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Pääkirjoitus

Luonto osaa yllättää. Nyt, energiakrii-
sin keskellä, on esitetty, että säästöjä 
saataisiin tinkimällä käyttöveden läm-
mityksestä. Melko pienetkin vedessä 
tapahtuvat muutokset voivat kuitenkin 
aiheuttaa sen käyttäjille merkittäviä ris-
kejä.  Mikäli lämpötilaa lasketaan liikaa, 
legionellabakteerien kasvuolosuhteet 
paranevat huomattavasti. 

Veden vaarat eivät myöskään näy päälle 
päin. Vesistöjen ja veden vierasainei-
den ja muutosten havaitseminen vaatii 
siihen koulutettuja asiantuntijoita sekä 
riittävää ja osaavaa laboratorioverkos-
toa. Osa vesinäytteistä, erityisesti mik-
robiologiset näytteet, pitää myös saada 
analysoitua riittävän nopeasti. 

Vesissä ja vesistöissä on kemiallisia, bio-
logisia ja mikrobiologisia vierasaineita. 
Osa näistä esiintyy vesissä luontaisesti. 
Suurin osa erityisesti kemiallisista-
aineista on kuitenkin tulosta ihmisten 
toiminnasta. Eri vierasaineiden yhteis-
vaikutuksia on usein vaikea ennakoida.  
Lisäksi muutokset, jotka ilmenevät 
pitkän ajan kuluessa ympäristössä, ovat 
usein uusia myös tutkimukselle.  Vesis-
töjen havainnointi vaatii jatkuvasti uu-
sien tutkimus- ja havaintomenetelmien 
kehittämistä. Maailma ei ole tältäkään 
osin valmis.

Vesi ja vesistöt ovat osa ympäristöter-
veyttä. Laboratorioanalytiikka ja asi-
antuntijatyö tuottavat yhteiskunnalle 
merkittävää tietoa päätöksenteon tuek-
si. Vesistöissä on edelleen terveydelle 
vaarallisia vierasaineita, esimerkiksi 
dioksiini- ja furaaniyhdisteitä, elohope-
aa, mikromuoveja sekä klorideja, joiden 
tarkkailua on syytä jatkaa ja kehittää. 
Pohjavesien suojeleminen turvaa jokai-
selle puhtaan talousveden. Pohjaveden 
ja raakaveden laadun seuranta ja tark-
kailu on tärkeää pohjavesien laadun 
turvaamiseksi. 

Vesistöjen ja vesien 
haavoittuvuuden 

ymmärtäminen on tärkeää

Kuva: Veera Moilanen

Vesistöjen virkistyskäyttö edistää ihmis-
ten fyysistä ja henkistä terveyttä, tämä 
korostuu erityisesti nykyaikana. Vesis-
töjen vedenlaatua parantavat toimet 
vaikuttavat suoraan vesistöjen virkistys-
käyttöarvoon.

Vesiensuojelu koskee Suomessa kaikkia 
vesistöjä ja vesialueita; niin pinta- kuin 
pohjavesiä. Maailmanlaajuisesti pula 
puhtaasta vedestä on valtava ongelma. 
Vesien omistuksesta aiheutuvat konflik-
tit kasvavat tulevaisuudessa. Kansalli-
sesti meidän on varmistettava riittävät 
resurssit vesiensuojelutyöhön ja sen 
kehittämiseen. 

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto 
ry on rekisteröity 23.11.1973. Liitto ja 
alueelliset vesiensuojeluyhdistykset ovat 
tehneet menestyksellistä vesiensuoje-
lutyötä jo 50 vuotta.  Juhlavuosi näkyy 
liiton toiminnassa ensi vuonna monella 
tapaa. Sitä vietetään lisäämällä alan 
ammattiylpeyttä ja tuomalla esille ve-
siensuojelutyön vaikuttajia. 

Hannu Moilanen
Toiminnanjohtaja

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
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Maa-alueet, joissa pohjavettä muodostuu 
ja esiintyy runsaasti, on rajattu Suomes-
sa pohjavesialueiksi. Suurin osa maamme 
pohjavesialueista sijoittuu pitkittäishar-
juille ja reunamuodostumiin, mutta poh-
javesialueita on rajattu myös moreeni- ja 
kallioalueilla sijaitsevien pienten vedenot-
tamoiden suojaksi. Pohjavesialue jaetaan 
pohjavesialueeseen ja sen sisällä olevaan 
pohjaveden muodostumisalueeseen. ELY 
määrittää näiden rajat vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetun lain 
perusteella (1299/2004).

Pohjavesialueilla sijaitsevilla nykyisillä 
tai aikaisemmilla toiminnoilla voi olla hai-
tallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun ja 
määrään. Pohjaveden likaantuminen saat-
taa tapahtua vähitellen taikka äkillisesti 
esimerkiksi onnettomuuden yhteydessä. 
Pohjaveden laatua vaarantavia tekijöitä 
ovat muun muassa vaarallisten kemikaali-
en käsittely ja varastointi, polttonesteiden 
jakeluasemat, liikenne ja tienpito, maa-
ainesottoalueet sekä jäteveden käsittely. 
Pohjaveden määrään saattavat vaikuttaa 
maa-ainesten otto sen pintatason alapuo-
lelta, ojitus tai alueen liiallinen rakentami-
nen.

Vaikka ympäristölainsäädännön mu-
kaan pohjavesivahingon aiheuttaja korvaa 
vahingon, valitettavan usein vahingon ai-
heuttajaa ei saada selville tai vastuuseen. 
Tällöin vahinko tulee kunnan, vesihuolto-
laitoksen, valtion tai maanomistajan kär-
sittäväksi. Yksityisten kiinteistönomistaji-
en vastuulla on esimerkiksi öljysäiliöiden 
laadusta huolehtiminen. 

Mikä aiheuttaa riskin pohjavesille? 
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry koordi-
noi useita pohjavesien yhteistarkkailuja. 
Kun kokonaiskuva hahmottuu, myös 

yksittäisten tekijöiden vaikutusta pohja-
veden laatuun ja riittävyyteen voidaan 
arvioita luotettavammin.

Riskipisteytys kertoo toimenpi-
teiden kiireellisyydestä

Pohjavesialueen riskitarkastelussa huomi-
oidaan sijaintiriski ja päästöriski. Sijainti-
riskiin vaikuttaa paitsi toiminnan sijoittu-
minen suhteessa muodostumisalueeseen 
ja vedenottamoon myös maaperän veden-
johtavuus ja pohjaveden pinnan syvyys. 
Päästöriskiin taas vaikuttaa toiminnan 
luonne kuten kemikaalin käyttömäärä, 
kohteen suojaus, päästön havaittavuus 
ja valvonta sekä päästön todennäköisyys. 
Riskipisteytyksen avulla on mahdollista 
arvioida pohjavesiriskin suuruutta ja ris-
kienhallintatoimenpiteiden kiireellisyyttä.

Pohjavesivahingoilta suojautumisen 
kannalta ensisijainen tavoite on riskien 
poistaminen tai siirtäminen pois pohjave-
sialueelta. Jos riskejä ei voida siirtää pois, 
niitä tulee pienentää. Riskien pienentämi-
seen voidaan vaikuttaa muun muassa lu-
vituksella, valvonnalla ja tiedottamisella. 
Riskejä voidaan pienentää myös suojara-
kenteilla ja parantamalla vahinkojen tor-
juntavalmiutta. Myös kaavoitus ja raken-
tamisen suunnittelu ovat avainasemassa 
uusien pohjavesiriskien välttämisessä.

Pohjavesialueita koskevilla rajoituk-
silla ja määräyksillä pyritään ennaltaeh-
käisemään pohjaveden pilaantuminen ja 
turvaamaan pohjavesialueiden vedenhan-
kintakelpoisuuden säilyminen. Suojelutoi-
mien perustana on ympäristönsuojelulaki, 
jonka mukaan pohjaveden vaarantaminen 
on kielletty tärkeillä ja vedenhankintaan 
soveltuvilla pohjavesialueilla. Vesilain 

mukaan vedenottamolle voi hakea suoja-
aluetta (VL 4 luku 11§), mutta pohjave-
sialueiden suojelusuunnitelmien ja lain-
säädännön kehittymisen myötä suppeat 
suoja-aluepäätökset ovat menettäneet 
merkitystään.

Viisas varautuu ennakolta

Mahdollisiin pohjavesivahinkoihin ja 
onnettomuustilanteisiin tulee varautua 
ennalta, jotta vahingon sattuessa toimet 
pohjaveden pilaantumisen estämiseksi 
voitaisiin aloittaa mahdollisimman no-
peasti ja tehokkaasti. Pohjavesivahingon 
sattuessa torjuntatoimia johtaa pelastus-
laitos. ELY-keskus ja kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen vastaavat vahingon 
jälkitorjunnan valvonnasta. Onnettomuus-
paikalle tulisi olla aina saatavissa myös 
pohjavesiasiantuntija. Vesilaitoksen tulee 
olla varautunut erilaisiin vedenjakelun 
häiriötilanteisiin. 

Kun vedenottamoita on 
useampi, riskit hajaantuvat

Suomessa noin 60 % tuotetusta julkisten 
vesilaitosten jakamasta vedestä on poh-
javettä. Pohjavesi tarjoaa tasalaatuista 
ja edullista raakavettä, mutta määrä on 
riippuvainen esiintymän koosta ja sen pi-
laantuessa puhdistuminen vie pitkään, 
vuosikymmeniä. Pintavedestä sen sijaan 
on mahdollista ottaa vaihtelevia ja tarvit-
taessa suuriakin määriä raakavettä, mutta 
vesi ei ole niin tasalaatuista ja puhdistus-

Maatalous ja liikenne aiheuttavat myös riskiä pohjavesille. Heli Jutila 17.6.2022. 
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prosessi on kalliimpi ja monimutkaisempi. 
Useiden vedenottamoiden käyttämisellä ja 
verkostojen suunnittelulla voidaan vähen-
tää vedenjakeluun riittyviä riskejä. Vaikka 
vesien käsittelyllä voidaan muuttaa tietyis-
sä rajoissa vedenlaatua, vastuullinen ve-
denottaja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan 
pohjavesien suojelusuunnitelmiin ja kaa-
voitukseen. 

Pohjaveden ja raakaveden laadun seu-
ranta on tärkeää. Tuloksia verrataan talo-
usveden laatuvaatimuksiin ja pilaavien ai-
neiden ympäristönlaatunormeihin (EQS). 
Vertailuarvoina voidaan käyttää myös 
Suomen pohjavesiasemien analyysikeski-
arvoja vuosilta 1975–1997 (Soveri 2001).

Kokkolan pohjavesien yhteis-
tarkkailussa riskit näkyvät

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry koordi-
noi useita pohjavesien yhteistarkkailuja. 
Näistä pisin tarkkailuhistoria on Kokko-
lan Patamäen pohjavesialueen tarkkailul-
la, jota on toteutettu yhteistarkkailuna jo 
vuodesta 2009 lähtien. Yhteistarkkailussa 
on mukana lähes 20 toimijaa, osa lupavel-
voitteiden perusteella ja osa omaehtoises-
ti. Havaintoputkia yhteistarkkailussa on yli 
60, ja pohjavesinäytteet otetaan pääsään-
töisesti kaksi kertaa vuodessa. Kokkolan 
keskusta sijaitsee Patamäen pohjavesialu-
eella ja sen tuntumassa. Pitkänmallisena 
pohjavesialue ulottuu merenrannan suur-
teollisuusalueelta eteläosan maaseutumai-
sille alueille.

Kokkolan kaupungilla on kaksi ve-
denottamoa Patamäen pohjavesialueella. 
Patamäen pohjavesialue on luokiteltu ris-
kialueeksi, koska pohjavesialueella ja sen 
läheisyydessä sijaitsee runsaasti erilaisia 
riskitoimintoja. Tällaisia ovat muun muas-
sa suur- ja pienteollisuusalueet, hautaus-
maat, golfkenttä, rautatie, valtatie ja muut 
tiet, hulevedet, muuntoasema, vanha kaa-
topaikka, Kokkolan jätevedenpuhdistamo 
ja biokaasulaitos sekä maatalous. Lukuisat 
toiminnot näkyvät Patamäen pohjavesi-
alueen tarkkailutuloksissa, joissa on suur-
ta vaihtelua tarkkailupisteen sijainnin mu-
kaan. Betonituotanto on nostanut pH:ta 

ja lisännyt kalsiumin määrää, aiemman 
jätevedenpuhdistamon maanvaraisten al-
taiden käyttö näkyy ammoniumtypen ko-
honneessa määrässä, ratatoiminnot ovat 
aiheuttaneet erilaisten aineiden ympäris-
tönlaatunormien ylittymisen ja suurteol-
lisuusalueella raskasmetallipitoisuudet 
ylittävät paikoin ympäristönlaatunormit. 
Pitkä tarkkailujakso paljastaa, että pohja-
veden laatu parantuu varsin hitaasti (Vesi-
senaho & Jutila 2022). 

Maa- ja kallioperän mineraalikoos-
tumus vaikuttaa suuresti Kokkolankin 
alueen pohjaveden kemialliseen perus-
koostumukseen ja siten pohjaveden laatu 
vaihtelee alueellisesti suuresti. Rannikolla 
myös merivesi vaikuttaa pohjaveden laa-
tuun ja nostaa muun muassa sähkönjohta-
vuuksia sekä kloridi- ja sulfaattipitoisuuk-
sia. Pohjaveden hapekkuus (hapettomuus) 
vaikuttaa myös selvästi pohjaveden pitoi-
suuksiin. Kokkolan Patamäen pohjavesi-
alueella pohjavesi on enimmäkseen vä-
hähappista ja rauta- ja mangaanipitoista. 
Korkeahkot kloridi- ja sulfaattipitoisuudet 
johtuvat pääosin Litorina-merivaiheen ai-
kana kerrostuneista orgaanisista yhdisteis-
tä ja pelkistävistä olosuhteista. Pohjavesi 

Maa-ainesten otto muodostaa riskin pohjavedelle. Tarkkailulla pohjavettä 
voidaan seurata. Kuvan edustalla pohjavesiputki. Heli Jutila 18.8.2022. 
  

on monin paikoin hapanta ja raskasme-
talleja tavataan. Pohjaveden kloridipitoi-
suuksia nostaa myös maanteiden suolaus.

Pohjavesien suojelun merkitys ymmär-
retään Kokkolassakin suureksi, ja suojelu-
suunnitelma tarjoaa mahdollisuuden riski-
en hallintaan. Yhteistarkkailussa toimijat 
hyötyvät laajalta alueelta kertyvästä mo-
nipuolisesta pohjavesien tilatiedosta, jossa 
oman toiminnan vaikutustenkin arviointi 
on vahvemmalla pohjalla. 

Heli Jutila, toiminnanjohtaja
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Pia Vesisenaho, ympäristöasiantuntija
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Kirjallisuutta
Vesisenaho Pia & Jutila Heli 2022: 
Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailu 
vuonna 2021. - Pohjanmaan vesi ja ympä-
ristö ry:n julkaisuja 50. 91 s + 5 liitettä. 
Pietarsaari.
Soveri, J., Mäkinen, R., Peltonen, K. 2001: 
Pohjaveden korkeuden ja laadun vaih-
teluista Suomessa 1975–1999. Suomen 
ympäristökeskus. 314 s + liitteet.
  

 

Vedenottamo. Heli Jutila 28.6.2022.
Teollisuuden riksejä hallitaan muun muassa ympäristöluvilla 
ja kaavoituksella. Heli Jutila 3.8.2012.
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Aktiivihiilisuodatus on tehokas, mutta 
käyttökustannuksiltaan varsin kallis me-
netelmä pohjaveden epäpuhtauksien pois-
tamiseen. Korkean hankintahinnan lisäksi 
aktiivihiilen käyttökustannuksia lisäävät 
hiilijätteen loppukäsittelyn kustannukset. 
Vaikka aktiivihiilen regenerointia ja uu-
delleenkäyttöä suositellaan hiilen uusi-
misen sijasta pienemmän hiilijalanjäljen 
takia, pohjavedenpuhdistuksessa käytetyn 
hiilen regenerointi on harvoin todellinen 
vaihtoehto. Regenerointia ja polttoa ta-
vanomaisen jätteen polttolaitoksissa ra-
joittavat pienet materiaalimäärät, hiileen 
pidättyneet vaaralliset yhdisteet sekä ra-
donin hajoamistuotteena hiileen rikastuva 
radioaktiivinen Pb-210. Kun myös aktiivi-
hiilen kaatopaikkakäsittely on vaikeutu-
nut orgaanisen hiilen tulkinnanvaraisen 
kaatopaikkakiellon seurauksena, ainoaksi 
loppukäsittelyksi voi jäädä vaarallisten jät-
teiden käsittelylaitos. 

Ajan kuluessa poistettavan epäpuhtau-
den pitoisuus vedenottamon raakavedessä 
vähenee pohjavedessä tapahtuvan laimen-
tumisen ja maaperässä tapahtuvien kemi-
allisten pidättymis- ja hajoamisprosessien 
ansiosta.  Mutta missä vaiheessa ja millä 
perusteilla aktiivihiilisuodatuksesta voi-
daan perustellusti luopua?

Tässä artikkelissa esitellään kaksi poh-
javesilaitosta, joiden raakavesissä epäpuh-
tauksien pitoisuus on vuosien saatossa 
merkittävästi pienentynyt ja aktiivihiili-
suodatuksesta luopumisesta voidaan lähi-
vuosina harkita. 

Alalammen pohjavesilaitos

Alalammen pohjavedessä Keuruulla on 
havaittu kasvintorjunta-aineita vuonna 
2009, minkä jälkeen vedenottamolle on 
asennettu aktiivihiilisuodattimet torjunta-
aineiden poistamista varten. Aktiivihiili-
suodatuksella vedestä on saatu torjunta-
ainepitoisuudet alennettua turvalliselle 
tasolle.

Sosiaali- ja terveysministeriön talous-
vesiasetuksessa (1352/2015, muutettu 
683/2017) on määrätty torjunta-aineiden 
kemiallisiksi laatuvaatimuksiksi enintään 
0,1 µg/l yksittäisen kemikaalin osalta 
ja 0,5 µg/l kaikkien torjunta-aineiden 
yhteissumman osalta. Torjunta-aineilla 

Aktiivihiilisuodatuksesta luopuminen 
edellyttää tehostettua käyttötarkkailua
Keski-Suomessa, Pekonniemen ja Alalam-
men pohjavesilaitoksissa, veteen päätyneiden 
epäpuhtauksien pitoisuus on pienenentynyt 

merkittävästi vuosien varrella. Tulevaisuu-
dessa niissä voidaan harkita aktiivihiilisuo-
datuksesta luopumista.

tarkoitetaan orgaanisia hyönteis-, rikka-
ruoho-, sieni-, ankerois-, punkki-, levä- ja 
jyrsijämyrkkyjä, orgaanisia limantorjunta-
aineita sekä muita vastaavia tuotteita sekä 
yhdisteiden metabolia-, hajoamis- ja reak-
tiotuotteita. EU:n juomavesidirektiivissä 
(2020/2184) torjunta-aineiden määritel-
mä ja muuttujien arvot ovat samoja, kuin 
STM:n talousvesiasetuksessa on esitetty, 
minkä perusteella enimmäisrajoihin ei lä-
hivuosina näyttäisi tulevan muutoksia. 

Alalammella raakavedestä on analysoi-
tu yhteensä yli kymmenen erilaista torjun-
ta-ainetta ja niiden hajoamistuotetta (kuva 
1). Vaikka eri kemikaalit liikkuvat maape-
rässä ja pohjavedessä eri nopeuksilla, ku-
van 1 perusteella yhdenkään kemikaalin 
pitoisuus ei ole nousussa tarkkailujaksolla. 
Raakaveden kokonaistorjunta-ainemäärä 
on aikavälillä 2009–2017 ylittänyt torjun-
ta-aineiden yhteissumman enimmäisar-
von 0,5 µg/l. Yksittäisistä torjunta-aineista 
enimmäisrajan 0,1 µg/l ovat ylittäneet 
heksatsinoni, terbutylatsiini sekä terbuty-
latsiini, -desityyli, joista ainoastaan terbu-
tylatsiini näyttäisi enää ylittävän viitear-
von.

Tosin raakavedestä tehtyjä analyysejä 
on lukumääräisesti vähän, mikä heikentää 
arvion luotettavuutta. Voidaan kuitenkin 
tehdä arvio, ettei kemikaalien yhteenlas-
ketun pitoisuuden odoteta enää nousevan 
yli 0,5 µg/l.

Pekonniemen pohjavesilaitos

Jyväskylässä kaupunkialueelle sijoittu-
valla Keljonkankaan pohjavesialueella on 
havaittu tri- ja tetrakloorieteeniä jo vuo-
sikymmeniä sitten, eikä päästölähdettä 
ole pystytty selvittämään. Alva-yhtiöiden 
nykyisin omistama Pekonniemen pohja-
vedenottamo ehdittiin jo sulkea vuoden 
2003 lopussa, kun talousvesiasetuksen 
nykyinen laatuvaatimus 10 μg/l tuli voi-
maan. Vedenottamo otettiin kuitenkin 
uudelleen käyttöön vuoden 2012 alusta 
saneerattuna ja aktiivihiilisuodatuksella 
varustettuna.

Tetrakloorieteeniä ei raakavedestä ole 
viime vuosina enää havaittu, mutta trik-
loorieteeniä löytyy edelleen. Raakaveden 
trikloorieteenipitoisuus vaihtelee voimak-
kaasti suhteessa vedenottomäärään. Ve-

Kuva 1. Alalammella mitatut torjunta-
ainepitoisuudet raakavedessä jaksolla 
2009–2020. Havaintosarjassa ei ole 
raakavesimittauksia välillä 2009–2014, 
minkä vuoksi trendeihin on syytä suh-
tautua suuntaa-antavina. Enimmäisarvo 
torjunta-aineiden ja niiden hajoamistuot-
teiden kokonaismäärälle on 0,5 μg/l ja 
yksittäisille torjunta-aineille 0,1 μg/l.
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denottamon seisokin jälkeen pitoisuus on 
aina ollut raakavedessä alle määritysrajan, 
mutta jo muutaman vuorokauden pump-
pauksen jälkeen pitoisuus alkaa kohota. 
Tämä viittaa siihen, että trikloorieteeni 
ohjautuu luonnollisessa pohjavesivirta-
uksessa vedenottamon ohi, mutta kun 
pumppaus alentaa pohjavesipintaa kaivon 
lähialueella, alkaa trikloorieteenipitoista 
pohjavettä ohjautua kaivolle.

Kuvasta 2 nähdään trikloorieteenipi-
toisuuden pienentyminen raakavedessä. 
Vuoden 2015 jälkeen raakavedessä ei ole 
enää havaittu talousvesiasetuksen enim-
mäisrajan (10 μg/l) ylityksiä, mutta yksit-
täisiä tuloksia on edelleen lähellä viitear-
voa.

Aktiivihiilen käytön 
lopettaminen

Terveydensuojelulaki (1994/763, muu-
tettu 2016/962/) edellyttää, että kunnan 
terveydensuojeluviranomainen hyväksyy 
vesilaitoksen puhdistusprosessin. Aktii-
vihiilisuodatuksesta luopumista voidaan 
harkita yhdessä terveydensuojeluviran-
omaisen kanssa vasta sen jälkeen, kun 
kaikkien yksittäisten haitta-aineiden ja 
niiden johdannaisten pitoisuudet ovat raa-
kavedessä alentuneet pysyvästi talousve-
siasetuksen laatuvaatimuksen alapuolel-
le, kaikilla vedenottomäärillä ja kaikkina 
vuodenaikoina. Käytännössä tämä tarkoit-
taa useita perättäisiä viitearvon alittavia 
tuloksia erilaisissa käyttötilanteissa, näyt-
tövaatimus on vesihuoltolaitoksella.

Aktiivihiilestä luopuminen edellyttää 
riittävän kattavaa raakavesitarkkailua. 
Valvontatutkimusohjelman tavoitteena on 
veden käyttäjien turvallisuuden varmista-
minen, minkä seurauksena asiakkaille toi-
mitettavaa suodatettua vettä tarkkaillaan 
useita kertoja vuodessa laitokselta ja ver-
kostosta, mutta raakavedestä haitta-aineet 
tutkitaan yleensä harvemmin. Aktiivihiili-
käsittelystä luopuminen edellyttää kuiten-
kin riittävän kattavaa ja pitkäaikaista raa-
kavesitarkkailua, mikä helposti unohtuu 
valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa. 
Laitoksen tulee itse huolehtia raakavesi-
tarkkailun lisäämisestä jo siinä vaiheessa, 
kun raakaveden haitta-ainepitoisuus lä-
hestyy viitearvoa. Esimerkiksi neljä kertaa 
vuodessa otetut raakavesinäytteet antavat 
kuvaa eri vuodenaikojen ja pohjavesiti-
lanteiden aikaisista pitoisuuksista, mutta 
tällöinkin menee useita vuosia ennen kuin 
analyysejä on riittävästi suodatusproses-
sista luopumispäätöstä varten. Näytteiden 
otossa pitää kiinnittää huomiota myös ve-
denottovirtaamiin, jos tiedetään haitta-ai-
nepitoisuuden korreloivan vedenottomää-
riä. Vasta kun raakavesituloksia on koossa 
riittävästi, päätös aktiivihiilen käytön lo-
pettamisesta voidaan tehdä.

Jukka Tyrväinen
Vanhempi asiantuntija, Alva-yhtiöt Oy

Seppo Väliaho,
Keuruun Veden eläkkeellä 
oleva vesihuoltopäällikkö

Alva-yhtiöt Oy on Jyväskylän kaupun-
gin omistama energia- ja vesiyhtiö, 
joka on Keski-Suomen vesi ja ympäristö 
ry:n jäsen.

Keuruun Vesi on kunnallinen liikelaitos, 
Keuruun kaupunki on Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n 
jäsen. 

Kuva 2. Pekonniemessä mitatut trikloo-
rieteenipitoisuudet raakavedessä jaksolla 
1997–2020. Virtaamat korreloivat trikloo-
rieteenipitoisuutta, ennen vuotta 2009 ei 
ole käytettävissä virtaaman vuorokausida-
taa. Terveysperusteinen tri- ja tetrakloorie-
teenipitoisuuden summan enimmäisarvo 
on 10 μg/l.

7
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
avasi huhtikuussa Vesientila.fi-sivustol-
laan juomavettä ja kaivoja käsittelevän 
sivukokonaisuuden (www.vesientila.fi/
juomavesi-ja-kaivot/) Sinne on koottu pal-
jon hyödyllistä tietoa, oltiin sitten suun-
nittelemassa uuden kaivon rakentamis-
ta, etsimässä tietoa vedenlaadusta ja sen 
tutkituttamisesta tai hakemassa ratkaisua 
juomavesipulmiin. Sivustolta löytyy myös 
tietoa toimijoista, jotka tarjoavat kaivoihin 
ja kaivovesiin liittyviä palveluita. Kaikkia 
paikallisia toimijoita kannustetaan liitty-
mään mukaan.

LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pön-
nin mielestä  vesiensuojeluorganisaation 
ja alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien on 
luontevaa olla kiinnostuneita oman vesi-

Monen mökkiläisen tai haja-
asutusalueella vakituisesti 
asuvan vesihuolto on oman 
kaivon varassa. Hänen on 
huolehdittava itse kaivonsa 
kunnosta ja varmistettava 
sen veden laatu. Länsi-Uuden-
maan vesi ja ympäristö ry on 
koonnut aiheesta laajan tie-
topaketin, joka tarjoaa apua 
myös ongelmatilanteisiin.

huollon varassa olevista:
”Sen lisäksi, ettei puhtaan juomaveden 

merkitystä jo sinänsä voi liikaa korostaa, 
omien kaivojensa juomavettä nauttivat ovat 
pääosin itse vastuussa myös tuottamansa 
jäteveden käsittelystä. Ja se asiahan voi 
hoitua oman kaivoveden, muiden pohjave-
sien, valuma-alueiden ja vesistöjen kannalta 
mallikkaasti – tai sitten vähemmän mallik-
kaasti”, Pönni painottaa.

SYKEn hyödylliset materiaalit 
tehokkaasti saatavilla

Vesientilan Juomavesi ja kaivot -osiossa 
tukeudutaan vahvasti Suomen ympäris-
tökeskuksen ja muiden asiantuntijoiden 
Ympäristö.fi -sivustolle tuottamaan tie-
toon ja ladattavaan materiaaliin. SYKEn 
tuottamalla neuvontamateriaalilla on jo 
valmiiksi puolueettoman ja luotettavan 
tiedon status. Olisi ollut turhaa tuottaa uu-
delleen materiaalia, jota kaivoista, niiden 
rakentamisesta ja huoltamisesta sekä kai-
vovesistä, niiden laadusta ja säännöllisen 
tutkituttamisen tarpeesta on jo olemassa. 
Tämän takia sivuston selaajat opastetaan 
kyseisten lähteiden äärelle joko linkittä-
mällä tai tarjoamalla SYKEn materiaaleja 
ladattavaksi suoraan Vesientilan mediakir-
jastosta. Lähde mainitaan aina ja krediitti 
annetaan hienojen materiaalien alkuperäi-
selle tuottajalle.

On tärkeä mieltää, että hyvä 
kaivovesi on yksinomaan 
pohjavettä

Hyvässä kaivossa kaikki vesi on pohja-
vettä eikä kaivoon pääse kulkeutumaan 
vesiä maanpinnalta. Kaivoon kulkeutuvan 
pohjaveden muodostumisalue on yleensä 
kaivon yläpuolisessa maastossa tai tasai-
sella maalla kaivon ympärillä ja ulottuu 
jopa satojen metrien päähän. Porakaivon 
pohjaveden muodostumisalue voi ulottua 
paljon pidemmällekin. Vesientila.fi-sivus-
tolta löytyy pohjavesitietoa enemmänkin, 
ja ”Juomavesi ja kaivot” -kokonaisuuden 
aloitussivun kartalle saa klikkaamalla nä-
kyville Länsi-Uudenmaan alueen luokitel-
lut, merkittävät pohjavesivarannot. Luki-
jalle tähdennetään toki, että pohjavettä 
on lähes kaikkialla eikä vain luokiteltujen 
pohjavesialueiden ympäristössä.

Kaivon rakentaminen, kunnos-
sapito ja vedenlaadun seuraa-
minen

Sivustolla tuodaan monessa kohdassa 
esille, että jos kunnalliseen vesijohto- ja 
viemäriverkostoon liittyminen on mah-
dollista, se kannattaa pitkällä tähtäimellä 
aina. Juomavesi ja kaivot -kokonaisuuden 
aloitussivun kartallekin on tästä syystä 

Puhdas juomavesi 
– onko sen tärkeämpää?

Pohjavettä suoraan lähteestä.
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sijoitettu myös kaikki Länsi-Uudenmaan 
alueen vesilaitokset, joiden sijaintipallu-
koita klikkaamalla saa näkyviin kyseisen 
vesilaitoksen yhteystiedot sekä linkin hei-
dän omille sivuilleen.

Haja-asutusalueilla ei kuitenkaan lä-
heskään aina ole tarjolla mitään veden-
jakeluyhteisöä, ja silloin oman kaivon 
rakentaminen on ainoa ratkaisu. Sen ta-
kia sivustolla esitellään karkeasti myös 
tavallisimmat kaivotyypit. Kaikessa kaivon 
rakentamiseen liittyvässä kannustetaan 
turvautumaan asiantuntija-apuun. Jotta 
kaivolle voidaan määritellä paras mahdol-
linen paikka, on tärkeää katselmoida ton-
tin sijaintia ja ominaisuuksia, kuten pinnan 
muotoja, maaperän laatua ja maanpeittei-
den paksuutta sekä oman ja lähialueella 
olevien muiden kiinteistöjen jätevesien 
käsittelyratkaisujen sijaintia.  Tontin omi-
naisuudet vaikuttavat hyvin pitkälti myös 
kaivotyypin valintaan. 

Ennen uuden kaivon käyttöönottoa on 
äärimmäisen tärkeää tutkituttaa sen veden 
laatu. Useimmiten vesi osoittautuu juoma-
kelpoiseksi, mutta ihan aina näin ei ole. Jo 
kaivotyyppiä valittaessa on hyvä tiedostaa, 
että sekä rengas- että porakaivoissa esiin-
tyy vedenlaatuongelmia. Lisäksi kaivon-
omistajien on hyvä tietää. että jos vesi ei 
täytä talousvesiasetuksen vaatimuksia tai 
suosituksia, tarjolla on menettelyjä ja kä-
sittelytekniikoita veden laadun parantami-
seksi. LUVY halusikin auttaa sivukokonai-
suudella aivan erityisesti ongelmakaivojen 
omistajia. Aiheen ympärille laadittiin eril-
linen sivunsa: ”Jos kaivovesi ei täytä talo-
usveden kriteerejä, mikä neuvoksi?” 

Kaivon huoltamisen osalta muistu-
tetaan, että kiinteistön omistaja on itse 
vastuussa kaivon kunnosta ja kaivoveden 
laadusta. Kaivon kunnon ja kaivoveden 
laadun heikkeneminen kulkevat usein käsi 
kädessä ja siksi muutamien vuosien välein 
tehtävät kaivonhuoltotoimenpiteet ja kai-
voveden laadun tutkituttaminen kannat-
taa tehdä samoihin aikoihin. Ongelmien 
taustalla ovat useimmiten puutteet kaivon 
rakenteissa, tiiviyden pettämisestä johtu-
vat vuodot, pohjan liettyminen tai yksin-
kertaisesti säännöllisen huollon laimin-
lyönti. Lukijalle tähdennetään, että kaivon 
kunto on syytä tarkastaa vuosittain ja huo-
lehtia, että kaivon ympäristö on siisti ja 
maa viettää kaivolta poispäin. Kaivoveden 
laadun säännöllisen tutkituttamisen tarve 
ja tärkeys tuodaan myös vahvasti esille. 
Samalla tarjotaan veden tutkituttamiseen 
liittyviä toimintaohjeita sekä tietenkin ker-
rotaan, että länsiuusimaalaiset tutkitutta-
vat kaivovetensä pääsääntöisesti LUVYLab 
Oy Ab:ssa Lohjalla.

Oikeasta jätevesien käsittelystä 
muistuttaminen 

Jos talousveden hankinta on oman kai-
von varassa, myös muodostuvat jätevedet 
käsitellään yleensä omalla tontilla. Haja-
asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti 
merkittävä negatiivinen vaikutus ympä-
ristön sekä pinta- ja pohjavesien tilaan. 
Väärin sijoitettu ja puutteellisesti toimiva 
jätevesien käsittely voi johtaa juomavesi-
kaivon saastumiseen suolistobakteereilla, 

ravinteilla ja happea kuluttavalla orgaani-
sella aineksella. 

LUVY on tehnyt lähes kaksi vuosikym-
mentä töitä haja-asutusalueiden jäteve-
sienkäsittelyn parantamiseksi. Vesientila.
fi-sivustolla oli jo entuudestaan varsin 
kattava tietopaketti ”Haja-asutuksen jäte-
vedet”, joten sivusto on hyvä paikka myös 
juomavesi- ja kaivotiedolle. 

Kaisa Korteniemi, LUVYLab
Virve Ståhl, LUVY

Mikä, kuka, missä?
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on paikallinen voittoa 
tavoittelematon yhdistys, joka edistää toiminnassaan vesiensuojelua sekä 
tarjoaa alan tutkimus- ja asiantuntijapalveluita eri toimijoille. LUVYn noin 
kolmen miljoonan euron liikevaihdosta puolet muodostuu vesiensuojelua 
koordinoivan ja toteuttavan hankeporfolion ylläpitämisestä. LUVYn toimipis-
te on Lohjalla.

LUVYLab Oy Ab on LUVYn ja Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus 
Oy:n yhdessä omistama yritys, joka tarjoaa lähinnä erilaisiin vesiin mutta 
myös elintarvikkeisiin erikoistuneita laboratoriopalveluja. LUVYLab Oy Ab on 
FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkredi-
tointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017. Laboratoriolla on lisäksi vi-
ranomaishyväksyntä talous-, uimaranta- ja uima-allasvesien analysoimiseen. 
LUVYLab sijaitsee Lohjalla.

Hyvän kaivon vuodenajat. Kuva: Milla Holopainen.
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Mikromuovien leviämistä 
vesistöihin tutkitaan myös 
Saimaalla. 

Mikromuoveja on löydetty lähes kaikkial-
ta. Joidenkin arvioiden mukaan vuonna 
2050 merissä on enemmän muovia kuin 
kalaa. Vielä ei kuitenkaan tiedetä tarkasti 
mikromuovien aiheuttamista haitoista.

Yleisesti mikromuoveiksi luokitellaan 
vedessä olevat alle 5 millimetrin läpimit-
taiset,  synteettiset tai puolisynteettiset 
muovinkappaleet. Muoviroskat hajoavat 
pienemmiksi, kun ne haurastuvat aurin-
gossa tai hankauksessa. Mikromuoveja 
valmistetaan myös sellaisenaan käytettä-
väksi vaikkapa kosmetiikassa.

Tutkimusta mikromuovien levinnei-
syydestä ja niiden ihmisille, eliölajeille ja 
ekosysteemeille aiheuttamista haitoista 
tarvitaan muun muassa tarpeellisten rajoi-
tustoimien asettamiseksi.

Yhtenäisiä tutkimustapoja 
tarvitaan

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa huomi-
ota on kiinnitettävä näytteenottoon, me-
netelmiin ja mahdollisiin kontaminaation 
lähteisiin. Mikromuovien tutkimiseen ei 
ole yhtenevää ohjeistusta, mikä heiken-
tää tutkimusten vertailukelpoisuutta. Hy-
väksi havaitut metodit, kuten näytteen 
konsentroiminen, luonnonkuitujen käyttö 
näytteenottajien vaatetuksessa ja muovin 
välttäminen välineistössä alkavat toki jo 
olla yleisesti käytössä. Toisaalta esimer-
kiksi haavin silmäkoko vaikuttaa kuiten-
kin siihen, minkä kokoisia mikromuoveja 
saadaan ylipäätänsä kiinni, mikä vaikuttaa 
taasen tutkimuksen mikromuovien tihe-
yksiin ja massaan. Lisäksi kontaminaation 
riski koskee näytteenoton lisäksi labora-
toriota, kun huoneilmakin sisältää mikro-
muoveja. Tutkimuksiin tulisikin aina sisäl-
lyttää myös ”nollanäytteet”.  

Mikromuovit valtaavat meret 
– millainen tilanne on Saimaalla?

Tutkimustuloksia Saimaalta

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:ltä 
tilattiin vuonna 2018 mikromuovitutki-
mus, joka sisälsi Pien-Saimaan Sunisen-
selältä kaksi järvipistettä. Piste 1 sijaitsi 
Lappeenrannan edustalla muutaman 
sadan metrin päässä rannasta ja piste 2 
kauempana syvännepisteessä. Molemmis-
ta otettiin pystysuunnassa 100 µm silmä-
kokoisella eläinplanktonhaavilla suuren 
tilavuuden näyte (>500 l) sekä pienen ti-
lavuuden näyte täyttämällä kahden litran 
lasipullo järvivedellä. Suuren tilavuuden 
näyte, jonka tarkoituksena oli kerätä ja 
konsentroida yli 100 μm kokoiset mikro-
muovipartikkelit, otettiin aina ensin upot-
tamalla haavi lähes järven pohjaan saak-
ka, josta se vedettiin hitaasti ylös. Tämän 
jälkeen haaviin konsentroitunut vesinäyte 
valutettiin lasipulloon ja suljettiin lasikor-
killa. Sitten haavia huuhdeltiin järvivedes-
sä niin, ettei siihen päässyt vettä haavin 
suun kautta. Huuhteluvesi pullotettiin jäl-
leen lasipulloon. Haavin läpi konsentroi-
tunut näytemäärä laskettiin haavin pinta-
alan ja vetopituuden avulla.

Taulukossa 1 on esitetty Sunisenselän 
järvipistenäytteiden tulokset. Laboratori-
ossa eläinplanktonhaavilla kerätyn näyt-
teen partikkeleja on seulottu käsin ja tästä 
syystä haavilla ja lasipulloon kerättyjen 
näytteiden tulokset eivät ole suoraan ver-
tailukelpoisia. Pisteen 2 mikromuovimää-
rät ovat pistettä 1 suurempia. Syvänteet 
keräävät sedimentoituvaa ainesta mata-
lampia alueita enemmän. Ne ovat kuin 
suppiloita, jotka keräävät suurimman osan 
pohjaan sedimentoituvasta materiaalista. 
Todennäköisesti tästä syystä myös mikro-
muovien määrä on suurempi. Kaikki ha-
vaitut mikromuovipartikkelit olivat joko 
polystyreeniä tai nailonia. Näitä käytetään 
esimerkiksi vaatteissa, verkoissa, siimois-
sa, köysissä, kertakäyttöastioissa ja erilai-
sissa rakennusmateriaaleissa. 

Mikromuovinäytteenotossa Saimaalla 
eläinplanktonhaavilla. Kuva: SVYT

Pien-Saimaa. Kuva: Tiia Velin.
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Taulukko 1. Mikromuovien määrä 
Sunisenselällä Saimaalla (Kraft 2018)

Planktonhaavilla       Lasipullonäyte
konsentroitu näyte
Piste 1 [kpl/l]          Piste 2 [kpl/l] 
0,002                   0,004              
Piste 1 [kpl/l]        Piste 2 [kpl/l]
41,5                              76
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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 
Oy osallistui Mirka Viitalan väitöskirja-
tutkimukseen, jossa SVYT toteutti järvi-
vesinäytteenoton Saimaalla syyskuussa 
2019 kolmessa eri pisteessä Siikasalmella 
Mikkelin edustalla: Launialanselällä, Pap-
pilanselällä ja Kyyhkylänselällä. Näytteitä 
kerättiin kahdesta eri syvyydestä Limnos-
näytteenottimella. Jokaisesta pisteestä 
otettiin kolme rinnakkaisnäytettä. Analyy-
simenetelmän takia pienin määritettävissä 
oleva mikromuovin koko oli 100 µm. Tau-
lukossa 2 on esitetty järvipisteistä määri-
tettyjen näytteiden mikromuovien määrät. 
Näytetulokset eivät poikkea tilastollisesti 
toisistaan. (Viitala 2021) 

Kahta eri tutkimusta verrattaessa ha-
vaitaan, että näytteenotoissa on paljon 
eroavaisuuksia, eivätkä tulokset tästä 
syystä ole täysin vertailukelpoisia. Näyt-
teenottotavat tuleekin valita jokaiseen tut-
kimukseen parhaiten soveltuvaksi sen pe-
rusteella, mitä osaa järvivedestä näytteen 
halutaan kuvastavan. Edellä esiteltyjen 
tutkimusten perusteella voidaan todeta, 
että Saimaan vedessä on mikromuoveja. 

Lappeenrannan Sammonlahdella ke-
rättiin toukokuussa 2019  näytteet hu-
levesikosteikolle tulevasta ja lähtevästä 
vedestä. Niistä määritettiin yli 15 µm ko-
koiset muovipartikkelit. Näytteet otettiin 

suoraan virtaavasta vedestä lasisiin näyte-
pulloihin. Niistä todettiin kuutta eri muo-
vilaatua, mutta polyesterin ja polystyree-
nin tulokset eivät olleet luotettavia, koska 
laboratorion nollanäytetulos oli näytetu-
loksia suurempi.

Taulukossa 3 on esitetty tutkimuksessa 
luotettavasti määritettyjen muovilaatujen 
tulokset. Niistä havaitaan, että lähtevän 
huleeveden mikromuovien määrät ovat 
pienempiä kuin tulevan veden, lukuun ot-

Sammonlahden hulevesikosteikko. Kuva: Lappeenranta Greenreality

Taulukko 2. Mikromuovien määrän vaihtelu Mikkelin edustalla Saimaalla 
(Viitala 2021)

Näytepiste    Näytteenotto syvyys [m] n Mikromuovien määrä kpl/l
1        0,5    3 0,61±0,22
2        0,5    3 0,83±0,17
        5    3 0,58±0,06
3        0,5    3 0,86±0,24

Taulukko 3. Sammonlahden hulevesikosteikon tulevan ja lähtevän 
veden mikromuovimäärät toukokuun 2019 näytteenotossa 
(Koistinen, Uurasjärvi 2019)

             PP [kpl/l]     PA [kpl/l] PE [kpl/l]      PMMA [kpl/l]
Nolla             2       0  0          0
Tuleva ka.          16,7      1,3  5,8          0
Lähtevä ka.        9,6      0,4  2,5          1,25
Poistoteho [%]  43      69  57          0

ka.=rinnakkaisnäytteiden keskiarvo
PP=polypropeeni, 
PA=polyamidi, 
PE=polyeteeni, 
PMMA=polymetyylimetakrylaatti
Poistotehon laskennassa ei ole huomioitu nollanäytteen tulosta

tamatta PMMA:a, jota havaittiin lähteväs-
sä vedessä, mutta ei tulevassa.  Kosteikko 
vaikuttaa suodattavan tulevasta vedestä 
mikromuoveja; tämän tutkimuksen perus-
teella poistotehot ovat ylittäneet jopa 50 
%. Muovit eivät kuitenkaan häviä mihin-
kään, vaan ne jäävät kosteikon rakentei-
siin.

Mikromuovien määrät 
Saimaalla vielä vähäisiä

Saimaalla huoli mikromuoveista ei ole vie-
lä suuri. Globaali huoli on kuitenkin mer-
kittävä ja mikäli mitään ei tehdä, mikro-
muovien määrä kasvaa myös Suomen 
vesistöissä. Tieto mikromuovien määrästä, 
laadusta ja esiintymisestä lisääntyy, kun 
tutkimuksia tehdään enemmän ja tutki-
mustavat kehittyvät. Muovin määrää on 
jo yritetty vähentää EU:ssa esimerkiksi 
muovipillien ja kertakäyttöaterimien kiel-
lolla sekä muovikassien maksullisuudella. 
Tutkimusta tarvitaan kuitenkin lisää, jotta 
tietoa mikromuovien haitoista ja levinnei-
syydestä saadaan enemmän.

Tiia Velin
ympäristöasiantuntija

Hanna Halonen
kemisti

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Viitteet:
Kraft Mikael, 2018. Mikromuovit 
Huhtiniemen raaka- ja jakeluvedessä.
Viitala Mirka, 2021. The heterogeneous 
nature of microplastics and the
subsequent impacts on reported 
microplastic concentrations.
Koistinen Arto, Uurasjärvi Emilia, 2019. 
Sammonlahden hulevesikosteikon mikro-
muovitutkimus – Menetelmät ja tulokset.
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Ladjakoskenojan alueesta tekevät elämykselli-
sen itse purouoma, sen varrella jyrkässä kallio-
rinteessä sijaitseva vanha lehto sekä avoin niit-
tymäinen merenrantaympäristö puron alaosan 
tuntumassa. Ladjakoskenojan lähellä kulkee noin 
kaksi kilometriä pitkä Rauhanlinnan luontopolku 
sekä ulkoilureitistöä. Runsaasta virkistyskäytöstä 
kertovat myös alueelle syntyneet maastopolut. 

Ladjakoskenojan purouoman keski- ja alaosa 
on kaavoitettu suurelta osin lähivirkistysalueek-
si ja vireillä olevassa asemakaavassa osin myös 
puistoksi. Uomassa on biologisen monimuotoi-
suuden kannalta tärkeitä alueita, kuten ruovikoi-
ta. Valmisteilla olevissa uusissa asemakaavoissa  
kaupunkikuvalliseksi tavoitteeksi mainitaan mai-
semallisten arvojen esiintuominen alueen voi-
mavarana ja identiteettitekijänä. Ladjakoskenoja 
nähdään tässä yhteydessä alueen keskeisimpänä 
ympäristökohteena. 

Kartoitustehtävä 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry kar-
toitti keväällä ja kesällä 2022 Kaarinan kaupun-
gin toimeksiannosta Ladjakoskenojan purouo-
maa ja sen ympäristöä. Kartoituksessa tutkittiin 
muun muassa uoman morfologiaa, virtaamia ja 
happitilannetta sekä purouoman ja sen ympäris-
tön eläin- ja kasvilajistoa. Lisäksi etsittiin mah-
dollisia uomakunnostus- ja puronvarren metsi-
tyskohteita. Selvitysten perusteella yhdistys laatii 
toimenpide-ehdotukset, joiden tarkoituksena on 
Ladjakoskenojan luonto- ja virkistysarvojen tur-
vaaminen ja kehittäminen. 

   Ladjakoskelle esitettävät toimenpiteet:
   - Virtaamavaihteluiden tasaaminen 
     tulva-altaiden ja kosteikkojen avulla
   - Uomakunnostustoimenpiteet puron 
     keski- ja alaosissa
   - Laidun- ja monimuotoisuusnurmien 
     sekä lintupeltojen perustaminen
   - Suojapuuston ja pensaiden istuttaminen
   - Maaston kulumisen ehkäisy
   - Vieraslajien torjunta
   - Maaston siivous jätteistä ja roskista

  

Virtaamavaihteluiden tasaaminen 
tulva-altaiden ja kosteikkojen avulla

Taajama-alueen hulevesien ja tehokkaan ojituk-
sen takia Ladjakoskenojan virtaamavaihtelut 
ovat suuria, mikä on aiheuttanut uomaeroosi-
oita ja  pohjan liettymistä. Virtaamavaihteluja 
voi tasata rakentamalla puron valuma-alueelle 

Kaarinan taajamapuroalueen luonto- 
ja virkistysarvoja edistetään 
Kaarinan kaupunki on tilannut Lounais-Suomen 
vesiensuojeluyhdistykseltä kartoituksen  Ladja-
koskenojan luontoarvoista ja suunnitelman sen 

kunnostuksesta. Kun alueelle tulee uudisrakenta-
mista, taajamapuron merkitys kaupunkilaisten 
hyvinvoinnille korostuu entisestään.

1.
Ladjakoskenoja sijait-
see taajama-alueella 
Kaarinan keskustan 
tuntumassa. Kartta-
pohja: Maanmitta-
uslaitoksen maasto-
tietokanta 8/2022, 
muutokset LSVSY. 

2.
Kivien sijoittamisel-
la uoman reunaan 
voidaan tässä kohtaa 
torjua eroosiota. Kuva 
LSVSY.

3. 
Jyrkkä koski ja poh-
japato estävät kalojen 
kulun Ladjakoske-
nojan keskiosassa. 
Kuva LSVSY.

4. 
Matalan suvannon 
kaivaminen tähän 
kohtaan monipuo-
listaisi uomaa. Kuva 
LSVSY.

5. 
Virkistyskäytön 
aiheuttamaa maaston 
kulumista voi ehkäistä 
pitkospuita rakenta-
malla. Kuva LSVSY.

6. 
Vanha myllypato 
kannattaa kunnos-
taa. Padon päälle voi 
rakentaa ulkoilupolun 
ylikulkusillan. Kuva 
LSVSY.
 
7.
Puuttomalle ranta-
alueelle ehdotetaan 
istutettavaksi alueen 
alkuperäisiä puu- ja 
pensaslajeja, kuten 
tervaleppää ja päh-
kinäpensasta. Kuva 
LSVSY.

8.
Ojauomassa oleva 
ruovikkoalue lisää 
alueen biologista mo-
nimuotoisuutta. Kuva 
LSVSY.

1.

2.

3.
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tulva-altaita ja pieniä kosteikkoja. Valuma-
alueen keskiosaan on jo aiemmin laadittu 
hulevesien hallintasuunnitelma, joka kan-
nattaa toteuttaa laaja-alaisesti. Vettä on 
myös mahdollista ohjata puron alaosan 
sivu-uomiin ja tulvatasanteille.

Uomakunnostustoimenpiteet 
puron keski- ja alaosissa 

Monin paikoin uoma on leventynyt, min-
kä takia kuivina kausina sen vesisyvyys 
voi olla vain joitakin senttejä. Uomaa voi 
näillä kohdin kaventaa ja haaroittaa lisää-
mällä siihen kiviä ja puuainesta. Uomas-
sa esiintyy myös rantatörmien eroosiota. 
Suurimmassa eroosiovaarassa olevia koh-
tia on mahdollista suojata sijoittamalla 
rantapenkkaan kiviä sekä muuttamalla 
uoman virtausolosuhteita. Liettymiä kan-
nattaa poistaa uomasta ja lisätä pohjal-
le kiviä ja karkeaa soraa. Kalojen kulkua 
estävät uoman alaosan vanha myllypato 
sekä uoman keskiosan jyrkkä luonnonkos-
ki ja sen niskalle rakennettu pohjapato. 
Kalojen kulkua voidaan helpottaa kun-
nostamalla myllypato ja rakentamalla sen 
ohittava luonnonmukainen purohaara. 
Uoman keskiosassa oleva jyrkkä koski on 
luultavasti ollut kaloille luonnollinen kul-
kueste jo ennen pohjapadon rakentamista, 
eikä kalatien rakentaminen liene tällä erää 
kannattavaa, kun huomioi työn suuruu-
den ja sillä saavutettavat edut.

Laidun- ja monimuotoisuus-
nurmien sekä lintupeltojen 
perustaminen

Puron alaosan varren niittonurmi-alueille 
suositellaan perustettavaksi merenrantaan 
saakka ulottuvia laidunalueita. Tällöin 
muodostuu kahlaajille ja rantalinnuille 
suotuisaa avonaista lieterantaa. Ranta-
laitumille suositellaan laiduneläimiksi 
lampaita. Alueen pölyttäjähyönteisten 
elinoloja sekä vesi- ja rantaluonnon välis-
tä vuorovaikutusta pyritään parantamaan 
monimuotoisuusnurmien avulla.  Lisäksi 
muuttaville ja ruokaileville linnuille esite-
tään perustettavaksi lintupeltoja. 

Suojapuuston ja pensaiden 
istuttaminen

Ladjakoskenojan keski- ja alaosien puut-
tomille ja jyrkille ranta-alueille esitetään 
istutettavaksi suojapuustoa ja pensaita. Is-
tutuksia voidaan tehdä myös suunniteltu-
jen laidunalueiden reunoille niissä kohdin, 
joissa uudisrakentaminen ulottuu lähelle. 
Istutuksissa voi käyttää ympäristölle tyy-
pillisiä alkuperäisiä puu- ja pensaslajeja, 
kuten tervaleppää ja pähkinäpensasta. 

Maaston kulumisen ehkäisy 

Maasto uoman varrella on runsaan vir-
kistyskäytön takia monin paikoin pahoin 
kulunutta. Maaston kulumista voidaan eh-
käistä rakentamalla pitkospuita keskeisiin 
maastonkohtiin. 

Vieraslajien torjunta

Vieraslajeista valuma-alueella havaittiin 
komealupiinia, isotuomipihlajaa, valko-
karhunköynnöstä, tuijaa ja espanjasirue-
tanaa. Toimenpiteitä näiden vieraslajien 
poistamiseksi suositellaan.  

Maaston siivous jätteistä ja 
roskista

Puron varressa on jonkin verran roskia ja 
rojua sekä esimerkiksi vanhaa rakennusjä-
tettä. Kartoituskäynneillä havaittiin muun 
muassa muoviroskaa, lasipulloja, kattotii-
limurskaa sekä kattolevyn palasia. Alueen 
viihtyisyyttä voidaan helposti kohentaa sii-
voamalla roskat ja jätteet pois. 

Monipuolinen ja hyvinvoiva 
ympäristö lisää viihtyisyyttä

Kaarinan kaupungin keskustan tuntumas-
sa sijaitsevat Ladjakoskenojan keski- ja 
alaosat ympäristöineen ovat alueen asuk-
kaille tärkeitä luonto- ja virkistysalueita. 
Kyseisten alueiden merkitys korostuu enti-
sestään alueelle suunnitellun uudisraken-
tamisen myötä. Tässä suunnittelutyössä 
esitettävillä kunnostustoimenpiteillä voi-
daan edistää luonto- ja virkistysarvojen 
turvaamista ja kehittämistä alueella. Moni-
puolinen ja hyvinvoiva ympäristö puoles-
taan lisää alueen viihtyisyyttä ja asukkai-
den liikkumista luonnossa ja siten osaltaan 
myös yleistä hyvinvointia.

Matti Jantunen
projektityöntekijä 

Pasi Salmi
projektityöntekijä 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 

4.

5.

6.

7.

8.
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Drooneilla on suuri merkitys nykyisessä 
sodankäynnissä, mutta paljon tehtäviä 
myös siviilimaailmassa. Vesiensuojelun 
alalla lentäviä drooneja eli multikoptereita 
on hyödynnetty vesinäytteenotossa, ranta- 
ja vesikasvillisuuskartoituksissa video- ja 
stillkuvin sekä maan pinnan kartoitukseen 
fotogrammetrisin menetelmin.

Tutkimuskäyttöön valmistetut droonit 
voidaan tehtävätyypin mukaan varustaa 
erilaisilla suorituskyvyillä laseretäisyys-
mittareista alkaen, mutta niillä ja perus- ja 
edistyneen tason drooneilla on kaksi yh-
teistä sensoria, näkyvän valon aallonpituu-
della toimiva RGB-kamera ja GPS-paikan-
nus. Olemme käyttäneet näiden sensorien 
tuottamaa dataa  hankkeissamme, joista 
kerromme lopuksi. Kuvauksiin ja kartoi-
tuksiin käytämme DJI Phantom 3- ja Ma-
vic Mini- multikoptereita (Kuva 1.).

Lentosuunnitelmasta 
toteutukseen

Aikaa vievin vaihe, lennon suunnittelu, 
alkaa karttojen  tarkastelulla. Trafin Dro-
neinfo.fi ja Aviamaps-palveluista löytyy 
tietoa lentokieltoalueista ja rajoituksista. 
Lennot suunnitellaan ja toteutetaan sään-
töjen ja asetusten mukaisesti. Lennättäväl-
lä henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva 
lupa lentotoimintaa varten. 

Kartoitettavan alueen lentoreitti suun-
nitellaan jo valmisteluvaiheessa kartoitus-
sovelluksella. Käyttöliittymältään selkein 
kartoitussovellus on tällä hetkellä Map 
Pilot Pro (Kuva 2a ja b.) ja saman valmis-
tajan pilvipalveluna toimiva Maps Made 
Easy, jossa multikopterin ottamat kuvat 
muokataan kartaksi. Maps Made Easyn 
kahden viikon ilmaiseen kokeiluun kuuluu 
0,2gt kuvatiedostoja, jonka jälkeen maksut 
ovat käyttöön perustuvia, eli pisteitä osta-
malla saa käsiteltyä laajoja kuva-aineistoja 
kartoiksi. Työpöytäohjelmistona olemme 
käyttäneet dronevalmistaja DJI:n Terraa.

Video- ja stillkuvia voi ottaa multi-

Monikäyttöiset 
droonit soveltuvat 

myös vesien-
suojelutyöhön
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen 

vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry 
on käyttänyt drooneja erilaisissa 
kartoitus- ja kuvaustehtävissä,

kopterin manuaaliohjauksen lisäksi au-
tomaattisesti älypuhelimessa toimivalla 
sovelluksella. Kirjoittamishetkellä käyte-
tyin sovellus on sekä Android- että IOS-
käyttöjärjestelmissä toimiva Litchi selkeän 
käyttöliittymänsä ansiosta. 

Avoimen lähdekoodin kartoitussovel-
luksista Opendronemap tarjoaa samat 
ominaisuudet kuin kaupalliset, mutta 
käyttäjältä vaaditaan kokeilunhalun lisäk-
si aikaa ja kärsivällisyyttä ottaa sovellus 
käyttöön lataamalla tarvittavat ohjelmisto-
paketit yksitellen GitHubista ennen asen-
nusta. Eli digiajan Katto Kassinen ei pärjää 
vain yhdellä propellilla hatussa!

Suunnitelmat viimeistellään 
maastossa

Optimaalisin kuvaussää on pilvipoutainen 
päivä, jolloin tuulee alle 5 m/s. Lennätys-
paikalla tehdään tiedustelulennätyksen 
jälkeen tarvittavat muutokset toimistolla 
laadittuun lentosuunnitelmaan. Suunnitel-
ma ladataan kopteriin sekä toivotaan, että 
reittipisteiden sisältämä paikkatieto on oi-
kea ja satelliittien signaali kohdallaan. Jos 
näissä on virheitä, kopteri voi lentää niin 
pitkälle kuin akkua riittää. Akun kesto on 

normaalisti noin 20 minuuttia, missä ajas-
sa kopteri ehtii hyvinkin kauas. Kopterin 
saa kuitenkin käyttämillämme sovelluksil-
la hallintaan kesken tehtävän, mutta kar-
kaaminen on toki mahdollista, jos yhteys 
lähettimen ja kopterin välillä jostain syystä 
katkeaa.

Lapinjärven vesiensuojelu-
rakenteiden paikkojen 
suunnittelu ja tulvahavainnot

Aloitimme hyödyntää drooneja Lapinjär-
ven kunnostushankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa 2021-23. Käytimme multikop-
teria vesiensuojelurakenteiden paikkojen 
kartoitukseen ja keväällä 2022 poikkeuk-
sellisen voimakkaan tulvatilanteen kuvaa-
miseen (Kuva 3.). Lennoilta saatu tieto on 
jaettu esitietona myös vesiensuojeluraken-
teiden tarjouskilpailuun osallistuville. 

Sipoonjoen HELMI-hanke

Syksyllä 2021 käytimme DJI Mavic Mini 
dronea kartoittaaksemme Sipoonjoen 
Bröbölen patoa ja sen alapuolisen joki-
osuuden soraikkojen kuntoa ja rantakas-
villisuuden tiheyttä (Kuvat 4a ja b.).

Kuva 2b. Lentosuunnitelmaohjelma. Pimijärven ja Kotojärven väliset altaat.

Kuva 1.
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Ilmakuvaukset ja kartoitukset 
Myrskylässä

Kokeilimme DJI Phantom 3 -droonia.  Pi-
mijärven ja Kotojärven välissä ja järven 
pohjoispuolella sijaitsevien laskeutusaltai-
den kartoituksessa.  

Laskeutusaltaiden kartta on luotu Maps 
Made Easy pilvipalvelussa. Kuvia on yh-
teensä 70 ja fotogrammetrinen menetelmä 
vaatii 80% kuvien päällekkäisyyden, jotta 
kuvattavasta alueesta voidaan muodostaa 
kartta (Kuva 5.). Kartan tarkkuuteen vai-
kuttavat myös kopterin kameran tarkkuus 
ja kuvauskorkeus. Matalta kuvattu kartta 
on korkealta kuvattua tarkempi. 

Pimijärven laskeutusaltaiden kartta val-
mistui kuvien vähäisestä määrästä johtuen 

alle puolessa tunnissa. Mitä laajempi alue, 
sitä enemmän kuvia tarvitaan ja sitä kau-
emmin niiden muokkaus kartaksi vie. Jois-
sakin kohteissa tämä vie jopa päiviä.

Lisäksi hyödynsimme droonia Valkjär-
ven hoitoyhdistyksen tilaamassa järven 
rantavyöhykkeen ilmakuvauksessa. Kuva-
us suoritettiin rantaviivaa myötäillen kah-
dessa osassa järven itä- ja länsipuolelta. 
Hoitoyhdistys suunnittelee kuvauksen pe-
rusteella hoitotoimenpiteitä.

Kehittämiskohteita

Droonien yhteiskäyttö on kustannusteho-
kasta. Kuntien omistamat, ammattikäyt-
töön valmistetut droonit ovat paremmin 
varusteltuja kuin käyttämämme perusver-

siot.  Niitä olisikin järkevää käyttää perus-
kartoituksen jälkeen esiselvitysvaiheessa 
olevien vesiensuojelukohteiden kartoituk-
siin ja jo meneillään olevien hankkeiden 
seurantaan.

Esimerkiksi Lidar eli laseretäisyysmit-
taus sopii tarkkuutensa vuoksi paremmin 
maaston korkeuserojen mittaamiseen kuin 
fotogrammetria. Mittausdatan siirto kun-
nan paikkatietojärjestelmään, joista käyte-
tyin on Trimble, luo valmiin uuden kart-
tapohjan kustannustehokkaasti kunnan 
eri toimialojen käyttöön. Se voidaan myös 
edelleen liittää osaksi valtion ympäristö-
hallinnon paikkatietojärjestelmiä.

Kimmo Karell
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 

ilmansuojeluyhdistys ry.

Hyödyllisiä linkkejä:

https://droneinfo.fi/fi

https://aviamaps.com/

map?drone#p=4.97/65.69/26

https://www.mapsmadeeasy.com/

https://flylitchi.com/

https://opendronemap.org/

Kuva 2a. Lentosuunnitelmaohjelma. Pimijärven pohjoisosan laskeutusaltaat. Kuva 3. Dronekuvaa Lapinjärven tulva keväällä 2022.

Kuva 4a. Dronekuvaa Brobölen padosta. Kuva 4b. Dronekuvaa Brobölen soraikosta.

Kuva 5. Maps Made Easy -palvelun koostama korkokuva Pimijärven altaista.
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Yhdisteitä käytetään muun muassa sam-
mutusvaahdoissa, nahan, tekstiilien ja 
paperin likaahylkivissä pinnoitteissa, kos-
metiikkatuotteissa, puhdistusaineissa, 
elektroniikkalaitteissa, maaleissa, metalli-
en pinnoituksessa ja huurteenestoon. Ne 
kestävät korkeita lämpötiloja hajoamatta 
ja tekevät tuotteista kestäviä vedelle, ras-
valle ja lialle. PFAS-yhdisteitä löytyy esi-
merkiksi sähköajoneuvojen akuista, tuu-
liturbiineista ja aurinkopaneeleista sekä 
laajasti käytettynä erilaisissa rakennusma-
teriaaleissa.

Useimmat PFAS-yhdisteet päätyvät 
helposti ympäristöön, ja ne voivat kul-
keutua kauas päästölähteistään.  Vuosina 
2016–2017 otetuista näytteistä Vantaan-
joen PFAS-pitoisuuksien todettiin olevan 
selvästi muita Suomen ja Ruotsin jokia 
suurempia (Siimes ym. 2019) ja pintave-
sien kemiallisen tilan luokittelussa 2020 
Vantaanjoen kemiallinen tila heikkeni 
luokkaan hyvää huonompi, pääosin ahve-
nelle asetetun normin ylittävien perfluo-
rioktaanisulfonaatti- eli PFOS-pitoisuuksi-
en vuoksi.

Osan PFAS-yhdisteistä on todettu ole-
van haitallisia eliöstölle. Haittavaikutuk-
sia ovat mm. maksatoksisuus sekä häiriöt 
lisääntymisessä, kehityksessä ja immuu-
nitoiminnassa. Vesistöissä, etenkään Suo-
messa, havaittavat pitoisuudet eivät ole 
akuutisti myrkyllisiä vesieliöille, mutta 
niillä voi olla haitallisia pitkäaikaisvaiku-
tuksia. Ongelmana on myös PFAS-yhdis-
teiden kertyminen ravintoketjussa, mikä 
voi aiheuttaa kroonisia haittavaikutuksia 
ravintoketjun huipulla, myös ihmiselle.

Laaja PFAS-tutkimus 
Vantaanjoella 

Vantaanjoen PFAS-hankkeessa (2020–
2021) seurattiin kahdeksantoista PFAS-
yhdisteen esiintymistä jokivesissä vesistön 
eri osavaluma-alueilla ja kahdella jokeen 
puhdistettuja jätevesiä johtavalla puh-

distamolla vuoden ajan. Lisäksi näyttei-
tä otettiin kolmesta hulevesikohteesta ja 
neljästä pohjavesihavaintopaikasta sekä 
kaloista. 

PFAS-yhdisteitä havaittiin kaikissa 
tutkituissa näytteissä. Haitallisen PFOS-
yhdisteen pitoisuus ylitti haitattomaksi ar-
vioidun pitoisuuden arvon 0,65 ng/l vesis-
töalueen jokivesissä ja kaupunkipuroissa, 
joihin kohdistuu puhdistettujen jätevesien 
kuormaa, valuma-alueella sijaitsee kaato-
paikkoja tai on voimakas hulevesivaikutus. 
Sade- ja sulamisvesien myötä PFAS-yhdis-
teiden kuorma vesistöön kasvoi osoittaen 
hajakuormitusvaikutusta.

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamo-
jen PFAS-kuormalla oli selkeä vaikutus 
Vantaanjoen yläjuoksun näytepisteiden 
PFAS-pitoisuuksiin. Pitoisuuksien nousun 
ohella jätevesivaikutus näkyi joessa puh-
distamoiden purkupaikkojen alapuolisten 
vesistöhavaintopaikkojen aineprofiileissa, 
jotka vastasivat puhdistamoilta lähtevän 
puhdistetun jäteveden aineprofiileja. Yh-
dyskuntajätevedenpuhdistamojen PFAS-
kuorma ei kuitenkaan selittänyt kokonaan 
joen kuljettamaa PFAS-kuormaa edes 
puhdistamojen purkupaikkoja lähimpä-
nä sijaitsevilla näytepisteillä. Jätevesien 
PFAS-kuorman osuus joessa kulkevasta 
PFAS-kuormasta myös pieneni alajuoksul-
le päin. 

PFOS:n kertyminen kalan lihaan ylitti 
ympäristönlaatunormin tai oli sen tuntu-
massa Vantaanjoessa ja Keravanjoen ala-
juoksulla. Vantaanjoen alajuoksulla normi 
ylittyi kalan lihassa moninkertaisesti. 

Jotta PFOS:n ja muiden PFAS-yhdis-
teiden pitoisuudet saadaan Vantaanjoessa 
laskuun, tarvitaan tehokkaita, merkittä-
viin päästölähteisiin kohdennettuja toi-
mia. Hankkeessa nousi esiin alueita, joihin 
jatkoselvitykset kannattaa kohdistaa. 

PFAS-yhdisteiden esiintyminen
ja kulkeutuminen pohjavesissä

Ominaiskuormitusluvun perusteella arvi-
oiden merkityksellisiä PFAS-yhdisteiden 
päästölähteitä on etenkin Vantaanjoen ylä-
juoksulla ja Rekolanojan alueella. VHVSY 
on selvittänyt Vantaanjoen ja sen sivujoki-
en hydraulisia yhteyksiä pohjavesiin vuon-
na 2013 päättyneessä VAPOMIX-hank-
keessa, jossa useilla menetelmillä todettiin 
pohjavedellä olevan merkittävä rooli joki-
en virtaamissa.

Vuonna 2022 käynnistetyn jatkoprojek-
tin tavoitteena on selvittää PFAS-yhdistei-

Passiivikeräimen asennus 
hulevesialtaalla. 
Kuva VHVSY kuvapankki.

Haitalliset ’ikuisuuskemikaalit’ 
vesiympäristössä
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Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdis-
teet (PFAS) ovat suuri, tuhansien 
synteettisten kemikaalien joukko, 
joita olemme käyttäneet kym-
meniä vuosia. PFAS-yhdisteiden 
ominaisuudet eroavat toisistaan, 
mikä selittää osaltaan niiden lu-
kuisat käyttökohteet.
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den esiintymistä ja kulkeutumista pohja-
vesimuodostumassa kahdella Vantaanjoen 
osavaluma-alueella, joilla todettiin olevan 
poikkeuksellisen suuri PFAS-yhdisteiden 
kuormitus hulevesissä ja jokivesissä. 

Tulosten perusteella arvioidaan poh-
javeden roolia PFAS-yhdisteiden kulkeu-
tumisessa Vantaanjoen vesistön osavalu-
ma-alueella. Teollisuusalueilla, joilla on 
moninaista riskitoimintaa, voi hulevesien 
hallinta olla puutteellista, ja hulevesien 
mukana pysyviä vesiliukoisia PFAS-yhdis-
teitä voi kulkeutua laskuojiin tai päätyä 
pohjavesikerrokseen. Yhdisteet voivat 
olla peräisin mm. kemikaalien valmistuk-
sesta ja käytöstä, metalliteollisuudesta ja 
jätteen käsittelystä. Myös aikaisempien 
toimintojen ja onnettomuustilanteiden 
pilaamista maakerroksista voi huuhtou-
tua PFAS-yhdisteitä pohjavesikerrokseen. 
Alivirtaamakausina voivat pohjaveteen 
huuhtoutuneet yhdisteet kulkeutua joki-
veteen, pohjaveden purkautuessa jokiu-
omaan. Jokiuomista voi puolestaan kul-
keutua rantaimeytymisen seurauksena 
PFAS-yhdisteitä pohjavesimuodostumaan 
ylivirtaamakausina ja erityisesti tulvakau-
sina, jolloin jokiveden pinta nousee mer-
kittävästi pohjavedenpintaa ylemmälle 
tasolle.

Hankkeessa otetaan pohjavesinäytteitä 
havaintoputkista ja vedenottamoilta sekä 
oja- ja jokivesinäytteitä. Näytteitä otetaan 
kolmena vuodenaikana, ja niistä tutkitaan 
50 PFAS-yhdistettä. Tähän mennessä ote-
tuista 51 näytteestä vain kuudessa ei ha-
vaittu yhtäkään 50:stä PFAS-yhdisteestä. 
PFOS-yhdistettä esiintyi 44 näytteessä 
pitoisuusvälillä 0,1 ng/l – 88ng/l. PFAS-
yhdisteiden kokonaispitoisuudet näytteis-
sä ovat olleet 0–59 ng/l, lukuun ottamatta 
yhtä entisen kaatopaikan läheisyydessä si-
jaitsevaa pohjaveden havaintoputkea, jos-
sa 50:n PFAS-yhdisteen kokonaispitoisuus 
oli 3 600 ng/l. Pintavesissä esiintyy kes-
kimäärin useampaa PFAS-yhdistettä kuin 
pohjavesissä, mutta kokonaispitoisuuksis-
sa on suurta vaihtelua.

Keinoja PFAS-yhdisteiden 
vähentämiseksi hulevesistä

Hulevedet ovat merkittävä kulkeutumis-
reitti kaupunkiympäristön haitta-aineille. 
Tietoa orgaanisten haitta-aineiden pitoi-
suuksista hulevesissä on vielä vähän, mut-
ta PFAS-yhdisteet nousevat selvästi aine-
ryhmäksi, joita niissä usein havaitaan. 

Neljän hule- ja lumensulamisvesien 
hallintaan rakennetun hulevesialtaan ky-
kyä haitta-aineiden pidättäjänä selvitettiin 
VHVSY:n KasviHAVA-hankkeessa. PFAS-
yhdisteet olivat yksi aineryhmä, jonka 
kertymistä hulevesialtaiden sedimenttiin, 
kasvillisuuteen ja POCIS-passiivikeräimiin 
mitattiin.

Hulevesialtaiden vesistä löytyi 18 ana-

lysoidusta PFAS-yhdisteestä 13, joista 10–
11 kertyi myös passiivikeräimiin kolmen 
viikon altistusjaksolla. Hulevesissä PFOS-
yhdisteen pitoisuudet olivat keskimäärin 3 
ng/l. Sekä kasvien juurakoihin että versoi-
hin kertyi kuutta eri PFAS-yhdistettä, osin 
toisistaan poiketen. Ruokohelpi osoittau-
tui muita monipuolisemmaksi PFAS-yh-
disteiden kerääjäksi. Tässä tutkimuksessa 
PFOS:a havaittiin pääasiassa kasvien juu-
rakoista (0,2–2,3 µg/kg kp) ja suurimmat 
PFOS-pitoisuudet kasvien versoista mitat-
tiin ruokohelpistä (0,6 µg/kg kp). Passiivi-
keräimiin ja versoihin kertyvien yhdistei-
den välillä oli selvä yhteys. 

Sedimentissä PFAS(18)-yhdisteestä 
analyysin määritysrajan ylittäviä pitoisuuk-
sia todettiin 2–7 yhdisteellä eri hulevesial-
taissa. Vesieliöille haitalliseksi tunnistetun 
PFOS-yhdisteen pitoisuus (0,12–0,42 µg/
kg k.a) oli yksittäisistä yhdisteistä korkein 
ja sitä esiintyi kaikissa altaissa.

Hulevesien mukana huuhtoutuvia hait-
ta-aineita voidaan kerryttää hulevesialtai-
siin ja vähentää vesistöihin kohdistuvaa 
kuormitusta. Haitta-aineiden talteenoton 
ja aineksen jatkokäsittelyn tulee kuitenkin 
olla suunnitelmallista ja siihen tarvitaan 
tutkittuja menetelmiä.

Säätelyä ja tutkimuksia 
tarvitaan 

PFAS-yhdisteitä säädellään 
EU:ssa vesipuitedirektiivillä 
(VPD, 2000/60/EY, 2013/39/
EY), joka on Suomessa toi-
meenpantu valtioneuvoston 
asetuksella vesiympäristölle 
vaarallisista ja haitallisista ai-
neista (2006/1022, muutos 
1308/2015). PFOS on vaaral-
linen prioriteettiaine ja sille 
on asetettu ympäristönlaatu-
normipitoisuus kalassa, mitä ei 
tulisi ylittää. PFAS-yhdisteistä 
PFOS:n lisäksi säätelyn piiriin 
nk. Tukholman POP-sopimuk-
sella on otettu myös PFOA ja 
PFHxS.

EU:n uudessa juomavesi-
direktiivissa (EU) 2020/2184 
on lueteltu 20 eri PFAS-yhdis-
tettä, joita on seurattava, jos 
kokonaisvaltaisen riskinarvion 
perusteella on todettu niitä to-
dennäköisesti esiintyvän tietyl-
lä vedenottamolla. Yhdisteiden 
summapitoisuudelle on laadit-
tu raja-arvo, joka ei saisi ylittyä 
veden käyttöönottokohdassa. 

Synteettisten, erittäin pysy-
vien PFAS-yhdisteiden vähen-
täminen ympäristöstä on vaike-
aa ja aineiden käytön säätelyllä 
on suuri merkitys ympäristö-
kuormituksen estämisessä ja 

siksi niiden käytön rajoittaminen kansain-
välisellä lainsäädännöllä ja sopimuksilla 
on olennaista ongelmien ehkäisemiseksi.

Vantaanjoen PFAS- ja KasviHAVA -hank-
keet olivat ympäristöministeriön rahoitta-
man Vesiensuojelun tehostamisohjelman 
Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten 
aineiden vähentäminen -teeman hank-
keita, joita VHVSY toteutti yhteistyössä 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa. 
Hankkeiden loppuraportit löytyvät vesien-
suojeluyhdistyksen verkkosivulta www.
vantaanjoki.fi: Julkaisu 89/2021, Vantaan-
joen PFAS-hanke Loppuraportti ja Julkaisu 
90/2022, KasviHAVA-hanke - Haitta-ainei-
den pidättyminen hulevesialtaissa.

PFAS-yhdisteiden esiintyminen ja kul-
keutuminen pohjavedessä taajamatoimin-
tojen vaikutusalueella -hanke on käynnis-
sä oleva tutkimushanke, jonka rahoittajina 
toimivat K.H. Renlundin säätiö ja Uuden-
maan ELY-keskus. Hankkeen loppuraport-
ti julkaistaan alkuvuonna 2023 VHVSY:n 
kotisivuilla.

Heli Vahtera, Jari Männynsalo,
Harri Turtiainen

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry
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Ihmisten ja muiden selkärankaisten eläin-
ten suolistosta päätyy sekä tautia aiheut-
tavia että normaaliin suolistoflooraan kuu-
luvia mikrobeja luonnonvesiin jätevesien, 
hulevesien ja maatalouden valumavesien 
mukana (Tiwari ym. 2021). Lisäksi luon-
nonvedet sisältävät itsessään erilaisia ym-
päristön omia mikrobeja, jotka suotuisissa 
olosuhteissa voivat lisääntyä merkittävästi 
ja heikentää veden laatua.   

Vaan onko yhdyskuntien jäteveden-
puhdistamojen aiheuttama mikrobiologi-
nen kuormitus merkittävämpää kuin esi-
merkiksi maatalouden? Kanta-Hämeessä 
toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, 
että ainakin uimarannalla yhdyskuntien 
jätevesipäästöistä aiheutuu enemmän 
kuormitusta kuin eläintilojen valumave-
sistä. Suolistoperäisiä mikrobeja havaittiin 
merkittävästi jätevesien purkupisteiden 
läheisyydessä, mutta purkualueilla jäte-
vesikuormitus laimeni tehokkaasti (Val-
kama 2022). Kryptosporidioosi – nouseva 
zoonoosiuhka nautakarjoissa -hankkeessa 
todettiin nautatilojen valumavesien mu-
kana päätyvän ulosteperäistä kuormitusta 
yleisesti vesistöihin, sisältäen mahdolli-
sesti myös Cryptosporidium -alkueläimen 
ookystia (Ruokavirasto 2022). Maatalou-
den päästöjen merkitystä selvitetään myös 
käynnissä olevassa RANTALAIDUN-hank-

Olisi huojentavaa, jos järvi- ja 
jokivesiä olisi mahdollista käyt-
tää aina ilman huolta terveyshai-
toista, kuten Suomen Maabrän-
dityöryhmä esitti vuonna 2010. 
Useimmat makeat luonnonve-

det ovat laadultaan turvallisia 
virkistyskäyttöön (vesiurheilut, 
kalastus, uiminen) tai maatalou-
den kasteluvedeksi. Luonnonve-
sien käyttöä juomavetenä ilman 
puhdistamista ei voi suositella 

siinä esiintyvien ihmisille tautia 
aiheuttavien mikrobien takia. 
Tässä artikkelissa käsittelemme 
sitä, millä tavoin erilaiset mikro-
bit voivat vaikuttaa luonnonvesi-
en turvalliseen käyttöön.

keessa, jossa tutkitaan päätyvätkö meren-
rannan lähistöllä laiduntavien nautojen 
ja lampaiden lannan mikrobit vesistöihin. 
Hankkeen tuloksien odotetaan valmistu-
van vuoden 23 aikana (https://rantalai-
dun.luke.fi/).  

Mikrobit vesistöissämme 

Luonnonvesissä esiintyy runsaasti erilai-
sia terveydelle haitallisia taudinaiheutta-
jamikrobeja. Yleensä niiden määrät ovat 
kuitenkin pieniä, jolloin niiden analysointi 
voi olla haastavaa ja joskus jopa mahdo-
tonta. Tämän vuoksi luonnonvesien suolis-
toperäistä saastumista seurataan analysoi-
malla niin sanottuja indikaattoribakteereja 
eli Escherichia coli -bakteeria ja suolisto-
peräisiä enterokokkeja, joiden analysointi 
on yksinkertaisempaa ja kustannustehok-
kaampaa kuin taudinaiheuttajamikrobien.  
Indikaattoribakteereita päätyy vesistöihin, 
kun tasalämpöiset eläimet, ihminen mu-
kaan luettuna, erittävät niitä ulosteissaan.

Uimavesille sekä kasteluun käytettävil-
le vesille on asetettu raja-arvot sallituil-
le indikaattoribakteerien lukumäärille. 
Esimerkiksi yleisten uimarantojen osalta 
yksittäisessä sisämaan uimarantavesinäyt-
teessä Escherichia coli -bakteeria saa olla 
korkeintaan 1 000 pmy/100 ml ja suolis-

toperäisiä enterokokkeja 400 pmy/100 ml 
(STM 2008). Talousvesien mikrobiologista 
laatua arvioidaan tiukemmilla laatukritee-
reillä. Vaikka raakavesissä olisikin E. coli 
- ja enterokokkibakteereita, ei niitä enää 
talousvesissä saa olla mitattavissa (raja-
arvo: 0 pmy/100 ml, STM 2015). On hyvä 
muistaa, että vesistöissä voi esiintyä terve-
ydelle haitallisia taudinaiheuttajamikrobe-
ja, vaikka indikaattoribakteerien lukumää-
rät olisivatkin alhaisia.

Luonnonvesissä voi esiintyä monia ter-
veydelle haitallisia viruksia, bakteereita 
ja alkueläimiä. Terveyshaitoissa voidaan 
huomio kohdistaa muutamaan keskei-
seen vesivälitteiseen suolistoinfektioita 
aiheuttavaan mikrobiin. Niin juoma- kuin 
uimavesiepidemioiden osalta merkittävin 
terveysriski liittyy noroviruksiin. Ne ovat 
pääsääntöisesti ihmisvälitteisiä taudin-
aiheuttajia, jotka aiheuttavat infektioita 
hyvin pieninä pitoisuuksina (THL 2022a). 
Lisäksi norovirukset säilyvät infektiivisinä 
monia bakteereita paremmin ja niitä esiin-
tyy usein myös luonnonvesissä (Kauppi-
nen ym. 2014; Valkama 2022). Uudem-
pana uhkana ovat norovirusten lähisukua 
olevat sapovirukset, jotka käyttäytyvät ve-
siympäristössä kuten norovirukset. 

Kampylobakteerit ovat toiseksi tärkein 
erityisesti talousveden välityksellä vatsa-

Haitalliset mikrobit voivat 
heikentää järvi- ja jokivesien 
laatua
Kuvat: Tarja Pitkänen



19

Viitteet
• Hokajärvi A-M, Pitkänen T, Siljanen HMP, Nakari U-M, Torvinen E, Siitonen A and Miettinen IT. 2013. Occurrence of thermotolerant Campylobacter 
spp. and adenoviruses in Finnish bathing waters and purified sewage effluents. Journal of Water and Health.11.1: 120-134.
• Kauppinen a and Al-Hello H and Zacheus O and Kilponen J,Maunula L ,Huusko S, Lappalainen M, Miettinen I, Blomqvist S and R Rimhanen-Finne. 
2017. Increase in outbreaks of gastroenteritis linked to bathing water in Finland in summer 2014. Eurosurveillance, 22, 30470 
• Ruokavirasto. 2022. Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka nautakarjoissa -hanke. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/tieteellinen-tutkimus/
tutkimushankkeet/kaynnissa /ihmisten-elainten-ja-kasvien-terveys-ja-hyvinvointi/elainten-vaikutus-ihmisten-terveyteen/kryptosporidioosi--nouseva-
zoonoosiuhka-nautakarjoissa-krypto/)  
• Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 2008. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. 
177/2008.Helsinki
• Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
17.11.2015/1352
• Suominen KA,  Bjorkstrand M, Ollgren K , Autio TJ and R Rimhanen-Finne. 2022. Cryptosporidiosis in Finland is predominantly of domestic origin: 
investigation of increased reporting, 1995–2020. Infectious Diseases,  DOI: 10.1080/23744235.2022.2136749
• THL 2022a. Taudit ja taudinaiheuttajat A–Ö. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o.
• THL. 2022b. Uimarantojen vesi. https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/uimarantavesi.
• Tiwari, A., Hokajärvi, AM., Domingo, J.S. et al. 2021. Bacterial diversity and predicted enzymatic function in a multipurpose surface water system – 
from wastewater effluent discharges to drinking water production. Environmental Microbiome 16, 11. 
• Valkama K. 2022. Jätevesien ja valumavesien aiheuttamat vesivälitteiset infektioriskit pintavesissä. Opinnäytetutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio.

tauteja aiheuttava mikrobi. Niiden mer-
kitystä lisää se, että niitä esiintyy ihmis-
ten lisäksi laajasti myös monen eläimen 
suolistossa. Lisäksi ne ovat zoonoottisia 
eli eläimistä ihmisiin tarttuvia taudinai-
heuttajamikrobeja. Suomessa yleisimmin 
esiintyviä kampylobakteerilajeja ovat 
Campylobacter jejuni ja Campylobacter 
coli. Kampylobakteeri-infektioiden aihe-
uttamia oireita ovat vatsakipu, ripuli ja 
kuume (THL 2022a). Näiden bakteerien 
esiintyminen on yleistä luonnonvesissä 
niin Suomessa kuin muualla maailmalla 
(Hokajärvi ym. 2013, Valkama 2022).

Uudempi, vesiturvallisuutta uhkaava 
tekijä on Cryptosporidium-alkueläin, jon-
ka aiheuttamat vatsataudit eli kryptospo-
ridioosit, ovat lisääntyneet merkittävästi 
viime vuosina (Suominen ym. 2022). 
Cryptosporidium-alkueläimien tiedetään 
aiheuttaneen esimerkiksi Ruotsissa laa-
joja vesiepidemioita. Suomi on kuitenkin 

vielä Cryptosporidiumin aiheuttamalta 
vesivälitteiseltä epidemialta välttynyt.  
Terveydensuojeluviranomaisten kannat-
taa kuitenkin varautua siihen, että myös 
alkueläimet voivat aiheuttaa vesivälitteisiä 
epidemioita Suomessa.

Kuinka välttyä vesivälitteisiltä 
infektioilta?

Hyvä neuvo välttää vatsatauti on olla juo-
matta käsittelemättömiä luonnonvesiä. 
Vesilaitokset, jotka käyttävät luonnonve-
siä talousveden valmistukseen, puhdista-
vat raakavesiä muun muassa saostuksen 
ja desinfioinnin avulla. Tällöin juomavesi 
täyttää laatumääräykset ja -suositukset.  

Suurin osa Suomen uimarannoista luo-
kitellaan uimavesien osalta erinomaisiksi.  
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset 
valvovat uimavesien laatua kesä-elokuun 
aikana noin kerran kuukaudessa kerätyillä 

näytteillä. Niistä analysoidaan suolistope-
räistä saastumista kuvaavat E. coli -bak-
teeri ja suolistoperäiset enterokokit, joiden 
perusteella uimaveden laatu luokitellaan 
4-osaisella uimavesiluokituksella (THL 
2022b). Uimareiden kannattaa välttää ke-
säkuumalla ruuhkaisia uimarantoja. Myös 
veden nielemistä tulee välttää uimisen yh-
teydessä. 

Ilkka T. Miettinen, johtava asiantuntija*
Kristiina Valkama, tutkija *

Anna-Maria Hokajärvi, 
laboratoriokoordinaattori* 

Tarja Pitkänen, johtava asiantuntija*, 
apulaisprofessori**

*Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
Vesimikrobiologian laboratorio, Kuopio

** Helsingin yliopisto
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Elintarvikeprojektin suunnittelutyö 
aloitetaan yleensä suunniteltua to-
teuttamisvuotta edeltävänä syksy-
nä selvittämällä kiinnostuneiden 
valvontayksiköiden osallistumis-
halukkuutta. Terveysvalvonnalle 
esitetään aihe, jota tulevana vuon-
na tullaan selvittämään sekä yk-
sikkökustannukset. Myös terveys-
valvonnan puolelta on tullut hyviä 
ideoita projektien aiheiksi. Aiheena 
on yleensä tietty elintarvikeryhmä, 
jonka laatu selvitetään laboratorio-
analyyseillä. Tavoitteena on valita 
teema siten, että projekti tuottaa 
tietoa, jota terveysvalvonnalle ei 
kerry tarpeeksi tavanomaisesta 
valvontaan tai omavalvonnan seu-
rantaan liittyvästä näytteenotosta. 
Projektin julkistaminen riittävän 
ajoissa on tärkeää, jotta osallistujat 
pystyvät budjetoimaan riittävän ra-
hamäärän tulevalle vuodelle. 

Yleensä tiedot tulevan vuoden 
projektiin osallistuvista valvon-
tayksiköistä on saatu kasattua lop-
puvuonna. Tavoitteena on koota 
mahdollisimman laaja määrä näyt-
teenottokohteita, jotta saadaan 
mahdollisimman hyvä yleiskuva 
tutkittavasta asiasta osallistuvien 
valvontayksiköiden alueella. On 
myös tärkeää sopia näytteenoton 
yhteydessä kirjattavat taustatiedot, 
esimerkiksi elintarvikkeiden läm-
pötilat tai säilytysolosuhteet, joita 
voidaan käyttää hyväksi tulosten 
tulkinnassa. Osallistujilta pyyde-
tään lisäksi lupa käyttää heidän 
toimittamiensa näytteiden tuloksia 
kaikille osallistujille toimitettavas-
sa yhteenvedossa. 

Varsinainen tutkimusprojekti 
aloitetaan seuraavana vuonna sopi-
malla määräaika, milloin näytteen-
otto tulee tehdä sovitun tyyppisistä 
näytematriiseista ja milloin näyt-
teet tulee toimittaa laboratorioon. 
Näytteenotosta ovat vastanneet 
pääsääntöisesti terveystarkastajat, 
mutta myös laboratorio pystyy tar-
vittaessa tarjoamaan myös näyt-
teenottopalvelut.

Laboratoriossa näytteistä mää-
ritetään ennalta sovitut analyy-
sit. Analyysitulokset lähetetään 
valmistumisen jälkeen näytteen 
toimittaneelle taholle. Projektin 
tuloksista laaditaan laajempi yh-
teenvetoraportti kaikkien tulosten 
valmistuttua. Yhteenvedossa ver-
taillaan esimerkiksi eri alueiden 
tuloksia, mutta tarkemmat näyt-
teenottopaikat jäävät vain näytteen 
ottaneen yksikön tietoon. 

Laboratorio ympäristö-
terveyden tukena 
valvontatyössä
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratorio, joka tekee 
paljon vesitutkimuksia, on laajentanut repertuaariaan myös esi-
merkiksi kunnan terveysvalvonnalle tarjottaviin elintarviketut-
kimuksiin.  Näin pystymme hyödyntämään kapasiteettiamme ja 
palvelemaan aluettamme entistä tehokkaammin.  

Laborantti Anne Karppinen valmistelee kasvatusmaljoja 
elintarvikenäytteitä varten. Kuva: Jukka Hartikainen
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Projektin tarkoituksena oli selvittää asiakkaille tarjottavan 
valmiin kebabin ja keitetyn riisin laatua tarjoilupaikoissa ja 
verrata laboratoriotuloksia ruokien käsittelystä saatuihin tie-
toihin. Mukaan projektiin saatiin kolme laajasti Savo-Karjalan 
ja Kainuun alueella toimivaa ympäristöterveydenhuollon or-
ganisaatioita. Riisinäytteitä tutkittiin yhteensä 59 kappaletta 
ja kebabeja 67 kappaletta. 

Näytteet tutkittiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n 
laboratorioissa Kuopiossa ja Joensuussa. Analyyseissä käytet-
tiin seuraavia menetelmiä:

• Aerobiset mikro-organismit (riisi ja kebab): ISO 4833-
1:2013. Tulos antaa yleiskuvan tuotteen säilytyksen onnistu-
misesta. 

• Bacillus cereus -ryhmän bakteerit (riisi ja kebab): NMKL 
67:2010. Bacillus cereus -ryhmän bakteerit muodostavat iti-

öitä. Niitä esiintyy sekä riisissä että lihassa ja itiöitä jää usein 
kypsennyksessäkin henkiin, ja liian pitkään lämpimässä ol-
lessa ne alkavat lisääntyä. Yleinen, toksiineja tuottava ruoka-
myrkytysbakteeri, jonka infektiivinen annos on 100 000 pmy, 
mutta pienemmätkin pitoisuudet voivat aiheuttaa ruokamyr-
kytyksen. 

• Enterobakteerit (kebab): NMKL 144:2005. Enterobakteerit 
tuhoutuvat herkästi kuumennettaessa, joten niiden esiinty-
minen kertoo yleensä kypsennyksen jälkeisestä kontaminaa-
tiosta, joissain tapauksissa heikosta kypsennyksestä. Entero-
bakteerien esiintyminen voi olla terveysriski, sillä ryhmään 
kuuluu harmittomien bakteerien lisäksi myös muun muassa 
E.coli ja Salmonella. 

• Staphylococcus aureus (kebab): ISO 6888-2:1999,Amend. 
1:2003. Kertoo lähinnä käsittelyhygieniasta. Toksiineja tuot-
tava ruokamyrkytysbakteeri.

Riisinäytteissä 59 näytteestä suurin osa 
oli hyviä, mutta joukossa oli kahdeksan 
välttävää ja seitsemän huonoa. Huoles-
tuttavaa tuloksessa on, että B.cereuksen 
määrät olivat huonoissa näytteissä todella 
suuria. Jos infektiivisenä annoksena pide-
tään 100 000 pmy:ä, osassa näytteitä tämä 
määrä saadaan jo alle 100 grammasta.

Kebabin osalta 67 näytteestä suurin osa 
oli hyviä, mutta joukossa oli yhdeksän vält-
tävää ja viisi huonoa. Käsittelyhygieniasta 
voidaan yleisesti todeta, että mistään näyt-
teestä ei löydetty S.aureusta, mutta ente-
robakteereita oli joissain näytteissä, yh-
dessä jopa yli ohjearvon M=1000 pmy/g 
(”huono”), kahdessa yli ohjearvon m=100 
(”välttävä”). Mikrobien kokonaismäärä ja 

Bacillus cereus, jotka kertovat enemmän 
säilytyksen onnistumisesta, olivat ylei-
sempiä ongelmia. Myös kebabeista löytyi 
näytteitä, joiden B.cereus-tiheydet olivat 
hyvin suuria. Tulosten perusteella kypsinä 
ostetut lihat olivat parempilaatuisia kuin 
raakapakasteina ostetut, itse kypsennetyt. 
Kuten riisinkin, kebablihan säilytysajan pi-
tuudella oli suuri merkitys.

Suurin osa elintarvikeprojektiin saa-
duista näytteistä luokittui laadultaan hy-
viksi eli riiseistä 75% ja kebabeista 79%. 
Toisaalta sekä riisistä että kebabista löytyi 
huonoimmista näytteistä Bacillus cereus 
-ryhmän bakteereita määriä, joista saat-
taa seurata ruokamyrkytyksiä. Huonon tai 
välttävän arvion aiheutti useimmiten aero-

bisten mikrobien korkea kokonaismäärä, 
muutamissa kebabeissa enterobakteerit. 
S.aureusta ei todettu yhdessäkään näyt-
teestä.

Odotetusti säilytyslämpötila ja -aika 
vaikuttivat näytteiden laatuun, vaikkakin 
kebabin kohdalla lämpötilan merkitys ei 
ollut yhtä selvästi havaittavissa kuin riisil-
lä. Kebabilla valmistustapa vaikutti: kyp-
sinä ostetut lihat olivat parempilaatuisia 
kuin itse kypsennetyt.

Jukka Hartikainen, Marja Aittamaa
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Laborantti Helena Valta laskee mikrobipesäkkeiden lukumäärää.
Kuva: Jukka Hartikainen

Kasvatusmaljoilta löytyy usein monentyyppisiä mikrobeja.
Kuva: Jukka Hartikainen

Esimerkkicase: 
Riisi ja kebab tarjoilupaikoissa -projekti 2021
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Kalojen sisältämä elohopea on merkittävä 
ongelma monissa Suomen järvissä. Eloho-
pean haitalliset vaikutukset ovat kiistatto-
mat ja raja-arvot ylittyvät yleisesti. 

Suomen järvien elohopeaongelma on 
suurelta osin peräisin maamme rajojen 
ulkopuolelta. Järviemme valuma-alueita 
ovat kuormittaneet elohopealla jo vuosi-
kymmenien ajan kaukokulkeumat, joita 
on aiheuttanut fossiilisten polttoaineiden 
käyttö; fossiilisissa polttoaineissa on epä-
puhtautena elohopeaa. Myös paikallisen, 
ilmaperäisen kuormituksen merkitys voi 
olla suuri esimerkiksi kaupunkien läheisyy-
dessä.  Maaperästä elohopea vapautuu hil-
jalleen vesistöihin. Monet valuma-alueella 
tehtävät toimenpiteet, kuten ojitukset ja 
maanmuokkaus, voivat suurentaa järvien 
elohopeakuormaa tuntuvasti (kuva 1). 

Elohopeaseuranta Suomessa

Ympäristöhallinto seuraa ahvenen eloho-
peapitoisuuksia järvissä, jotka kuuluvat 
vesienhoidon suunnittelun piiriin. Seu-
rannan tavoitteena on vesien kemiallisen 
tilan luokittelu. Kullekin järvityypille on 
määritetty tiettyjen haitallisten aineiden 
– yhtenä ahvenen elohopeapitoisuus – ym-
päristönlaatunormi. Jos yhdenkin aineen 
ympäristönlaatunormi ylittyy, on järvi ke-
miallisen tilan luokassa ”hyvää huonom-
pi”. Muussa tapauksessa se on luokassa 
”hyvä”. Ahvenen elohopean ympäristön-
laatunormi on järvityypistä riippuen 0,2-

Nykyiset standarditutkimukset eivät aina anna 
riittävän tarkkaa kuvaa järven elohopeatilanteesta.  
Riskikohteiden  selvittäminen on tärkeää; lisäksi 

tarvittaisiin tietoa myös järvistä, joissa kalansyön-
tiä ei tarvitse turhaan vältellä.

0,25 mg/kg 15-20 cm pituisissa kaloissa. 
Seurantaan pyritään saamaan kustakin 
järvestä vähintään 10 tämänkokoista ah-
venta. 

Vesienhoidon suunnitteluun kuuluvista 
järvistä on toistaiseksi elohopean suhteen 
tutkittu vain pieni osa, ja muiden järvi-
en kemiallisen tilan luokittelu on tehty 
asiantuntija-arvion perusteella. Tällöin on 
yleisten riippuvuuksien perusteella oletet-
tu, että tietyissä järvityypeissä elohopean 
laatunormi ylittyy ja tietyissä alittuu. Kos-
ka yleisellä tasolla veden väri ja kalojen 
elohopeapitoisuus korreloivat positiivisesti 
keskenään, humusjärvissä ympäristön-
laatunormin on oletettu automaattisesti 
ylittyvän. Viimeaikaiset tutkimukset ovat 
kuitenkin osoittaneet, että nämä yleiset 
riippuvuussuhteet ovat aivan liian heikko-
ja toimiakseen luokittelun apuna. Lisäksi 
saattaa esiintyä suuria alueellisia eroja. 
Esimerkiksi Uudellamaalla melko laajas-
sa järvijoukossa veden värin ja ahvenen 
elohopeapitoisuuden välillä ei ollut min-
käänlaista riippuvuutta (kuva 2) ja valta-
osa pelkän asiantuntija-arvion perusteella 
luokitelluista järvistä oli päätynyt väärään 
luokkaan (Malinen & Marttila 2018). Li-
säksi on havaittu, että hyvinkin suppealla 
alueella sijaitsevien järvien kalojen eloho-
peapitoisuus voi vaihdella todella paljon. 
Vedenlaatumuuttujien lisäksi kalojen elo-
hopeapitoisuuksiin vaikuttavat monet vai-
keasti mitattavat tekijät, kuten ravintover-
kon rakenne ja kalaston tiheys. Näin ollen 

todellisille elohopean mittaustiedoille on 
suuri tarve.

 
Riittääkö kymmenen standardi-
kokoista 15-20 cm ahventa?

Elohopea kerääntyy kalaan pääasiassa 
ravinnon kautta. Eri ravintokohteiden 
elohopeapitoisuudet vaihtelevat suures-
ti. Ahven on kaikkiruokainen kala, joka 
tyypillisesti siirtyy kalaravinnon käyttöön 
juuri 15-20 cm pituudessa. Käytännössä 
tässä kokoluokassa on usein ahvenia, jot-
ka ovat syöneet pääravintokohteenaan 
joko eläinplanktonia, pohjaeläimiä tai ka-
loja. Tämä aiheuttaa niin suurta vaihtelua 
ahvenen elohopeapitoisuuksiin, että kym-
menen ahvenen otoskoko on usein aivan 
liian pieni. Lisäksi joissakin järvissä juuri 
näitä 15-20 cm ahvenia on vähän, eikä 
niitä onnistuta saamaan kymmentä yksi-
löä. Käytännössä tällaisissa tapauksissa 
standardikokoisia pienempiä ja suurem-
pia ahvenia ei ole yleensä hyödynnetty, 
jolloin aineisto on jäänyt suppeaksi. Tämä 
on tehnyt seurannasta varsin tehotonta. 
Koska kuitenkin tiedetään, että elohopea-
pitoisuus lisääntyy kalan koon kasvaessa, 
voitaisiin hyödyntää myös pienempiä ja 
suurempia ahvenia ja laskea regressiosuo-
ran perusteella ahvenen keskimääräinen 
elohopeapitoisuus esimerkiksi 17,5 cm:n 
pituudessa (kuva 3). Tällöin pystyttäisiin 
hyödyntämään kaikenkokoiset kalat ja to-
dennäköisesti monissa tapauksissa saatu 

Kalojen elohopeaseurannassa 
olisi kehitettävää

Kuva1. Pikku-Kairi Vihdissä on esimerk-
ki pikkujärvestä, jossa avohakkuu kattaa 
suuren osan järven valuma-alueesta. 
Kuva: Mika Vinni.
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tulos olisi luotettavampi kuin standardiko-
koisten elohopeapitoisuuksien keskiarvo.

Suurempien kalojen 
hyödyntäminen toisi lisäarvoa 
seurannalle

Ympäristöhallinnon elohopeaseuranta on 
suunniteltu vesien kemiallisen tilan luokit-
telua varten. Usein tulee kuitenkin vastaan 
ranta-asukkaan esittämä kysymys: kuinka 
usein mökkijärveni kaloja voi syödä? Eu-
roopan elintarvikeviranomainen on mää-
rittänyt elohopealle enimmäissaantirajan 
(EFSA 2012). Jos kalojen elohopeapitoi-
suus tunnetaan, voidaan laskea, kuinka 
usein kaloja voidaan turvallisesti syödä. 
Mutta useimmiten kalastajat ovat kiinnos-
tuneita huomattavasti suuremmista ka-
loista kuin standardikokoisista ahvenista. 
Jo pelkästään edellä kuvattu menetelmä, 
jossa hyödynnetään kaikenkokoisia ah-
venia, toisi seurannalle huomattavaa li-
säarvoa. Tällöin seuranta palvelisi vesien 
kemiallisen tilan luokittelun lisäksi myös 
kalansyönnin turvallisuudesta kiinnostu-
neita ihmisiä ja terveysviranomaisia. Esi-
merkiksi Ridasjärven tapauksessa (kuva 
3) elohopean ympäristönlaatunormi ei 
ylity, mutta suuria ahvenia (> 30 cm) 
voidaan kuitenkin syödä turvallisesti vain 
keskimäärin noin kerran viikossa. 

Kaikkein korkeimmat elohopeapitoi-
suudet havaitaan tyypillisesti hauissa. Ylei-
senä kalastuskohteena se onkin tärkein laji 
arvioitaessa kalansyönnin turvallisuutta. 
Ahvenen elohopeapitoisuus kyllä korreloi 
hauen elohopeapitoisuuden kanssa suu-
rissa aineistoissa, mutta tarkempi, järvi-
kohtainen arviointi hauen elohopeapitoi-
suudelle on ahvenaineiston perusteella 
hyvin epävarmaa. Haukien saatavuus on 
usein heikompi kuin ahvenen, mutta toi-
saalta selvänä petokalana sen ravinnon 
elohopeapitoisuus ei vaihtele niin paljon 
kuin ahvenella. Tämän johdosta hauki-
en elohopeapitoisuuden vaihtelu on vä-
häistä (kuva 4) ja tarvittava yksilömäärä 
pieni. Aikaisemmin Suomessa käytettiin-
kin seurantakalana juuri haukea. Sitten 
ympäristönlaatunormi määritettiin vain 
ahvenelle ja ympäristöhallinnon seuran-
nassa keskityttiin siihen. Tällöin kuitenkin 
menetettiin kalastajien kannalta kaikkein 
kiinnostavin tieto – kalastuksen kohteena 
olevien kalojen elohopeapitoisuudet. Hau-
en palauttaminen seurantaan toisi paljon 
lisäarvoa. Kalansyöntinsä turvallisuudesta 
kiinnostuneiden ihmisten lisäksi tuloksia 
varmasti arvostaisivat niin kuntien ter-
veysviranomaiset kuin valtakunnallisista 
kalankäyttösuosituksista vastaava Ruoka-
virasto.

Järvikohtaisille elohopea-
tiedoille on tarvetta

Vesien kemiallisen tilan luokittelun lisäk-
si järvikohtaisia elohopeatietoja tarvitaan 
kalaa syövien ihmisten elohopeansaannin 
rajoittamiseen turvalliselle tasolle. Kala on 
yleisesti ottaen terveellistä ravintoa, mutta 
elohopean enimmäissaantisuositus ei saisi 
ylittyä. Järvikohtainen vaihtelu elohopea-
pitoisuuksissa on suurta. Vaikka riskijär-
vien kalojen syöntiä olisi hyvä rajoittaa, 
monien järvien kaloja voidaan syödä huo-
letta. Riskijärvien selvittäminen olisikin 
tärkeää. Toisaalta on tärkeää saada tietoa 
siitä, millä järvillä elohopeapitoisuudet 
ovat alhaisia, etteivät järvellä kalastavat 
turhaan välttele kalan syöntiä. Muuten voi 
käydä niin, että kalan sijasta syödäänkin 
esimerkiksi makkaraa, mikä johtaa var-
masti terveyden kannalta heikompaan 
lopputulokseen!

Tommi Malinen, KVVY Tutkimus Oy

Kuva 2. Veden 
väriluvun 
ja ahvenen 
elohopeapitoi-
suuden välinen 
riippuvuus 
Uudenmaan 
järvien aineis-
tossa (Malinen 
& Marttila 
2018).

Kuva 3. Hyvinkään Ridasjärven 
ahvenen pituuden ja elohopeapitoi-
suuden välinen riippuvuus. Havain-
not on merkitty sinisillä ympyröillä 
ja sovitettu regressiosuora mustalla 
katkoviivalla. Lisäksi on esitetty 17,5 
cm:n ahvenen keskimääräisen elo-
hopeapitoisuuden arviointi sinisellä 
katkoviivalla. Ridasjärven näytteessä 
oli ainoastaan kaksi standardiko-
koista ahventa, mutta tätä pienem-
pien ja suurempien kalojen avulla 
saatiin hyvä arvio kemiallisen tilan 
luokitteluun. 

Kuva 4. Espoon Ruuhijärven 
hauen pituuden ja elohopeapi-
toisuuden välinen riippuvuus. 
Ruuhijärvi on hyvä esimerkki 
järvestä, jossa haukiyksilöiden 
välinen elohopeapitoisuuden 
vaihtelu on vähäistä.

Lähteet
EFSA Panel on Contaminants in the 
Food Chain (CONTAM) 2012; 
Scientific opinion on the risk for public 
health related to the presence of mercury 
and methylmercury in food. 
EFSA Journal 10(12): 2985. 241 s. 
Malinen, T. 2022: Hyvinkään järvien 
ahventen elohopeapitoisuus vuosina 
2017-2021. Tutkimusraportti. 
Helsingin yliopisto, Lammin Biologinen 
asema ja KVVY Tutkimus Oy. 
10 s. + liite.
Malinen, T. & Marttila, J. 2018: Ahventen 
elohopeapitoisuus Uudenmaan j
ärvillä 2016-2018. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus. 
Raportteja 53/2018. 24 s.
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Vesien haitalliset aineet ovat pääsääntöi-
sesti peräisin meidän ihmisten toiminnas-
ta. Päälähteitä vesistöihin ja pohjavesiin 
ovat jätevedet yhdyskuntien ja teollisuu-
den puhdistamoilta, kaatopaikat, kaivok-
set, turvetuotanto, vesirakentaminen, hu-
levedet sekä ojavedet valuma-alueilta. 
Poikkeus- ja onnettomuustilanteissa pääs-

Vesien haitallisia aineita 
voidaan mitata 
ekotoksisuustesteillä
Ekotoksisuustesteillä myrkyllisyydestä saadaan havain-
nollisia tuloksia nopeasti ja kustannustehokkaasti.

töt voivat olla yhtäkkiä suuria ja aiheuttaa 
tällöin välitöntä haittaa veden käyttöön ja 
vesieliöille. 

Haitallisilla aineilla on 
vaikutuksensa

Osa haitta-aineiden vaikutuksista voi nä-

kyä heti ja osa vasta vuosikymmenten 
päästä, kun aineet ovat rikastuneet ravin-
toketjuissa. Kun vesistössä on riittäväs-
ti erilaisia haitta-aineita yhtä aikaa, voi 
haitta-aineilla olla myös yhdistelmävaiku-
tuksia. Eliölajien herkkyys haitta-aineille 
myös vaihtelee; osa eliölajeista on herkkiä, 
kun taas toiset lajeista sietävät enemmän. 
Mikäli herkemmät lajit katoavat muuttuu
koko vesiekosysteemin eliörakenne, joka 
vaikuttaa monin eri tavoin vesistöjen ti-
laan. Ekotoksikologisissa tutkimuksissa 
haitallisilla aineilla on havaittu olevan 
myös vaikutuksia eliöiden ja esimerkiksi 
kalojen lisääntymiseen. Lisäksi eliöiden 
nuoruusvaiheet, kuten esimerkiksi kalojen 
mätimunat, voivat olla herkempiä haitta-
aineiden vaikutuksille kuin eliöiden ai-
kuisvaiheet.

Vaarallisille ja haitallisille 
aineille on ympäristölaatu-
normeja 

Tutkimustietoon perustuen haitta-aineille 
on määritelty erilaisia ympäristölaatunor-
meja eli raja-arvoja. Näistä on säädetty 
EU:n lainsäädännössä ja nämä direktiivit 
ohjaavat kansallista lainsäädäntöämme. 
Suomessa vaarallisista ja haitallisista ai-
neista on säädetty Valtioneuvoston ase-
tuksessa, johon voi tutustua tarkemmin 
osoitteessa: https://finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2006/20061022 . Asetuksen pohjalta 
Ympäristöministeriö on antanut ohjeistuk-
sen vaarallisten ja haitallisten aineiden 
huomioimiseen ympäristölupapäätöksissä, 
käyttö- ja päästötarkkailuissa sekä vesistö- 
ja pohjavesitarkkaluissa (Kangas 2018). 

Haitta-aineita tutkitaan 
vesistötarkkailuissa sekä 
erillisissä hankkeissa

Lainsäädäntö ja ohjeistus näkyvät toi-
minnanharjoittajien ympäristöluvissa ja 
lupapäätösten pohjalta tehdyissä tarkkai-
luohjelmissa, joissa onkin nykyisin otettu 
haitta-aineet huomattavasti aikaisempia 
vuosikymmeniä tarkemmin huomioon. 
Ympäristöntilaa valvova viranomainen voi 
myös erikseen määrätä haitta-ainepitoi-
suuksia selvitettäväksi, mikäli perusteet 
tähän ovat olemassa. 

Ympäristölupapäätöksiin perustuvissa 
velvoitetarkkailuissa tutkitaan pääasias-
sa haitta-aineiden pitoisuuksia vedessä, 

Heli Orakangas suodattaa 
nitrifikaatiotestinäytteitä 
analyysejä varten. Kuva: 
Mia-Maria Koski/ KVVY
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eliöissä ja pohjasedimenteissä. Tuloksia 
verrataan ympäristölaatunormeihin ja tar-
vittaessa muihin käytettävissä oleviin raja-
arvoihin. Tuloksia käytetään vesistön tila-
luokituksissa. Tulokset eivät kuitenkaan 
välttämättä anna aina suoraa tietoa siitä, 
ovatko mitatut haitta-ainepitoisuudet vaa-
raksi eliöille ja kaloille tai ovatko kalat 
syötäviä. Kun pitoisuustutkimusten rinnal-
la käytetään ekotoksisuustestejä, saadaan 
havainnollisia tuloksia tutkittavien ainei-
den myrkyllisyydestä.

Ekotoksisuustestit apuna 
vaikutusten arvioinnissa

Ekotoksisuustesteillä ja niitä laajemmilla 
ekotoksikologisilla tutkimuksilla voidaan 
tutkia haitta-aineiden välittömiä sekä pi-
dempiaikaisia eliöstö- ja ekosysteemivai-
kutuksia. Tutkimukset vaativat erityisosaa-
mista, kokemusta ja asiaan perehtyneitä 
asiantuntijoita.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu-
yhdistys ry:n omistamassa KVVY Tutkimus 
Oy:n laboratoriossa on ekotoksisuustestejä 
tehty jo usean vuosikymmenen ajan. Näis-
sä testeissä tutkitaan vesien ja vesiliuosten 
välittömiä sekä pidempiaikaisia vaikutuk-
sia eri eliöryhmiin. Testit antavat havain-
nollisia ja yleistajuisia tuloksia testattavien 
aineiden vaikutuksista. 

Näillä ekotoksisuustesteillä voidaan 
selvittää yksittäisten yhdisteiden lisäksi 
aineiden mahdollisia yhteisvaikutuksia. 
Ekotoksisuustestit ovatkin erittäin käyttö-
kelpoisia selvitettäessä esimerkiksi jäteve-
sien ja niiden sisältämien haitta-aineiden 
vaikutuksia vesiympäristöön. 

Ekotoksisuustesteinä on KVVY:n labora-
toriossa käytetty valobakteeri- ja vesikirp-
putestiä, levän kasvunestymistestiä sekä 
jätevedenpuhdistamoiden aktiivilietteen 
nitrifikaation estymistestiä. Testituloksiin 
saadaan lisää luotettavuutta, kun näytet-
tä testataan useammalla eri testillä saman 
aikaisesti. Testeillä voidaan selvittää myös 
näyteaineiden haitattomia pitoisuuksia.

Vesikirput ja levät yleisimmin 
käytettyjä ekotoksisuustestejä 

Vesikirpputestissä testieliönä käytetään 
Daphnia magna -vesikirppulajia, jonka on 
havaittu olevan riittävän herkkä laji erilai-
sille ympäristömuutoksille. Vesikirput ovat 
vesiekosysteemissä yksi eläinplanktonin 
yleisimmistä ryhmistä ja ravintoketjun al-
kupään niin sanottuja primaarikuluttajia. 
Testiä varten vesikirput kasvatetaan nii-
den lepomunista, joita on kaupallisestikin 
saatavissa. Kasvatusvaiheessa vesikirppuja 
ruokitaan erityisellä Spirulina-viherleväse-
oksella. Vastakuoriutuneet vesikirput altis-
tetaan tutkittavan aineen eri pitoisuuksil-
le. Yleisesti altistusaikana käytetään parin 
vuorokauden testiaikaa. Testin aikana ja 

Daphnia magna- testissä määritetään tutkittavan näytteen 24 h-EC50 (tai 
48 h-EC50) -arvo eli se näytteen pitoisuus, joka tekee puolet koe-eliöistä lii-
kuntakyvyttömiksi koeaikana.

sen jälkeen seurataan vesikirppujen liik-
kuvuutta, jonka perusteella voidaan tehdä 
johtopäätökset tutkittavan liuoksen mah-
dollisesta haitasta tai myrkyllisyydestä. 
Tarvittaessa vesikirpputestiä voidaan laa-
jentaa myös kroonisten pidempiaikaisten 
vaikutuksen testaamiseen.

Vesikirpputestien lisäksi yksi käyte-
tyimmistä ekotoksisuustesteistä on levän 
kasvunestymisen määritys, jossa käyte-
tään Pseudokirchnerialla subcapitata -vi-
herlevää. Ennen testiä yksisoluiset levät 
kasvatetaan kaupallisesta levätuotteesta. 
Noin kolmen vuorokauden testiaikana le-
väsoluja kasvatetaan tutkittavan aineen 
eri pitoisuuksissa ja levän kasvua seura-
taan määrittämällä spektrofotometrisesti 
näytteiden optista tiheyttä. Myrkylliset tai 
haitalliset vaikutukset estävät leväsolujen 
kasvua. 

Myrkylliset aineet himmentävät 
valobakteerit

Valobakteeritestissä käytetään meriympä-
ristössä yleistä Aliivibrio fischeri -bakteeri-
kantaa. Bakteeri tuottaa nimensä mukai-
sesti normaalin aineenvaihduntansa osana 
myös näkyvää valoa. Valontuoton heikke-
neminen tai estyminen kertoo tutkittavan 
näytteen aiheuttamasta häiriöstä baktee-
rin perusaineenvaihdunnassa. Testissä 
tämä bakteerikanta altistetaan eri pitoi-
suuksille tutkittavaa ainetta ja valon tuot-
toa mitataan luminometrillä puolen tun-
nin altistusajan jälkeen. Valontuotannon 
perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä 
tutkittavan aineen myrkyllisyydestä.

Haitta-aineet voivat heikentää 
jätevesien puhdistustulosta

Nykyaikaisessa jätevedenpuhdistuksessa 

on kemiallisia ja biologisia vaiheita. Hy-
vän puhdistustuloksen aikaansaamiseksi 
on erittäin tärkeässä roolissa biologi-
sen puhdistusvaiheen nitrifikaatio, jossa 
puhdistamolietteen bakteerit hapettavat 
pelkistyneitä typpiyhdisteitä nitriitiksi ja 
nitraatiksi. Mikäli tämä nitrifikaatio estyy 
esimerkiksi vaarallisista tai haitallisista ai-
neista johtuen, jää puhdistustulos heikok-
si. Tätä puhdistamolietteen nitrifikaatioky-
kyä ja sen mahdollista estymistä, voidaan 
testata laboratorion koeolosuhteissa. Muu-
tamien tuntien testiaikana puhdistamo-
lietettä altistetaan testattavalle näytteelle 
sen eri pitoisuuksissa ja testituloksien pe-
rusteella voidaan tehdä johtopäätökset ve-
sien ja jätevesien myrkyllisyydestä.

Ekotoksisuustesteillä saadaan 
havainnollisia tuloksia

”Olemme saaneet ekotoksisuustesteillä ha-
vainnollisia tuloksia nopeasti ja kustannus-
tehokkaasti eri päästölähteitä koskevissa 
tutkimuksissa. Mielestäni ekotoksisuustes-
tejä kannattaisikin hyödyntää ympäristö-
tutkimuksissa nykyistä enemmän”, kertoo 
KVVY Tutkimus Oy:n ekotoksisuustesteistä 
vastaava ympäristöasiantuntija Heli Ora-
kangas.

Jukka Mattila
toiminnanjohtaja, MMM

Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry

Viitteet
Kangas A., 2018. Vesiympäristölle vaaral-
lisia ja haitallisia aineita koskevan lain-
säädännön soveltaminen, Kuvaus hyvistä 
menettelytavoista. Ympäristöministeriön 
raportteja 19/2018.
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Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
selvitti PCDD/F- ja elohopea-
pitoisuuksia Kymijoen edustan 
pohjasedimenteissä.

Kymijoella, kuten muillakin puunjalos-
tusteollisuuden kuormittamilla vesistöillä 
elohopeaa päätyi jokeen tehtaiden käyttä-
mien putkistoiden limantorjunta-aineiden 
sekä tukkien homeenestoaineiden myötä. 
Isoksi päästölähteeksi paljastuivat kuiten-
kin klooritehtaat. Elohopeaa huuhtoutui 
runsaasti jäteveteen klooritehtaiden elekt-
rolyysikennoja puhdistettaessa. Puunja-
lostusteollisuus lopetti elohopean käytön 
vuonna 1968. Elohopean haitat oli tunnis-
tettu jo aiemmin, mutta elohopean käytös-
tä ei kuitenkaan vielä luovuttu (Nuorteva 
1976).

Kymijoki on tullut tunnetuksi erityises-
ti pohjasedimentin korkeista dioksiini- ja 
furaanipitoisuuksistaan. Kuusankosken 
klooritehtaan kupeessa toimi KY 5 –puun-
suoja-ainetta valmistanut tehdas vuosi-
na 1939-1984. KY 5:tä käytettiin lähinnä 
sahoilla, muualla kuin Kymijokivarressa, 
mutta laitteiden pesujen ja huoltojen yh-
teydessä PCDD/F -yhdisteitä päätyi Ky-
mijokeen. Suurin yksittäinen päästö oli 
tehtaan palo vuonna 1960, jolloin valmis-
ta KY 5 :tä päätyi jokeen ja tulipalon ai-
heuttama kuumuus todennäköisesti johti 
tuhoutuneen KY-5:n ja sen välituotteiden 
reaktioon, jolloin tehtaan kloorifenoleista 
muodostui dioksiineja. 

Dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (PCDD/F) 
sekä elohopean kulkeutuminen Kymijoesta 
Suomenlahteen on vähentynyt selvästi

Pitoisuudet Kymijoen 
edustan merialueen 
pohjasedimenteissä

Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta 
PCDD/F- ja elohopeapitoisuuksia Kymijo-
en edustan pohjasedimenteissä. Tutkimuk-
sen tavoitteena oli selvittää haitta-aineiden 
pitoisuuksien ja kulkeuman pitkän aikavä-
lin muutoksia. Tutkimusalueeksi valittiin 
Pyhtään Ahvenkoskenlahti, johon purkau-
tuvat Kymijoen läntisen päähaaran vedet. 
Alueelta on myös aiempia sedimenttitutki-
musten tuloksia, sillä 1990-luvulla toteu-
tetussa laajassa KYPRO-hankkeessa se oli 
yhtenä näytealueena. KYPRO-hankkeen 
tuloksiin yhdistettynä voitiin haitta-ainei-
den pitoisuuksista muodostaa aikasarjat 
aina 1930—luvun lopulta nykypäivään.

Ahvenkoskenlahden pohjasedimen-
tin elohopeapitoisuuden huippu ajoittui 
1960-luvun lopulle (Kuva 1). Tämän 
jälkeen pitoisuudet ovat laskeneet, mut-
ta lasku ei ole ollut tasaista. Nykyiset 
pintasedimentin pitoisuudet vastaavat 
aikasarjassa 1950-luvun tasoa. PCDD/F-
pitoisuuksien osalta huippu ajoittui elo-
hopeapitoisuuksiin nähden hieman myö-
hempään 1970-luvulle (Kuva 2). Nykyiset 
pintasedimentin pitoisuudet vastaavat 
1960-luvun alun tasoa.

 

Kokonaiskuormitus vuosien 
1937-2021 aikana

PCDD/F- ja elohopeayhdisteiden koko-
naiskuormaa arvioitiin vuosien 1937-2021 
välillä pitoisuusmallien (Kuvat 1 ja 2) sekä 
kulkeuma-arvioiden avulla. Raunio & It-
konen (2018) arvioivat Kymijoen eloho-
peakuorman olleen vuonna 2017 noin 27 
kg/vuosi. PCDD/F-yhdisteiden osalta kul-
keuma-arviona käytettiin Verta ym. (1999) 
esittämää arviota 250 g/vuosi (1990-luvun 
alussa). Arvioitu vuosikuorma kiinnitettiin 
vastaamaan saman vuoden (PCDD/F: vuo-
si 1990 ja elohopea: vuosi 2017) pitoisuut-
ta Ahvenkoskenlahden sedimentissä. Vuo-
sien 1937-2021 vastaavat vuosikuormat 
ennustettiin pitoisuusmallien (Kuvat 1 ja 
2) avulla. PCDD/F-yhdisteiden osalta arvio 
vuosien 1937-2021 kokonaiskuormasta oli 
15,7 kg (I-TEQ). Elohopean osalta vuosien 
1937-2021 kokonaiskuorma Kymijoelta 
rannikolle olisi vastaavasti 3860 kg.

PCDD/F- ja Hg-kulkeuman en-
nusteet

PCDD/F- ja elohopeapitoisuuksille muo-
dostettiin ennustavia malleja, jossa hyö-
dynnettiin sedimenttiprofiilin ajallisia 
muutoksia. PCDD/F-mallien perusteella 
Ahvenkoskenlahden sedimentin pitoisuu-
det tulevat laskemaan ajan myötä, kunnes 

Kymijoen Langinkoksi. Kuva: Pekka Vainio.

Kuva: Pekka Vainio.
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arviolta 2050-luvun lopulla saavutetaan 
kuormituksen taustataso (Kymijoen Py-
häjärvi: 0,45 ng/g). Tänä aikana PCDD/F-
kulkeuma Kymijoelta merelle olisi arviolta 
noin 2,7 kg (I-TEQ). Yhdistettynä tähän-
astiseen kuormitukseen (15,7 kg), on ko-
konaisarvio Kymijoen KY-5 -pohjaisesta 
PCDD/F-kuormasta 18,4 kg (I-TEQ).

Elohopean osalta mallit ennustivat pi-
toisuuksien pienenevän tulevina vuosina. 
Mikäli taustapitoisuutena käytetään Ky-
mijoen Pyhäjärven pintasedimentin pitoi-
suutta 1990-luvun alussa (0,1 mg/kg), 
tasaantuu kuormitus taustatasolle arviolta 
2040-luvulla. Nykyisen kulkeuman ollessa 
noin 27 kg/vuosi voi ennusteen toteutues-
sa elohopeakulkeuma Kymijoelta merelle 
olla tänä aikana noin 700 kg. Kiintoainee-
seen sitoutuneen elohopeakuorman voi-
daan arvioida olevan kokonaisuudessaan 
vajaa noin 4,5 tn. 

Yhteenveto

KYPRO-projektissa arviotiin Kymijokeen 
päätyneen PCDD/F-kuorman olleen noin 
16-21 kg (I-TEQ, Verta ym. 1999). Tämän 
työn arvio kokonaiskuormituksesta (18,4 
kg I-TEQ) oli siten hyvin linjassa aiempi-
en arvioiden kanssa. Arvion perusteella 

Kuva 2. PCDD/F -yhdisteiden summapitoisuus Ahvenkoskenlahden syvän-
nesedimentissä vuosien 1937-2021 välillä. Pisteet kuvaavat sedimentistä 
mitattuja pitoisuuksia ja sininen käyrä aikasarjaan sovitettua trendiä.
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noin 14 % kokonaiskuormasta olisi vielä 
Kymijoessa ja päätyisi tulevina vuosina ja 
vuosikymmeninä merelle. Kääntäen noin 
86 % kokonaiskuormasta olisi jo päätynyt 
Kymijoesta rannikolle. Osa jokeen pääty-
neestä kuormasta on hautautunut pysy-
västi jokisuvantojen syville ja pehmeille 
pohjille. PCDD/F-yhdisteiden hajoaminen 
syvällä sedimentissä on hyvin hidasta tai 
lähes olematonta (Rossi 2011), joten osa 
historiallisesta kuormasta tulee säilymään 
Kymijoessa.

Kymijoen alaosaan kohdistuneeksi teol-
lisuuden elohopeakuormitukseksi on ar-
vioitu yhteensä noin 31 tn metallista elo-
hopeaa vuodesta 1950 lähtien (Kokko & 
Turunen 1988). Kokonaiskuorma on ollut 
tätäkin suurempi. Tässä työssä Kymijoen 
arvioitiin kuljettaneen rannikolle vuosien 
1937-2021 aikana yhteensä vajaa 4000 kg 
kiintoaineeseen sitoutunutta elohopeaa. 
Tulevien vuosien aikana rannikolle arvoi-
tiin päätyvän historiallista kuormaa vielä 
noin 700 kg. Teollisuudesta Kymijokeen 
päätynyt elohopeakuormitus on todennä-
köisesti ollut liuenneessa muodossa, jol-
loin valtaosa kuormituksesta on päätynyt 
rannikolle ennen sitoutumista kiintoainek-
seen, mikä selittää erot kuormitusarviois-
sa. Kymijoen alaosan (Kouvola-merialue) 

Kuva 1. Elohopeapitoisuus Ahvenkoskenlahden syvännesedimentissä vuo-
sien 1937-2021 välillä. Pisteet kuvaavat sedimentistä mitattuja pitoisuuk-
sia ja sininen käyrä aikasarjaan sovitettua trendiä.

keskimääräinen viipymä on noin kolme 
vuorokautta ja elohopean sitoutuminen 
kiintoainekseen vie olosuhteista riippuen 
muutamasta päivästä pariin viikkoon. Elo-
hopean metyloituminen ja sitoutuminen 
eliöstöön on tapahtunut Kymijoen suvan-
noilla ja läpivirtausjärvillä sekä etenkin 
rannikolla. Kalojen elohopeapitoisuudet 
ovat laskeneet Pyhtään edustalla 1960-lu-
vun huippupitoisuuksista (2,5–5,8 mg/kg, 
Häsänen & Sjöblom 1968). Nykyisin Ky-
mijoen ja sen edustan merialueen haukien 
pitoisuudet ovat keskimäärin enää n. 0,14-
0,34 mg/kg (Raunio 2021).

Tämä tutkimus osoitti, että vanhan 
haitta-ainekuormituksen varjo Kymijoel-
le ja sen edustan merialueelle on pitkä. 
Tulevien vuosikymmenten aikana viimei-
set rippeet historiallisesta elohopea- ja 
PCDD/F-kuormasta kulkeutuvat rannikol-
le ja vähitellen hautautuvat Suomenlah-
den pohjasedimentteihin. Vaikka tilanne 
elohopean ja PCDD/F-yhdisteiden osalta 
on parantunut, on tilalle tullut muita, ku-
ten PFAS-yhdisteet, joiden pitoisuudet se-
dimenteissä ovat kasvaneet. 

Janne Raunio
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
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Yhdistysten uutiset

Kokkolan edustan merialueen makrolevät 
ja vesikasvillisuus tutkittiin heinä-elokuun 
vaihteessa 2022 yhdeksännen kerran va-
kiolinjoilta. Aiemmin linjat on kartoitet-
tu vuosina 1988,1990,1991,1995,1999, 
2007, 2012 ja 2017. Työmenetelmät to-
teutettiin mahdollisimman samoina kuin 
aiemmissa tutkimuksissa. 

Linjat tutkittiin havainnoiden, vesikii-
karin avulla ja sukeltaen metri kerrallaan 
kirjaamalla 1 m2:n ruuduilta putkilokas-
vi-, sammal- ja levälajit ja niiden peittä-
vyys sekä keskeisten lajien korkeus. Lisäk-
si kaikilta ruuduilta mitattiin vesisyvyys. 
Linjojen pituudet vaihtelivat 9-24 metriin 
ja niiden jokainen ruutu tutkittiin. Linjat 
sijaitsevat eri osissa saaristoa. Uloin linja 
on ulkosaariston Bergbådanissa ja sisin 
mantereen tuntumassa Ykspihlajanlahden 
pohjukassa Torsörenin itäpuolella olevas-
sa pikkusaaressa. Tutkimusajankohta on 
ollut samaan aikaan kasvukautta eri vuo-
sina. Linjat tutkittiin 25.7., 28.7., 1.8. ja 
3.8.2022.

Ulkosaariston kalliopohjilta ja kirkkais-
ta vesistä siirryttiin sisäsaariston pehmei-
siin pohjiin ja sameisiin vesiin. Paikoin 
vesikasvillisuus oli runsaan kiintoaineksen 
ja piilevästön peitossa Yleisesti runsain ja 
peittävin laji oli viherahdinparta. Hyvin ta-
vallinen oli myös ahvenvita. Ulkosaariston 

Vesikasvillisuuskartoitukset ovat osa monia yhteistarkkailuja ja niillä 
selvitetään päästöjen leviämistä ja vaikutuksia. Nykyisin vesikasvillisuus-
kartoituksia tehdään vesienhoitoon liittyen muun muassa sisävesillä. 

lintuluotojen hydrolitoraalissa vallitsi suo-
lilevä ja sisäsaaristoon runsastuivat putki-
lokasvit.  Välisaaristossa vesikasvillisuus 
oli monimuotoisimmillaan.

Vesikasvilajistoon kuuluivat muun mu-
assa punahelmilevä, mukula- ja sironäkin-
parta, tähkä-, rusko- ja kalvasärviä, meri-
sätkin, merivita, merihaura, äimäruoho, 
uposvesitähti, levävyörihma, vihertupsu, 
sinipallukka ja saukonsammal. Rakkohau-
ru ei esiinny näin pohjoisessa eikä vesi-
kasvillisuutta siten pystytä huomioimaan 
nykyisellään vesienhoidon luokitteluissa. 

Huomionarvoisia rantalajeja olivat 
muun muassa meriasteri, merimaltsa, me-
riväinönputki, rantatädyke, rantanätkel-
mä, vilukko, keltaängelmä, koiranvehnä, 
sirohernesara, pikkuluikka, pohjanlahden-
silmäruoho, käärmeenkieli ja isolaukku. 
Yhdellä saarella havaittiin vieraslajiesiin-
tymä: syysasteri noin 25 m2:n alalla. Lajin 
on havaittu levittäytyvän, joten sen poista-
minen saarelta olisi suositeltavaa.

Vesi- ja rantakasvillisuuskartoitus toteu-
tettiin osana Kokkolan merialueen yhteis-
tarkkailua. Toteutuksesta vastasi Pohjan-
maan vesi ja ympäristö ry. FT Heli Jutilan 
johdolla.

Heli Jutila
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

   

Kokkolan vesi- ja rantakasvillisuus-
kartoituksesta alustavia tuloksia

Suolilevää (Ulva sp.), jota löytyi runsasti tämän lintuluodon rantavedestä. Kuvat Heli Jutila, 
Kari Särkijärvi.

Bergbådan ulkoluoto

Kymijoen vesistöalueen sekä Itäisen Suomenlahden 
suurteollisuuden kuntien perustama Kymijoen vesi ja 
ympäristö ry täytti 60-vuotta. Yhdistyksen toiminta 
on alkuajoista muuttunut ja laajentunut, mutta ve-
siensuojelu on säilynyt toiminnan perustana. Yhdessä 
laboratorionsa kanssa se tarjoaa yrityksille sekä kun-
nille kokonaisvaltaisia luonnontieteisiin perustuvia 
asiantuntija-, näytteenotto-. analysointi- ja raportointi-
palveluja. Yhdistyksen taivalta vesiensuojelun hyväksi 
juhlistettiin 1.12.2022.   

 

Itämerellä harhaillut mursu rantautui 
Haminaan heinäkuussa 2022. Mursun 
liikkeitä ja vointia seurattiin Suomen 
mediassa tarkkaan. Toive oli, että 
tämä naarasyksilö jotenkin löytäisi 
reitin Tanskan salmien kautta takaisin 
arktisille merialueille. Palattuaan me-
relle mursu lähtikin länteen oikeaan 
suuntaan, mutta rantautui Kotkaan 
muutamaa päivää myöhemmin. Mur-
sun todettiin olevan nälkiintynyt ja 
sitä yritettiin huonolla menestyksellä 
pelastaa. Mursujen on nähty viime 
vuosina yhä useammin ajautuvan pois 
niiden elinalueelta, ja syyksi on epäil-
ty ympäristön tilan muutoksia, muun 
muassa ilmaston lämpenemistä. Ras-
kaana olevat mursut synnyttävät jää-
lauttojen päällä, ja jäätilanteen muut-
tuessa mursu saattaa ajautua etäälle 
populaatiostaan, eikä välttämättä löy-
dä enää reittiä takaisin. 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Kymijoen vesi ja ympäristö täytti 60 vuotta

Mursu havaittiin 
ensimmäistä 

kertaa Suomessa

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesien-
suojeluyhdistyksen uudeksi pohjavesi-
asiantuntijaksi on valittu FM Harri Tur-
tiainen. Hän työskenteli viime vuoden 
elokuusta alkaen yhdistyksessä pohjave-
siasioihin erikoistuneena suunnittelijana 
ja valmistui Helsingin Yliopiston hydro- ja 
ympäristögeologian opintolinjalta 2020. 
Yhdistyksessä hänen päätehtäviinsä kuu-
luu pohjavesien määrään, laatuun, ris-
kienhallintaan, tarkkailuihin, tutkimuksiin 
ja lausuntoihin liittyvät vastuulliset asian-
tuntijatehtävät.

Vantaanjoella aloitti 
pohjavesiasiantuntija
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Keurusselän valuma-alueen kunnos-
tushanke KEURUS on Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojeluyhdistyksen 
ja Keski-Suomen vesi ja ympäristö 
ry:n yhteinen hanke, jossa on suun-
niteltu vesienhallintaa ja -suojelua 
yhteistyössä hankekumppaneiden 
ja paikallisten sidosryhmien kanssa. 
Keurusselän valuma-alue sijoittuu 
molempien yhdistysten toiminta-alu-
eelle, joten yhteishanke oli luonteva 
tapa lähteä edistämään alueen asioi-
ta. Hankepäälliköt Kirsi Kuoppamäki 
(KVVY Yhdistys) ja Tuomo Laitinen 
(K-SVY) ovat tyytyväisiä yhteistyö-
hön ja hankkeen tuloksiin. Hank-
keen aikana on luotu hyvä yhteistyö-
verkosto valuma-aluekunnostuksiin, 
saatu aktivoitua paikallisia ja tehty 
useita kunnostussuunnitelmia. Hyvin 
sujunutta yhteistyötä halutaan myös 
jatkaa. Suunnitteilla olevan KEU-
RUS- jatkohankkeen tavoitteena on 
viedä nyt tehtyjä suunnitelmia toteu-
tukseen ja saada jatkuvuutta alueen 
kunnostustoimiin ja valuma-aluetyö-
hön. Lisää KEURUS-hankkeen kuulu-
misia voi lukea osoitteesta: 
www.kvvy/keurus

Yhteistyöllä 
tuloksia KEURUS-

hankkeessa

Kolmen Uudenmaan vesiensuojeluyh-
distyksen yhteinen Huomio metsien 
vesienhoitoon -hanke on päättymäs-
sä. Kolmen vuoden aikana järjestettiin 
kahdeksan asukasiltaa ja maastoretkeä, 
kaksi maasto- ja yksi paikkatietokou-
lutus metsäalan toimijoille sekä koulu-
tustilaisuus kunnille ja seurakunnille. 
Riihimäen Hirvijärvelle, Loviisan Särk-
järvelle ja Pohjois-Pusulan järvireitin 
valuma-alueelle laadittiin metsätalou-
den vesiensuojelun yleissuunnitelmat, 
joissa käytiin läpi järvien vedenlaatua 
ja annettiin maanomistajille vinkkejä 

metsätalouden kuormituksen vähen-
tämiseen. Hyvinkään Sääksjärvelle ja 
Mäntsälän Keravanjärvelle laadittiin ke-
vyemmät metsätalouden suojelusuun-
nitelmat. Hankkeen kohteista laadittiin 
myös tarinakartta, joka julkaistaan syk-
syn aikana. Viestinnällinen hanke lisäsi 
vesiensuojeluyhdistysten verkostoitu-
mista metsätalouspuolelle ja kasvatti 
osaamista metsätalouden ja vesiensuo-
jelun yhteensovittamisesta. Metsätalo-
uden vesiensuojeluhankkeelle haetaan 
jatkoa ensi vuodelle.

VHVSY julkaisi syyskuussa verkkosivuil-
laan tarinakartan Vantaanjoen vesistöalu-
een hienoista luontokohteista. Esittelyissä 
kerrotaan kohteen luontoarvoista, mah-
dollisista nuotiopaikoista, palveluista sekä 
alueelle saapumisesta. Joidenkin kohtei-
den osalta kerrotaan myös siitä, kuinka 
vesiensuojeluyhdistyksen työ liittyy kysei-
seen kohteeseen. Karttaa selailemalla voi 
suunnitella päiväretken mielenkiintoisiin 
kohteisiin.

Uudellamaalla jaettiin tietoa 
metsätalouden vesiensuojelusta

Vantaanjoen valuma-alueen luontoretkikohteet kartalla

Kuva: Elina Nystedt KVVY.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympä-
ristö ry (LUVY) on saanut uusia 
työntekijöitä. 

Henna Björkqvistin (1.) työhön kuuluvat 
muun muassa hanke- ja aluekoordinoin-
ti, tapahtumien järjestäminen sekä ruot-
sinkieliset käännöstyöt. Koulutukseltaan 
Henna on ympäristösuunnittelija (AMK) ja 
hän on aiemmin toiminut jätevesineuvoja-
na, hanketyöntekijänä sekä kuntasektorin 
terveystarkastajana. Hennan äidinkieli on 
ruotsi, mistä on etua etenkin kaksikieli-
sissä hankkeissa.  “Hankeympäristössä 
työskentely on innostavaa: tykkään ihmis-
ten kanssa työskentelystä ja pyrin siltojen 
rakentamiseen eri tahojen välille,” Henna 
toteaa.

Kehittämistyön ja hankkeiden asian-
tuntija Piritta Ekrothia (2.) työllistää 
parhaillaan organisaatiouudistuksen koor-
dinointi. Lisäksi  hänen arkipäiväänsä 
kuuluu hankeprosessin kehittäminen ja 
kaikkien LUVYn hankkeiden (21) tulosten 
ja toteumien seuraaminen. Hän koordinoi 
myös Lohjan seudun Ympäristöklusterin 
toimintaa.  Kasvatustieteiden maisteri on 
toiminut aiemmin muun muassa Helsingin 
kaupungilla  laajoissa lukion opetussuun-
nitelman kehittämistä tukevissa hankkeis-
sa 

Salla Heikkisen (3.) löytää usein mik-
roskoopin ääreltä tutkimassa pieniä kalan-
poikasia tai määrittämässä kalojen ikää 
luutumien perusteella. Mikroskopoinnin 
lisäksi hän tekee särkikalojen seuranta-
tutkimusta. Salla on kouluttautunut aikai-

Uusia osaajia Länsi-Uudenmaan vesi 
ja ympäristö ry:lle

semmin agrologiksi 
(AMK) ja tällä het-
kellä hän opiskelee 
akvaattisten tietei-
den maisteriohjel-
massa Jyväskylän 
yliopistossa.

Vesistö- ja ka-
la-asiantuntija ja 
aluekoordinaatto-
ri Maj Rasilainen 
(4.) koordinoi ja 
toteuttaa erilaisia 
hankkeita sekä toi-
mii asiantuntijateh-
tävissä erityisesti 
kala-hankkeissa. 
Koulutukseltaan 
Maj on filosofian 
maisteri (ympäris-
tötieteet ja akvaat-
tiset tieteet) ja hän 
on hankkinut moni-
puolista osaamista 
muun muassa henkilöstöjohtamisesta, laa-
dunvalvonnasta, yritysten vastuullisuusky-
symyksistä ja projektijohtamisesta. 

Karoliina Salmela (5.) toimii viestintä-
asiantuntijan sijaisena ja aluekoordinaat-
torina. Hänen vastuulleen kuuluu LUVYn 
viestinnän ja markkinoinnin lisäksi han-
kekoordinointi. Koulutukseltaan Karoliina 
on liiketalouden tradenomi (AMK) ja hän 
on työskennellyt aiemmin muun muassa 
B2B-markkinoinnin ja vapaan sivistystyön 
parissa. 

Projektityöntekijä Tiina Tikkasen (6.) 

osaamisalaa on erityisesti hoitokalastus 
ja sen kehittäminen osana vesien kunnos-
tusta. Hän työskentelee eri hoitokalastus-
hankkeissa yhteistyössä hankepäällikön ja 
aluekoordinaattorin kanssa.  Yhteiskun-
tatieteiden kandidaatti on tehnyt myös 
ympäristötieteiden opintoja avoimessa 
yliopistossa; pian hänen taskustaan löytyy 
uunituore luonto- ja ympäristöalan amma-
tillinen perustutkinto. Tiina on toiminut 
aiemmin muun muassa hankehallinnon 
tehtävissä kehitysyhteistyössä sekä koulut-
tajana vapaassa sivistystyössä ja ammatti-
korkeakoulussa.   

Yhdistysten uutiset

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
kehittyy kuusikymppisenäkin

Heikki Holsti, Hanna Arola, Janne PulkkaViime vuonna kuusikymmentävuotista toimintaansa juhlistanut 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on tänä kevää-
nä toteuttanut organisaatiouudistuksen, jossa yhdistyksen sisäistä 
työnjakoa selkeytettiin ja työnkuvia tarkennettiin. Ympäristöasian-
tuntijoina aiemmin työskennelleet Hanna Arola ja Heikki Holsti 
toimivat jatkossa hanketyön ohella yhdistyksen kehityspäälliköinä, 
ja hankejohtajana työskennellyt Janne Pulkka kehitysjohtajana. 

Yhdistykseen on tullut vuoden mittaan myös uusia työnteki-
jöitä. Suunnittelijat Tiina Nuortimo ja Riku Huuskola aloittivat 
työnsä jo keväällä, ja kesäkuun alussa ympäristöasiantuntija Sami 
Ojala sekä viestintäpäällikkö Mia-Maria Koski tulivat yhdistyksen 
joukkoon mukaan. 

Myös yhdistyksen nimen virallinen lyhenne on muuttunut, ja 
jatkossa käytetään lyhennettä KVVY Yhdistys. Samalla on otet-
tu käyttöön myös uusi sähköpostiosoite: yhdistys@kvvy.fi, jonka 
kautta yhdistystä voi lähestyä kaikissa asioissa. 
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Kolumni

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on nimennyt Vuoden 
2022 Vesiensuojelijaksi Vierelän tilan omistajat Eliisa ja Mika Mali-
nin. 

Tunnustus myönnetään Malinien esimerkillisestä toiminnasta maa-
talouden vesien- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. He kokeilevat ja 
kehittävät pitkäjänteisesti ja rohkeasti uusia menetelmiä ympäristön 
huomioiden ja jakavat kokemuksiaan avoimesti.

“Olemme iloisia, että palkinnon saa maatila, joka tekee systemaat-
tista työtä sadon parantamiseksi ympäristöä unohtamatta. Pienilläkin 
jutuilla voi edistää yhteistä hyvää, eikä se ole omasta pussista pois”, sa-
noo Mika Malin.

Vierelän tila on mukana Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Carbon 
Action -hankkeessa, jonka pyrkimyksenä on lisätä hiilen sitoutumista 
maaperään ja tehdä viljelystä ympäristöystävällisempää. BSAG toimii 
tiedon välittäjänä ja yhteistyön virittäjänä eri maataloussektorin toi-
mijoiden välillä. 

Kesällä 2021 Malinien maille valmistui Hiidenveden kunnostus 
-hankkeessa rakennettu Vierelän kosteikko, joka puhdistaa Vihtijo-
keen purkautuvaa vettä. Kosteikko tehtiin peltoalueelle, jossa on ollut 
ojituksen kanssa toistuvasti ongelmia, ja pelto on ollut liian kostea. 
Kosteikon toiminnasta ja kehityksestä on tarkoitus kerätä dataa mm. 
jatkuvatoimisilla mittareilla. Tilalle on rakenteilla myös suomalainen 
Masinotek Oy:n kehittämä EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä ja 
siihen liittyvä tilakarttanäkymä. Järjestelmä mittaa ja kerää yhteen da-
taa, jolla voidaan seurata mm. uuden kosteikon toimintaa ja yhdistää 
ympäristömittausten seuranta yhteen maatalouden toimenpideseu-
rannan kanssa. Näin päästään yhä tarkemmin seuraamaan maatalo-
ustoiminnan toimenpiteiden vaikutuksia vesistöön.

Vuoden Vesiensuojelija 2022 on valittu

Lähiluonto nostaa arvoaan

Vuoden Vesiensuojelijat Eliisa ja Mika Malin ovat iloisia, että 
palkinnon saa maatila.

Perjantaipäivä ja savu nousee päästä, taas 
kerran viides päivä putkeen etätöitä eikä 
ihmiskontaktia edes työkavereihin. Ei hu-
vittaisi ihan silmät ristissä lähteä viikon-
loppuun, jospa pieni ulkoilu lähimetsässä 
saisi taas ajatukset terävämmiksi? Ulkoi-
luvaatteet päälle ja menoksi! Nenään kiirii 
syksyisen metsän tuoksut, ruska alkaa hil-
jalleen hiipiä väriloistoonsa ja jokunen lin-
tukin vielä laulelee. Naavat puissa kerto-
vat ehkä nekin jotain ilman raikkaudesta, 
täällä tuntuu ihan toiselta hengittää kuin 
koneellisesti ilmastoidussa asunnossa. 
Olen ollut metsässä ehkä viisi minuuttia 
ja olo tuntuu jo heti paljon paremmalta, 
virkeämmältä, taisinpa juuri keksiä lisäksi 
jutunaiheen liittomme Aquarius-lehteen, 
jonka deadline taas kerran puskee päälle 
pahimman kiireen keskellä…

Pitkään jatkuneen korona-ajan keskellä 
moni asia muuttui ja etätyöskentelystä on 
tullut monille uusi normaali. Vielä jokin 
aika sitten ulkomaille ei ollut asiaa ja ko-
timaanmatkailukin oli vähän jäissä. Jotain 
piti kuitenkin keksiä neljän seinän sisällä 
olon jatkeeksi, oli ehkä jo korkea aika tu-
tustua mitä oman lähialueen luonto voisi 

tarjota. Varmasti usealle tuttuja ajatuksia 
ja tämä on huomattu myös monissa kun-
nissa lähiluonnossa virkistäytyjien määrän 
runsaana kasvuna. Jos pandemia-ajasta 
on jotain positiivistakin, niin ehkä juuri 
lähiluonnon merkitykseen on herätty ja 
tiedostettu sen mittaamaton arvo ihmisten 
hyvinvoinnin ja virkistäytymisen kannalta.

On todettu, että jo 15 minuutin luon-
nossa oleskelu vähentää stressitasoja ja 
laskee verenpainetta. Mitä ovatkaan ne 
kaikki muut mielenterveydelliset ja fyysi-
set hyödyt, jotka eivät ole niin helposti ja 
konkreettisesti mitattavissa? Itä-Uudella-
maalla kunnat ovat selvästi heränneet ja 
huomanneet lähiluonnon monet merkityk-
set ja päätöksiä on tehty valtuustotasolta 
asti suojelualueiden ja virkistysalueiden 
määrän lisäämiseksi. Suojelualueita on 
perustettu, luontopolkuja ja reitistöjä kun-
nostettu ja virkistysalueita ja niihin liitty-
viä rakenteita rakennettu.

Samalla kun näillä keinoilla lisätään 
ihmisten hyvinvointia, vaikutetaan myön-
teisesti myös ympäristöön ja lähivesistöjen 
tilaan. Suojellut metsät toimivat merkit-
tävinä hiilinieluina ja monimuotoisuuden 

lisääjinä. Ne toimivat myös suojavyöhyk-
keinä alueen vesistöille vähentämällä 
vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja 
parantamalla alueiden vesienhallintaa ja 
pienilmastoa.

Metsien arvo on mitattavissa monin eri 
tavoin eikä pelkästään puuntuotannolli-
sen rahamäärän kautta. Suojelualueiden 
lisäksi on myös huomattu, että metsiä voi-
daan hyödyntää myös yhteen sovittamalla 
puuntuotanto, vesiensuojelu ja virkistys-
käyttö taloudellisen tuoton siitä kärsimät-
tä. Sama asia pätee myös puhtaisiin vesiin 
ja muuhun ympäristöön. Vesistökunnos-
tuksia ja luonnon monimuotoisuutta li-
sääviä toimenpiteitä toteutetaankin nyt 
laaja-alaisesti valuma-aluetasolta lähtien 
erilaisten intressiryhmien ja toimijoiden 
yhteistyönä, alueelliset vesiensuojeluyh-
distykset tässä tärkeänä palasena oman 
ympäristönsä erityisasiantuntijana.

Juha Niemi
Toiminnanjohtaja

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen 
vesien- ja ilmansuojelu ry.
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Suomen vesiensuojeluyhdistykset: 

www.vesiensuojelu.fi
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
Ratamestarinkatu 7b (3. krs), 00520 Helsinki      

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
Puh 050 571 0335, www.vesi-ilma.fi

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
Urakkatie 7, 96440 Rovaniemi
Puh 0400 312266

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
Appiukontie 14, 40530 Jyväskylä
Puh 0400 614 273
www.k-svy.fi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry/
KVVY Tutkimus Oy
www.kvvy.fi
KVVY-Tampere
Patamäenkatu 24, 33900 Tampere
Puh 03 246 1111
KVVY-Porilab
Tiedepuisto 4, A-rak., 1. krs, 
Teknologiakeskus Pripoli, 28600 Pori
Puh 03 246 1277
KVVY-Raumalab
Lensunkatu 9, 26100 Rauma
Puh 03 246 1276
KVVY-Tavastlab
Visamäentie 33, Visatalo, 13100 Hämeenlinna 
Puh 03 246 1233
KVVY-Sastalab
Tampereentie 7 A, 38200 Sastamala
Puh 03 246 1275
KVVY-Botnialab
Opistokatu 7, 65100 Vaasa 
Puh 06 312 0020
KVVY-Jyväskylä
Appiukontie 14, 40530 Jyväskylä
Puh. 03 246 1267

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
www.kymijoenvesijaymparisto.fi
Kymen Ympäristölaboratorio Oy
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski
Puh. 05 544 3300
www.kymlab.fi
Porvoon palvelupiste
Tekniikankaari 1A
Kotkan palvelupiste
Kotkantie 6

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry /
Lounais-Suomen vesi- ja  ympäristötutkimus Oy
Telekatu 16, 20360 Turku
Puh 02 274 0200
www.lsvsy.fi
FTF Fuel Testing Finland Oy
Kaakelikaari 2A, 01720 Vantaa
Puh 040 169 3037
ScanLab Oy
Tutkijantie 4 F
90590 Oulu
Puh 044 703 6755

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry /
Västra Nylands vatten och miljö rf | LUVYLab Oy Ab
Länsi-Louhenkatu 31 / Västra-Louhigatan 31
PL/PB 51, 08101 Lohja/Lojo
Puh 019 323 623 | Puh 019 323 895
www.luvy.fi  | www.luvylab.fi

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry /
Österbottens vatten och miljö rf
Strengberginkatu 1 / Strengbergsgatan 1, PL/PB 87
68601 Pietarsaari / Jakobstad
Puh 0400 92 4848
www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa
www.pvy.fi

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry / 
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta
Puh 020 779 0470
www.svsy.fi

Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry /
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio
Puh 017 264 7200 
www.skvsy.fi
www.ymparistotutkimus.fi
Joensuun toimipaikka
Jokikatu 8, 80220 Joensuu
Puh 050 300 6038
Kajaanin toimipaikka
Tehdaskatu 11, 87100 Kajaani
Puh 044 764 7213

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy ry
Ratamestarinkatu 7b (3. krs), 00520 Helsinki
Puh 044 720 8779
www.vantaanjoki.fi

Eikö lehti tule vielä? 
Tilaa lehti lähimmästä 

vesiensuojelu-
yhdistyksestä tai 

Suomen Vesiensuojelu-
yhdistysten Liitto ry:stä.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 2022-2023

Vesistöt ja 

ympäristöterveys


