimerkiksi kastelu-, maisema- tai riista-altaina. 

Kuvaaja Ulla-Maija Hyytiäinen
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 aikka Länsi-Uudenmaan vesi ja ym- 
 päristö ry:n (LUVY) yli 30-vuoti-
sen toiminnan juuret ovat vesiensuojelun 
puolella, on meillä myös vuosien koke-
mus ympäristöterveyden asioista vesi- ja 
elintarviketutkimusten sekä niihin liitty-
vän näytteenoton kautta. Siten saimme 
rakennettua tarkastustoiminnan tukeval-
le pohjalle ja luontevaan yhteyteen muun 
toimintamme kanssa.

Kuntien elintarvikevalvontayksiköt 
ovat pitkään tuskailleet resurssipulan 
kourissa. Alun perin ajatus uudesta pal-
velusta tulikin nimenomaan asiakkaiden 
kautta. Näytteenoton lisäksi haluttiin 
myös muita tietoja kohteista, jotta valvon-
nan tiedot toiminnasta pysyisivät parem-
min tilanteen tasalla. 

Elintarvikehuoneistojen tilanneselvi-

tysten kautta päädyttiin siihen, että asi-
akkaamme halusivat yhdistykseltä apua 
myös tarkastusten tekemiseen. Valvon-
nan muuttuminen maksulliseksi auttoi 
omalta osaltaan kehitystä. Suunnitelmal-
liset tarkastukset voidaan rahoittaa asi-
akkailta perittävien valvontamaksujen 
kautta. 

Tiukat vaatimukset
Ihan kuka tahansa ei voi ryhtyä tekemään 
tarkastuksia, vaikka EU:n ja Suomen lain-
säädäntö mahdollistavatkin ulkopuolisen 
käytön valvontatehtävissä. 

Koska kyse on viranomaistehtävistä, 
on laissa asetettu tiukat vaatimukset ul-
kopuolisen pätevyydelle.

Perusvaatimukset viranomaisen ul-
kopuoliselle toimijalle löytyvät elintarvi-

kelainsäädännöstä. Rehu- ja elintarvike-
lainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevan ns. valvonta-ase-
tuksen (EY/882/2004) 5. artikla ja elin-
tarvikelain (23/2006) 36 § mahdollistavat 
ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisen 
valvontatehtävissä. Valvonta-asetuksen 
5. artikla kuvaa myös tällaiselle valvonta-
elimelle asetettavat vaatimukset. Näihin 
kuuluu mm. standardin EN 45004 mu-
kainen toimintajärjestelmä sekä akkredi-
tointi.

Käytännössä pätevyys osoitetaan ak-
kreditoinnilla Finas-akkreditointipalve-
lun arviointien kautta. Arvioinnin perus-
teena toimii standardi SFS-EN ISO/IEC 
17020:2004, vaatimukset eräiden tarkas-
tuslaitosten toiminnalle. Sama standardi 
toimii pohjana myös kunnallisten valvon-

Elintarviketarkastukset 
ostopalveluna

Länsi-Uudenmaan vesi ja 

ympäristö sai tammikuussa 

tiettävästi ensimmäisenä 

Euroopassa akkreditoinnin 

elintarvikelain mukaisiin 

tarkastuksiin. Tarkastuspal-

velut avaavat kunnille uusia 

mahdollisuuksia parantaa 

käytännön elintarvikevalvon-

taa, parhaassa tapauksessa 

jopa ilman lisäkustannuksia. 

Elintarvikkeet kulkevat pitkän tien ennen päätymistään lautaselle. Kattava valvontaketju pellolta 

pöydälle luo elintarviketurvallisuutta. Kuvaaja Aki Mettinen

V
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tayksiköiden laatujärjestelmille. 
Toimintajärjestelmän sekä tarkas-

tustuotteiden rakentaminen vei tietysti 
oman aikansa. Pohdimme perusteelli-
sesti prosesseja ja toimintaa toisaalta val-
vonnan ja toisaalta toimintajärjestelmi-
en kannalta. Selvitimme myös ylemmiltä 
viranomaisilta, onko tällaisen palvelun 
tarjoaminen käytännössä todella mah-
dollista. Finas-akkreditointipalvelussa 
palvelun kehittämistyömme otettiin mie-
lenkiinnolla vastaan. Vaikka vastaavia 
toimijoita ei Euroopan alueella ole, olivat 
he valmiit luomaan menettelyt pätevyy-
den toteamiseksi.

Laadukas toimija
Akkreditoinnin hakeminen on pitkälli-
nen prosessi, eikä akkreditointia myön-
netä vain toimitetun dokumentaation pe-
rusteella. Toimintajärjestelmän ja tuotteet 
tarkastavat sekä pääarvioija että tekninen 
asiantuntija. Lisäksi tarkastajan toimintaa 
seurataan kentällä oikeilla tarkastuksilla. 
Tuloksena on hyvin sisään ajettu tuote-
valikoima sekä toimiva laatujärjestelmä, 
jotka yhdessä luovat puitteet uskottavalle 
toiminnalle.

Kattava, ulkopuolisen arvioima laatu-
järjestelmä antaa kaikille tahoille luotta-
muksen asiantuntevasta, puolueettomasta 
ja riippumattomasta toiminnasta. Samat 
periaatteet ovat ohjanneet LUVY:n toi-
mintaa alusta saakka, ja siksi tarkastus-
toiminta sijoittuukin luontevasti vesien-

suojeluyhdistyksen toimintaan. 
Yhdistyksemme henkilökuntaan kuu-

luu useita aiemmin ympäristönsuojelun 
tai ympäristöterveyden viroissa olleita 
henkilöitä, joille viranomaisten työtaa-
kan ymmärtäminen ja helpottaminen on 
lähellä sydäntä. 

Tarkastushenkilökunta on perehtynyt 
elintarvikelainsäädäntöön ja elintarvike-
huoneistoissa tapahtuviin prosesseihin 
sekä ymmärtää tarkastuksille asetettavat 
vaatimukset hallinnon kannalta. Tiedon 
kulku ja sujuva yhteistyö tilaajan kanssa 
ovat tarkastustoiminnan kulmakiviä. 

Viranomainen määrää tahdin
Tarkastuspalveluiden ostajana toimii aina 
kunnallinen valvontayksikkö

Käytännössä tarkastuksia tehdään 
kauppoihin, ravintoloihin, suurkeittiöi-
hin sekä muita kuin eläinperäisiä elin-
tarvikkeita käsitteleviin varastoihin ja 
tuotantolaitoksiin. Mikäli viranomainen 
tarvitsee näytteenottoa, voidaan myös se 
tehdä ja toimittaa näytteet viranomaisen 
valitsemaan laboratorioon. Lisäksi tarjo-
amme elintarvikkeiden pakkausmerkin-
töjen tarkastuksia. Olemme kehittäneet 
näitä kohteita varten valmiit tarkastus-
työkalut, jotta tarkastuksen sisällön mää-
rittäminen helpottuisi.

Tarkastukset tehdään ulkopuolisen 
asiantuntijan ominaisuudessa. Sisällön 
määrää aina viranomainen, joka myös 
tekee tarkastuksen jälkeen mahdollisesti 

Lämpötilan 

mittaus on 

osa elintarvike-

tarkastusta.

Kuvaaja Minttu 

Peuraniemi

tarvittavat toimenpiteet. Näin valvonta 
ja valvontatoimien seuraamukset pysyvät 
aina viranomaisen hallinnassa.

Tarkastuspalveluita on käytetty var-
sinkin rutiinivalvonnan apuna tilanteis-
sa, joissa akuutti valvonta tai muut syyt 
ovat vieneet perustyöhön tarvittavaa ai-
kaa. Satsaus on kannattava, koska mak-
setulla rahalla todella tehdään tarkastuk-
sia. Mikäli kunnan valvontasuunnitelma 
ja taksat ovat kohdallaan, saavat valvon-
tayksiköt tarkastukset tehtyä jopa ilman 
lisäkustannuksia.

Otamme työssämme huomioon sekä 
standardin SFS-EN ISO/IEC 1720-2004 
riippumattomuus- ja puolueettomuusvaa-
timukset että hallintolain (434/2003) es-
teettömyysvaatimukset. Koska palve-
lemme molemmilla kotimaisilla kielillä, 
varmistuu myös kielilain noudattaminen 
kohteessa. Palveluita tarjotaan toistaisek-
si Länsi-Uudellamaalla ja sen lähialueilla, 
mutta meillä on valmiudet laajentaa tar-
jontaa myös sisaryhdistystemme alueelle 
Savo-Karjalaan ja Kokemäenjoen alueel-
le. 

Ulkopuolisten toimijoiden käyttämi-
nen tarkastusten suorittamisessa on uusi 
tapa täydentää elintarvikevalvonnan kat-
tavuutta. Asiantuntevan toimijan apu 
säästää kuntatyönantajan perehdytys- ja 
muita kuluja antaen samalla joustavuutta 
valvonnan toteutukseen. Tarkastuspalve-
lut toimivat työkaluna tavoitetilaan, jos-
sa elintarvikevalvontaa voidaan toteuttaa 
kattavasti todellisten tarpeiden pohjalta 
eikä suinkaan liian vähäisten resurssien 
varjossa ontuen. 

Katianna Kuula, 
tarkastustoiminnan laatuvastaava

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Yksityiskohtaiset selvitykset pätevyys-

alueesta ja akkreditointipäätöksestä 

löytyvät Finas-akkreditointipalvelun 

verkkosivuilta www.finas.fi. Tarkastus-

laitoksen tiedot löytyvät tunnuksella 

I030. Lisätietoja LUVY:stä löydät osoit-

teesta www.luvy.fi.
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 uomessa on viljelyssä 100  –  200 000 ha 
 happamia sulfaattimaita, jotka ovat 
keskittyneet erityisesti Kristiinankaupun-
gin ja Kokkolan väliselle Pohjanlahden 
rannikolle. Maanviljelyn, metsätalouden 
ja yhdyskuntarakentamisen edellyttämä 
tehokas maankuivatus aiheuttavat ajoit-
tain voimakasta happokuormitusta Poh-
janmaan jokiin. 

Happamat sulfaattimaat eivät aiheuta 
ympäristöriskejä, jos sulfidikerrokset py-
syvät vedellä kyllästyneinä. Jos nämä ker-
rokset joutuvat pohjavesipinnan yläpuo-
lelle, ne hapettuvat ja happamoituminen 
on väistämätöntä. Ilmastonmuutos ja eri-
tyisesti ääri-ilmiöiden yleistyminen lisää-
vät huuhtoutumisriskiä.

Rikkipitoisista vanhoista merenpoh-
jista ajoittain voimakkaasti huuhtoutuva 
happamuus ja sen mukana tuleva metal-
likuormitus on heikentänyt merkittäväs-
ti jokien, järvien ja rannikkovesien tilaa. 
Vesienhoidon suunnittelun yhteydessä 
tehdyssä vesistöjemme ekologisessa ja 
kemiallisessa luokituksessa (2009) Poh-
janmaan monet jokivesistöt on luokitel-
tu huonoon tilaan happamuudesta johtu-
vien korkeiden kadmiumpitoisuuksien ja 
ajoittaisten kalakuolemien vuoksi. On ar-

vioitu, että kyseisten vesistöjen hyvä tila 
saavutettaisiin vasta vuonna 2027, koska 
tämän monisäikeisen ongelman ratkai-
semiseksi ei vielä ole riittävän käyttökel-
poisia vesiensuojelun keinoja ja toiminta-
malleja. 

CATERMASS-hankkeessa on viisi 
tehtäväkokonaisuutta. Näissä kartoite-
taan ja luokitellaan happamia sulfaatti-
maita, kehitetään menetelmiä haittojen 
vähentämiseen sekä pintavesien ekologi-
seen tilaan ja kalakantoihin kohdistuvien 
riskien tunnistamiseen, arvioidaan eri toi-
menpidevaihtoehtojen sosioekonomisia 
vaikutuksia ja rajoitteita sekä tiedotetaan 
parhaista vesiensuojelu- ja ympäristökäy-
tännöistä muuttuvissa ilmasto-oloissa. 

Hanke on kolmivuotinen EU Life+ 
-hanke ja sitä koordinoi Suomen ympä-
ristökeskus. Hankkeeseen osallistuu osa-
puolina ja yhteistyökumppaneina laaja 

Happamien sulfaattimaiden ongelmien purkamiseksi on 2010 käynnistetty CATERMASS-hanke, jossa tuotetaan 

viljelijöille, kansalaisille, tutkijoille ja päättäjille internetpohjaisia ja kirjallisia aineistoja, seminaareja, tulevaisuustyö-

pajoja ja demonstraatioita.

Lisätietoa selvityksestä: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=313678. 

Lisätietoa CATERMASS-hankkeesta: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=357919&lan=FI. 

joukko valtion laitoksia, yliopistoja sekä 
ruotsinkielinen tuottajajärjestö (ÖSP) ja 
neuvontajärjestö (Pro Agria ÖSL). 

Maa- ja metsätalousministeriön ja 
ympäristöministeriön yhteistyönä on 
2008 – 2009 laadittu ensimmäinen valta-
kunnallinen, kattava selvitys happamien 
sulfaattimaiden haittojen vähentämisestä. 
Siinä on kartoitettu keinoja, joilla happa-
mien sulfaattimaiden aiheuttamat ympä-
ristöongelmat saadaan mahdollisimman 
pieniksi. Syntyneiden haittojen korjaa-
minen on kallista, joten sulfidikerrosten 
hapettumisen estäminen on ensisijaista. 
Selvityksen pohjalta valmistellaan par-
haillaan kansallista strategiaa happamien 
sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen 
vähentämiseksi. 

Eeva-Kaarina Aaltonen, toiminnanjohtaja
Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry.

S

Pohjanmaalla etsitään 
lääkkeitä happamuuteen

Pohjanlahden rannikolla on peltoja, joilta huuhtoutuu 

happamuutta jokivesiin. Kuvaaja Liisa Maria Rautio
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 okkolan Patamäen pohjavesialue  
 sijaitsee harjujaksolla, joka kulkee 
Kokkolasta Kruunupyyn ja Kaustisen 
kautta Veteliin. Patamäen pohjavesialue 
on luokiteltu I-luokan pohjavesialueeksi, ja 
se toimii Kokkolan kaupungin vedenhan-
kinnan raakavesilähteenä (n. 6 800 m3/d). 

Länsi-Suomen ympäristökeskus on 
määritellyt pohjavesialueen kokonaispin-
ta-alaksi 25,5 km2, ja varsinaisen muo-
dostumisalueen pinta-ala on 19,8 km2. 
Patamäen alueella ja sen lähellä on run-
saasti erilaisia riskitoimintoja, kuten suur-
teollisuus- ja pienteollisuusalueet, hauta-
usmaat, golfkenttä, rautateitä, pääteitä ja 
muuntoasema, joiden takia useilla toimi-
joilla on pohjaveden tarkkailuvelvoite.

Patamäen pohjavesialueen yhteistark-
kailuhanke käynnistettiin tekeillä olevan 
pohjavesialueen suojelusuunnitelman 
sekä Geologisen tutkimuskeskuksen 
vuosina 2007 – 2009 tekemän geologisen 
rakenneselvityksen pohjalta.

Pohjaveden yhteistarkkailun suunnit-
telu ja maastotarkastelu toteutettiin mar-
raskuusta 2008 helmikuuhun 2009. Maas-
totarkastelun yhteydessä kartoitettiin 
kaikki tiedossa olevat lähes 200 pohjave-
siputkea: otettiin valokuvat, määritettiin 
koordinaatit ja mitattiin pinnankorkeus. 
Näistä valittiin noin 50 käyttökelpoista ja 
edustavaa putkea yhteistarkkailuun. 

Yhteistarkkailu aloitettiin keväällä 
2009, ja ohjelman kehittäminen jatkuu 
edelleen. Hankkeen koordinoinnista ja 
raportoinnista vastaa Pohjanmaan ve-
siensuojeluyhdistys ry.

Yhteistarkkailu on 
kustannustehokasta
Tällä hetkellä yhteistarkkailussa on mu-
kana lähes 20 eri toimijaa. Yhteistarkkai-

lussa on yhdistetty toimijoiden velvoite-
tarkkailun ja muun tarkkailun tarpeet. 
Näin Patamäen pohjaveden tarkkailusta 
saadaan järkevä kokonaisuus. Lisäksi saa-
daan kokonaiskuva pohjaveden laadusta 
ja tilasta alueella. 

Vuosittainen raportointi edistää tie-
donkulkua, kun kaikki tulokset ja ma-
teriaalit ovat kaikkien toimijoiden 
käytettävissä. Yhteistarkkailu on kustan-
nustehokas myös näytteenoton ja analy-
soinnin suhteen.

Tarkkailussa pohjaveden laatua tut-
kitaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuo-
dessa ja analyysivalikoimat vaihtelevat 
kunkin toimijan tarpeiden mukaan. Maa-
liskuussa 2010 valmistui ensimmäinen 
yhteenvetoraportti, joka sisältää muun 
muassa alueelliset karttatarkastelut ja ai-
kasarjat eri muuttujille. Tulokset on ryh-
mitelty 10 ryhmään niistä määritettävien 
analyysien perusteella. 

Pohjaveden laatua on verrattu talous-
veden kemiallisiin laatuvaatimuksiin ja 
-suosituksiin (STM) sekä pohjaveden ym-
päristönlaatunormeihin (EQS). Yhteis-
tarkkailun näytteenotosta ja analytiikasta 
vuosina 2009 – 2010 vastaa Kokemäenjo-
en vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Tulevaisuudessa yhteistarkkailun tar-

Pohjavesialueen yhteis-
tarkkailussa paljon toimijoita

Pohjavesinäyte pumpataan riittävän syvälle asennetusta pohjavesiputkesta. Pohjavesinäytteenottoa 

Kokkolassa talvella 2010. Kuvaaja Sonja Kesti

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen 

yhteistarkkailu käynnistyi keväällä 

2009. Mukana on lähes 20 toimijaa. 

Hanketta koordinoi Pohjanmaan 

vesiensuojeluyhdistys.

koituksena on myös määrävuosin analy-
soida tietyistä putkista laajempi haitallis-
ten aineiden repertuaari.

Tiia Sillanpää, ympäristöasiantuntija
Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry.

Pohjavedenpinnan taso syksyllä 2010 (m, N60).

K
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 esistötarkkailuissa on usein keski- 
 tytty vedenlaadun fysikaalis-kemi-
allisen laadun seurantaan ja rehevyyden 
tarkastelussa planktisten levien kloro-
fyllimäärityksiiin sekä syvänteiden poh-
jaeläinmäärityksiin. Vesien ekologisen 
tilan luokitteluun tarvittavat tiedot ja 
toisaalta mittaustekniikan ja esimerkiksi 
biologisten menetelmien kehittyminen 
ovat kuitenkin tuoneet niin vesistö- kuin 
kalataloustarkkailuihinkin uusia vaati-
muksia, uutta sisältöä sekä toisaalta mah-
dollisuuksia perinteisemmän tarkkailun 
lisäksi.

Tarkat vaikutusaluetutkimukset 
ovat nykyaikaa
Kentällä tehtävät vedenlaatumittaukset 
kuuluvat moniin uusiin tarkkailuihin, 
erityisesti ruoppaus- ja lämminvesipääs-
töjen tarkkailuihin. Ruoppaus- ja vesira-

kennuskohteiden tarkkailuissa mitataan 
nykyisin sameuden leviämistä kenttämit-
tausvälinein. 

Isoimpiin ruoppauskohteisiin on saa-
tettu lisäksi vaatia jatkuvatoimistakin 
sameuden mittaamista. Jatkuvatoimista 
mittausta on ansiokkaasti Suomessa ke-
hittänyt Luode Oy, jonka kanssa Kymi-
joen vesi ja ympäristö ry. on tehnyt hyvää 
yhteistyötä esimerkiksi Haminan sata-
man ruoppaustarkkailuissa. 

Myös jäteveden puhdistamoiden uusiin 
tarkkailuihin on liitetty kentällä tehtäviä 
vaikutusaluekartoituksia, joilla tutkitaan 
jätevesien kulkeutumista eri olosuhteissa. 

Kalankasvatuslaitosten uusiin ohjel-
miin on liitetty klorofyllikartoituksia, 
joilla on tarkoitus saada kertaluonteisesti 
tarkempi kuva kasvatuslaitosten rehevöit-
tävästä vaikutuksesta lähialueilla. Näillä 
ns. sondimittauksilla voidaan selvittää 

Vesistö- ja kalataloustarkkailuja on muutettava vastaamaan uusia vaatimuk-

sia. Kymijoen vesi ja ympäristö on aktiivisesti mukana kehitystyössä. 

Vesistötutkimusten 
uusia virtauksia

V

Kymijoella käytettävä kenttämittauslaitteisto: 

vasemmalla GPS-laite tarkkaan mittauspaikan 

sijaintimääritykseen; keskellä ns. sondi  

(YSI 6920 V2), jolla voidaan mitata samaan 

aikaan useita muuttujia; oikealla kenttätieto-

kone, johon tallennetaan GPS-laitteiston 

sijaintitiedot ja sondista saatavat mittaustiedot. 

Kuvaaja Kymijoen vesi ja ympäristö ry.
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useiden vedenlaatutekijöiden vaihteluja 
niin vertikaalisesti kuin horisontaalises-
tikin toimenpiteiden ja kuormituksen vai-
kutusalueilla. Mittaustulokset sidotaan jo 
näytteenoton yhteydessä tarkkoihin paik-
katietoihin, jolloin voidaan laatia havain-
nollisia vaikutusaluekarttoja. 

Kymijoen vesi ja ympäristö on tehnyt 
viime vuosina useita vaikutusaluekar-
toituksia ruoppauskohteiden ympärillä, 
lämpimien jäähdytysvesien purkualueil-
la sekä esimerkiksi kuormitusta tuovien 
ojien edustoilla. Kenttämittauslaitteistot 
ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi, 
ja ne tuovat havainnollista sekä erittäin 
tarpeellista lisätietoa vaikutusaluetutki-
muksiin. Kenttämittaukset vastaavat hy-
vin myös poikkeustilanteiden vaikutus-
ten arviointiin.

Herääminen uhanalaisten 
lajien tutkimuksiin
Uhanalaisten lajien listaaminen niin Suo-
men kuin Euroopankin tasolla on tuo-
nut uusia vaatimuksia ympäristölupa-
määräysten velvoittamiin tutkimuksiin, 
ja ne vaativat usein myös erityisosaamis-
ta. Uhanalainen lajisto täytyy tutkia tar-
koin erityisesti hankkeissa, jotka sivuavat 
natura-alueita. 

Kymijoen vesi ja ympäristö on tutkinut 
alueellaan esimerkiksi uhanalaista ranta-
nuoliaista, ja tutkimuksilla on saatu uutta 
tietoa lajin esiintymisestä Suomessa. 

Kymijoen Pernoonkoskien kalatalou-
delliseen kunnostukseen liittyen tutkit-
tiin vuonna 2009 vuollejokisimpukkaa, 
keltasurviaista ja virtavesiludetta. Tutki-
muksessa saatiinkin hyvä kuva näiden la-
jien esiintymisestä alueella ja voitiin ar-
vioida hankkeen mahdollisia vaikutuksia 
näihin lajeihin ja suojelun edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Uhanalaisten lajien tutkimukset ovat 
haaste myös tulevaisuuden tutkimuksissa. 

Biologisia menetelmiä 
haitallisiin aineisiin
Haitallisten aineiden tutkimukset ovat 
myös tulossa voimakkaasti ympäristötut-
kimuksiin. Biologiset menetelmät tarjoa-
vat mahdollisuuden tutkia niiden vaiku-
tuksia vesistöissä. 

Kymijoen ja sen edustan merialueilla 
on viime vuosina tutkittu muun muassa 
surviaissääskien epämuodostumia, ja tu-
lokset ovat olleet hyvin lupaavia. Suomen 
ympäristökeskuksessa on tutkittu lisäksi 
vesiperhosten toukkien epämuodostu-
mia. Valobakteeritesti on osoittautunut 
hyväksi yleistestiksi tutkittaessa vesi- ja 
lietenäytteiden yleistä myrkyllisyyttä. Eli-
öistä tehtäviä ns. biomarkkeritestejä kehi-
tetään koko ajan tutkimushankkeissa, ja 
ne ovat mahdollisuus tulevissa tarkkailu-
menetelmissä.

Pohjaeläintutkimuksen 
uudet tavat
Perinteisesti pohjaeläintutkimuksissa on 
keskitytty syvänteiden pohjaeläimiin ja 
virtavesissä ns. potkuhaavinäytteisiin. 
Vesialueen ekologisen tilan arviointi vaa-
tii kuitenkin lähestymistavan muutos-
ta. Pohjaeläintietoa tarvitaan myös eri 
syvyysvyöhykkeiltä ja ranta- eli litoraa-
lialueilta, jotka on nykyisin liitetty ym-
päristöhallinnon ohjeistuksissakin järvi-
tutkimuksiin. 

Litoraalivyöhykkeiden pohjaeläintut-
kimukset soveltuvat hyvin myös merialu-
eilla käytettäviksi. Itäisellä Suomenlah-
della Kymijoen vesi ja ympäristö onkin 
useissa eri tutkimuksissa käyttänyt li-
toraalien pohjaeläintutkimuksia me-
nestyksekkäästi, ja niitä on liitetty tark-
kailuohjelmien osiksi. Surviaissääskien 
kotelonahkamenetelmä on myös osoit-
tautunut toimivaksi. Sillä on saatu arvo-
kasta lisätietoa vesialueiden ekologisesta 
tilasta. 

Näillä menetelmillä voidaan osaltaan 
seurata rantavyöhykkeiden tilaa ja sen ke-
hittymistä kuormituslähteiden ympärillä. 
Itäisen Suomenlahden syvänteet ovat ja 
tulevat olemaan vielä pitkään huonos-
sa tilassa, mikä luo erityisiä tarpeita ke-
hittää pohjaeläinten tarkkailuohjelmia ja 
näytteenottosuunnitelmia. Kuormituk-
sen ja pohjien tilan muutokset näkyvät 
eri tavoin eri syvyysvyöhykkeillä, ja tule-
vaisuuden pohjaeläintutkimuksilla pitäisi 
pystyä vastaamaan tähän tietotarpeeseen. 

Kuormituksen muutokset 
vaikuttavat seurantaan
Kymijoen alueella erityisesti metsäte-
ollisuuden kuormitus on pienentynyt 
voimakkaasti kymmenen viime vuo-
den aikana. Toinen iso kehityssuunta on 
kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden 
keskittäminen siirtoviemäreiden avul-
la isoiksi yksiköiksi. Toisaalla kuormitus 
vähenee, mutta toisaalla keskittyy. Uutta, 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kenttämestari 

Jussi Mäntynen ottaa potkuhaavilla näytettä 

Kymijoen Pernoonkoskilla. Potkuhaavinäytteet 

ovat yleistyneet osana vesialueiden ekologisen 

tilan arviointia. Kuvaaja Kymijoen vesi ja ympä-

ristö ry.

Kotkan edustalla kuvattu 10-senttinen rantanuo-

liainen. Rantanuoliaisen esiintymistä tutkitaan 

yösukelluksilla. Laji on luokiteltu erittäin uhan-

alaiseksi. Kuvaaja Juhani Vaittinen

Kymijoen Pernoonkoskilta potkuhaavinäytteistä 

löydetty keltasurviainen (Potamanthus luteus). Laji 

on erittäin uhanalainen ja määritelty luonnonsuo-

jeluasetuksessa erityisesti suojeltavaksi. 

Kuvaaja Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kymijoen Pernoonkoskilta sukeltamalla kerättyjä 

vuollejokisimpukoita (Unio Crassus) Laji on luon-

nonsuojelulailla rauhoitettu ja kuuluu vaarantu-

neiden luokkaan. Se on myös EU:n luontodirek-

tiivin liitteen IVa laji, jolle edellytetään tiukkaa 

suojelua. Kuvaaja Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

lämpöä tuottavaa kuormitusta tulee jat-
kuvasti lisää. Lämpimien jäähdytys- ja 
jätevesien vesistövaikutuksiin ollaankin 
havahtumassa. Hulevesitutkimukset ovat 
tulleet satamien ja tehtaiden uusiin tark-
kailuvelvoitteisiin. Muuttunut kuormitus 
luo uusia haasteita jo nyt tarkkailumene-
telmien ja ohjelmien kehittämiseen. Tätä 
työtä on syytä jatkaa aktiivisesti.

Jukka Mattila, toiminnanjohtaja
Kymijoen vesi ja ympäristö ry.
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 PM Kymmene Oyj Kaukaan teh- 
 taiden vesilaitos puhdistaa itäisen 
Pien-Saimaan vettä tehtaiden prosessi-
käyttöön sekä tehdasalueen talousvedek-
si. Laitos on pintavesilaitos, ja raakave-
si otetaan 16 metrin syvyydestä 3 metriä 
pohjasta. Kokonaisvedenotto on vajaat 
80 milj. m3/v, josta talousvedeksi valmis-
tetaan noin 240.000 m3/v. Tehdasalueella 
työskentelee noin 1200 ihmistä ja siellä 
toimii henkilöstöruokala. 

Talousveden valmistuksessa raakave-
den käsittelynä on kemiallinen saostus 
ja selkeytys, jonka jälkeen vesi kulkeu-
tuu hiekkasuodattimen läpi puhdasvesi-

altaisiin. Sinilevänäytteet otetaan viran-
omaisohjeiden mukaisesti kerran kuussa 
toukokuusta lokakuuhun muun tarkkai-
lun yhteydessä raakavedestä ja verkostoon 
lähtevästä vedestä. 

Raakaveden mikroskooppisesti las-
kettavat sinileväbiomassat ovat olleet hy-
vin pieniä johtuen karusta vesialueesta 
ja suuresta näytteenottosyvyydestä. Ver-
kostoon lähtevästä vedestä sinilevää ei ole 
löydetty kertaakaan vuodesta 2007 lähti-
en, jolloin Saimaan Vesi- ja Ympäristö-
tutkimus Oy (SVYT) aloitti tehtaiden ta- 
lousvesitarkkailun.  

Lappeenrannan 
sinileväilmiö säikäytti
Lappeenrannan 7 vedenottamosta suu-
rin on 1958 perustettu Huhtiniemen  
tekopohjavesilaitos. Tekopohjavesilaitos 
perustettiin, kun Huhtiniemen tuottama 
tavanomainen pohjavesi ei enää riittänyt. 
Huhtiniemen vesilaitos tuottaa vajaat  
80 % lappeenrantalaisten tarvitsemasta 
vedestä. 

Raakavesi pumpataan läntisen Pien-
Saimaan Sunisenselältä kolmen metrin 

syvyydeltä. Sunisenselkä ei ole aivan on-
gelmaton tekopohjaveden raakavesiläh-
de. Sunisenselän kirkas, fosforipitoinen, 
emäksinen ja hitaasti vaihtuva vesi on 
otollinen sinileville, joiden kukintoja alu-
eella esiintyy lähes joka vuosi, usein ju-
hannuksen jälkeen, loppukesällä ja syk-
syllä. 

Raakaveden ja verkostoveden sinilevä-
biomassat on laskettu avovesiaikana vä-
hintään joka toinen viikko. Jos raakave-
den sinileväpitoisuus on ylittänyt 1 mg/l, 
näytteistä on lisäksi toimitettu sinilevä-
myrkyt (mikrokystiinit ja joskus saksitok-
siinit) mitattaviksi eteenpäin. 

Syksyllä 2008 ja talvella 2009 länti-
sellä Pien-Saimaalla koettiin valtaisa si-
nileväilmiö, joka kosketti myös Suni-
senselkää. Syksyllä koko vesimassa oli 
vihreänään sinilevää, eikä jääpeitekään 
estänyt sinilevää kukkimasta lähes jäiden 
lähtöön saakka. Lappeenrantalaiset olivat 
huolissaan juomavetensä laadusta, ja sekä 
sinileväbiomassan että levämyrkkyjen 
valvontaa tehostettiin. Verkostoon läh-
tevästä vedestä ei sinileviä eikä myrkky-
jä havaittu kertaakaan tarkkailun aikana. 

Lappeenrantalaiset huolestuivat 

juomavetensä laadusta talvikau-

della 2008-2009, kun sinilevä kukki 

vihreänään Pien-Saimaalla. Sinilevä-

näytteitä otettiin Suninsenselältä 

tiuhaan. Tarkat seurannat ovat 

tarpeen myös muissa vedenotto-

paikoissa.

Sinilevä teettää työtä 
Saimaan seudulla

Hanhijärvellä sinileväkukinnat ovat jokavuotisia. Kuvaaja Arto Eteläpää

U
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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy (SVYT) on hoitanut pari vuotta Kaukaan sellu- ja 
paperitehtaiden jätevesien tarkkailua. UPM-Kymmenen Kaukaan sellu- ja paperitehtaat on 
velvoitettu tarkkailemaan jätevesien ja tehdasalueelta vesistöön johdettujen muiden vesien 
muodostumista, määrää, laatua ja vesistökuormitusta sekä puhdistuslaitteiden toimintaa ja 
tehoa. Jätevedet käsitellään tehtaan aktiivilietelaitoksessa, jossa prosessiin lisätään ravintei-
ta (typpi- ja fosfori).

Vuonna 2008 tarjouskilpailun ja neuvottelujen jälkeen UPM Kaukaan jätevesien käyttö- 
ja kuormitustarkkailu siirtyi Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:lle. 

Velvoite- ja käyttötarkkailut
Velvoitetarkkailuun kuuluu neljä viemäriä (mm. puhdistamolta poistuva vesi), jotka laske-
vat Saimaan Kaukaanselälle. Viemärit sisältävät mm. tehtaiden prosessi-, saniteetti-, sade-, 
kaatopaikka- ja jäähdytysvesiä.

Puhdistamon käyttötarkkailussa on kymmenen näytepistettä. Puhdistamon jatkuvatoi-
misten analysaattorien lisäksi päivittäin SVYT:n laboratoriossa tehdään pH:n, sähkönjoh-
tavuuden, kiintoaineen, DSVI:n, CODCr:n ja liukoisen fosforin määrityksiä. Lisäksi tehdään 
säännöllisesti natriumin, BOD7ATU:n, kokonaisfosforin, kokonaistypen, liukoisen typen, 
kuiva-aineen (%) ja tuhkan (%) määrityksiä sekä lietteen rihmaisuuden mikroskopointia.

Vuosittaista E-PRTR-tarkkailua varten vesistöön johdettavasta vedestä sekä tehtaiden 
käyttämästä raakavedestä (Saimaa) kerätään näytettä viikoittain vuoden ajan virtaamien 
suhteen. E-PRTR-tarkkailun määritysten lisäksi velvoitetarkkailuun kuuluvat AOX- ja koko-
naiskloorimääritykset SVYT teettää alihankintana.

Näytteet joka arkiaamu
Tehtaan henkilökunta toimittaa näytteet joka arkiaamu Saimaan Vesi- ja Ympäristötut-
kimus Oy:n laboratorioon. Näytteet analysoidaan työpäivän aikana. Tuloksista lasketaan 
V2L:ssä kuormitusarvot. Virtaamatiedot saadaan joka arkipäivä sähköpostiviestillä tehtaan 
järjestelmästä. 

Näytteiden silmin havaittavista poikkeamista sekä kuormitusarvojen hälytysrajan ylityksis-
tä ilmoitetaan välittömästi tehtaalle. Lisäksi työajan ulkopuolella kiireellisissä tapauksissa Sai-
maan Vesi- ja Ympäristötutkimus päivystää puhelimitse.

Tulokset tarkistetaan ja lähetetään samana päivänä sähköisesti asiakkaalle suoraan 
V2L:stä. Aiemmin tehty tulosten päivittäinen käsittely ja raportointi ovat jääneet pois tie-
donsiirron myötä. Velvoitetarkkailun tuloksista tehdään kuukausittain viranomaisraportti. 
Kaukaan jätevesitarkkailu tuo tasaista näytevirtaa ympäri vuoden SVYT:lle. Työ on ollut iso 
haaste, mutta se on onnistunut ja tyytyväisyys on ollut molemminpuolista.

Johanna Ritari, tutkija
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Kaukaan tehtaiden jätevedet tarkkailussa

Kaukaan tehtaiden jätevesitarkkailu teettää töitä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:ssä.

Kuvaaja Arto Eteläpää 

Lappeenrannan Vesi Oy on etsinyt so-
pivia pohjavesilähteitä vähentääkseen ris-
kialttiimpaa pintaveden käyttöä. Syksyllä 
2009 valmistui Sunisenselällä sijaitsevan 
Nuottasaaren raakavedenottamo. Järvi-
vettä pumpataan rantaimeytyksen kaut-
ta Huhtiniemen raakavesialtaille, ja var-
sinaisen käsittelemättömän pintaveden 
käyttö on jäänyt satunnaiseksi. Tämä on 
pienentänyt raakaveden sinileväbiomas-
sat erittäin pieniksi. 

Hanhijärven levänäytteet 
joka toinen viikko 
Nordkalk Oyj Abp:n Lappeenrannan 
tehtaiden vesilaitos tuottaa vuodes-
sa noin 770 000 m3 vettä johdettavaksi 
edelleen tehdaslaitoksille prosessi- ja talo-
usvesikäyttöön. Talousvettä menee noin  
50 m3/vrk ja sitä käyttää noin 700 hen-
kilöä. Alueelle muodostuu jonkin verran 
pohjavettä, mutta pääosan vedestä tuot-
taa Hanhikempin tekopohjavesilaitos, 
joka on otettu käyttöön 1937.

Hanhikempin pumppaamo ottaa raa-
kavetensä viereisestä erittäin rehevästä 
Hanhijärvestä. Hanhijärvellä sinileväku-
kinnat ovat jokavuotisia yleensä juhan-
nuksesta syyskuun puoliväliin. Avovesi-
kaudella Hanhijärven sinilevien määrää 
on seurattu joka toinen viikko. Jos sini-
leväbiomassa on ylittänyt 4,5 mg/l, näyt-
teenottoa on tihennetty viikoittaiseksi. 
Mahdollisuuksien mukaan myös pump-
paus on silloin lopetettu. Paitsi itse jär-
vestä, sinileväbiomassat on laskettu myös 
raakavedestä sekä verkostoon lähtevästä 
vedestä. 

Vuonna 2010 siirryttiin käyttämään 
uusittuja Valviran ohjeistuksia. Raaka-
veden (Hanhijärven) sinileväbiomassa-
pitoisuutta seurataan touko-lokakuussa 
joka toinen viikko, mikäli vettä imeyte-
tään. Jos sinileväbiomassan määrä ylittää 
1 mg/l, määritetään raakavedestä ja ver-
kostoon lähtevästä vedestä toksiinit. 

Asiakkaan, paikallisen terveysviran- 
omaisen ja toteuttavan konsultin SVYT:n 
kanssa sovittiin, että myrkkytesti voidaan 
tehdä pikatestillä (Braxis). Pikatesti on 
tehtävä vuorokauden kuluessa näytteen-
otosta ja sillä saadaan selville mikrokystii-
nit, jotka ovat yleisimpiä sinilevämyrkky-
jä. Menetelmä perustuu mikrokystiinien 
tunnistamiseen niille ominaisten vas-
ta-aineiden avulla. Varmuuden vuoksi 
verkostovedestä otetaan näyte, joka pa-
kastetaan tarvittaessa myöhempää toksii-
nitutkimusta varten. 

Pena Saukkonen, toiminnanjohtaja
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry.
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Läsnä kokouksessa on Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyh-
distyksen henkilökunta: toiminnanjoh-
taja Tero Myllyvirta, iktyonomi Sampo 
Vainio, limnologi Juha Niemi sekä biolo-
gi Mikael Henriksson. 

Toiminnanjohtaja Tero Myllyvirta:
– Ai niin, ja sitten lopuksi, huomisek-

si pitäisi kirjoittaa juttu Aquarius-lehteen 
siitä, mitä vesienhoidon tavoitteiden saa-
vuttamista edistäviä hankkeita meillä on 
meneillään. Keneltä löytyy intoa, Sampo?

– En kyllä mitenkään ehdi. Talkoopo-
rukat odottavat ja kunnostustöitä riittää 
ennen kuin Itä-Uudenmaan joet ovat hy-
vässä ekologisessa tilassa. Nyt pitäisi ra-
kentaa kalatietä Koskenkylänjoen vanhan 
myllypadon yhteyteen. Matkan varrella 
pitäisi sähkökalastaa ja seurata mätirasi-
aistutusten onnistumista.

– Onhan tässä aikaa vuoteen 2015.

- Tiukkaa tekee, Koskenkylänjoen li-
säksi Lohikalaa Suomenlahdelta Salpaus-
selälle -hankkeeseen kuuluvat Porvoon-
joki, Ilolanjoki, Sipoonjoki ja Mustijoki, 
ja ne olisi myös saatava hyvään ekologi-
seen tilaan määräaikaan mennessä niin 
kuin hankkeessa on tarkoitus, ja autossa 
on huolto ja joudun kulkemaan fillarilla 
ja kamat on hankalaa saada mahtumaan 
tavaratelineelle ja ...

– Entäs Juha?
– Ei per…, ei pysty. Haja-asutusalueen 

jätevesihanke pyörii taas täyttä päätä ja 
nyt on pakko saada siihen touhuun järkeä, 
että oikeasti päästään myös vesienhoidon 
tavoitteisiin eikä vain asetuksen läpivie-
miseen väkisin mutta tuloksettomasti. 

- Sitten on Ympäristökasvatuksesta 
käytännön toimiin -hanke, jossa pitää 
järkkäillä järvikunnostuksia ja ympäris-
tökasvatustilaisuuksia. Lasten ja nuor-

Itä-Uudenmaan ja Porvoon-

joen vesien- ja ilmansuojelu-

yhdistyksen palaverihuone 

maanantaina 30. elokuuta 

kello 8.30. Tunnelma alkaa 

jännittyä aivan kokouksen lop-

puvaiheessa sietämättömäksi 

– mistä on kysymys?

Täyttä päätä
kohti hyvää ekologista tilaa?

Koululaiset tutkijoina. Ympäristökasvatuksesta käytännön toimiin -hank-

keessa koululaiset tutustuvat lähivesistöihinsä. Kuvaaja Tero Myllyvirta
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ten kiinnostuksen herättäminen omaa 
lähiympäristöä kohtaan on paras keino 
saada vesistöt hyvään ekologiseen tilaan 
pitkällä tähtäimellä. Hankehan on osoit-
tautunut jättimenestykseksi. Opettajat ja 
oppilaat ovat olleet haltioituneita esiin-
tyessään hankkeessa tutkijan rooleissa, 
mutta minun on jo nyt pitänyt tuottaa 
itsestäni useita klooneja, että saan kaik-
ki hommat tehtyä, ja enää ei riitä kanta-
soluja ja ...

– Entäs Mikael? Olisiko aikaa kirjoit-
tamiseen?

– Sori, olen lähdössä maastoon kerää-
mään pohjaeläinnäytteitä Porvoonjoesta. 
Nyt meneillään oleva Porvoonjoen kala-
taloudellinen yhteistarkkailu on kriitti-
nen, sillä se on viimeinen näytön paik-
ka ennen vesipuitedirektiivin aikarajan 
umpeutumista. Porvoonjoen tilahan on 
vuosi vuodelta parantunut, mutta vielä 
on matkaa ja tarvitaan lisäaikaa, jotta joki 
saadaan EU-kuntoon.

– Kuka tahansa jutun kirjoittaakin, 
tulisi siinä kuitenkin mainita meidän 
3D-tekniikan käytöstä merialueen vaih-
televan kuormitusherkkyyden selvittä-
misessä. Siinä on todellinen apuväline 
kuormitushaittojen poistamiseksi ja ran-

nikkoalueiden ekologisen tilan kohenta-
miseksi vaaditulle tasolle.

Toiminnanjohtaja uhrautuu
– No, täytyypä sitten hoitaa asia itse. 

Hmm ... mistähän aloittaisin? Hyvä eko-
loginen tila? Se on kyllä hyvin suhteel-
linen käsite. Luonnontilaisia ekosys-
teemejähän ei löydy Suomesta mistään, 
vaan ihmisen vaikutus näkyy kaikkial-
la. Esimerkiksi lähimmät laajat yhtenäi-
set ojittamattomat alueet ja kuta kuinkin 
koskemattomina säilyneet aarniometsät 
löytynevät luovutetusta Karjalasta.

 Muissa pohjoismaissa, erityisesti 
Norjassa topografiakin on suurelta osal-
ta sen verran vaihtelevaa ja vaikeakul-
kuista, että ihmisen toimet näkyvät vain 
rajatuilla alueilla. Sielläpäin väestökin on 
pakkautunut pienelle, alle prosentin osal-
le maan pinta-alasta. Ruotsissa taas on 
järviä huomattavasti Suomea enemmän 
ja lähestulkoon luonnontilaisina säilynei-
tä vesireittejä riittää.

 Perimmiltään kaikki yhdistyksen ve-
sistötutkimukset kuten myös ilmanlaatu-, 
maaperä- ja pohjavesitutkimukset sekä 
muut tutkimukset tähtäävät ympäristön 
tilan kohentamiseen ja eliöyhteisöjen 

palauttamiseen kohti niiden alkuperäis-
tä luonnontilaa. Myös yhdistyksen laajat 
tutkimushankkeet, joissa on kartoitet-
tu koko Suomen rannikkoa tai vertailtu 
Viron ja Suomen rannikkoalueita keske-
nään, ovat perustuneet toimialueen ym-
päristön ja ekologisen tilan suhteuttami-
seen suurempiin kokonaisuuksiin.

Varsinkaan aatteellisen työn, nuoriso-
työn ja asennemuutoksiin pyrkivän va-
listustyön merkitystä ei voida korostaa 
liikaa, kun haetaan keinoja ympäristön 
ekologisen tilan suunnanmuutoksiin. Pi-
demmällä tähtäimellä yhdistyksen ympä-
ristökasvatushankkeet, kuten Porvoon-
joki-eläväksi hanke sekä kansainväliset 
ympäristöleiri- ja ympäristöteatterihank-
keet, eivät pyri yhtään vähempään kuin 
ympäristön ekologisen tilan kohentami-
seen. 

Yhdistyksen aktiivinen tiedottamis-
linja ja jatkuva vuorovaikutus erityisesti 
paikallisen mutta myös valtakunnallisen 
median kanssa palvelee pienen mutkan 
kautta samaa päämäärää. Joka kääntees-
sä kerrotaan kaltevien peltojen keskeises-
tä asemasta maatalouden kuormituksen 
vähentämiseksi eikä hukata yhtään tilai-
suutta huomauttaa paikallisten päästöjen 
keskeisestä roolista Suomenlahden ran-
nikkoalueen tilaan. 

 Ja jotta ympäristöpessimismi ei lamaut-
taisi, nostetaan esille myös positiivisia uu-
tisia, kuten se, että kolme neljästä toimialu-
een järvestä on hyvinvoivia helmiä.

Vesienhoidon tavoitteiden ja ympäris-
tön tilan kannalta merkittävimpiä taita-
vat olla nimenomaan yhdistyksen monet 
jonkin verran erikoiset ja epäsovinnaiset 
hankkeet, sillä näitähän eivät konsultit tai 
kukaan muu olisi muuten tehnyt. Lisäar-
von tuominen toimialueelle on se yksi ja 
ainut oikea perustelu yhdistyksen koko 
olemassaololle.

Mikael Henriksson, biologi
Tero Myllyvirta, toiminnanjohtaja

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen 
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.

Itä-Uudenmaan joet talkoovoimin taimenparatiiseiksi. Lohikalaa Suomenlahdelta 

Salpausselälle -hankkeessa eivät lapiohommat lopu. Kuvaaja Sampo Vainio

Ympäristökasvatuksesta käytännön toimiin 

-hankkeen logo kertoo kaiken. Luonnon osa-aloja 

esittävän palapelin keskelle muodostuu tanssiva 

ihmishahmo. Kuvaaja Mikael Henriksson
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 emijoen yhteistarkkailuun kuuluu  
  Kemijärven säännöstelyn tarkkai-
lu, Stora Enson Kemijärven tehtaan tark-
kailu, 13 yhdyskuntajätevedenpuhdista-
mon ja kahdeksan kalankasvatuslaitoksen 
tarkkailu.

Kemijoen yhteistarkkailu toteutetaan 
vuosille 2007 – 2012 laaditun suunnitel-
man (Pöyry Environment Oy 2006) mu-
kaan. Veden laadun tarkkailu koostuu 
perustarkkailusta sekä kolmen vuoden 
välein tehtävästä laajemmasta tarkkai-
lusta sekä viranomaisseurannan tulosten 
hyödyntämisestä. 

Laajan tarkkailun vuodet ovat vuodet 
2007 ja 2010. Tällöin tarkkaillaan veden 
fysikaalis-kemiallisen laadun lisäksi Ke-
mijärven, Kostamojärven ja Pöyliöjärven 
kasviplanktonia, Kemijärven litoraalin 
pohjaeläimistöä sekä Kemijoen perifyto-
nin piilevästöä niin Kemijärven ylä- kuin 

alapuolellakin. Kemijoen yhteistarkkai-
luun kuuluu Kemijoen pääuoma noin 
400 kilometrin matkalta Sodankylästä ja 
Savukoskelta jokisuulle.

Veden laatu on 
pääasiassa hyvä
Kemijärven ja Kemijoen kuormitus on 
vuoden 2007 jälkeen pienentynyt huo-
mattavasti johtuen Stora Enson Kemijär-
ven tehtaan sulkemisesta sekä Rovanie-
men kaupungin jätevedenpuhdistamolla 
tehdyistä saneeraustöistä. 

Kemijärven ja Kemijoen veden laatu 
on nykyisin pääasiassa hyvä; se on palau-
tunut pitkälti 1960-luvun puolivälin ta-
solle. Suurimmat muutokset Kemijoen 
veden laadussa tapahtuivat 1960-luvulla 
ja 1970-luvun alussa. Kemijärven Sellu 
aloitti toimintansa 1960-luvun puolivä-
lissä, ja säännöstely Lokan ja Porttipah-

dan tekoaltaiden avulla alkoi 1970-luvun 
alussa.

Voimakas säännöstely parantaa talvi-
aikaista veden laatua Kemijärvessä es-
täessään järven eteläosan syvänteiden 
lämpötilakerrostumisen ja alusveden 
happitilanteen heikentymisen. Stora En-
son Kemijärven tehtaan kuormituksen 
vähenemisen vaikutus on viime vuosina 
näkynyt lähinnä veden sähkönjohtavuu-
den sekä kloridi- ja natriuminpitoisuuden 
vähäisenä muutoksena. 

Muissa järvissä ajoittain 
happiongelmia
Kemijärven ympäristössä sijaitsevien 
pengerryksin suljettujen järvien veden 
laatu on osin selvästi Kemijärveä heikom-
pi. Heikoin se on Kostamojärvessä, mis-
sä ilmastuksesta huolimatta happitilanne 
on kevättalvisin heikko. Myös Severijär-

Kemijoen 
vesi on puhdistunut
Kemijärven ja Kemijoen veden laatu palautui 1960-luvun puolivälinen tasolle. 

Suuri merkitys oli sillä, että Stora Enson Kemijärven tehdas sulki ovensa ja 

Rovaniemi tehosti jäteveden puhdistusta.

K
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ven Karjakanselällä happitilanne laskee 
säännöllisesti huonoksi ilmastuksesta 
huolimatta. Myös Pöyliöjärvessä alusve-
den happitilanne on kerrostuneisuuskau-
sina huono.

Sekä Kemijärven että Kemijoen ve-
den laadun määräävät lähinnä luonnon-
huuhtouma ja sääolojen vaihtelut. Luon-
nonhuuhtouma muodostaa Kemijoen 
ainevirtaamasta arviolta noin 70 – 75 %. 
Melko suuretkaan muutokset Kemijoen 
pistekuormituksessa eivät tarkkailutulos-
ten perusteella selvästi vaikuta Kemijär-
ven tai Kemijoen yleiseen veden laatuun. 

Pistekuormituksen vaikutukset ovat 
havaittavissa ainoastaan purkualueen 
välittömässä läheisyydessä ennen kuin 
kuormitus on ehtinyt täydellisesti sekoit-
tua vesimassaan. Virtaaman kasvaessa 
joen alajuoksua kohden kuormituksen 
vaikutukset ovat entistä heikommin ha-

vaittavissa.
Vuoteen 2015 ulottuvan Kemijoen 

vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitel-
man mukaan voimakkaasti muutetuiksi 
tai keinotekoisiksi nimetyistä vesistä Ke-
mijoen alaosan arvioitiin olevan hyvää 
huonommassa saavutettavissa olevassa 
tilassa ja muiden vesien hyvässä saavutet-
tavissa olevassa tilassa.

Keskustelua ja koulutusta
Yhteistarkkailun koordinoinnin lisäksi 
Kemijoen vesiensuojeluyhdistyksen tär-
keä tehtävä on koota vesiensuojelusta 
kiinnostuneet tahot saman pöydän ääreen 
keskustelemaan ajankohtaisista ja jäsenis-
töä kiinnostavista asioista. Jäsenistölle on 
järjestetty kevät- ja syyskokousten yhtey-
dessä luentoja erilaisista Kemijokeen tai 
vesiensuojeluun liittyvistä aiheista.

Vuonna 1964 perustettuun Kemijoen 

Lähteet
Pöyry Environment Oy. 2008. 

Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 

2007. Moniste.

Pöyry Environment Oy. 2010. 

Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 

2009. Moniste.

Lapin ympäristökeskus 2009. 

Kemijoen vesienhoitoalueen 

vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015.

Yhdyskunnat TeollisuusKalankasvatus

Kemijärven ja Kemijoen veden laatu on nykyisin 

pääasiassa hyvä. Kuvaaja Riitta Vilmilä

vesiensuojeluyhdistykseen kuuluu 25 jä-
sentä. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan 
pääosin jäsenmaksutuloilla. Toiminnan-
johtajan työaika on 20 tuntia kuukaudessa.

Riitta Vilmilä, toiminnanjohtaja
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry.

Kemijoen yhteistarkkailussa mukana olevien laitosten kuormituksen 

kehitys vuodesta 1995 vuoteen 2009.
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 iime kevään ja kesän aikana haja- 
 jätevesiasiat ovat olleet esillä me-
diassa aiempaakin vahvemmin. Lausun-
nolla olleet ympäristöministeriön laki- ja 
asetusmuutosehdotukset sekä pienpuh-
distamoiden toimivuustestausten osa-
tulokset ovat kirvoittaneet keskustelua 
ja kritiikkiä mm. nykyistä lainsäädäntöä 
kohtaan. 

Vesiensuojeluyhdistykset ovat seuran-
neet hajajätevesiasian kehittymistä aktii-
visesti vuosikausia. Yhdistyksissä onkin 
kynä sauhunnut kuumana lausuntoja ja 
mielipiteitä rustaten, ja yhdistysten työ-
myyrät ovat myös jalkautuneet maastoon 
neuvontatehtävissä.

Oltiinpa nykyisen lainsäädännön si-
sällöstä mitä mieltä tahansa, olennaista 
on, että haja-asutuksen jätevesien käsitte-
lyyn täytyy kiinnittää erityistä huomiota. 
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton 
mielestä nykyisen lainsäädännön puit-
teissa on mahdollista toteuttaa järkevää 
ja kustannustehokasta sekä kohtuullista 
jätevesien käsittelyä. Se ei tosin ole aino-
astaan vesiensuojelutyötä vaan kuuluu ny-
kyaikaisen asumisen edellytyksiin. 

Asia on kuitenkin osittain riistäytynyt 
käsistä johdonmukaisen ohjauksen puut-
tuessa, ja maaseudun asukkaita uhkaavat 
hukkainvestoinnit väärin valittujen ja to-
teutettujen järjestelmien muodossa. Tämä 
kehitys ei ole kenenkään etu – ei varsin-
kaan vesien- ja ympäristönsuojelun.

Yhdistykset ovat kevään ja kesän mit-
taan useaan otteeseen ottaneet kantaa 
kiinteistöllä tapahtuvan puolueettoman 
neuvonnan puolesta. Taka-ajatuksena 
on, että haja-asutusalueiden asukkaille 
voitaisiin tarjota sellaista tietoa, joka on 
valmiiksi räätälöity juuri heidän tilantee-
seensa sopivaksi. Näin vältytään ylilyön-

Valmiina jalkautettuun 
jätevesineuvontaan

Jätevesineuvojat kiinteistönomistajan kanssa sakokaivon äärellä. Kuvaaja Heikki Pulkka

V

Ympäristöministeriö on saanut 

käyttöönsä varoja haja-asutuksen 

kiinteistökohtaisen jätevesineuvon-

nan järjestämiseksi 2010 ja 2011, 

ja vesiensuojeluyhdistykset ovat 

valmistautuneet ottamaan vastaan 

jalkautetun neuvonnan työnsaran. 
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Vantaanjoki ja Helsingin seutu:
HAIKU selvittää jätevesien laatua ja määrää 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen 

syksyllä 2009 käynnistämän HAIKU -hankkeen tavoitteena 

on edistää harmaiden pesuvesien ja käymälävesien erottelua 

ja erilliskäsittelyä. Hankkeessa vertaillaan haja-asutusalueiden 

kiinteistöistä muodostuvien mustien (uloste ja virtsa sekä pesu-

vedet) jätevesien sekä harmaiden pesuvesien laadullisia ja mää-

rällisiä eroja. Tutkimukseen on valittu 10 kiinteistöä. Hankkees-

sa laaditaan jätevesijärjestelmien valintapolku, joka laaditaan 

erikseen erillisviemäröidyille (pesu- ja käymälävedet viemäröity 

erikseen) ja yhteisviemäröidyille kiinteistöille.

Länsi-Uusimaa: Neuvontaa ja kartoitusta
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke on vuosina 2009-2010 

luonut perustan neuvontatyön toteuttamiseksi käytännössä. 

Neuvonta- ja kartoituskäyntejä on tehty kahtena kesänä yli 

500 kiinteistöllä. Käyntien päätarkoitus on selventää asukkaille, 

missä tapauksissa on tarpeen uusia jätevesijärjestelmä ja milloin 

asiat ovat jo ennestään kunnossa. Järjestelmien uusimisessa pai-

notetaan vesiensuojelun kannalta edistyksellisiä ratkaisuja. Kiin-

teistökäynneillä kerätään tietoa asetuksen toteutumisen tilasta 

ja jäteveden käsittelyn ongelmista erityisalueilla. Kerätyn tiedon 

pohjalta suunnitellaan tarvittavat toimet ja neuvontamateriaalit.

Itä-Uusimaa: Apua jätevesiklinikalta
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyk-

sen hajajätevesihankkeessa annetaan henkilökohtaista neuvon-

taa haja-asutusalueen asukkaille kierrättämällä jätevesiklinikkaa 

hankealueen kylissä. Hankkeessa järjestetään koulutustilaisuuk-

sia ja valmisteilla on käytännöllinen opas kiinteistönomistajille 

ja kunnille. Hankkeessa työskentelevät limnologi Juha Niemi ja 

toiminnanjohtaja, ekologi Tero Myllyvirta.

Kaakkois-Suomi, Päijät-Häme ja Kanta-Häme:
Yhteinen hanke
Kaakkois-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueille 

suunnitellaan yhteistä hajajätevesien neuvontahanketta NEU-

neiltä, joita yleisellä tasolla liikkuva tiedo-
tus voi tuoda mukanaan. 

Neuvonta varustaa samalla asukkaat 
sellaisella tietotasolla, joka auttaa heitä 
suhtautumaan kiertäviin, aggressiivisiin 
laitemyyjiin oikealla tavalla. Tavallaan 
tehdään siis myös kuluttajansuojatyötä.

Vesiensuojeluyhdistykset ovat varteen-
otettava taho jalkautetun neuvonnan to-
teuttamiseen, koska ne ovat toimijoina 
luotettavia ja asiantuntevia ja edustavat 
ainoastaan vesien- ja ympäristönsuojelun 
etua. Vesiensuojeluyhdistykset tekevät 
yhteistyötä kohderyhmän edunvalvonta-
järjestöjen, kuten Suomen Omakotiliitto 
ry:n ja Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa, 
mikä auttaa merkittävästi neuvonnan on-
nistumiseen ruohonjuuritasolla.

Minttu Peuraniemi, asiantuntija, 
haja-asutuksen jätevedet

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Liitto kannattaa ohjeistusta

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto on ottanut elokuussa kantaa ympä-

ristönsuojelulain 18 § ja 103 § muuttamisehdotuksiin. Liitto ei kannata laki-

muutosta, joka vapauttaisi käsittelyvaatimuksista kiinteistöt, joiden vakituiset 

asukkaat ovat täyttäneet 68 vuotta lain voimaan tullessa. 

  Liiton mielestä oleellista on kehittää ns. hajajätevesiasetuksen toteuttamisen 

ohjeistusta. Lakimuutosten sijaan olisi keskityttävä mm. järjestämään asuk-

kaille riippumatonta neuvontaa laitevalmistajien markkinoinnin sijaan, viran-

omaisille sovellutusohjeita esimerkiksi lykkäysten, poikkeusten ja valvonnan 

suhteen sekä nykyisten laitteistojen kunnon arviointiin. Tärkeää olisi myös 

edistää jätevesien erottelua, suosia vähävetisiä ja kuivakäymäläratkaisuja sekä 

ravinteiden palauttamista kiertoon.

  Liiton mielestä neuvontatyön rahoitus ei voi jäädä vuosittain ratkaistavaksi, 

sillä neuvontatyö edellyttää pitkäjänteistä toimintaa.

VOa. Se keskittyy kiinteistökohtaiseen neuvontaan ja tiedotta-

miseen. Kunnissa pyritään toteuttamaan hajajätevesiasetuksen 

tavoitteita, antamaan tietoa kansalaisille, yhdenmukaistamaan 

ympäristönsuojelumääräyksien vaatimuksia sekä auttamaan ym-

päristöviranomaisia. Hanke pyritään saamaan käyntiin jo tänä 

vuonna. Sitä valmistelee Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kokemäenjoki: Järkeä jätevedenkäsittelyyn
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelyhdistyksen Järkeä jäte-

vedenkäsittelyyn –hanke vuosille 2010-2012 tarjoaa Pirkan-

maan kylille ilmaista jätevesineuvontaa. Keväällä järjestettiin 

15 yleisötilaisuutta. Tilaisuudet tavoittivat yli 450 asukasta. 

Kevään kokemuksista saatiin luotua toimiva malli neuvontatyön 

toteuttamiseksi. Toimintamalli perustuu aktiiviseen yhteistyö-

hön kyläyhdistyksen ja kunnan kanssa sekä ammattitaitoisen 

neuvojatyövoiman käyttöön. Hanke saa rahoitusta Pirkanmaan 

elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselta Euroopan maaseu-

dun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen tiedote Järki-

Uutiset löytyy osoitteesta http://www.kvvy.fi/jatevesi/materi-

aali/jarki_uutiset_1_2010_pieni.pdf

Savo-Karjala: Jätevesien käsittelyn hallinta -hanke
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys on osallistunut Ylä-Savon 

alueen sekä Savonia-amk:n kehittämishankkeisiin. Haja-asutuk-

sen jätevesien käsittelyä on edistetty 2001 lähtien urakoitsija- ja 

suunnittelijakoulutuksella, tarjoamalla kiinteistöille suunnittelu-

apua, viranomaisyhteistyön kehittämisellä, neuvontatilaisuuksin, 

viemäröintihankkeiden suunnittelulla sekä maaperäkäsittelyyn 

liittyvällä tutkimuksella. Viime vuosina pääpaino on ollut haja-

asutusalueiden jätevesihuollon yleissuunnittelussa. Yhdistys 

valmistelee maakunnallista Haja-asutuksen jätevesien käsitte-

lyn hallinta Pohjois-Savossa -hanketta. Tavoitteena on kiinteis-

tökohtaisen neuvonnan antaminen sekä edellytysten luominen 

huoltotoiminnalle ja kiinteistötietojen hallinnalle. Kolmivuoti-

nen hanke alkaisi 2011.
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 esiympäristölle vaarallisten ja haital- 
 listen aineiden ympäristönlaatu-
normit on vahvistettu 2009 julkaistussa 
EU:n prioriteettiainedirektiivissä, joka 
toimeenpannaan Suomessa täydentä-
mällä valtioneuvoston ns. Vespa-asetusta 
1022/ 2006. Samalla myös valtioneuvos-
ton asetukseen vesienhoidon järjestämi-
sestä (1040/ 2006) on tehtävä muutoksia. 

Asetuksen tarkoituksena on suojella 
pintavesiä ja parantaa niiden laatua eh-
käisemällä vaarallisten ja haitallisten ai-
neiden aiheuttamaa pilaantumista ja sen 
vaaraa. Vaarallisten ja haitallisten ainei-
den pitoisuuksille on annettu asetuksessa 
ympäristönlaatunormi eli EQS-pitoisuus, 
jota ei saa ylittää. 

Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet
 – asetuksen muutos ja tarkkailujen kehittäminen vireillä

Vesiympäristölle vaarallisten ja 

haitallisten aineiden esiintymistä 

jätevesissä on asetuksen mukaan 

selvitettävä ja ne on sisällytettävä 

velvoitetarkkailuihin, mikäli ne 

saattavat aiheuttaa ympäristönlaa-

tunormin ylitysriskin. 

Asetusehdotuksessa on esitetty raken-
teellisten muutosten lisäksi kadmiumin, 
lyijyn ja nikkelin luontaiset taustapitoi-
suudet vedessä sekä elohopean luonnon-
tilainen taustapitoisuus ahvenessa. Mu-
kaan tulisi myös mahdollisuus tietyin 
edellytyksin poiketa ympäristönlaatu-
normista esimerkiksi ympäristöluvassa 
erikseen määritettävällä sekoittumisvyö-
hykkeellä. 

Jätevedenpuhdistamojen ja teollisuus-
laitosten on toimittava asetuksen mukai-
sesti siten, ettei vaarallisia ja haitallisia 
aineita pääse viemäriverkkoon eikä vesis-
töön. Teollisuuslaitosten ja yhdyskuntien 
jätevedenpuhdistamoiden lupamääräyk-
siin on 2006 lähtien tullut ns. selvillä-
olovelvollisuus. Sen mukaan toiminnan-
harjoittajan on tiedettävä vaarallisten ja 
haitallisten aineiden mahdollisesta joutu-
misesta vesistöön.  Puhdistamot ovatkin 
selvittäneet aineiden todennäköisyyttä 
käymällä läpi viemäriverkkoon liittyneitä 
laitoksia ja niissä käytettäviä kemikaaleja. 

Haitallisten aineiden esiintymistä ja pi-
toisuuksia tulee seurata sellaisissa vesis-
töissä, joihin aineita voi joutua, jotta saa-
daan riittävä tieto vesistöjen kemiallisen 
ja ekologisen tilan arvioimiseksi. Suomen 

ympäristökeskuksessa on laadittu luon-
nos tarkkailun kehittämisoppaaksi, jos-
sa esitetään riskinarviointiin perustuvien 
vaikutustutkimuksien tekemistä pitoi-
suusmittausten lisäksi tai tilalle. 

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) 
on teettänyt yhteisiä kartoituksia haital-
listen aineiden esiintymisestä tulevassa ja 
lähtevässä jätevedessä, ja näin tehtiin myös 
Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan puhdis-
tamoilla syksyllä 2009. Uusintakierros on 
tulossa vielä syksyn 2010 aikana. 

Kartoitusten tavoitteena on selvittää 
riski jonkun aineen joutumisesta vesis-
töön niin, että ympäristönlaatunormi 
(EQS) ylittyy purkuvesistössä. Mitatut 
pitoisuudet ovat olleet useimmiten tule-
vassakin jätevedessä normia pienemmät. 
Puhdistusprosessi pidättää edelleen osan 
haitallisista aineista. Monia analysoitu-
ja yhdisteitä ei ole löytynyt mitattavissa 
pitoisuuksissa eli pitoisuudet ovat olleet 
pienempiä kuin määritysraja. 

Vesistötarkkailussa on tarvittaessa 
käytettävä myös biologisia menetelmiä 
ekologisten vaikutusten ja aineiden yh-
teisvaikutusten selvittämiseksi. 

Eeva-Kaarina Aaltonen, toiminnanjohtaja
Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry.

Näytteet otetaan 

erikoispuhdistet-

tuihin astioihin 

analyysistä riippuen 

kerta- tai  kokoo-

manäytteenä.  

Kuvaaja Eeva-Kaa-

rina Aaltonen

V
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 antaanjoen ja Helsingin seudun ve- 
 siensuojeluyhdistys (VHVSY) sekä 
Helsingin yliopiston Geotieteiden ja 
maantieteen laitos käynnistivät kesällä 
2010 Vapomix-tutkimushankkeen, jonka 
tavoitteena on selvittää Vantaanjoen ja 
sen sivujokien hydraulisia yhteyksiä poh-
javesimuodostumiin ja vaikutuksia veden 
laatuun. Tutkimuksen ensimmäistä vai-
hetta rahoittavat Maa- ja vesitekniikan 
tuki ry, K. H. Renlundin säätiö, VHVSY, 
Helsingin yliopisto, Hyvinkään Vesi, Rii-
himäen Vesi sekä Tuusulan seudun vesi-
laitos kuntayhtymä.

Kesän maastotyöt sisälsivät lentomit-
tauksia, kenttämittauksia ja vesinäyt-
teenottoa Vantaanjoella, Herajoella, Pa-
lojoella, Keravanjoella ja Tuusulanjoella. 
Heinäkuun lopussa tehtiin lentokuvauk-
sia lämpökameralla, hyperspektraalika-
meralla ja digitaalikameralla varustetulla 
helikopterilla. 

Lämpökamerakuvauksilla tunnistet-
tiin alueet, joilla pohjavettä purkautuu 

Vantaanjoen ja sivujokien yhteyksiä 
pohjavesimuodostumiin tutkitaan

jokiuomaan. Hyperspektraalisensorilla 
(AISA Eagle, SPECIM Spectral Imaging 
Ltd) pyrittiin jäljittämään kasvillisuu-
den muutoksia ranta-vyöhykkeessä sekä 
sameuden ja klorofyllipitoisuuden vaihte-
luita jokivedessä. Lentokuvausten ohella 
tehtiin veden laadun (lämpötila, sähkön-
johtavuus, pH, happi) kenttämittauksia 
ja jatkuvatoimista seurantaa sekä sedi-
mentin lämpötilamittauksia. Jokivedestä 
ja uomaan purkautuvasta pohjavedestä 
otettiin vesinäytteitä pääioni- ja happi-
isotooppimäärityksiä varten. 

Tulokset raportoidaan syksyn 2010 ai-
kana. Hanketta on tarkoitus jatkaa tutki-
malla tarkemmin muutamalla vedenhan-
kinnan kannalta tärkeällä kohdealueella 
veden laadun ja pinnankorkeuden vaih-
teluita pohjaveden ja pintaveden sekoit-
tumisvyöhykkeissä.

Anna-Liisa Kivimäki, pohjavesiasiantuntija
Maria Nygård, geologiharjoittelija

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry.

Anne Rautio (Helsingin yliopisto) ja Maria Nygård (VHVSY) mittaavat sedimentin lämpötiloja Palojoella 

pohjaveden purkautumisalueiden tunnistamiseksi. Kuvaaja Anna-Liisa Kivimäki

V

Haitalliset aineet tutkittiin 
Riihimäen ja Hyvinkään 
puhdistamoilla

Riihimäen ja Hyvinkään Kaltevan puhdis-

tamoiden käyttö- ja päästötarkkailuohjel-

maan sisältyvä haitallisten aineiden tarkkai-

lu toteutettiin toisen kerran vuonna 2009. 

Näytteitä otettiin tulevasta ja lähtevästä 

jätevedestä kerran tarkkailujaksoa kohti eli 

yhteensä neljä kertaa vuoden aikana. 

Tutkittavana oli ns. ”alkuainepaketti”, 

josta kiinnostavimpia olivat raskasmetal-

lit ja orgaaniset yhdisteet (öljyt ja rasvat, 

mineraaliöljyt, haihtuvat orgaaniset yhdis-

teet). Näytteet kerättiin kokoomanäyt-

teiksi automaattisilla näytteenottimilla nor-

maalin tarkkailun yhteydessä. Haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin 

kertanäytteenä vain puhdistamolle tulevas-

ta jätevedestä.

Kummankin puhdistamon tulevassa jä-

tevedessä havaittiin rasvoja ja öljyjä, jotka 

poistuivat tehokkaasti puhdistusprosessis-

sa kaikilla tarkkailukerroilla. Tulevan jäte-

veden haitallisten aineiden koostumuksessa 

oli myös eroja. Hyvinkäällä havaittiin kol-

mella tarkkailukerralla bensiinin lisäainee-

na käytettävää MTBE:ä. Riihimäellä sitä ei 

havaittu kertaakaan. Sen sijaan Riihimäellä 

havaittiin tolueenia keskimäärin suurempia 

pitoisuuksia kuin Hyvinkäällä. 

Riihimäen puhdistamolle tulevassa jäte-

vedessä oli myös kahdella tarkkailukerralla 

dikloorimetaania sekä kerran trikloorietee-

niä, jota ei saa päästää viemäriin lainkaan.

Tulevan jäteveden metallipitoisuudet 

pienenivät puhdistusprosessissa tehok-

kaasti. Poikkeuksia olivat nikkeli, kobolt-

ti ja mangaani, joiden pitoisuudet olivat 

kummallakin puhdistamolla lähes kaikilla 

tarkkailukerroilla lähtevässä jätevedessä 

suurempia kuin tulevassa.

Mikäli viemäriverkosta joudutaan put-

kirikon tai pumppaamohäiriön takia johta-

maan käsittelemätöntä jätevettä yli yhden 

vuorokauden ajan vesistöön, jätevedestä 

on määritettävä myös kuluttajakemikaalien 

di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin, nonyylifeno-

lietoksylaatin, oktyylifenolien ja nonyylife-

nolien pitoisuudet.

Haitallisten aineiden tarkkailutiheys on 

neljä kertaa vuodessa joka kolmas vuosi. 

Kummankin puhdistamon ympäristöluvan 

seuraava tarkistus on 31.10.2011. 

Jari Männynsalo,
 ympäristöasiantuntija, jätevesiasiat

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry.
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22-vuotisjuhla Lahdessa
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja il-
mansuojeluyhdistys vietti huhtikuussa 2010 
täysi-ikäisyyden ikimuistoisen juhlan Lahti 
Aqua Oy:n vesitornissa Lahdessa. Juhlan yh-
teydessä iktyonomi Sampo Vainiolle ja limno-
logi Juha Niemelle annettiin käytännölliset lah-
jat tunnustuksena suurilla sydämillä tehdyistä 
töistä.

Tutkija Mikael Henriksson ja toiminnanjoh-
taja Tero Myllyvirta saivat Kalatalouden kes-
kusliiton myöntämät hopeiset ansiomerkit 
tunnustuksena menestyksellisestä toiminnas-
ta maamme kalatalouden hyväksi.

30-vuotias Pohjanmaan 
yhdistys muuttaa nimeä

Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys täytti hel-
mikuussa 30 vuotta ja piti elokuussa Kuorta-
leen Urheiluopistolla juhlaseminaarin. Yhdis-
tys toimii entisen Vaasan läänin alueella kol-
messa maakunnassa: Etelä- ja Keski-Pohjan-
maalla sekä Pohjanmaalla.

Yhdistyksen nimi on muuttumassa muo-
toon Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. – Ös-
terbottens vatten och miljö rf. Yhdistysrekis-
terin päätös nimenmuutoksesta on odotetta-
vissa jo tämän vuoden lopulla.

Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys on myöntänyt vuoden 2010 vesiensuo-
jelupalkinnot valokuvaaja Benjam Pöntiselle ja toimittaja Anssi Orrenmaalle 
ansiokkaasta, myös vesiensuojelua edistävästä tiedottamisesta.

Lapualainen luontokuvaaja Benjam Pöntinen on kuvannut monipuoli-
sesti pohjalaisia vesistöjä. Hänen julkaisemissaan valokuvateoksissa Kyrönjo-

ki (1995), Heijastus (2000) ja Lapuanjoki (2007) on upeiden kuvien lisäksi 
täydentävät ja asiantuntevat tekstit. Jokitrilogia on omiaan lisäämään vesis-
töjemme tuntemusta sekä arvostusta ja sitä kautta myös edistämään nii-
den tilan parantamista. 

Nurmolainen Anssi Orrenmaa on toimittanut kaksi ansiokasta pohjalais-
ta ”vesisotakirjaa”. Kyrönjoen tulvasotaan (2004) on koottu valtava määrä ar-
kisto- ja haastattelutietoa helposti luettavaan ja mielenkiintoiseen muotoon. 
Kyrönjokilaakson vesisota (2009) dokumentoi pitkän kamppailun juomaveden 
johtamisesta Kauhajoen lähteistä Seinäjoen seudulle. Pohjanmaan vesiensuo-
jeluyhdistys ry. on myöntänyt vesiensuojelupalkinnon vuodesta 1991 lähtien. 

Vasemmalta Lahden ympäristöjohtaja Kari Porra, vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen tutkija Mikael 

Henriksson ja toimitusjohtaja Tero Myllyvirta, vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin ja limnologi Juha 

Keto Lahdesta. Kuvaaja Mats Lönnfors

Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksen 30-vuotisseminaarin väki retkeili Kuortaneen ja Alavuden 

ympäristöpäällikkö Jukka Kotolan opastuksella muun muassa Kuortaneenjärven elinkeinokalastus-

satamassa. Kuvaaja Eeva-Kaarina Aaltonen

Vesiensuojelupalkinto hyvästä tiedottamisesta

 Benjam Pöntinen Anssi Orrenmaa
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Valkeakosken alapuoliset vedet 
hyvään kuntoon

Kuitu Finland eli entinen Säteri Oy lopetti toimintansa marraskuussa 
2009 konkurssin takia. Samalla loppui mittava sulfaattikuormitus ja sa-
malla orgaaninen kuormitus sekä ravinnekuormitus Kärjenniemensel-
kään. Lisäksi Tervasaaren tahtailla loppui selluloosan valmistus, jolloin 
kuormitustaso romahti tältäkin osin.

Sulfaattipitoisuudet laskivat nopeasti alapuolisella vesialueella. Vai-
kutukset olivat todettavissa Kokemäenjoessa saakka jo tammikuun tu-
loksissa. Myös veden sähkönjohtavuus aleni merkittävästi. Tästä seu-
rasi se, että vedet eivät kulkeudu enää Vanajanselän suuntaan eikä il-
maverhoa talvella tarvita. 

Nykyisin Kärjenniemenselän vesi leviää Rauttunselällä päällysve-
deksi ja näkösyvyydet olivat lopputalvella jopa neljä metriä. Samalla 
fosforipitoisuus laski karulle tasolle. Vanajaveden vesi kulkee nyt poh-
jalla, joten tilanne muuttui päinvastaiseksi kuin aiemmin.

Kärjenniemenselän happitilanne ei juurikaan parantunut eikä rehe-
vyystaso merkittävästi laskenut, koska jo aiempi kuormitus oli vähäis-
tä sietotasoon verrattuna. Kova talvi jopa heikensi alusveden happiti-
lannetta edellisvuosista. 

Reijo Oravainen, toiminnanjohtaja
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Savo-Karjalassa uudet toimitilat,
yhdistys panostaa kehittämistehtäviin

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n toiminnan laajenemisen myötä 
vuonna 2007 yhtiöllä oli kolmen vuoden ajan Kuopiossa kaksi toimi-
pistettä. Yhteiset toimitilat toteutuivat, kun Savo-Karjalan vesiensuo-
jeluyhdistys ry:n ja Ympäristötutkimus Oy:n omistama kiinteistöyhtiö 
toteutti talvella 2010 Neulamäen kiinteistön laajennuksen ja samalla 
vanhat laboratoriotilat peruskorjattiin. 

Laboratoriopäällikkö Paula Muonan arvion mukaan laboratorioi-
den yhdistäminen toi paljon synergiaetuja. 

– Päällekkäisyyksiä on saatu karsittua (mm. välinehuolto ja näyt-
teenvastaanotto) ja henkilöstön osaamisalueita voidaan laajentaa. 
Näin liikkuvuus kemian ja mikrobiologian tehtävien välillä saadaan 
joustavaksi. Johtamisjärjestelmän ylläpito ja ohjeistukset ovat selkiyty-
neet. Uudistuneet tilat on otettu tyytyväisinä vastaan, Muona toteaa.

Myös yhdistyksen toiminta on laajentunut voimakkaasti erityisesti 
kehittämishankkeiden myötä. Yhdistys toteuttaa maakunnallisia Poh-
jois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjavesien suojelusuunnitelma -hank-
keita. Niissä laaditaan kunnalliset pohjavesien suojelusuunnitelmat si-
sältäen yhteisten linjausten mukaiset toimenpide-esitykset. 

Yhdistyksen Pohjois-Karjalan toimintoja vahvistettiin vuoden 2010 
alusta rekrytoimalla vesistöasiantuntijaksi FL Minna Kukkonen. Hänen 
tehtäviinsä kuuluvat lausuntojen ja selvitysten laatiminen sekä sidos-
ryhmäyhteistyö Pohjois-Karjalan alueella. 

Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry.

KVVY:n työntekijöitä palkittiin 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys myönsi Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Reijo Oravaiselle vuoden 2010 
Kemwater -palkinnon. Perusteluina oli pitkä ansiokas ura vesiasian-
tuntijana sekä erityisesti typen poistoon liittyvät asiantuntijalausunnot. 

Insinööri Jouko Oksjoki sai vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kultai-
sen ansiomerkin pitkäaikaisesta työskentelystä jätevedenpuhdistuk-
sen edistämisen hyväksi.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö valitsi Jarkko Eskolan vuoden vesien-

suojelijaksi. Kuvaaja Jarkko Eskola

Vuoden vesiensuojelija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö nimesi vuoden 2010 vesiensuo-
jelijaksi Jarkko Eskolan Sammatista. Perusteluna valinnalle on Eskolan 
pitkäaikainen toiminta vesien suojelemiseksi Sammatin alueella. 

Paikalliset suojeluyhdistykset tehneet pitkään työtä Sammatin ve-
sien suojelemiseksi. Jarkko Eskola oli yksi aloitteentekijä 1998 Kirmus-
järven suojeluyhdistyksen perustamiseksi. Vuosina 2003-2009 hän 
toimi Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallituksessa ja 2005-2009 pu-
heenjohtajana.

- Työelämän kautta olen myös ollut mukana ympäristönsuojeluun 
liittyvissä ja ihmistä uhkaavissa ongelmissa, sanoo Eskola, joka on jää-
nyt 2003 eläkkeelle sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajan työstä. 
Hänen vastuualueeseensa kuuluivat mm. ympäristöterveydenhuolto, 
työterveys, terveyden edistäminen ja erilaisten terveysvaarojen ehkäi-
sy. Koulutukseltaan Eskola on psykiatri.

- Olen ollut Kirmusjärven ranta-asukas ja seurannut järven oireh-
timista vuodesta 1975 lähtien. Yhdessä muiden asukkaiden kanssa 
otimme yhteyttä viranomaisiin ja ryhdyimme toimiin, kertoo Esko-
la. Hän on kirjoittanut myös suojeluyhdistyksen 10-vuotishistoriikin, 
joka ilmestyi 2009. 

Ritva Kupari
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KVVY osti ympäristökeskuksen 
laboratoriotoiminnot

KVVY sai vuoden alussa yhdeksän uutta osaavaa la-
boranttia, kun Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu-
yhdistys osti Pirkanmaan ympäristökeskuksen labora-
toriotoiminnot. Mukana tuli myös laajennusta palvelu-
tarjontaan, koska ympäristökeskuksen laboratoriolla 
oli laaja osaaminen kiinteiden jätteiden analyyseissä 
ja kaatopaikkakelpoisuustestauksissa. Jätepuoli toimii 
toistaiseksi entisissä tiloissa Raholassa. Pirkanmaan 
ELY-keskus on sitoutunut ostamaan analyysipalvelut 
yhdistykseltä kolmen seuraavan vuoden ajan.

Reijo Oravainen, toiminnanjohtaja
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Avustuksia vesiensuojeluun

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys myönsi vuon-
na 2009 yhteensä 10 000 euron avustuksen kahdelle 
vesiensuojeluhankkeelle. 

Rauman kaupunki ja Narvijärven suojeluyhdistys 
saivat 8000 euroa Narvijärven kuormituksen vähen-
tämiseen. Tavoitteena on vähentää ulkoista ravinne-
kuormitusta pysyvien vaikutusten saamiseksi. Hank-
keessa suunnitellaan ja rakennetaan valuma-alueelle 
kahden laskeutusaltaan ja kosteikon kokonaisuus jär-
ven tilan parantamiseksi. Narvijärven suojeluyhdistys 
on käynnistänyt ohjelman laskuojan laskeutusaltaiden 
kunnostamiseksi.

Ympäristötaideteokselle Veden Taika ja Puhdista-
va Lintusaari myönnettiin 2000 euroa. Teos puhdis-
taa vettä ja tarjoaa linnuille pesimärauhaa. Veden Tai-
ka koostuu kolmesta kelluvasta saaresta, joista kaksi 
on kelluvia biofilmireaktoreita ja kolmas lintujen pesi-
mäsaari, johon on istutettu veden laatua parantavia 
kasveja. Toteuttamispaikkana on Salon entisen jäte-
vedenpuhdistamon saostusallas nro 3. Hankkeen to-
teuttaa salolainen taideyhdistys Aurinkoinen tulevai-
suus ry.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen järjes-
tää vuosittain jäsenilleen haettavaksi 10 000 euron 
avustusmäärärahan osarahoituksena konkreettiseen 
hajakuormitusta vähentävään hankkeeseen tai yksit-
täiseen vesiensuojelutoimenpiteeseen. Vuoden 2010 
avustusraha on haettavissa. Lisätietoja saa yhdistyksen 
nettisivuilta www.lsvsy.fi/ajankohtaista.

Roger Aapola, toiminnanjohtaja
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry.

Hallinto/talouspäällikkö Teija Törmi on aloittanut työt Länsi-Uudenmaan vesi ja ym-
päristö ry:ssä heinäkuussa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa vastuu talou-
desta, henkilöstöhallinosta ja toimistopalveluista.

- On kiinnostavaa paneutua henkilöstöhallinnon asioihin. Pieni organisaatio on 
paljon joustavampi kuin suuri monikansallinen yritys, jollaisessa työskentelin aiem-
min, sanoo Törmi. 

Hän viihtyy noin 30 hengen työyhteisössä hyvin. Plussaa on myös lyhyt työmat-
ka. Aiempi työpaikka oli Espoossa. Lohjalla asuva Törmi säästää päivittäin työmat-
ka-aikaa pari tuntia.

Maaliskuusta lähtien Lohjalla on työskennellyt apulaistutkija Anu Suonpää. Hän 
on suorittanut Suomessa biologiasta kandidaatin tutkinnon ja Englannissa meribiolo-
giasta maisterin tutkinnon. Työn kuvaan kuuluu niin näytteenottoa, pohjaeläinmää-
ritystä kuin tutkimusraporttien tekemistäkin.

- Täällä on mukava henki ja työ on monipuolista. Se yllätti, että vesiensuojeluyh-
distykset tekevät niin paljon konsulttityötä, sanoo työhönsä tyytyväinen Suonpää.

Ritva Kupari

Teija Törmi Anu Suonpää

Uusia työntekijöitä Lohjalla

Tampereen-Valkeakosken seudun tekopohjavesihanke TAVASE on työllistänyt näyt-
teenottajia Vehoniemenharjulla. Näytteenotto ja pohjaveden pinnankorkeusmittaus 
on ollut huhtikuun alusta lähtien kiivasta merkkiainekokeen takia. Pohjaveden pin-
nankorkeuksia on mitattu päivittäin muutamasta kymmenestä putkesta. Tähän työ-
hön on palkattu erikseen maastomies.

Myös vesinäytteitä on otettu jodimittausta varten kaikkina viikonpäivinä. Kuu-
kaudessa on otettu yli 300 pohjavesinäytettä ja tuhannen raja on ylitetty jo reilusti. 
Jodinäytteet on lähetetty Upsalaan määritystä varten. Ennen näytteen lähettämistä 
siitä on poistettava happi typpikuplituksella säilyvyyden turvaamiseksi. Koska poh-
javesi on paikoin 50 metrin syvyydessä, kalustolta vaaditaan erityisominaisuuksia. 
Laitteisto kuljetetaan harjulla mönkijän avulla.

Reijo Oravainen, toiminnanjohtaja
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Vehoniemenharjulla mitataan 
ahkerasti pohjavettä
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Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n uudet 

työntekijät vasemmalta Jani Hannula, Heidi Ilmanen, Sari 

Koivunen, Jonna Näkki ja Sanna Autio. Kuvaaja Janne 

Sinervo

Uusia työntekijöitä Lounais-Suomessa

Biologi, FM Sari Koivunen aloitti vakinaisena työntekijänä 1.1.2010. Sitä 
ennen hän oli määräaikaisissa tehtävissä biologina ja biologin sijaisena 
vuodesta 2006. Hän vastaa vesistöjen ja kaatopaikkojen ympäristö-
vaikutusten tarkkailuista sekä muista ympäristötutkimuksista ja asian-
tuntijatehtävistä.

Planktonmäärittäjä Sanna Aution vakinainen työsuhde alkoi 
1.3.2010. Hänen vastuualueena ovat kasviplanktonanalyysit. Sanna 

oli aikaisemmin määräaikaisena planktonmäärittäjänä 
vuodesta 2009.

Ympäristösuunnittelija AMK Heidi Ilmanen aloitti 
työnsä 1.1.2010. Hän toimii ympäristösuunnittelijana ja 
hoitaa yhdyskuntien, yhteisöjen ja haja-asutuksen sekä 
teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden toimivuuden 
seurantaa ja niiden käytön ja hoidon optimointia, eri-
laisten jätevesien kuormitustarkkailua sekä yleisesti jä-
tevesiin ja jätevesilietteisiin liittyviä asiantuntijatehtäviä.

Jani Hannula, kenttätyöntekijä, iktyonomi AMK 
aloitti vakinaisessa työsuhteessa 1.12.2009. Hänen 

työtehtäviinsä kuuluvat rannikkovesi-, vesistö- ja kaatopaikka-aluei-
den kenttätutkimusten hoitaminen sekä jätevesinäytteiden otto. Jani 
on sertifioitu näytteidenottaja ja on aiemmin toiminut määräaikaisissa 
tehtävissä lähinnä kesäisin vuodesta 2003.

Laborantti Jonna Näkki on työskennellyt vakinaisessa työsunteessa 
1.9.2009 lähtien. Sitä ennen hän toimi määräaikaisena laboranttina ja 
laborantin kesälomasijaisena vuodesta 2005.

Maahantuonti ja myynti: www.gwm-engineering.fi

Vuokrattavana ympäristöntutkimuslaitteistoja
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Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys ry. /
Föreningen vatten- och luftvård för 
Östra Nyland och Borgå å rf.
Runeberginkatu 17 / Runebergsgatan 17        
06100 Porvoo/Borgå
p. 040 5112 216
faksi (09) 5202 210
www.vesi-ilma.fi 

Kemijoen vsy ry.
c/o Riitta Vilmilä
Kurjenmutka 5
96900 Saarenkylä 
p. 040 5131 967
riitta.vilmila@pp.inet.fi

Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry
Tampereen vesi- ja jätelaboratoriot
Hatanpäänkatu 3 B, PL 265
33101 Tampere
Hämeenlinnan elintarvikelaboratorio
Kutalantie 5, PL 118
13101 Hämeenlinna
p. (03) 246 1111
faksi (03) 246 1200

Kymijoen vesi ja ympäristö ry.
Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
p. (05) 5445 920  
faksi (05) 3202 259
www.kymijoenvesijaymparisto.fi

Lounais-Suomen vsy ry. /
Lounais-Suomen ympäristötutkimus Oy
Telekatu 16, 20360 Turku
p. (02) 2740 200
faksi (02) 2381 838
www.lsvsy.fi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. /
Västra Nylands vatten och miljö rf.
Tehtaankatu 26/ Fabriksgatan 26
PL / PB  51, 08101 Lohja / Lojo
p. (019) 323 623
faksi (019) 325 697
www.luvy.fi
Raaseporin toimipiste /  
Servicepunkten i Raseborg
Raaseporintie 9 / Raseborgsvägen 9 
10 600 Tammisaari / Ekenäs

Pohjanmaan vsy ry./
Österbottens vsf rf.
Strengberginkatu 1 / Strengbergsgatan 1
PL/PB 87, 68601 Pietarsaari / Jakobstad
p. (06) 7244 848
faksi (06) 7851 216
www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa

Saimaan vsy ry. / 
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Hietakallionkatu 2
PL 17, 53851 Lappeenranta
p. 020 7790 470
faksi 020 7790 479
www.svyt.fi

Savo-Karjalan vsy ry. /
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio
p. (017) 2647 200 tai 0500 848171
faksi (017) 2647 217
Joensuun laboratorio
Jokikatu 8, 80220 Joensuu
www.skvsy.fi

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy ry.
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki
p. (09) 2727 270    
faksi (09) 2410 340
www.vhvsy.fi

Suomen vesiensuojeluyhdistykset
www.vesiensuojelu.fi

Tilaa Aquarius lähimmästä vesiensuojeluyhdistyksestä

Eikö Aquarius tule vielä sinulle? Voit tilata lehden lähimmästä vesien- 

suojeluyhdistyksestä tai Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:stä. 

Yhteystiedot näet tältä sivulta.


