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KUKA MAKSAA viulut, kun julkinen vesirakentaminen 
viivästyy ja aikataulut venyvät? Vesihuollon rakentami-
nen on monen tekijän summa. Urakan viivästyminen 
aiheuttaa usein monenlaista harmia. Osaurakat ovat 
kytköksissä toisiinsa; kun yksi viivästyy, syntyy domino-
efekti ja koko urakan aikataulu kärsii ja kulut kasvavat.

VESIRAKENTAMISEN VIIVÄSTYMISILLÄ on myös yhteis-
kunnallisia vaikutuksia. Kaavoitustöiden eteneminen on 
vesirakentamisen kannalta tärkeää. Esimerkiksi liikenne-
väylien sijainti vaikuttaa vesihuollon suunnitteluun ja ra-
kentamiseen, ja tällä taas on vaikutusta myös liikenteen 
sujuvuuteen. Jätevedenpuhdistamon hajuhaitat voivat 
olla asukkaiden kannalta epämiellyttäviä.

Maakuntauudistuksen arvioidaan vauhdittavan 
kuntaliitoksia, joten vesihuollon valmiustaso ja huolto-
varmuus olisi hyvä selvittää ennen vuotta 2020.

VESIHUOLTOMME RISKEJÄ eivät ole ainoastaan put-
kistot, vaan infran rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii 
monen tahon osaamista ja yhteistyötä. Riski on myös 
alan osaajien alati harveneva joukko; eläköityvien mes-
tarien tilalle ei aina löydy yhtä osaavaa jatkajaa. Myös 
digitalisoituva tekniikka tuo omat jännitteensä.

VESIHUOLLON HUOLTOVARMUUDESSA yhdistyvät 
kaikkien osapuolten intressit, mutta miten turvataan ve-
sihuoltomme kotimaisuus, huoltovarmuus ja jatkuvuus? 

Asiaa ei auta, että vesihuollon valvonta on hajautettu 
usealle taholle. Juomavettä, veden laatua, jätevettä ja 
riskitilanteiden pelastustehtäviä valvovat eri ministeriöt. 
Vesi-infran ja sen ylläpidon omistavat useat eri tahot. 
Niin ikään suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja 
ylläpidosta vastaavat kuntien eri organisaatiot. Kaikilla 
on omat yhteistyökumppaninsa, jolloin toimijoita voi olla 
jopa satoja. Nämä kaikki pitäisi saada pelaamaan yhteen 
maaliin.

Matti Leppäniemi
Econet Oy:n toimitusjohtaja
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Pääkirjoitus

Water for Life

Econet Group on vesi- ja ympäristötekniikan 
palvelukonserni. Konserniin kuuluvat tytär-
yhtiöt Econet Oy, Dewaco Oy, Oy Slamex Ab 
ja Aquamatrix Oy. Econet Oy:n tehtävänä on 
suunnitella ja tarjota ratkaisuja puhtaan veden 
sekä ympäristön puolesta maailmanlaajuisesti. 
Laitilassa sijaitseva Dewaco Oy on erikois-
tunut lietteen tiivistykseen, kuivaamiseen ja 
poistoon. Lahtelainen Oy Slamex Ab suunnit-
telee ja valmistaa laitteita veden- ja jäteveden 
käsittelyyn. Aquamatrix Oy tarjoaa uutta 
teknologiaa veden mittauksen automatisoin-
tiin ja vesitiedon digitalisointiin. Konsernin 
liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa.

Joulutervehdys!
AQ-lehden toimituskunta toivottaa lukijoilleen rauhallista 

joulunaikaa ja menestystä uudelle vuodelle 2019.

Vesihuollon valmiustaso 
ja huoltovarmuus 
tulisi selvittää ennen 
maakuntauudistusta.



TALOUSVESI ON paras janojuoma ja vesi soveltuu Suomessa yleensä 
sellaisenaan myös elintarviketeollisuuden käyttöön. Elintarviketeollisuus 
käyttää vuosittain noin 16 miljoonaa kuutiota vettä hyödyntäen sitä 
prosessien lisäksi myös raaka-aineena. 

Kaupungistumisen myötä olemme entistä riippuvaisempia toiminta-
varmasta vesihuollosta. Häiriötilanteiden kannalta on tärkeää, että elin-
tarvikeyritykset ovat myös itse varautuneet niihin ja että vettä toimittavan 
vesihuoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen välinen viestintä toimii. 

Vesihuoltopalvelut ovat kaikkien saatavilla, eikä meillä kärsitä 
kuivuudesta ajoittaisia paikallisia ja harvinaisia tilanteita lukuun otta-
matta. Vesihuollon säädökset ulottuvat myös haja-asutusalueille, joilla 
vesihuolto on useimmiten järjestetty kiinteistökohtaisten kaivojen ja 
jätevedenkäsittelyratkaisujen avulla.

Suomalaisella lähdevedellä ja vahvalla vesiosaamisella on 
merkittävä, mutta toistaiseksi vielä vähän hyödynnetty vientipo-
tentiaali. Vesiosaamista tarvitaan sekä ruoantuotannossa että 
talousveden valmistamisessa. Vesiosaaminen ja –teknologia onkin 
nostettu yhdeksi Suomen vientikärjistä. Visiona on, että siniseen 
biotalouteen perustuva liiketoiminta on vuoteen 2025 mennessä 
vahva kasvusektori ja että yritystoiminta kehittyy sopusoinnussa 
ympäristön tilan tavoitteiden kanssa.
mmm.fi

Tiesitkö, että...

Tiesitkö, että...
Suomesta viedään vähemmän käsiteltyä  
vettä kuin Suomeen tuodaan?

Fosforikuorma kevenee kipsillä
VANTAANJOEN KIPSIHANKKEEN tavoitteena 
on fosforikuorman vähentämisen ohella 
kirkastaa vesistöjä leikkaamalla kiintoai-
nesvalumaa. Hankkeessa pellolle levite-
tään neljä tonnia maanparannuskipsiä per 
hehtaari. Kalsiumsulfaatti eli kipsi liukenee 
peltomaahan parantaen mururakennetta 
ja edistäen fosforin sitoutumista maahiuk-
kasiin. Eroosio sekä fosforin ja orgaanisen 
hiilen huuhtoutuminen vähenee, mikä 
ehkäisee vesistöjen rehevöitymistä ja 
kirkastaa valumavesiä.

Projekti näkyy pääkaupunkiseutulai-
sille Vantaanjoen virkistysalueella. Maa-
talouden fosforipäästöjen vähentäminen 

on keskeistä Itämeren suojelun kannalta 
ja peltojen kipsikäsittely vaikuttaa olevan 
siihen tehokas keino. Myös maanviljeli-
jöiden parissa kipsikokeilut ovat saaneet 
positiivisen vastaanoton. Kipsi ei ole 
aiheuttanut haittoja satoon, maaperään 
tai vesieliöstöön. Kipsikäsittelyn etuna on 
myös, ettei se vie viljelypinta-alaa.

Vantaanjoen kipsihankkeen toteutta-
vat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 
ry, Helsingin yliopisto ja Suomen ympä-
ristökeskus. Hanketta rahoittavat säätiön 
yksityiset tukijat sekä Ympäristöministeriö.
John Nurmisen Säätiö

PERINTEINEN kiinalainen lääketiede on jo vuosituhansien 
ajan huomioinut kuuman vedenjuonnin tärkeyden kehon 
hyvinvoinnille. Sen mukaan kuuma vesi auttaa ylläpitä-
mään ihmisen yin ja yang -elementtien tasapainoa, etenkin 
kehon sisäisen lämpötilan ollessa liian korkea, auttaen näin 
ihmistä pysymään vastustuskykyisenä tauteja ja vaivoja 
vastaan. 

Aikoja sitten juomaveden, varsinkin kuuman veden, 
ollessa vaikeasti saatavilla, sitä säästeltiin eniten tarpeessa 
oleville, kuten vanhuksille, sairaille ja raskaana oleville 
naisille. Päästäkseen eroon vedessä piilevistä bakteereista, 
sitä tarjoiltiin aina kiehuvan kuumana. Tästä sai alkunsa 
terveyden ja kuuman vedenjuonnin yhteys. 

Uskomus kuuman veden terveysvaikutuksiin vahvistui 
entisestään 1800-luvulla koleran leviämisen yhteydessä. 
Epidemia puhkesi Shanghaissa ja levisi pohjoiseen Pekin-
giin saakka, mutta maan eteläiset osat, joissa kuumaa vettä 
juotiin huomattavasti enemmän pohjoiskiinalaisiin verrat-
tuna, säästyivät synkältä kohtalolta. Jälkikäteen selvisi, että 
koleran pohjoiseen leviämisen varsinainen syy oli sinne 
kulkevat postilaivat, mutta eteläkiinalaisten juomatavat vei-
vät kunnian taudilta säästymiseltä. Kiinassa kasvoi entistä 

vahvempi usko kuuman veden terveysvaikutuksista. 
Vaikka perinteisen kiinalaisen lääketieteen 

suosio on laskenut, kuuma vesi on edelleen 
paikallisten ylivoimainen suosikkijuoma. 
Ellet Kiinassa vieraillessasi erikseen 
pyydä viileää juomaa, paikalliset ravintolat 
tarjoilevat kuumaa vettä kesähelteelläkin, 

ja joskus jopa lämmintä olutta tai 
virvoitusjuomaa. Kuumaa vettä 
juodaan lähestulkoon joka 
tilanteessa, ja kiinalaiset lää-
kärit suosittelevat potilailleen 
kuumaa vettä, oli vaiva sitten 
mikä tahansa.

Miksi kuuma vesi 
on kiinalaisten 
suosikkijuoma? 

Turvallinen 
talousvesi

4

Suomessa elintarvike-
teollisuus käyttää noin  
16 miljoonaa kuutiota  
vettä vuodessa?



HAASTEENA OLI myös mahdollisten 
vientiasiakkaiden tiukkoihin laatu- ja 
hygieniavaatimuksiin vastaaminen. 
Elintarvikealalla on tarkat hygienia-
vaatimukset laitteille ja pinnoille, jotta 
elintarvikkeiden turvallisuus ja terveel-
lisyys voidaan taata kuluttajille. 

Elintarvikehygienian avulla taataan 
tuotteiden säilyvyys pakkauksiin 
merkityn ajan mukaisesti. Tämä 
asettaa myös säiliöiden tuotepinnoille 
tiukat laatuvaatimukset esimerkiksi 
peseytyvyyden suhteen. 

Lahtelainen konepaja Slamex 
vastasi haasteeseen ammattitaidolla ja 
kokemuksella. Laatu- ja hygienia-
vaatimukset huomioitiin jo siilon 

Slamex mukana varmistamassa 
Valio jogurttien turvallisuutta
Valion Riihimäen meijeriin vastaanotetaan vuodessa yli 200 miljoonaa litraa 
raakamaitoa. Muun muassa jogurtin valmistukseen tarkoitetulle maidolle tarvittiin 
yksi poikkeuksellisen suuri, 135 kuutiometrin kokoinen siilo lisää nykyisten rinnalle.

suunnitteluvaiheessa turvallisten 
elintarvikkeiden valmistamiseksi. 
Siilon pinnat suunniteltiin pyöreiksi 
ja siten hyvin peseytyviksi. Ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetun 
siilon sisäpinnat hiottiin ja kiillotettiin 
lopuksi peilipinnaksi. Lisäksi siilo 
eristettiin lämmönsäätelyä varten. 

Luotettavasti ja turvallisesti 

toimiva tuotantoprosessi kasvattaa 
asiakkaan kilpailukykyä. Hygienia- ja 
terveysvaatimuksiin vastaavat laitteet 
ovat korvaamaton osa tätä.

Tiesitkö, 
että...

80 prosenttia 
maapallon 

makeasta vedestä  
kuluu ruoan-
tuotantoon?

ECONET-KONSERNIN  
KOTIMAISIA REFERENSSEJÄ

Kunnallisia jätevedenpuhdistamoja:

Forssan Sortohaan jätevedenpuhdistamon 
laajennus ja saneeraus, KVR

Euran keskuspuhdistamon tehostaminen  
ja laajennus, pääurakka

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon 
ilmastuksen saneeraus, Siilinjärvi

Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdis-
tamon 9. linjan käyttöönotto, koneisto- ja 
putkistourakka

Heinolan jätevedenpuhdistamon saneeraus, 
koneisto- ja putkistourakka

Mäntyharjun jätevedenpuhdistamon sanee-
raus, koneistourakka

Oriveden Tähtiniemen jätevedenpuhdista-
mon saneeraus, flotaatioprosessin toimitus

Ilmajoen Lakeuden Etapin biokaasulai-
toksen rejektivesien käsittelyn Demon-
prosessin laajennus

Karkkilan jätevedenpuhdistamon  
saneeraus, KVR

Lempäälän jätevedenpuhdistamon  
laajennus, pääurakka

Kouvolan Mäkikylän jäteveden-
puhdistamon laajennus, koneistourakka

Lohjan Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon 
saneerauksen 3. vaihe, pääurakka

Porvoon Rantakadun jäteveden-
pumppaamon saneeraus, pääurakka

Kurun jätevedenpuhdistamon  
lietteenkäsittelyn tehostaminen, 
rakennusvaihe 1, pääurakka

Espoon Ämmässuon jätteenkäsittely- 
keskuksen kompostointikentän  
pumppaamon SVP2 saneeraus

Porvoon Sannaisten jäteveden- 
puhdistamon rakentaminen, KVR

Biokaasu

Kokkolan biokaasulaitoksen rakentaminen, 
koneisto- ja putkisto-, LVIA- ja SI-työt

Espoon Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskus, 
ORC-kaasuvoimalan termoöljy-
putkisto ja jäähdytysvesi-
pumppaamo

Ilmajoen Lakeuden Etapin
biokaasulaitos 

4

KUVA: VALIO

BETTER EFFICIENCY for Industrial Sewage  
Treatment eli BEST, Itämeristrategian lippulai-
vahanke, on hyvässä vauhdissa. Kolmivuotisen 
kansainvälisen projektin  tarkoituksena on 
parantaa teollisuuden jätevesien hallintaa 
kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla viidessä 
eri valtiossa Itämeren ympärillä. Parannukset 
saadaan aikaan teollisuuden, viranomaisten ja 
vesilaitosten yhteistyötä kehittämällä sekä teke-
mällä konkreettisia investointeja puhdistamoille. 

Yhteistyökumppaneina kaupunkien, vesilai-
toksien, yliopistojen ja asiantuntijaorganisaati-
oiden ohella Suomesta mukana ovat Helsingin 
kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut  
ja John Nurmisen säätiö.
jnfoundation.fi

BEST-hanke etenee
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HUONOSTI KÄSITELLYT teollisuuden jätevedet ovat 
edelleen ongelma Itämeren alueella, vaikka EU on 
säätänyt lain esikäsittelyyn liittyen. Esikäsittely on 
usein puutteellista tai olematonta. Kun puhdistuspro-
sessiin – joka on usein räätälöity  poistamaan orgaa-
nista ainetta sekä rehevöittäviä aineita kotitalouksien 
jätevesistä – pääsee teollisuuden jätevettä, häiriintyy 
puhdistusprosessi. Ongelmana voivat olla myös 
vanhanaikaiset toimintakulttuurit.

Ravinteiden poistamiseksi tehty työ menee 
hukkaan, jos teollisuuden päästöt ja talousjätevedet 
päätyvät luonnonvesiin. Pahimmillaan myrkylliset 
teollisuusjätevedet tappavat biologista puhdistuspro-
sessia ylläpitävän bakteerikannan.

Pienten ja keskisuurten yritysten ei tarvitse tehdä 
ilmoitusta jätevesistään Helsingin seudun ympäristö-
palveluille (HSY). HSY onkin ohjeistanut esimerkiksi 
autokorjaamoja, pesuloita, laboratorioita ja terveyden-
huollon laitoksia vaarallisten jätteiden käsittelystä. 
Suuremmissa teollisuuslaitoksissa jätevesiasiat on 
hoidettu asianmukaisesti.

Helsingin kaupungin johtaman kolmivuotisen 
Best-hankkeen (Better Efficiency for Industrial 
Sewage Treatment) tavoitteena on parantaa Itämeren 
alueen yhteistyötä ja saada aikaan alueelle yhteinen 
teollisuusjätevesien käsittelyn ohjeistus.
johnnurmisensaatio.fi, HSY, HS

Jätevesien mukana puhdistamoille kulkeutuu monenlaisia aineita, 
usein myös sellaisia, jotka eivät sinne kuulu. Elintarviketeollisuuden 
jätevesiä, liuottimia, rasvaa, prosessinpesuvesiä – päästöjä, jotka  
sekoittavat puhdistamojen toiminnan.

Jätevedet meidän kaikkien huolena

VESIHUOLTOLAITOSTEN kehittämisrahasto on myöntänyt rahoituksen 
Kiinteistöjen hulevesikampanjalle, jonka tarkoituksena on vaikuttaa po-
sitiivisen viestinnän kautta kiinteistöjen omistajien tietoisuuteen omista 
vesi- ja viemäriverkostoistaan. Kiinteistöjen vaikutukset hulevesien 
laatuun ja määrään kaupunkialueilla on merkittävä ja verkostojen hyvä 
kunto vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja kiinteistöjen arvoon.

Kaupunkitulvia voidaan suurilta osin estää viivyttämällä kattovesiä 
ja ohijuoksuttamalla viemärien vesiä hallitusti vesistöihin. Nyt rank-
kasateiden katoille aiheuttama hetkellinen virtaamapiikki aiheuttaa 
suurimman ongelman hulevesijärjestelmälle ja sekaviemäriverkostolle.

Itämeri-sitoumuksessa vesihuoltolaitokset kampanjoivat yhdessä 
paremman ympäristön puolesta. Tuotettu materiaali on vapaasti kaikki-
en Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten käytettävissä.
Vesilaitosyhdistys.fi

Uusi Itämerisitoumus: 
Kiinteistöjen 
hulevesikampanja

Maailman parasta ruokaa
SUOMI TARVITSEE itsenäisen ja menestyvän ruokajärjestelmän, 
jotta kansalaisille voidaan turvata ruokaa kaikissa olosuhteissa. 
Ruokapoliittinen selonteko linjaa Suomen ruokapolitiikan ta-
voitteet ja keskeiset toiminnan painopisteet pitkällä tähtäimellä 
aina vuoteen 2030. Vision mukaan suomalaiset kuluttajat 
syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, 
terveellistä ja turvallista ruokaa. 

Kuluttajille tarjottu ruokajärjestelmä on kysyntään vastaava, 
läpinäkyvä, osaava, joustava ja kansainvälisesti kilpailukykyi-
nen. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean 
tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä opetustyö. 
Markkinointi- ja viestiosaaminen ovat hyvällä tasolla, ja Suomi 
on vahva korkealaatuisten sekä turvallisten elintarvikkeiden ja 
elintarvikeosaamisen vientimaa.

Ruoan, veden ja energiatuotannon riittävyyden varmis-
taminen rajallisia luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen ovat 
nousseet maailmanlaajuisiksi haasteiksi. Ilmastonmuutokset 

ja sen torjuntaan liittyvät toimet vaikuttavat myös globaaliin 
ruokajärjestelmään. Resurssitehokkuus ja kiertotalouden peri-
aatteet muovaavat tulevaisuuden tuotantoa ja kulutusta. Ruoan 
kulutuskysynnän kasvu maailmanlaajuisesti ja kulutuskäyttäy-
tymisen muutokset aiheuttavat suuria haasteita, mutta luovat 
myös uusia mahdollisuuksia ruokajärjestelmän toimijoille.
mmm.fi

Suomen ruokapoliittisen selonteon tavoitteena on 
lisätä ruoan arvostusta ja varmistaa kuluttaja- 
lähtöinen, vastuullinen ruoan tuotanto ja jakelu.  
Tavoitteena on myös parantaa kotimaisin resurs-
seihin perustuvaa osaamista, kannattavuutta, 
tuottavuutta, kestävyyttä ja kilpailukykyä sekä  
lisätä yhteistyötä alan toimijoiden kesken.

Lähikalahanke:
Syö särkeä, 
se kasvattaa järkeä!
ONKO OMILLA valinnoilla merkitystä? Kuluttajan 
valta on suuri, kun kysyntä ja tarjonta kulkevat 
käsi kädessä. Särkikalat ovat erinomaista 
ravintoa sekä terveyden että ympäristön kan-
nalta. Kalansaaliin mukana vesistöistä poistuu 
haitallisia ravinteita, mikä auttaa vähentämään 
rantojen rehevöitymistä.

John Nurmisen Säätiön noin viisi vuotta 
kestävän Lähikalahankkeen tavoitteena on 
kierrättää merkittävä määrä ravinteita merestä 
maalle särkikalojen kalastuksen avulla ja 
samalla rakentaa vajaasti hyödynnetylle kotimai-
selle kalalle reitti suomalaisen ruokalautaselle. 
Sopimuskalastajat valitaan vuosittain avoimella 
haulla ja sitoutuneet yhteistyökumppanit ovat 
mukana tuotantoketjussa. Tavoitteena on myös 
luoda pysyvä elintarvikeketju sekä suurtalous- ja 
kuluttajakysyntä särkikaloista valmistetuille 
kalatuotteille.

NutriTrade on EU:n Itämeristrategian lippulai-
vahanke ja sitä johtaa John Nurmisen Säätiö.
johnnurmisensaatio.fi
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Tiesitkö, että...

Tiesitkö, että...

Itämerestä kestävästi 
pyydetyn kalan syöminen on 
ympäristöteko?

Hanavettä pitää laskea minimissään 
viisi sekuntia ennen käyttöä, jotta 
metalliylijäämät poistuvat vedestä?

DEWA VDP Combo:  
suotonauhapuristimelle 
koeajojen huipputulokset
DEWACO SUORITTI lietteen kuivauksen koeajoja Euran jäteveden-
puhdistamolla lokakuussa. Hyvä lietteen kuivaustulos vaikuttaa 
suoraan lietteen jatkokäsittelyn kustannuksiin, kuten esimerkiksi 
kompostointiin ja kuljetuskustannuksiin. Sopivan kuiva liete 
myös  kompostoituu lannoitteeksi helpommin. Huipputuloksiin 
pääsi tutustumaan käytännössä vesiasiantuntijapäivillä Eurassa 
lokakuussa.

– Tehokas lietteenkuivaus on avainasemassa jäteveden 
käsittelyssä. Korkea kuiva-ainepitoisuus pienentää merkittävästi 
lietteen kokonaismäärää ja vaikuttaa siten esimerkiksi lietteen 
kuljetusten kustannuksiin. Kuiva liete myös palaa helpommin, jos 
valittu loppukäsittely on poltto. Lietteen poltto sopii esimerkiksi 
alueille, joilla liete täytyy hävittää, mutta ei ole lietteen hyötykäyt-
tömahdollisuuksia, Dewacon tehtaanjohtaja Jari Virtanen kertoo.  

Testeissä koeajettiin lietteen kuivausta bio-, kuitu- ja yhdistel-
mälietettä. Koeajoissa päästiin jopa yli 40 prosentin kuiva-ainepi-
toisuuteen. Teknologian testaukset aloitettiin kesän lopulla Euran 
jätevedenpuhdistamolla.

Kala osana  
ruokapolitiikkaa
KALALLA ON tärkeä rooli suomalaisessa 
ruokapolitiikassa. Kalatuotteiden arvostus on 
vahvassa nousussa ja kalan kysyntä on kasvanut 
muita elintarvikkeita nopeammin. Kalatalousala 
on lähes kaksinkertaistanut tuottonsa viimeisen 
vuosikymmenen aikana, kalanjalostuksen ja 
kalakaupan tuotot ovat nousseet huomattavasti 
viime vuosina. Kalan suosion terveellisenä 
ja trendikkäänä ruokana ennustetaan myös 
jatkuvan.

Suomi oli 2015 Itämeren suurin kalastusval-
tio saaden yhteensä noin 150 miljoonan kilon 
vuosisaaliin. Sisävesistä pyydetään noin viisi 
miljoonaa kiloa kalaa ja vapaa-ajan kalastajat 
saavat saaliikseen lähes 30 miljoonaa kiloa kalaa 
vuosittain. Suurimmat kalateollisuuden menesty-
misen mahdollisuudet liittyvät saaliiden käytön 
kehittämiseen ja arvon lisäämiseen esimerkiksi 
ympäristösertifikaattien tai brändien avulla. 

Kestävällä vesiviljelytuotannolla ja siihen liit-
tyvällä teknologialla ja osaamisella on merkittävä 
kasvupotentiaali sekä koti- että ulkomaanmark-
kinoilla. Kotimaisen kasvatetun kalan tuotantoa 
lisäämällä ja kotimaisen pyydetyn kalan 
jalostusastetta nostamalla voitaisiin vähentää 
riippuvuutta ulkomaan tuonnista.
mmm.fi

Lipeäkala
MIEDON MAKUINEN lipeäkala on keskiajalta 
periytynyt ruoka, jota varsinkin Pohjois-
maissa syödään jouluna. Lipeäkala on 
alun perin ollut kuivattua turskaa, joskus 
myös seitiä tai koljaa. Nykyisin Suomessa 
myytävä lipeäkala on useimmiten molvaa, 
koska turskakannat ovat hävinneet vesi-
alueiltamme.

Kuivattu molva pehmitetään liottamalla 
sitä emäksisessä lipeävedessä 3-7 päivää. 
Pehmennyt lipeäkala pestään kylmässä 
vedessä, sen jälkeen kala on valmista kei-
tettäväksi. Kaupoissa myytävä lipeäkala on 
käyttövalmista. Perinteisesti keitetty kala 
tarjotaan valkokastikkeen, maustepippurin 
ja imelletyn perunalaatikon kanssa.

Kunnallisia vesilaitoksia

Riihimäen Herajoen vesilaitoksen 
peruskorjaus ja saneeraus, pääurakka

Tuusulan Jäniksenlinnan tekopohja-
vesilaitoksen saneeraus, koneistourakka

Vihdin Luontolan vedenottamon 
prosessilaajennus, pääurakka

Myrskylän Kankkilan vedenottamon 
saneeraus, pääurakka

Hämeenlinnan Ahveniston vedenkäsittely-
laitoksen perusparantaminen, koneistourakka

Kauhavan Nahkalan vesilaitoksen 
modernisointi, pääurakka

Kirkkonummen Lapinkylän  
vedenkäsittelylaitoksen  
rakentaminen, pääurakka

Seinäjoen Korteskylän vesilaitoksen 
rakentaminen, pääurakka

Tampereen Mustalammen vedenottamon 
rakentaminen, pääurakka

Lohjan Ikkalan alavesisäiliön ja Haapalan 
paineenkorotuspumppaamon rakentaminen, 
pääurakka

Imatran Immalan vesilaitoksen 
kalkkikivisuodatuksen ja saneerauksen 
toteutus, aliurakka

Huittisten Turun seudun tekopohjavesihanke, 
raakavedenotto ja esikäsittely, koneistourakka

Kemiön Kårkullan vesilaitoksen uusiminen, 
KVR-urakka

Teollisuus

Kotkan Sunilan tehtaan suolavapaan veden 
valmistuskapasiteetin lisäys, suolanpoistolinja

Hangon tuotantolaitosten 
prosessivesien puhdistamon 
saneeraus, koneisto- ja putkisto-
urakka sekä teräsrakenteiden 
asennusurakka

Lappohjan terästehtaan tanko-
valun puhdistus- ja jäähdytyslaitoksen 
rakentaminen, projektinjohto, 
valvonta ja suunnittelu

ECONET-KONSERNIN  
KOTIMAISIA REFERENSSEJÄ
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Lehmiä ei tarvitse kahta 
kertaa syömään käskeä, 
Kirsi Ruohonen nauraa.

8



Vuodet eivät ole veljiä – tämän vanhan sanonnan paikkansapitävyyden tietää 
maanviljelijäpariskunta Kalevi ja Kirsi Ruohonen Forssan Matkusta.

VESIJOHTO ON, 
 viemäriin liittyminen edessä

>>
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Esa Tuominen KUVAT Jouni Harala

E delliskesä oli kovin satei-
nen ja viileä. Tämän vuoden 
kesä oli taas kuiva ja kuuma.  
"Yläkerran" armoilla tässä ol-

laan, Kalevi Ruohonen huokaa maa-
talonsa avarassa tuvassa.

Kirsi Ruohonen hätistelee mus-
taa kissaa pois tuolilta ja jatkaa:

– Sääennustukset ovat tulleet entis-
tä tarkemmiksi, mikä sinänsä on hyvä 
asia. Jos ne lupaavat täksi päiväksi kel-
lo 18 sadetta, niin muutaman minuu-
tin yli kuuden alkaa ropista.

– Mutta tämän vuoden kesällä ei  
pahemmin ropissut. Vappuna satoi 
ja seuraavan kerran juhannuksena. 
Kuivuus ja kuumuus ovat saaneet ai-
kaan sen, että viljan jyvä oli pientä ja 
kevyttä. Viljasato on vain 60-70 pro-
senttia normaalista.

Nurmea kasteltu
Kalevi ja Kirsi Ruohonen ovat sekä 
maanviljelijöitä että karjankasvatta-
jia. Heidän tilallaan on 65 hehtaaria 
peltoa sekä vajaat 50 lehmää ja saman 
verran nuorkarjaa. Naudat ovat kaik-
ki mustavalkoista Holstein-rotua.

Pelloilla kasvaa kauraa, ohraa ja 
vehnää sekä heinää. Kaikki ne kelpaa-
vat lehmien ruuaksi. Lehmät syövät 
niin paljon, että myytäväksi ei viljaa 
riitä. 

– Tänä vuonna nurmisato oli niin 
kehno, että ellei olisi puskurivarasto-
ja, ei ensi talvena pärjättäisi, Kalevi 
Ruohonen arvioi.

Mistään ei riitä vettä niin paljon, 
että kuivana kesänä kasteltaisiin vil-

japeltoa. Sen sijaan muutamalle hei-
näpellon hehtaarille Ruohoset pump-
pasivat vettä läheisestä pikkujoesta. 
Se sai ruohon kasvamaan paremmin, 
mutta kastelemattomat pellot kitui-
vat kuivuudessa. 

– Mutta kun meillä on nurmella 
37 hehtaaria, niin ei kasteluvettä riit-
tänyt kuin kolmelle hehtaarille.

Pian 30 vuotta jatkuneen maan-
viljelyksen tuomalla kokemuksella 

Ruohoset ovat päätelleet, että ilmasto 
on muuttumassa. Erityisesti kuivat ja 
sateiset kaudet ovat pidentyneet. Jos 
on kuivaa, sitä kestää kauan. Ja sama 
koskee sateita.

– Ennen oli pari sadepäivää ja sit-
ten taas aurinkoista. Nyt nämä sade-
kaudet tuntuvat jatkuvan ja jatkuvan, 
emäntä ihmettelee.

Tänä vuonna jatkuivat helteet 
viikkokausia. Kaikkein kuumimpina 

Lietettä levitetään pelloille 
keväisin ja syksyisin, se on 

erinomaista lannoitetta.

päivinä Ruohoset kastelivat vesi-
suihkulla lehmiä, jotta näiden olo 
helpottuisi. Eläimet hakeutuivat it-
sekin mielellään suihkun alle.

Lehmät kovia juomaan
Ruohosten tilan asuinrakennus on 
peräisin 1940-luvulta. Tilan päära-
kennus on rakennettu 1950-luvulla 
ja siellä asustelee yhä isännän lähes 
90-vuotias isä. Kesken juttelutuoki-
on emäntä lähtee viemään peruna-
keittoa vaarille päärakennukseen.

Pariskunnan tyttäret ovat maa-
ilmalla, mutta kaksi aikamiespoi-
kaa asuu yhä kotitilalla. Toinen käy 
töissä traktorinkuljettajana, toinen 
opiskelee metsänkorjuuta. Molem-
mat auttavat tilan töissä sen minkä 
kerkiävät.

– Ja nurkumatta. Ei heitä täydy 
käskeä, viljelijäpariskunta korostaa.

Pojat ovat jo ilmaisseet halunsa 
jatkaa tilan toimintaa sen jälkeen 
kun "vanha pari" vetäytyy sivum-
malle. Toistaiseksi Ruohoset jak-
savat vielä hyvin herätä joka aamu 
puoli kuudeksi lypsylle. Toinen 
lypsykerta on illansuussa. Kumpi-
kin rupeama kestää kolme ja puoli 
tuntia.

– Kovia ne ovat juomaan, nau-
rahtaa Kalevi Ruohonen kun puhe 
siirtyy lehmien vedenkulutukseen.

– Sata litraa menee elukkaa 
kohti päivässä että heilahtaa. Se 
tarkoittaa viittä kuutiota vesijohto-
vettä päivässä. Lisäksi vettä menee 
nuorkarjalle, mutta sen juoma vesi 

Liete on mitä parhainta lannoitetta ja sitä saadaan omalta tilalta.
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pumpataan porakaivosta ja rengaskai-
voista. Vettä käytetään myös lypsylait-
teen pesemiseen kaksi kertaa päivässä 
ja tilasäiliön pesemiseen joka toinen 
päivä.

Vesijohtovettä Ruohoset alkoivat 
saamaan 1990-luvulla kun tila liittyi 
Matkun vesiosuuskuntaan. Tuolloin 
tilalle rupesi tulemaan pohjavettä Jo-
kioisista. Nyt vesiosuuskunta on yh-
distynyt Forssan kaupungin vesihuol-
toliikelaitokseen. Sieltä Ruohoset 
saavat vuodessa noin 1 700 kuutio-
ta vettä, josta he maksavat pari euroa 
kuutiolta.

Viemäriverkkoon 
liittyminen edessä
Maatalous on nykyään hyvin toisen-
laista kuin vielä muutama vuosikym-
men sitten. Suuri osa Ruohosten pa-
riskunnan ajasta kuluu tietokoneen 
ääressä, koska viranomaisille pitää toi-
mittaa monenlaisia selvityksiä ja heiltä 
pitää hankkia lupia yhteen sun toiseen 
tarkoitukseen.

– Byrokraattiseksi on touhu men-
nyt, isäntä ja emäntä parahtavat yh-
teen ääneen.

Kun maidontuotantoon käytetään 
tilan oman kaivon vettä, siitä tulee 
kolmen vuoden välein tutkia muun 
muassa kolibakteerit ja fekaaliset ente-
rokokit. Lisäksi ympäristöviranomai-
set vaativat tarkempia tutkimuksia 
pohjaveden laadun seuraamiseksi kun 
pellolle levitetään karjanlantaa. 

– Vaikka jatkuvat tarkastukset teet-
tävät meillä paljon työtä, on suomalai-
nen maito toisaalta maailman mitassa-
kin ensiluokkaista. 

Kaupungin viemäriverkkoon ei 
Ruohosten tila ole vielä liittynyt,  
vaikka viemärin infrastruktuuri on-
kin tuotu jo tilan rajalle asti. Viljeli-
jä-pariskunta arvelee, että lähimmän 
kahden vuoden aikana kotitaloudessa 
syntyvät jätevedet on johdettava vie-
märiverkkoon. 

– Tässä on nyt ollut monenlaista 
rahanmenoa.  Navettainvestointeja ja 
muuta. Joten ei nyt ole oikein haluttu 
vielä liittyä viemäriin, koska liittymi-
nen ja tarvittavat pumppujärjestelmät 
tulevat maksamaan yhteensä noin  
7 000 euroa. Ja jätevesimaksu tulee 
sitten kuukausittain sen päälle, isäntä 
summailee. 

Viemärilaitos ei ota vastaan lehmä-
tilalta tulevia maitoisia jätevesiä, vaan 
ne menevät joka tapauksessa pyöreään 
lietealtaaseen, joka on sijoitettu muu-
taman kymmenen metrin päähän na-
vetasta. 

– Liete on erinomaista lannoitetta.  
Sitä levitetään pellolle keväisin ja syk-
syisin, isäntä kertoo.

Liete imetään altaasta suureen lie-
tevaunuun, josta se levitetään pellolle. 
Traktorin perässä on levityslaite, joka 
tekee maahan viiltoja, joihin liete aje-
taan. Jos liete levitettäisiin sellaisenaan 
maan pinnalle, syntyisi hajuhaittoja.  

Ruohosten tilan 
jokainen lehmä 

juo 100 litraa vettä 
vuorokaudessa.

Nyt kun se menee viiltoihin eli maan 
sisään, ovat hajut huomattavasti vähäi-
semmät.  

Ruohosten kotitaloudessa syntyvä 
jätevesi menee toistaiseksi perinteisen 
sakokaivon kautta ojaan. Kun kunnalli-
seen viemäriin on liitytty, jää sakokaivo 
tarpeettomaksi. Jätevedet kulkevat sen 
jälkeen Forssan jätevedenpuhdistamoon 
20 kilometrin päähän. 

Lehmät syövät ja juovat 
kuten haluavat
Ruohosten tilan navetta on vielä uuden-
karhea: se valmistui kolme vuotta sit-
ten. Navetta tuli maksamaan lähes puo-
li miljoonaa euroa, joten siinä  riittää 
maksamista. Tilan tulot muodostuvat 
päivittäisen vähän yli tuhannen litran 
maitotuotoksen myymisestä meijeriin 
sekä teuraaksi myytävistä eläimistä.

Ruohosille maanviljelys ja karjan-
hoito ovat kuitenkin elämäntapa. Vaik-
ka lehmät sitovat omistajansa – ne pi-
tää lypsää kahdesti joka päivä – eivät 
Ruohoset vaihtaisi työtään mihinkään 
muuhun. Edes sunnuntaiaamuisin kel-
lo puoli kuuden lypsäminen ei heitä 
kauhistuta. Tai joulupäivän aamun lyp-

>>

Kirsi Ruohoselle on maataloustöissä 
tarvittava tekniikka tullut tutuksi.

Liete levitetään pellolle niin, että maahan viilletään vako, johon lannoite ajetaan.

Maatilalla joudutaan nykyään tekemään paljon kirjallisia töitä. Viranomaisille on 
toimitettava monenlaisia selvityksiä ja niiden tekemiseen kuluu aikaa. 

Ruohosten tilalla on viitisenkymmentä 
lehmää ja saman verran nuorkarjaa.
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Guatemalan 
teurastamolla 
käytössä 
suotonauha-
puristin

MYÖS MAATALOUDEN jätevedet voi käsitellä 
Dewacon suotonauhapuristimella.

Econet-konsernin tytäryhtiön Dewacon  
suotonauhapuristimet ovat käytössä  
lietteenkäsittelyssä eri puolilla maailmaa.  
Puristimia on  toimitettu niin teollisiin kuin 
kunnallisiinkin käyttökohteisiin jo kolmen 
vuosikymmenen ajan.

Otsikoihin puristimet nousivat vuonna 
2017 kun Dewaco myi ensimmäisen  uuden 
sukupolven suotonauhapuristimen Etelä-
Amerikassa sijaitsevaan Guatemalaan. Laite 
on käytössä teurastamossa syntyvän jätteen 
käsittelyssä. 

Guatemalaan toimitettu malli on suunni-
teltu erityisesti vähentämään laitteen logisti-
sia kustannuksia ja haasteita. Kaikki puristin-
mallit mahtuvat merivientikonttiin. Uudessa 
mallissa on lisäksi pyritty maksimoimaan 
sekä käyttäjäystävällisyys että suorituskyky.

– Olemme saaneet Guatemalasta kiit-
tävää palautetta. Teurastamoteollisuuteen 
suotonauhapuristimia on toimitettu myös 
muualle Etelä-Amerikkaan, Saudi-Arabiaan 
ja Venäjälle.  Loppuasiakkaina ovat olleet 
muun muassa suuret elintarvikejätit, Dewa-
con myynti- ja kehityspäällikkö Ossi Isotalo 
kertoo.  

Suotonauhapuristimet sopivat Isotalon 
mukaan myös maataloudessa syntyvän jäte-
veden  käsittelyyn. Jo nyt eräät suomalaiset 
juuresten kasvattajat käsittelevät juuresten 
pesussa syntyvät jätevedet suotonauhapu-
ristimilla. 

– Suotonauhapuristimia on mennyt 
myös karjankasvattajille eri puolilla maail-
maa, koska laitteisto sopii myös karjanlan-
nan tiivistämiseen ja kuivaamiseen. Uskon 
puristimiemme menevän tulevaisuudessa 
hyvin kaupaksi maatalousyrityksissä, koska 
maatalouden jätevesien käsittelyvaatimukset 
ovat kaiken aikaa tiukentuneet. 

Dewacon puristimia käytetään teurasta-
moiden ja maatalouden lisäksi  myös pape-
ri-, panimo- ja meijeriteollisuuden jätevesien 
käsittelyssä.

syvuoro. Jos koneet menisivät epä-
kuntoon, lehmät selviytyisivät juuri 
ja juuri yhden lypsynvälin yli, mutta 
eivät enempää.

– Ne tulevat lypsettäväksi mielel-
lään, jonossa. Ei niitä tarvitse erik-
seen houkutella, emäntä tietää. 

– Maatalouslomittajia on mah-
dollista saada, mutta ei yksi 
lomittaja ehdi koko karjaa hoi-
taa. Aina on joku talonväestä 
lomittajan kanssa töissä.

Ruohosten ulkomaanmat-
kat jäävät Ruotsinristeilyyn. 
Menneenä kesänä isäntä ja 
emäntä juhlivat sukulaisten 
häitä 50 kilometrin päässä kun  
pojat olivat luvanneet hoitaa il-
talypsyn ja tulla hääjuhliin lyp-
syn jälkeen.

– Illansuussa pojat soitti-
vat, että lypsykone ei toimi. 
Piti tilata kiireesti osia koneen 
huollosta, mutta konetta ei 
tahdottu saada pelittämään sit-
tenkään. Kun lypsykone vih-
doin toimi, oli jo niin myöhä, 
että pojat eivät hääjuhliin eh-
tineet. Ja meidänkin juhla-

tunnelmamme meni siinä kun piti 
miettiä kotiasioita, Kalevi Ruohonen 
sadattelee. 

Ruohosten navetassa lehmät ei-
vät ole kytkettyinä omille paikoil-
leen, vaan ne voivat tepastella mielin 
määrin. Poikiville lehmille on omat, 
eristetyt karsinansa pahna-alustoi-

neen. Ruohosten navetassa pyritään 
siihen, että lehmät poikivat "omia 
aikojaan", ilman ulkopuolisten avus-
tamista.

Vettä ja ruokaa lehmät saavat 
niin paljon kuin haluavat. Kumpaa-
kin on aina tarjolla. 

– Lehmillä ei ole suosikkiruokaa. 
Kaikki viljat ruista lukuun 
ottamatta ja ruoho kel-
paavat. Mitä enemmän ne 
syövät, sen parempi mai-
dontuotannon kannalta, 
emäntä Ruohonen kertoo.

Vaikka 30- ja 24-vuo-
tiaat pojat ovat luvanneet 
ottaa tilan vetovastuun 
muutaman vuoden kulut-
tua, on isännän ja emän-
nän mielessä yksi asia, joka 
pitäisi saada kuntoon.

– Emäntä pitäisi poi-
kien saada. Eivät ole vielä 
onnistuneet siinä asiassa.

– Tiedä sitten, pitäi-
sikö Maajussille morsi-
an -ohjelmaan ilmoittau-
tua, vanhemmat Ruohoset 
nauravat. 

Muutama vuosi vielä ja Ruohosten jälkikasvu ottaa 
vetovastuun tilasta. 

Kirsi ja Kalevi Ruohonen ovat 
aamusta iltaan kiinni tilansa töissä 

— myös viikonloppuisin.  Mutta se 
onkin heille elämäntapa.
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Vesissä on eroja, riippuen mikä on veden alkuperä ja kemiallinen sisältö.  
Polar Spring Oy:n toimitusjohtaja Niilo Pellonmaa valottaa vesiteollisuuden toiminnan 

periaatteita ja oikaisee virheellisiä käsityksiä.

K oulussa opetetaan, että veden 
kemiallinen merkki on H2O. 
Kaikkien vesilähteiden tuotta-
man veden koostumus on kui-

tenkin erilainen ja veden koostumusta 
voidaan muuttaa teollisin keinoin. Useat 
tahot, kuten vesilaitokset ja veden pul-
lottajat ilmoittavat tänään tuottamansa 
veden koostumuksen.

– Haluamme Polar Spring Oy:ssä ko-
rostaa vetemme koostumusta. Siksi paka-
tun vetemme etiketistä voi lukea kaikki 
koostumukseen liittyvät tiedot. Emme 
esitä terveysväittämiä, vaan faktaa.

Valtaosa ihmisten käyttämästä vedes-
tä tehdään juomakelpoiseksi erilaisten 
kemikaalien avulla. On erittäin tärkeää 
tietää veden alkuperä ja koostumus.

– Juotavaksi tarjottava vesi, H2O, 
 sisältää alkuaineiden lisäksi aina suuren 
joukon muita aineita ja niiden yhdistel-
miä. Millaisia, se riippuu mitä reittejä 
vesi on kulkenut ja miten sitä on käsi-
telty. Tämän kaiken tuloksena kullekin 
vedelle muodostuu sen lähteestä ja käsit-
telystä riippuva oma maku, aivan kuten 
tapahtuu esimerkiksi viinien kohdalla. 
Nyt on selvästi havaittavissa, että ihmi-
set ovat alkaneet kiinnittää veden  
makuun ja sisältöön yhä enemmän  
huomiota.

Luontaista kivennäisvettä
Suomessa usein vesistä kirjoitettaessa ja 
erilaisia vesiä vertailtaessa puhutaan vain 
vesissä olevista mikrobeista. Yleensä täl-
löin verrataan hanavettä ja pullotettua 
luonnon vettä. 

Hanavedet vetävät tässä vertailussa 
aina pidemmän korren ja todetaan, että 
hanavedet ovat puhtaita kun niissä ei ole 
mitään mikrobeja. Sanan mikrobi sijasta 
vertailussa käytetään useimmiten sanaa 
bakteeri. Hanavesistä kaikki mikrobit eli 
elämä on tapettu kemikaaleja käyttämäl-
lä. Harvoin todetaan, että vain pieni osa 
veden mikrobeista on ihmiselle haital-
lisia, ja että hyvä luonnon vesi ei sisällä 
haitallisia mikrobeja.

Hyvin monet mikrobit ovat kuiten-
kin ihmisille välttämättömiä. Vesiver-

tailuissa ei aina analysoida veden muuta 
sisältöä, vaikka veteen on liuennut pal-
jon muita ainesosia, kuten esimerkiksi 
mineraaleja.

– Harvoin, jos koskaan, tuodaan esil-
le, että joukossamme on ihmisiä, jotka 
syystä tai toisesta eivät voi juoda kemi-
kaalein käsiteltyä vettä. Myös korkeat 
määrät tiettyjä mineraaleja voivat aihe-
uttaa joillekin ihmisille ongelmia.

EU käyttää termiä Natural mine-
ral water eli luontainen kivennäisvesi. 
Lähdevesi tai kivennäisvesi ovat meil-
lä käytössä rinta rinnan. Polar Spring 
teki yhdessä Aalto yliopiston opiske-
lijoiden kanssa selvityksen siitä, miten 
suomalaiset mieltävät edellä mainittu-
jen termien sisällön. Lopputulok-
sena todettiin, että juuri kukaan 
ei ymmärtänyt mitä eroja näillä 
termeillä kivennäisvesi, luontainen 
kivennäisvesi ja lähdevesi oikeasti 
on. Lähdevesi terminä ymmärrettiin 
parhaiten.

Pakkauspullot 
energiajätteeksi
Hanavedet todetaan Suomessa 
useimmiten ympäristöystävällisiksi, 
kun taas pullotettuja vesiä kritisoidaan 
niiden pakkauksista johtuen.

– Olemme varmasti kaikki yhtä 
mieltä siitä, että ylipäätään pakkaukset 

UNESCO totesi 
raportissaan vuonna 
2003 Suomen  
vesivarojen laadun  
maailman parhaaksi.

Hanasta vai pullosta?

Niilo Pellonmaa, Eija Öhrnberg KUVA iStockPhoto GRAFIIKKA Polar Spring Oy
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KUULUMISIA RUOTSISTA

SELAAN KASVAVAN kiihkon vallassa kalente-
riani. Se on buukattu täyteen seuraavat kaksi 
viikkoa, kokouksia toinen toisensa perään. Olen 
värikoodein erottanut talon sisäiset palaverit ja 
talon ulkopuolella pidettävät kokoukset toisis-
taan. Kokouksia on aamupäivisin, iltapäivisin 
ja toisinaan jopa iltaisin. On lyhyitä palavereita 
ja monta tuntia kestäviä kokouksia, on puhe-
linpalavereita ja on videokokouksia. On koko-
uksia, joihin tullaan kahta kättä heiluttamalla 
ja on kokouksia, joihin valmistaudutaan. Ka-
lenteriini on merkattuna  myyntipalaveri, johto-
ryhmä, työmaakokous, työhyvinvointipalaveri, 
suunnittelukokous, ohjausryhmä, tuotekehitys-
palaveri, ja ainakin yksi kriisipalaveri.

Tunnen adrenaliinin ja kohonneen testoste-
ronitason kehossani. Pulssini lyö reilusti toista 
sataa kertaa minuutissa. Saan vaivoin hillittyä 
innostustani; minusta on tullut kokoustaja, tut-
tavallisemmin sanottuna palaveristi. Meitä on 
somessa pieni, mutta kasvava joukko; pidäm-
me yhtä ja peukutamme toisillemme. Kannan 
ylpeästi heimotunnustamme. Se on pelkis-
tetty kuva Munckin kuuluisasta maalaukses-
ta Huuto! Heraldistiset värimme ovat musta ja 
valkoinen. 

KOHTA, AIVAN kohta saan pukea ylleni yhden 
tämän jutun roolimalleista. Maltan tuskin odot-
taa, mutta otetaan tähän alkuun ensin Hamletia 
a la Hurme: ” Jos ei on ei, niin onko on on? Tie-
tysti on on on. Mutta eikö siis ei ole ei? Ei, ei ei 
ole ei, vaikka on on on, jos on. Tahi ei.”

KUN YKSIN jäänyt masentuu, hän tuntee vieh-
tymistä kertoa valheita. Ja onhan valhe melkoi-
nen hanke, sen takia saa olla varpaillaan, kos-
ka äkkiä joutuu vastuuseen siitä, mitä valheen 
takia tulee tapahtumaan. Valehdellakseen pitää 
olla valpas ja muistaa pysyä valppaana, jotta 
valhe pysyy muilta salassa. Valehdellessaan 
tuntee ikään kuin ottavansa vastuun tulevasta. 
Valheen kertomisesta tulee hyvin houkuttele-
vaa. Siitä saattaa saada suurta tyydytystä. Jot-
kut tulevat siitä jopa riippuvaisiksi. Valehdel-
lessaan ihminen tuntee puijanneensa kohtaloa 
– omaansa ja muiden. Epämiellyttäville ihmi-
sille valehteleminen suo aivan erikoisen tyydy-
tyksen. Mutta toisaalta kukapa tahtoisi kuulla 
totuuden epämiellyttävistä lähteistä?

KUN EMME halua syyttää julkisesti toista va-
lehtelijaksi, sanomme, että hän puhuu palturia, 
potaskaa tai puutaheinää. Helposti ajattelem-
me, että palturin puhuminen on harmittomam-
paa kuin valehtelu. Palturi sanan alkuperää on 
selitetty sen olevan lähtöisin ruotsalaisesta 
sanasta palttobak eli purutupakka eli mälli. Sitä 

KOLUMNI

Valehtelusta, palturista ja 
paskanpuhumisesta

Valehdellessaan ihminen 
tuntee puijanneensa 
kohtaloa – omaansa  
ja muiden.

tulisi kerätä ja kierrättää niin, että 
ne voitaisiin joko uusiokäyttää 
tai hyödyntää energianlähteenä. 
Suomi on eturivin maa muovi-
pullojen keräyksessä. Jätteenpolt-
tolaitosten yleistymisen myötä 
Suomessakin muovijätteen hävi-
tys kehittyy koko ajan.

– Ongelmana on elintarvik-
keiden pakkauksessa käytettävän 
muovin määrä. Kun kulutta-
ja ostaa esimerkiksi 150 gram-
maa makkaraa, mukana tulee 
25 grammaa painava muovinen 
pakkauslaatikko. Vertailun vuok-
si; tyhjä puolen litran PET-pullo 
painaa noin 15 grammaa.

Pakatun ja pullotetun veden 
maailmankaupassa liikutaan noin 
200 miljardin dollarin vuositasol-
la ja kasvu jatkuu ripeänä. 

– Valintoja tehtäessä on hyvä 
muistaa, että pullossa oleva vesi 
voi olla millaista vettä tahansa, 
useimmiten kemiallisella käsitte-
lyllä juomakelpoiseksi tehtyä vet-
tä. On aina syytä selvittää paka-
tun veden alkuperä ja sen sisältö. 
Luonnon vesi on aina pakattava 
vesilähteellä. Jokaisesta vesilähtees-
tä tuleva vesi on koostumukseltaan 
erilaista, ainutlaatuista. 

kun jauhaa, niin leuat käyvät ikään kuin tyhjää. 
Tuttua juttua, vai mitä?

On mahdotonta valehdella, ellei usko tie-
tävänsä totuutta. Paskapuheen tuottaminen ei 
vaadi vastaavaa uskoa. Täten valehteleva hen-
kilö valitsee sanansa totuuden ehdoilla ja on 
siinä mielessä totuudelle uskollinen. Paskanpu-
huja ei välttämättä piilota tai yritäkkään piilot-
taa meiltä sen enempää tosiasioita kuin omaa 
käsitystään niistä. Sitä vastoin hän pyrkii sa-
laamaan meiltä muilta toimintansa tavoitteet. 
Paskanpuhujaa on toisinaan vaikea tunnistaa. 
Hänen tunnusmerkillinen piirtensä on, että hän 
antaa jollakin tavalla väärän kuvan siitä, mihin 
hän todellisuudessa oikein pyrkii. Tämä on pas-
kanpuhujan ja valehtelijan erottamisen suurin 
ongelma.

SE JOKA valehtelee ja se joka puhuu totta, pe-
laavat niin sanoaksemme samaa peliä, mutta 
vastakkaisilla puolilla. Kumpikin reagoi tun-
temiinsa tosiasioihin, vaikka toisen reaktiota 
ohjaa kunnioitus totuutta kohtaan ja toinen uh-
maa tätä auktoriteettia suostumatta mukautu-
maan sen vaatimuksiin. Paskanpuhuja sivuut-
taa tykkänään nämä vaatimukset. Hän ei torju 
totuuden arvovaltaa eikä valehtelijan tavoin 
asetu sitä vastaan. Hän ei kiinnitä siihen mi-
tään huomiota. Tästä syystä paskapuhe on va-
lehtelua suurempi totuuden vihollinen.

MIKSI SITTEN paskapuhetta on nykyaikana niin 
paljon? Paskapuhetta ei voi välttää, kun joutuu 
tilanteen pakosta puhumaan tietämättä mistä 
puhuu. Paskapuheen tuottaminen saa pontta, 
kun henkilön velvollisuudet tai mahdollisuudet 
puhua jostakin aiheesta ovat suuremmat kuin 
hänen tietonsa aiheen kannalta merkitykselli-
sistä tosiseikoista. Tätä epäsuhtaa esiintyy eri-
tyisen paljon julkisilla toimijoilla, jotka joutuvat 
joko omasta halustaan tai muiden vaatimuk-
sesta puhumaan laajasti aiheista, joista he ovat 
enimmäkseen autuaan tietämättömiä tai tietä-
mättömän autuaita.

Mats Ahlnäs
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Kattavilla, tarkoilla ja nopeilla DNA-menetelmillä saadaan esiin niin vuoden kiertoon ja 
sääolosuhteisiin liittyvät verkostoveden laadun vaihtelut kuin häiriötilanteiden tilannekuva. DNA-

menetelmien käyttö parantaa tietämystä verkoston veden laadusta ja kertoo kunkin verkoston 
erityisriskeistä. Erityisesti häiriötilanteiden ratkaisua DNA-menetelmät nopeuttavat.

TEKSTI Anu Kettunen GRAAFIT Teollisuuden Vesi Oy KUVA iStockPhtoto

DNA-MENETELMÄT KERTOVAT 
SUOMALAISEN TALOUSVEDEN 

KORKEASTA LAADUSTA

T eollisuuden Vesi on Business 
Finlandin tukemassa hank-
keessaan mitannut verkosto-
vesien, kaivovesien ja luonnon 

pintavesien mikrobiologiaa DNA-
pohjaisilla viljelystä riippumattomil-
la menetelmillä. Puolentoista vuoden 
aikasarjoista on määritetty sekä vesien 
vaarattomia valtaryhmiä että ihmiselle 
mahdollisesti vaarallisia bakteereita ja 
indikaattoriorganismeja, joiden löyty-
minen antaa viitettä, että veden laatu 
on alentunut ja siinä saattaa olla terve-
ydelle haitallisia mikrobeja. 

Talousveden mikrobiologian pe-
ruskäsitteitä, mikrobiologisten me-
netelmien periaatteita sekä näytteitä 
ja mittauksia on esitelty tarkemmin 
Vesitalouslehden numerossa 2017/05, 
joten tässä artikkelissa tyydytään ylei-
seen kuvaukseen. Vesitalouslehden 
artikkeliin ehtivät kolmen ensimmäi-
sen näytekierroksen tulokset, jolloin 
vuodenaikaisvaihtelua tai vuosien vä-
lisiä eroja ei voitu tarkastella. Tässä 
artikkelissa pohditaan sääolosuhteiden 
heijastumista vesien mikrobiologiaan 
sekä esitellään esimerkinomaisesti yh-
den verkoston häiriötilanteen mittaus-
tuloksia. 

Vedenkäsittely laskee 
mikrobitasoja ja muuttaa 
mikrobiyhteisöä 
Kun verrataan luonnon pintavesien,  
kaivovesien ja vesijohtoverkostojen  
hanavesien mikrobistoa (Kuvat 1a-c),  
huomataan, että joki- ja lampivesis-

sä on korkeammat bakteeritasot ja 
erilainen bakteeriyhteisö kuin talo-
usvesissä. Luonnonvesissä elävät val-
taryhminä aktinobakteerit ja tietyt 
bakteroidetes-heimot proteobaktee-
rien lisäksi, kun taas verkostovesien 

valtaryhmät edustavat ainoastaan α- ja 
β-proteobakteereita. 

Kaikki vesien valtaryhmät ovat ih-
miselle vaarattomia, mutta vesissä voi 
elää myös taudinaiheuttajia. Ihmisel-
le mahdollisesti vaarallisten baktee-

rien tuloksia on koottu Taulukkoon 
1, josta nähdään, että samoin kuin 
kokonaisbakteeritasot, myös riski-
bakteeritasot laskevat kun siirrytään 
luonnonvesistä kaivovesiin ja edelleen 
verkostovesiin. Legionelloja esiintyy 

Kuva 1a:
Pintavesien 
kokonais-
bakteerit

Kuva 1b:
Kaivovesien
kokonais-
bakteerit
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Eri vuodenaikoina eri paikoista 
kerättyjä vesiä on mitattu viljelystä 
riippumattomilla menetelmillä.

vesissä yleisesti, mutta kylmien vesien 
matalat legionellatasot eivät aiheuta 
sairauksia. Sen sijaan lämminvesijär-
jestelmissä verkostoveden legionello-
jen lisääntyminen voi olla ongelmal-
lista. Myös enterobakteereita mitataan 
vesistä käytännössä aina, kun taas 
E.colien, enterokokkien ja klostridien 
määrät jäävät verkostovesissä kvantifi-
ointirajan alle.   

Kuva 1 ja taulukko 1 heijastavat 
myös sääolosuhteiden vaikutusta: kai-
kissa Kuvan 1a pintavesissä ja Kuvan 
1b kaivoissa bakteeritaso nousi ke-
väästä 2017 syksyyn 2017.  Kaikkien 
verkostojen hanavesien kokonaisbak-
teeritasoissa tämä ilmiö ei näy yhtä 
selvästi, mutta Espoon ja Nummelan 
hanavesien bakteeritasot nousivat ke-
väästä 2017 syksyyn 2017.  Molem-
missa joissa, Luhtikylän, Soukkion ja 
Mäntyharjun kaivoissa sekä Espoon 
ja Nummelan verkostovesissä nousu 
alkoi jo kesällä 2017 ja osassa näyte-
pisteistä (Soukkion lampi, Orimatti-
lan kaivo ja Nummelan verkostovesi) 
se jatkui talveen 2018. Tämä nousu 
oletettavasti liittyy sateiseen syksyyn 
2017, jonka kuluessa tulva- ja valu-

mavedet toivat mukanaan mikrobi-
haastetta. 

Taulukossa 1 on vertailtu syksyn 
2016 ja syksyn 2017 tilanteita. Syksyn 
2017 tasot olivat syksyn 2016 tasoi-
hin nähden vähintään kaksinkertaiset 
useimmissa pintavesien ja kaivovesien 
näytepisteissä sekä elävien että kaikki-
en legionellojen, enterobakteerien ja 
klostridiklusterien I, IV ja XIV osal-
ta. Syksyllä 2016 kaikki E.coli-mitta-
ukset jäivät määritysrajan ylle, mutta 
syksyllä 2017 kolmesta näytepisteestä 
saatiin määritysrajan ylittävä ’+’-sig-
naali. Verkostovesissä elävien ja kaik-
kien legionellojen, enterobakteerien ja 
enterokokkien tasot ylittivät syksyllä 
2017 syksyn 2016 tasot. E.colit ja klo-
stridit jäivät verkostovesissä useimmi-
ten määäritysrajan alle, joten niiden 
tasoissa ei nähty nousua. Vaikka ver-
kostovesien kokonaisbakteeritasot eivät 
nousseet yhtä paljon kuin pintavesi-
en ja kaivovesien, sateisen syksyn vai-
kutus heijastui myös verkostoveden 
mikrobiologiaan. Se, ettei syksyn 2017 
aikana koettu laajoja vesiepidemioita, 
kertoo suomalaisen vesihuollon  korke-
asta tasosta.     

Bakteeritasot mitattuna suoraan qPCR-menetelmällä (vasemmanpuoleisin pylväs eli ”Kuolleet 
ja elävät qPCR”), qPCR-menetelmällä yhdistettynä elävät-esikäsittelyyn (keskimmäinen 
pylväs eli ”Elävät qPCR”) sekä viljelymenetelmällä (oikeanpuoleisin pylväs). Kaikissa kuvissa 
on sama logaritminen asteikko alkaen qPCR-menetelmän määritysrajasta (~100 solua/ml). 
Pylväiden värit kuvaavat bakteeriyhteisön luonnetta: sininen edustaa tyypillistä luonnonvesien 
bakteeristoa, vihreä verkostoveden ja turkoosi näiden välimuotoa. Bakteeriyhteisöjä on 
tarkemmin kuvattu tekstissä. Merkintä ”#N/A” tarkoittaa että kyseistä näytettä ei ole kerätty eikä 
niin muodoin myöskään mitattu, merkintä ”P” tarkoittaa puuttuvaa viljelytulosta ja merkintä 
”<100” tarkoittaa alle 100 pmy/ml jäävää viljelytulosta.

Viljelystä riippumattomin menetelmin mitatut vesien laatuindikaattorit Nousiaisten verkossa 
tammikuussa 2018. ’BD’ tarkoittaa määritysrajan alapuolelle jäävää ja ’+’ kvantifiointirajan 
alapuolelle jäävää todennäköistä signaalia.

Viljelystä riippumattomin menetelmin mitatut vesien laatuindikaattorit syksyllä 2016 ja syksyllä 
2017. ’BD’ tarkoittaa määritysrajan alapuolelle jäävää ja ’+’ kvantifiontirajan alapuolelle jäävää 
todennäköistä signaalia. Lyhenne ’Clo’ merkitsee klostridiklusteria eli taulukossa kerrotaan 
klostridiryhmien I, IV ja XIV mitatut tasot.

Tyyppi Paikka Aika
Legionellat Entero-

bakteerit E. coli Entero-
kokit Clo I Clo IV

 ja XIV

Solua / ml

Jokivesi Mäntsälä 09/2016 6 400 1 100 BD 21 75 1 000

10/2017 100 000 25 000 + 790 1 900 4 800

Ohkola 09/2016 8 100 4 500 BD BD + 570

10/2017 45 000 2 400 BD 130 250 190

Lampivesi Luhtikylä 09/2016 5 200 1 300 BD BD + BD

10/2017 14 000 750 + + 25 69

Soukkio 09/2016 2 100 530 BD BD + 62

10/2017 85 000 3 500 BD 110 470 1 000

Kaivovesi Ohkola 09/2016 3 400 1 000 BD BD 58 11

10/2017 120 000 15 000 BD + 170 160

Luhtikylä 09/2016 27 000 410 BD 1 9 3

10/2017 5 300 280 BD + 2 2

Soukkio 09/2016 36 7 BD BD + 1

10/2017 2 200 270 + 5 31 8

Mäntyharju 09/2016 2 000 650 BD BD 4 7

10/2017 1 700 470 BD + 25 42

Orimattila 09/2016 41 9 BD BD 1 BD

10/2017 310 20 BD + + BD

Talousvesi Helsinki 09/2016 35 + BD BD BD BD

10/2017 16 3 BD + BD BD

Espoo 09/2016 33 1 BD BD BD BD

10/2017 66 17 BD + + BD

Mäntsälä 09/2016 16 2 BD BD BD +

10/2017 160 60 BD + BD BD

Nummela 09/2016 7 18 BD BD BD BD

10/2017 100 42 BD 2 BD BD

Tyyppi Paikka Kokonaisbakteerit Enterobakteerit E.coli Clo I Clo IV ja XIV

Talous-
vesi

Solua / ml Solua / 100 ml

Yksityisasunto 21 000 78 + + 1000

Yksityisasunto 850 2 BD + 55

Päiväkoti 5 200 16 BD + +

Virasto 480 2 BD + +

Vanhainkoti 100 + BD + BD

Koulu 310 + BD + 11

Taulukko 1.

Taulukko 2.

DNA-mittaukset verkoston 
häiriötilanteessa 
Taulukon 2 perusteella E.coli ja klostridit ovat 
hyviä häiriötilanteen indikaattoreita. Yksityis-
asunnon vedestä määritetty E.colin ’+’-signaali 
on ensimmäinen määritysrajan ylittävä verkos-
tomittaus Teollisuuden Veden aineistossa. Klo-

stridiklusteri I puolestaan ylitti määritysrajan 
kaikissa Taulukon 2 mittauspisteissä ja klostri-
diklusterit IV ja XIV nousivat kvantifiontirajan 
yli 3 ja määritysrajan yli 5 pisteessä kuudesta. 
DNA-menetelmät ovat viljelymenetelmiä no-
peampia, joten niiden käyttäminen tehostaisi 
verkostojen häiriötilanteiden ratkaisua.    

Kuva 1c: Talousvesien kokonaisbakteerit.
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V esijalanjälki kertoo, kuinka pal-
jon yksittäinen henkilö, valtio 
tai tietty tuote kuluttaa maail-
man vesivaroja. Se peilaa myös 

tuotteen tai palvelun vaikutuksia veden 
laatuun, vesistöjen tilaan ja muihin ve-
denkäyttäjiin.  

Vesi jaetaan kulutusveteen ja piilove-
teen. Näkyvä kulutusvesi pitää sisällään 
muun muassa peseytymisen, ruoanlai-
ton, WC:n huuhtomisen, siivouksen ja 
kasvien kastelun. Piilovesi puolestaan 
muodostuu tuotteiden tuotantoproses-
seissa eli kasvien ja eläinten kasvatuksen, 
tuotannon ja jalostuksen aikana. Piilovet-
tä kutsutaan myös epäsuoraksi vedenku-
lutukseksi tai virtuaalivedeksi. Suomalai-
sesta vesijalanjäljestä 97 prosenttia tulee 
piilovedestä.  

– Keskimääräinen suomalainen ku-
luttaa kotitalouskäytössä noin 150 litraa 
näkyvää vettä vuorokaudessa. Piiloveden 
määrä mukaan laskettuna päivittäinen  

vesijalanjälki nousee 3 874 litraan henki-
löltä, Marttojen kehittämispäällikkö Kai-
sa Härmälä yllättää. 

Piilovettä on lähes kaikissa tuotteissa. 
Vaatteiden valmistukseen käytetään suu-
ria määriä vettä, mutta selkeästi eniten 
maailman vedenkulutuksesta menee maa-
talouteen. 

– Jopa 80-90 prosenttia ihmisten ku-
luttamasta vedestä liittyy maataloustuot-
teisiin, ennen kaikkea ravintoon, Härmä-
lä toteaa. 

Hyvälaatuisen talousveden maailmanlaajuinen kulutus ylittää jo kestävän tason. Vaikka Suomessa 
vettä riittää, voi maailman vesivaroihin vaikuttaa vastuullisella kulutuskäyttäytymisellä. Globaalia 

vesikriisiä huomioidessa on tärkeä tiedostaa piiloveden merkitys. Havainnollistavaa on, että 
vesimittarin läpi kulkeva vesi muodostaa vain noin kolme prosenttia vesijalanjäljestämme. 

Riikka Mäkinen KUVAT iStockPhoto GRAFIIIKKA Rinssi GRAFdesign

VESI JÄTTÄÄ JÄLJEN

Suomalaisesta 
vesijalanjäljestä 

97 prosenttia tulee 
piilovedestä.

Suomen vesijalanjäljen  
kannalta kriittiset alueet:  

Riskianalyysin mukaan seuraavilla valuma-alueilla on  
niukkuutta vedestä ja niillä tuotetaan maataloustuotteita, 
joita kulutetaan Suomessa. 

•   Indus ja Ganges (mm. Intia, Pakistan, Bangladesh, Nepal)  
•   Guadalquivir, Guadiana, Tejo ja Douro (Espanja, Portugali)  
•   Mississippi (Yhdysvallat, Kanada)  
•   Po (Italia, Ranska, Sveitsi)  
•   Escaut/Schelde (Alankomaat, Belgia, Ranska)  
•   Niili (mm. Egypti, Sudan, Eritrea, Etiopia)  
•   Eufrat ja Tigris (mm. Iran, Irak, Syyria, Turkki)   
•   Murray (Australia).  

Lähde: WWF 
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Lähde: Water Footprint Network 2012VESI JÄTTÄÄ JÄLJEN
Vesivastuulliseen 

ruokavalioon pätevät 
yleiset ekologisen 

syömisen periaatteet. 

Englanninkielinen 
vesijalanjälkilaskuri sivuilla 
www.waterfootprint.org

Riisi 1 kg
Suklaa 100 g 
Hampurilainen 150 g 
Naudanlihapihvi 150 g 
Puhdistettu sokeri 1 kg
Kahvi 2,5 dl
Maito 2 dl 

3 400 l
2 400 l 
2 400 l 
2 300 l 
1 500 l 

280 l 
200 l 

Vesivastuullisuutta 
ostopäätöksiin 
Suomalaisen kulutuksen vesijalanjäl-
jestä lähes puolet jää ulkomaille.  

– Me ostamme muualla kasva-
tettuja tai valmistettuja tuotteita ja 

valitettavan usein vielä maista, 
missä kärsitään vesipulasta 

ja missä vedenkulutus ei 
ole kestävällä pohjalla, 

Härmälä selittää.   

Globaalin vesikriisin helpottami-
seksi pitäisi oma vesijalanjälki pyrkiä 
pitämään mahdollisimman piene-
nä. Omilla kulutusvalinnoillaan voi 
vaikuttaa siihen, kuinka paljon piilo-
vettä kuluttaa ja minne vesijalanjälki 
kohdistuu. Tämä edellyttää kuitenkin 
myös ymmärrystä eri tuotteiden pii-
lovesimääristä. Kuinka moni esimer-
kiksi tietää, että yksi hampurilainen 
kuluttaa 2 400 litraa maailman vesi-
varoja tai että yhteen kahvimukilli-
seen tarvittavan kahvijauheen tuotta-
miseen kuluu 280 litraa vettä?  

– Kahvia juodessa ei tule ajatel-
leeksi kuinka paljon vettä on kulunut 
pienen kahvitilkan kasvatukseen ja 
tuotantoon. Esimerkiksi teekupillisen 
vesijalanjälki on vain 35 litraa.  

Tässäkin on kuitenkin huomioita-
va, että ympäristön kannalta kestäväs-
ti hoidetulla viljelmällä tuotettu kahvi 
on parempi valinta kuin eroosioher-
källä viljelmällä kasvatettu tee.  

Suosi suomalaista 
Maataloustuotteiden tuotanto ja ku-
lutus muodostavat pääosan, 82 pro-
senttia, Suomen vesijalanjäljestä. 
Neljännes maataloustuotteiden vesi-
jalanjäljestä tulee lihasta. Kakkossi-
jalla ovat maitotuotteet 15 prosentin 
osuudella.  

Ruokatuotteiden piilovesimääriä

Lähteet: Martat ja HSY

Vesivastuulliseen ruokavalioon pä-
tevät yleiset ekologisen syömisen peri-
aatteet: syö vähemmän lihaa ja enem-
män kasviksia, suosi luonnonantimien 
sekä lähi- ja kausituotteiden käyttöä ja 
minimoi ruokajätteen määrä!  

Koska Suomessa on runsaasti vesi-
varoja väestömäärään nähden, on vettä 
totuttu käyttämään melko huoletto-
masti. Lämpimän veden tuottamiseen 
ja jäteveden käsittelyyn kuluukin Suo-
messa runsaasti energiaa.  

– Koska meillä riittää vettä, on ko-
titalouksien vedenkulutus pääasiassa 
energiakysymys. Yhtenä vinkkinä vesi-
vastuullisuuteen onkin kylmän veden 
käyttö aina kun mahdollista.  

– Ruoan valmistuksessa ja esimer-
kiksi vihannesten huuhtelussa kannat-
taa käyttää kylmää vettä jo ihan senkin 
takia, että lämmin vesi voi liottaa put-
kistosta epäpuhtauksia tai bakteereja, 
Härmälä muistuttaa.    

Tärkeimpien tuoteryhmien 
osuus Suomen vesijalanjäljestä

Suomen vesijalanjäljen jakautuminen
kotimaisen ja ulkomaisen vesijalanjäljen 
välillä ja eri sektoreiden osuudet

Kotimainen 
vesijalanjälki 53 %
Maatalous 89 %
Kulutustuotteet 6 %
Kotitalous 5 %

Liha 24 %

Teollisuustuotteet 15 %

Maitotuotteet 15 %

Kahvi, tee, kaakao 13  %

Viljakasvit 8 %

Sokeri 4 %

Kumi 4 %

Kasviöljyt 3 %

Hedelmät 3 %

Kotitalousvesi 3  %

Muut 4 %

Ulkomainen 
vesijalanjälki 47 %
Maatalous 74 %
Kulutustuotteet 26 %

24 %

15 %

15 %
13 %

8 %

4 %

4 %

3 %
3 %

3 % 4 %

53 % 47 %

Kaisa Härmälä

Perunalastut 200 g
Appelsiinimehu 2 dl
Viini 1,25 dl
Kananmuna
Olut 0,33 l
Omena 
Leipäviipale 30 g

185 l 
170 l
140 l 
135 l 
100 l 
70 l 
40 l 



18

POREITA

TULIN ensimmäisen kerran Econetiin Ve-
näjän kaupan assistentti-kurssien puit-
teissa vuonna 2011. Sitä kautta minulle 
löytyi harjoittelupaikka Econetissa. En 
ole opiskellut vesialaa lainkaan, mutta 
minulla on filosofian maisterin tutkinto. 
Sen lisäksi olen merkonomi ja minulla 
on European Business Baccalaureate 
Diploma (EBBD).

Olen toiminut venäjän kielen 
tutkijana Aleksanterin instituutissa ja 
Helsingin yliopistossa. Joskus aiemmin 
olin venäjän kielen opettaja ja myös 
laborantti. 

Työskentelen Econetin pääkontto-
rissa Malmilla venäläisten asiakkaiden 
parissa. Teen kaikkea mikä liittyy 
Venäjän markkinoihin, markkinointia, 
käännöksiä, asiakirjojen laatimista ja 
yleensäkin vuorovaikutusta Venäjän 
asiakkaiden kanssa. Teknisiä tehtäviä 
varten meillä on erikseen insinöörejä. 
Aloitin tehtävissäni huhtikuussa 2018, 
kun aiemmin tehtäviäni hoitanut Anja 
Berdov jäi eläkkeelle.. 

Sellaisia tehtäviä ei olekaan mitä 
en tekisi mielelläni. Pidän tekstien ja pii-

rustusten kääntämisestä, kommunikoin-
nista asiakkaiden kanssa. Käyn myös 
mielelläni seminaareissa,  messuilla ja 
tuotteidemme myynnin edistämistilai-
suuksissa. Pidän omasta työstäni.

Koska en ole insinööri, en pysty 
vastaamaan teknisiin kysymyksiin ja 
insinöörit ovat joskus todella kiireisiä 
kun on projekteja käynnissä, enkä aina 
saa heti vastauksia kysymyksiin. Ja kun 
haluat tehdä parhaasi, se voi vähän 
pahoittaa mielen. 

Jokaisessa yrityksessä on aina tilaa 
kehitykselle. Esimerkiksi tällä hetkellä 

meillä on venäjänkielisen nettisivustom-
me tekeminen vielä kesken. Voisimme 

siinä mielessä pitää kovempaa vauhtia. 
Econetissa teen yhteistyötä eniten 
projekti-insinöörien kanssa, jotka teke-
vät laskelmia tarjouksien tekoa varten. 
Tilanteesta riippuen teen yhteistyötä 
myös muiden Econet-konsernilaisten 
kanssa. Jos asia koskee laitteita, niin 
käännyn dewacolaisten tai slamexilais-
ten puoleen, jos taas asia koskee tarjo-
usten tekemistä, niin käännyn projekti-
insinöörin puoleen. Kun kysymys on 
esimerkiksi  asiakirjoista, referensseistä 
tai esitteistä, niin menen Anitan tai 
Tuijan puheille. Tiedusteluissa tai muista 
media-asioissa parhaiten auttaa Sanni. 
Me kaikki teemme yhteistöitä. 

Näen Suomen kilpailukyvyn vesia-
lalla kansainvälisillä markkinoilla positii-
visena. Parasta Suomessa on laitteiden 
korkea laatu, varmuus, toimintatakuu ja 
meidän yrityksessä vastuullisuus. 

Toivottavasti tilanne vesialalla on 
tulevaisuudessa vakaa. Pysyvyys, kes-
tävyys ja vahva asema markkinoilla ovat 
kaikki tärkeitä, ja uskon, että teemme 
yhteistyötä Econetissa tämän kaiken 
saavuttamiseksi. 

Olga Malmi-Lewizki, Eija Öhrnberg KUVA Olga Malmi-Lewizki

Olga Malmi-Lewizki tuli Econetin Venäjän kaupan 
vahvistukseksi viime keväänä. Olga kertoo taustastaan 
ja työstään hänelle entuudestaan vieraalla vesialalla.

Teemme kaikki 
yhteistyötä yrityksen 

menestymiseksi 
alan kilpailussa.

SEURAAVA  
LEHTI ILMEST YY 
HUHTIKUUSSA 2019

Uutta verta Venäjän kauppaan

Askartele Econetin kanssa

Ekologiset kierrätysmateriaalista 
valmistetut ledvalokoristeet 
saat leikkaamalla tyhjistä  
munakennoista kellokukkasia. 

Valoa munakennoihin

Leikkaa tyhjästä munakennosta kiilaosiot irti.

Leikkaa sitten kiilat yksitellen irti ja muotoile 
reunoihin pienet terälehdet. Taivuta terälehdet ylös.

Pistä sukkapuikolla reikä kiilan kärkeen. 

Halutessasi voi värittää kukkaset vesiväreillä, 
vahaliiduilla tai akryyliväreillä. Tämä on kivaa 
puuhaa etenkin lasten kanssa.

Pujota ledvalot tekemiisi reikiin.  
Kellokukka-valosarja on valmis!

Tiesitkö, että...
Kalastus kierrättää 
vesistöistä maalle 
Suomessa vuosittain noin 
600 tonnia fosforia?



I hmisten aiheuttamat seikat, ku-
ten esimerkiksi kalankasvatus, 
saasteet, myrkyt ja rehevöitymi-
nen vaikuttavat kalojen määrään. 

Luonnollisilla syillä, kuten veden suo-
lapitoisuudella, lämpötilalla ja lajien 
välisillä suhteilla on myös merkitystä.

Kalojen elinympäristöön vaikutta-
vat ihmisten ympäristöön päästämät 
haitalliset tai myrkylliset aineet. Hap-
pamien sulfaattimaiden ojitusvedet 
erityisesti Pohjanlahden rannikolla vaa-
rantavat vesiin kulkeutuessaan kalojen 
lisääntymisen. Öljypäästöt ovat riski  
myös kalastolle. Kalakanta voi harven-
tua haitallisten aineiden vaikutuksesta 
ilman havaittavia kalakuolemia.

Ahvenen, särjen, lahnan ja pasurin 
esiintymistä seurataan Suomen etelä-
rannikolla. Kokonaissaaliit eivät ole 
merkittävästi muuttuneet viime vuo-
sina. Näiden lajien määrät vaihtelevat 
kuitenkin eri kalastuspaikoilla, joka 
viittaa rehevöitymisen määrän eroihin. 

Itämeren rehevöityminen lisää ka-
laston biomassan tuotantoa muutta-
en samalla kalayhteisön rakennetta ja 
toimintaa. Helsingin edustalla esiintyy 
särkikaloja eniten, Saaristomerellä taas 
ahven hallitsee. Hankoniemen ranni-
kolla ahvenen ja särkikalojen kannat 

Kalojen merkitys Itämeren ekosysteemissä on huomattava. Kalakantamme koostuu merilajeista  
sekä makean veden lajeista, jotka ovat sopeutuneet elämään murtovesiympäristössä. 

Eija Öhrnberg KUVITUS Vilja Harala

Rehevöityminen vaikuttaa kaloihin

Kalastajien 
kokonaissaaliit eivät 

ole muuttuneet 
merkittävästi viime 

vuosina.

Ympäristömyrkyt 
vähenemässä 
Itämeressä
YMPÄRISTÖMYRKKYJEN, kuten PCB-
yhdisteiden ja DDT:n pitoisuudet Itä-
meren kaloissa olivat suurimmillaan 
1970-luvulla. DDT:n käyttö kiellettiin 
1976 ja PCB-yhdisteiden 1990 alusta. 
Ympäristömyrkkypäästöjen vähenemi-
sen ansiosta kalojen myrkkypitoisuu-
den ovat vähentyneet yli kolmasosaan.

ovat keskimäärin samansuuruisia. Turs-
kakannan romahtaminen 1970-luvun 
huippuvuosista johtui osittain Itäme-
ren veden suola- ja happipitoisuuksien 
alentumisesta sekä turskan innokkaasta 
kalastuksesta. 

Turskakannan pienenemisestä ovat 
hyötyneet turskan tärkeimmät saalislajit 
silakka ja kilohaili. Kilohailia esiintyy 
nyt koko Itämeren alueella. Selkämeren 
alueella silakan lisääntymistä ovat vauh-
dittaneet myös suotuisat lisääntymiso-
losuhteet.

Vaellussiikanaaraiden keskipituuden 
muutokset kertovat kalastuspaineen vai-
kutuksista eli lajin vähenemisestä, josta 
johtuen vaellussiikaa pidetään uhanalai-
sena lajina. Suomen meritaimenkannat 
on arvioitu erittäin uhanalaiseksi. Lohen 
emokalojen määrä taas on viime vuosi-
na kasvanut huomattavasti ja kanta näin 
vahvistunut. Ainoastaan Perämereen las-
kevassa Tenojoessa ja Simojoessa on Suo-
messa luonnollinen lohikanta.

Kalastus on maailmanlaajuisesti yksi 
merkittävimpiä uhkia kalakannoille. Se 
pienentää kalojen kokoa sekä mahdolli-
sesti vaikuttaa myös kalapopulaatioiden 
rakenteisiin ja elinkierron ominaisuuk-
siin. Itämeren kalaston monimuotoi-
suus ja elinvoimaisuus sekä  ympäristön 

hyvä tila voitaisiin turvata kestävällä ka-
lastuksen suunnittelulla.

Harmaahylkeiden suuri määrä on 
vaikeuttanut ammattimaista verkko- 
ja rysäkalastusta koko rannikkoalueel-
la. Suuren merimetsokannan epäillään 
vaikuttavan rannikon kalakantoihin, ja 
vieraiden kalojen ja selkärangattomien 
kulkeutumisen Itämereen pelätään myös 
aiheuttavan riskejä talouskalalajeille.

Tietoa Suomen merialueen kalakan-
tojen tilasta ja siinä tapahtuvista muu-
toksista on parhaiten saatavilla lajeista, 
joilla on merkitystä ammattikalastuk-

selle. Osaa kaupallisista lajeista koskee 
kansainvälinen säätely.

Luonnonvarakeskus seuraa ja tut-
kii kalakantojen ja kalavesien tilaa sekä 
niihin vaikuttavia tekijöitä. Seuranta-
velvoitteet perustuvat EU:n meristra-
tegiadirektiiviin ja EU:n vesipolitii-
kan puitedirektiiviin. Uusi kalastuslaki 
edellyttää, että kalavaroja käytetään 
kestävästi eikä kalastus uhkaa kalojen 
luontaista lisääntymistä tai luonnon 
monimuotoisuutta. 
Lähteet: luonnontila.fi, 
ymparisto.fi, luke.fi 
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