Ympäristötarkkailun datan raportoinnin parantaminen

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri, AMK
syksy 2020
Olli-Samuli Kiiskinen

TIIVISTELMÄ

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus
Tekijä

Olli-Samuli Kiiskinen

Vuosi 2020

Työn nimi

Ympäristötarkkailun datan raportoinnin parantaminen

Työn ohjaaja /t
Oy

Hannu Elväs HAMK, Timo Kantola Fortum Waste Solutions

TIIVISTELMÄ
Tämä opinnäytetyö oli Fortum Waste Solutions Oy:n tilaama. Idea työhön tuli
tarpeesta kehittää Riihimäen ja Hausjärven laitosalueiden ympäristöluvassa
asetetun ympäristötarkkailun datan raportointia. Tavoitteena on kehittää käyttäjille uusi toimiva raporttipohja joka tarjoaisi enemmän työkaluja ympäristöseurannasta saatavan datan tutkimiseen, seurantaan ja raportointiin.
Opinnäytetyön teoriaosassa perehdytään muun muassa ympäristölainsäädäntöön EU:n ja Suomen tasolla sekä ympäristölupakäytäntöön, ympäristöä kuormittaviin tekijöihin, ympäristön velvoitetarkkailuun sekä tietojärjestelmiin, jotta
saadaan koottua selkeä kuva käytännön osuutta varten.
Käytännön osuudessa käsitellään nykyisen raportointipohjan ominaisuuksia ja
kuvataan kehitystyötä.
Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin aikaiseksi hahmotelma uudelle nettiselainpohjaiselle työkalulle, joka helpottaa Riihimäen ja Hausjärven laitosalueiden
yhteistarkkailun ympäristöseurantaa. Työ helpottuu uusilla ominaisuuksilla sekä
paremmalla käyttöliittymällä. Raportointipohja on lähetetty eteenpäin hyväksyttäväksi, jonka jälkeen tämän työn perusteella varsinainen ohjelmiston kehitys voidaan aloittaa. Raportointipohjasta luodaan ensin 1.0-versio, jonka jälkeen kehitys jatkuu edelleen käyttäjien toimesta.

Avainsanat Business Intelligence, Ympäristölainsäädäntö, Tietojärjestelmät, Environmental Informatics

Sivut

64 sivua, joista liitteitä 0 sivua

ABSTRACT

Name of degree programme
Campus
Author

Olli-Samuli Kiiskinen

Year 2020

Subject

Name of the thesis

Supervisors
Oy

Hannu Elväs HAMK, Timo Kantola Fortum Waste Solutions

ABSTRACT
This Bachelor's thesis was commissioned by Fortum Waste Solutions Oy.
The subject for the thesis rose from a need to further develop the software
used in data analytics of the environmental surveys conducted in the Riihimäki
and Hausjärvi facility areas. The main goal for the project is to provide new and
updated tools for analyzing and reporting the data from the conducted environmental surveys.
On the theory part the thesis concentrates on the environmental laws on the
EU and national level and on the environmental permits and information data
systems with the goal to give the reader an understanding for the environmental survey programs.
The practical part concentrates on the features of the currently used data reporting software and give definitions of the development project.
With the result of this thesis is a sketch for new web browser based application,
which aids with the environmental survey data analysis in Riihimäki and
Hausjärvi facilities area with new features and better user interface. The reporting tool has been sent for approvement and after this the actual development process can begin. The program will be run as 1.0 version and it will be
continue to be developed further by the actual users.

Keywords Business Intelligence, Environmental Legislation, Information Systems, Environmental Informatics
Pages

64 pages including appendices 0 pages

SISÄLLYS

1 JOHDANTO ................................................................................................................... 1
2 YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ EUROOPAN UNIONISSA ................................................. 2
2.1 Vesipuitedirektiivi................................................................................................ 2
2.2 Meristrategiadirektiivi ......................................................................................... 3
2.3 Muu keskeinen EU-lainsäädäntö......................................................................... 3
3 YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ SUOMESSA .................................................................... 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Ympäristönsuojelulainsäädäntö .......................................................................... 3
Ympäristölupamenettely..................................................................................... 4
Vaarallisten ja haitallisten aineiden asetus ......................................................... 6
Ympäristönlaatunormi (Environmental Quality Standard) ................................. 7
Vesien- ja merenhoidon lainsäädäntö ................................................................ 7
Vesilaki................................................................................................................. 8
Hulevesiä koskeva lainsäädäntö ......................................................................... 8

4 POHJAVESILAINSÄÄDÄNTÖ ......................................................................................... 8
4.1 Pohjavesilaki ........................................................................................................ 8
4.2 Pohjavesidirektiivi ............................................................................................... 9
4.2.1 Pilaamiskielto........................................................................................... 9
4.2.2 Päästökielto ........................................................................................... 10
4.3 Pohjavesiriskien arviointia, seurantaohjelmia ja pohjaveden laadun tarkkailua
koskevat säädökset..................................................................................................... 10
4.4 Ilmoitusvelvollisuus ........................................................................................... 10
5 VELVOITETARKKAILU ................................................................................................. 11
5.1 Käyttötarkkailu .................................................................................................. 12
5.2 Päästötarkkailu .................................................................................................. 12
5.2.1 Päästöt vesiin ......................................................................................... 13
5.2.2 Päästöt ilmaan ....................................................................................... 13
5.2.3 Jätteet ja lietteet ................................................................................... 13
5.3 Vaikutustarkkailu ............................................................................................... 14
6 POHJAVESI ................................................................................................................. 14
6.1 Pohjavesien seurantaohjelma ........................................................................... 19
7 PINTAVESI .................................................................................................................. 19
7.1 Pintavesien seurantaohjelma ............................................................................ 22
7.1.1 Perusseuranta ........................................................................................ 23
7.1.2 Toiminnallinen seuranta ........................................................................ 23
8 JÄTEVESI..................................................................................................................... 24
8.1 Teollisuusjätevedet ........................................................................................... 24

9 BIOINDIKAATTORIT .................................................................................................... 25
9.1 Jäkälät ................................................................................................................ 25
9.2 Sammalet........................................................................................................... 25
10 TIETOJÄRJESTELMÄT.................................................................................................. 25
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

Viranomaisten tietojärjestelmät ....................................................................... 26
Environmental Informatics (EI) ......................................................................... 28
Business Intelligence (BI)................................................................................... 28
ETL-prosessi (Extract, Transform, Load) ............................................................ 28
Tietovarastot ..................................................................................................... 29
InnoLIMS............................................................................................................ 30
QlikView ............................................................................................................ 31
BI-järjestelmän raportointi ................................................................................ 33
Tiedon visualisointi ............................................................................................ 35

11 YMPÄRISTÖNTARKKAILUOHJELMA RIIHIMÄEN JA HAUSJÄRVEN ALUEELLA ............ 35
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Riihimäen laitosalue ja Hausjärven käsittelykeskus .......................................... 35
Kiertotalouskylä................................................................................................. 37
Riihimäen ja Hausjärven yhteistarkkailuohjelma .............................................. 38
Jätevedet ........................................................................................................... 39
Pohjavedet ........................................................................................................ 40
Pintavedet ......................................................................................................... 41
Bioindikaattoritutkimukset ............................................................................... 45
11.7.1 Sammalet ............................................................................................... 46
11.7.2 Jäkälät .................................................................................................... 48

12 TOTEUTUS JA YHTEENVETO ....................................................................................... 49
12.1 Lähtötilanne ...................................................................................................... 49
12.2 Prosessikaavio ................................................................................................... 52
12.3 Muutokset ......................................................................................................... 53
13 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA .............................................................................. 57
14 LÄHDELUETTELO ........................................................................................................ 59

1

1

JOHDANTO
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Fortumin käyttämää olemassa olevaa
ympäristöseurannan raportointipohjaa parantamalla käytettävyyttä ja antamalla käyttäjille uusia työkaluja datan tulkitsemiseen. Käyttäjillä oli toiveina lähinnä parantaa ulkonäköä ja toiminnallisuutta. Myöskin toiveina oli, että ohjelma ilmoittaisi käyttäjälle automaattisesti, jos raja-arvot ylittyisivät jollain
tarkkailupisteellä jonkin haitta-aineen kohdalla, esimerkiksi sähköpostiviestillä.
Sovellus sisältää dataa Fortumin Riihimäen laitosalueen ja Hausjärven käsittelykeskuksen ympäristönseurannasta, mihin kirjataan Fortumin toteuttaman omaseurannan data pohjavedestä, ulkopuolisen konsultin ottamat näytteet pintaja pohjavedestä, bioindikaattoreista, sekä jätevesistä. Sovelluksen tarkoitus on
tuoda esiin tietoa kullakin havaintopisteellä otettujen näytteiden haitta-ainepitoisuuksista, mahdollisista raja-arvojen ylityksistä sekä tuottaa erilaisia kuvaajia, joilla seurata ympäristön tilan kehitystä.
Ympäristöä tarkkaillaan ympäristöluvassa edellytettävän ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailuun kuuluvat savukaasujen,
pohja- ja pintavesien sekä jäteveden laadun tarkkailu. Lisäksi tarkkaillaan laitosalueen melu- ja hajupäästöjen muodostumista.
Työn perustaa tukevat ulkopuolisten konsulttien suorittamat ympäristöseurantaohjelmassa määritetyt havainnot ja Excel-pohjainen aineisto aikavälillä 20092019, joissa esitetään tarkkailuun kuuluvat haitta- ja ravintoaineet, pH, yms.
Fortumilla on useita ympäristöseurannan kohteita ympäri Suomea, mutta opinnäytetyön alkuvaiheessa sovimme, että keskitymme tässä tapauksessa lähinnä
Riihimäen ja Hausjärven kohteisiin.
Tällä hetkellä Riihimäen ja Hausjärven laitosalueiden ympäristöseurannan raporttipohjaa käyttää aktiivisesti noin 20 henkilöä.
Päätimme luoda ensiksi version 1.0, joka sisältäisi uudistetun ulkoasun ja halutut uudistetut perustoiminnot, jonka jälkeen käyttäjät muokkaavat raporttipohjaa pikkuhiljaa ajan kuluessa, kun käyttölogiikka ja ajatus halutusta toiminnallisuudesta tulee selkeämmäksi.
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YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ EUROOPAN UNIONISSA
Euroopan unionin ympäristöpolitiikka perustuu ajatukseen ennalta varautumisesta, ennalta ehkäisystä, ympäristövahinkojen torjumisesta niiden lähteellä
sekä aiheuttajaperiaatteeseen. Monivuotiset ympäristöalan toimintaohjelmat
asettavat suunnan kaikilla ympäristöpolitiikkaan liittyvillä sektoreilla ja nämä
liittyvät kiinteästi strategioihin, jotka otetaan huomioon kansainvälisellä tasolla
ympäristöneuvotteluissa. Nämä linjaukset perustuvat kierrätystalouden innovointiin, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen, arvostukseen, ennallistamiseen ja ympäristön terveysriskien minimoimiseen. (Laky, 2019a)
Euroopan unionin ympäristöohjelman päätavoite on asetettu vuoteen 2050, johon mennessä tavoitteena on siirtyä nykyisestä kertakäyttöisestä kulutusyhteiskunnasta tehokkaaseen kiertotalouteen, jossa kaikki jäte käytetään uudelleen,
luonnon monimuotoisuuden pysyvyys on varmistettu ja luonnonvaroja käytetään kestävästi. (European Commission, 2019a)
EU:n virallinen ympäristöpolitiikka tunnistaa kolme pitkän tähtäimen tavoitetta:
- luonnon monimuotoisuutta suojellaan, arvostetaan ja palautetaan
ennalleen
- talouden muutos resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja hiilineutraaliksi
- ympäristöön liittyvät terveysriskit pyritään minimoidaan
(European Commission, 2019b)
Nykyisin voimassa on satoja direktiivejä, asetuksia sekä päätöksiä ympäristön
lainsäädäntöä koskien; joskin näiden puutteellinen soveltaminen ja valvonta
EU:n alueella on edelleenkin merkittävä ongelma. Tärkeimmäksi muodostuu täten ympäristön tilan sekä EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tehokas seuranta. (Laky, 2019b)

2.1

Vesipuitedirektiivi
Vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) tuli voimaan 22.12.2000. Sen tehtävä on vahvistaa puitteet pinta- ja pohjavesien suojelulle koko EU:n alueella ja asettaa vesienhoidolle tavoitteet, joihin kuuluvat hyvän kemiallisen ja ekologisen tilan
saavuttaminen, sekä vesien tilan laadun huonontumisen ehkäisy. Direktiivin alkuperäisenä tavoitteena oli saada kaikki vesistöt vähintään hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä, mutta useiden maiden osalta, myös Suomen, tätä tavoitetta ei ole saavutettu. Tämän vuoksi tavoitteita on jouduttu päivittämään ja
asettamaan kauemmas tulevaisuuteen vuosiin 2021 ja 2027. (Kangas, 2018a,
s.14)
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2.2

Meristrategiadirektiivi
Meristrategiadirektiivissä (2008/56/EY) vahvistetaan meriympäristöpolitiikan
puitteet, meren hyvän tilan tavoitteet, sekä laadulliset kuvaajat meriympäristön
hyvälle tilalle. Direktiivi on asettanut aikarajan tavoitteiden saavuttamiseksi
vuoteen 2020 mennessä. Komission mukaan merivesien hyvän ekologisen tilan
arvioinnissa on otettava myös huomioon vesipuitedirektiivin ja ympäristönlaatudirektiivin asettamat vaatimukset. (Kangas, 2018b, s. 15)

2.3

Muu keskeinen EU-lainsäädäntö
EU:n vesiensuojelua koskevien direktiivien lisäksi myös vaarallisia ja haitallisia
aineita koskevat säännökset perustuvat EU-lainsäädäntöön; merkittävin säädöksistä on EU:n kasvinsuojeluaineita koskeva lainsäädäntö, torjunta-aineiden
kestävän käytön toimintaohjelma ja neuvoston asetus kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamisesta (2009/128/EY, kasvinsuojeluaineiden puitedirektiivi). (Kangas, 2018c, s. 15)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (2004/850/EY, POP-asetus) on saatettu voimaan POP-aineiden päästöjen
vähentämistä koskeva suunnitelma sekä kansallinen toimintaohjelma. Useiden
aineiden käyttöä on rajoitettu EU:ssa REACH-asetuksella (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), POP-asetuksella, sekä kasvinsuojeluaineiden sääntelyllä ja biosidivalmisteita koskevalla asetuksellla
(2012/528/EU). (Kangas, 2018d, s.16)
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3.1

YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ SUOMESSA
Ympäristönsuojelulainsäädäntö
Lainsäädännöllä on tärkeä merkitys ympäristönsuojelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti, että se vastaisi yhteiskunnan muutoksia ja tarpeita. Kansallinen ympäristölainsäädäntö ja sen kehittäminen on vahvasti sidottu EU-lainsäädäntöön. (Ympäristöministeriö,
2019a)
Keskeisin ohjauskeino on vuonna 2000 voimaan tullut ympäristönsuojelulaki
(527/2014), joka uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2014. Se on pilaantumisen torjunnan yleislaki, jonka tavoitteena on:
⎯ ympäristön pilaantumisen, sekä pilaantumisesta johtuvien vahinkojen poistaminen, vähentäminen ja ehkäiseminen
⎯ terveellisen, viihtyisän sekä kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaaminen
⎯ jätteiden syntymisen sekä niiden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen
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⎯ ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointi ja huomioonottaminen
⎯ kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen ympäristöä koskevaan
päätöksentekoon
⎯ luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen
⎯ ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävän kehityksen tukeminen
(Ympäristöministeriö, 2019b)

3.2

Ympäristölupamenettely
Keskeisimmät ympäristölupiin liittyvät säädökset ovat vuonna 2014 voimaan
tulleet ympäristönsuojelulaki (527/2014, jatkossa YSL) ja ympäristönsuojeluasetus (713/2014, jatkossa YSA). Näissä säädetään ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja sovelletaan kaikkeen toimintaan, joka voi aiheuttaa riskin maaperän, ilman tai veden pilaantumiselle tai vesihuollon toiminnalle. Tarkoitus on
rajoittaa haitallisten aineiden päästöjä luontoon ympäristölupamenettelyllä,
sekä päästöraja-arvoilla ja -määräyksillä, rekisteröitävää toimintaa koskevilla
normeilla, sekä päästöjä koskevilla vaatimuksilla, laatunormeilla ja kielloilla.
(Kangas, 2018e, s. 16)

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Aluehallintoviraston mukaan tällaisia ympäristöluvan varaisia toimintoja ovat
esimerkiksi:
metsäteollisuus
metalliteollisuus
kemianteollisuus
energiantuotanto
kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
malmien ja mineraalien kaivaminen, mineraalituotteiden valmistus
turvetuotanto
elintarvikkeiden ja rehujen valmistus
jätevesien käsittely
jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen ja loppukäsittely
eläinsuojat ja turkistarhat
kalankasvatus
lentoasemat ja satamat
(Aluehallintovirasto, 2019a)
Lista ei ole kaikenkattava, vaan vaatimukseen ympäristöluvalle toiminnanharjoittamista varten käytetään harkintaa viranomaisen toimesta selvitysten
kautta.

⎯
⎯
⎯
⎯

Lupamenettely velvoittaa toiminnanharjoittajaa:
käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa
käyttämään energiaa tehokkaasti
päästöjen ja vaikutusten tarkkailu
tarpeellisten tietojen toimitus viranomaisille
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⎯ toiminnanharjoittajan käytettävissä riittävä asiantuntemus toiminnan laatuun
ja laajuuteen nähden
(Ympäristönsuojelulaki 527/2014 § 8)
Lupamenettely velvoittaa myös toiminnanharjoittajan selvittämään toimintansa päästöjen laatu ja määrä sekä tarvittaessa pystyä osoittamaan, ettei
päästöistä aiheudu vaaraa ympäristölle tai vesihuollon toiminnalle. (Ympäristönsuojelulaki 527/2018 § 6)
Lupakäsittelyn vaiheet:
⎯ ympäristölupahakemus tehdään yleensä sähköisenä
⎯ lupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella ja antaa hakemuksesta lausunnon
⎯ asianosaiset sekä yleistä etua valvovat viranomaiset saavat tehdä muistutuksia
asiaan liittyen
⎯ vaikutusalueen asukkaat saavat ilmaista oman mielipiteensä asiaa koskien
⎯ kuultuaan lausunnoista ja mielipiteistä lupaviranomainen tekee asiasta päätöksen
⎯ lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen
(Aluehallintovirasto, 2019b)

Kuva 1. Toimivaltaiset viranomaiset ympäristölupakäsittelyssä. (Aluehallintovirasto, 2019).
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Kuva 2. Lupakäsittelyn vaiheet kaaviona. (Suomen ympäristökeskus, 2013)

3.3

Vaarallisten ja haitallisten aineiden asetus
Ympäristönsuojelulain, vesienhoidon sekä merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) ja vesihuoltolain (119/2001) nojalla on annettu valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006).
(Gustafsson, Karvonen, Mannio, Mehtonen, Nystén, Ruoppa, Sainio, Siimes,
Silvo, Tuire, Tuominen, Verta, Vuori, Äystö, 2012a, s. 11)
Vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen tarkoituksena on pinta-, pohja-,
sekä merivesien suojeleminen ja niiden laadun parantaminen pyrkimällä ehkäisemään vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa ympäristön pilaantumisvaaraa. Tavoitteena on lopettaa vaiheittain, tai kerralla vesiympäristölle vaarallisten aineiden päästöjä ja huuhtoumia, vähentää vaiheittain haitallisten aineiden päästöjä sekä rajoittaa näiden aineiden päästöjä myös pohjaveteen. (Gustafsson ym. 2012b, s. 11)
Tätä kaikkea varten päästöille on asetettu kieltoja, raja-arvoja ja ympäristönlaatunormeja tietyille aineille sekä yksityiskohtaisia seuranta- ja tarkkailumääräyksiä. (Gustafsson ym. 2012c, s. 11)
Pyrkimyksenä on lopettaa vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön täysin,
mutta on kuitenkin huomattava, että kaukokulkeutuvia laajalle levinneitä aineita, kuten Euroopan Unionin REACH- ja POP-asetuksilla rajoitettuja, tai
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kiellettyjä aineita (esimerkiksi PAH-yhdisteet, PBDE, SCCP, HCBDD, DDT) voi
esiintyä pintavesistöissä vielä vuosikymmeniä, vaikka paikalliset päästölähteet
olisikin jo saatu minimoitua. (Kangas, 2018f, s. 18)

3.4

Ympäristönlaatunormi (Environmental Quality Standard)
EU-direktiivi 2008/105/EC säädös vesipolitiikan ympäristönlaatunormeille ja jakaa päästöt prioriteettiaineisiin (vaaralliset aineet) ja tertiääriaineisiin (haittaaineet). Näitä aineita tai aineryhmiä on 45 ja sisältävät metalleja kuten kadmium, lyijy, elohopea, nikkeli, sekä yhdisteitä kuten bentseeni, polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) ja useita torjunta-aineita. Useat näistä prioriteettiaineista
on luokiteltu vaarallisiksi; ne ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia ja voivat kertyä
eliöihin. (Eur-Lex, 2019a)
Haitta-ainepitoisuuksien määrä myös jaetaan kahteen eri luokkaan ympäristönlaatunormi-järjestelmän sisällä, sidottu tarkkailuaikaan ja havaintojen määrään:
⎯ Aineen vuotuinen keskiarvo (AA-EQS, Annual Average-EQS)
⎯ Aineen hetkellinen pitoisuus (MAC-EQS, Maximum Allowable ConcentrationEQS) (Eur-Lex, 2019b)
Ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan vesiympäristölle vaarallisen ja haitallisen
aineen pitoisuutta pintavedessä, sedimentissä tai eliöissä, jota ei saa ylittää ihmisen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. (Gustafsson ym., 2012d, s. 15)

3.5

Vesien- ja merenhoidon lainsäädäntö
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004, vesien- ja merenhoitolaki) sekä valtioneuvoston asetukset vesienhoidosta (1040/2006) ja
merenhoidon järjestämisestä (980/2011) sisältävät säännökset vesienhoidon
suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Laki myös velvoittaa valtion ja kuntien viranomaisten, lupaviranomaisten sekä viranomaistehtäviä hoitavien ottamaan
toiminnassaan huomioon vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma. (Kangas, 2018h, s. 20)
Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ohjaavat ja seuraavat
vesien- ja merenhoitolain täytäntöönpanoa; ELY-keskukset yhdessä Suomen
ympäristökeskuksen kanssa vastaavat mm. lainsäädännön edellyttämästä suunnitellusta, vesien tila -tavoitteiden asettamisesta, toimenpideohjelmista ja
suunnitelmien raportoinnista. Merenhoitoon liittyvissä toimenpiteissä ympäristöministeriö toimii suuremmassa roolissa yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.
(Kangas, 2018i, s. 20)
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3.6

Vesilaki
Vesilaki (587/2011) määrää vesitaloushankkeiden toteuttamisesta ja muusta
vesivarojen käytöstä sekä niihin liittyvistä lupa-asioista. Luvanvaraisia vesihankkeita voivat olla esimerkiksi laiturin, sillan tai padon rakentaminen vesistöön,
vesivoiman hyödyntäminen, puutavaran uitto, vesistön säännöstely tai veden
ottaminen. Monet ympäristönsuojelun kannalta keskeiset määritelmät, kuten
vesialueen, vesistön ja pohjaveden määritelmät perustuvat vesilakiin. Vesistön
pilaamisasiat käsitellään yhdessä ympäristölain kanssa. (Gustafsson ym., 2012e,
s. 11)

3.7

Hulevesiä koskeva lainsäädäntö
Hulevettä koskevat erityiset vaatimukset käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) luvussa 13 a. Lain mukaan kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöllään syntyvien hulevesien sekä kuivatusvesien hallinnasta. Asemakaava-alueilla tämä vastuu kuuluu kunnalle, joka voi ottaa vastuun hulevesien järjestämisestä myös muillakin alueilla. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että toimiin
kunnan hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin toteuttamiseksi tai hulevesien hallitsemiksi ryhdytään. (Kangas, 2018j, s. 22)

4
4.1

POHJAVESILAINSÄÄDÄNTÖ
Pohjavesilaki

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Tärkeimmät pohjaveden suojelua käsittelevät kansalliset säädökset on sisällytetty ympäristönsuojelu- ja vesilakiin, sekä lakiin vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä:
EU:n vesipolitiikan vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) asettaa pääsuunnat ja tavoitteet
pohjaveden pilaamiskielto (YSL 17 §)
vedenottamon oikeudelliset suoja-alueet (VL 4:11 §)
vesitaloushankkeiden luvanvaraisuus, jos se voi muuttaa pohjaveden laatua tai
määrää (VL 3:2 §)
pohjavesialueiden määrittelystä, luokittelusta sekä suojelusuunnitelmista säädetty vesien- sekä merenhoidon järjestämisestä luvussa 2a
(Suomen Ympäristökeskus, 2019)
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Kuva 3. Pohjaveden määrittely lainsäädännössä ja luokittelu. (Ympäristöministeriö, 2018)

4.2

Pohjavesidirektiivi
Pohjavesidirektiiviä käytetään lähinnä vahvistamaan EU:n vesipuitedirektiivissä
(2000/60/EY) asetetut toimenpiteet pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi
ja rajoittamiseksi, sekä täydentämään vesipuitedirektiivissä esitettyjä säännöksiä. (Kangas, 2018k, s. 24).

4.2.1 Pilaamiskielto
Ympäristönsuojelulaki 17 §määrää, että harjoitettavasta toiminnasta ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumista, laadun huonontumista tai sen muodostumista terveydelle vaaralliseksi. Pohjaveden pilaamiskielto on yleiskielto, joka
kattaa yleisesti vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet, eikä tällaiselle toiminnalle myöskään
myönnetä lupaa. (Kangas, 2018l, s. 24)
Tämä koskee myös toimintaa, josta saattaa aiheutua haittaa yleiselle tai toisen
yksityiselle edulle sekä luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella toisen kiinteistöllä olevaa vettä. Pilaamiskielto koskee kaikkia päästöjä riippumatta siitä,
onko aine tai energia päätynyt pohjaveteen tahallisesti toiminnan seurauksena.
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Lisäksi jo pelkkä haitan mahdollisuus on myös pyrittävä estämään. (Kangas,
2018m, s. 24)

4.2.2 Päästökielto
Ympäristölle haitallista tai vaarallista ainetta ei saa päästää pohjaveteen. Kielto
ei kuitenkaan koske pienten määrien päästämistä pohjaveteen, jos päästöstä ei
aiheudu pohjavedelle haittaa nyt tai tulevaisuudessa. Tällaiset tapaukset ovat
tapauskohtaisesti lupaviranomaisen toimesta arvioitavissa, joihin vaikuttaa eri
aineiden aiheuttamat haitat myös pieninä pitoisuuksina. Toiminnanharjoittajan
on kuitenkin tarvittaessa pystyttävä osoittamaan viranomaiselle, ettei päästöstä voi aiheutua pohjaveden laadun heikkenemistä tai sen vaaraa. (Kangas,
2018n, s. 25)

4.3

Pohjavesiriskien arviointia, seurantaohjelmia ja pohjaveden laadun tarkkailua
koskevat säädökset
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista oman toimintansa ympäristövaikutuksia
koskien on säädetty useassa eri laissa ja asetuksessa, niin ympäristönsuojelulaissa kuin vesihuoltolaissa ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa:
⎯ Ympäristönsuojelulaki 527/2014 6 § (selvilläolovelvollisuus)
⎯ Vesihuoltolaki 119/2001 15 § (Vesihuoltolaitoksen selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuus)
⎯ Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004 21 §
⎯ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015
⎯ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista 401/2001
(Kangas, 2018o, s. 25)
Pohjavedelle asetetut tilatavoitteet on erikseen asetettu vesienhoitolaissa ja
sen rinnalla annetussa vesienhoitoasetuksessa säädetään muun muassa pohjavesien tilan luokittelusta, vesienhoitosuunnitelmista ja pohjavesien seurannasta. (Gustafsson ym., 2012f, s. 65)

4.4

Ilmoitusvelvollisuus
Ympäristönsuojelulain 134 §:ssä on säädetty velvollisuudesta ilmoittaa, mikäli
on syytä epäillä että maaperään tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka aiheuttaa pilaantumisvaaran. Aiheuttajan on ilmoitettava päästöstä välittömästi
kunnan ympäristönsuojelu- tai terveydensuojeluviranomaiselle ja alueelliselle
valvontaviranomaiselle, kiireellisessä vaaratilanteessa on ilmoitettava myöskin
pelastusviranomaiselle. (Kangas, 2018p, s. 26)
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Lisäksi ympäristönsuojelulain luvussa 14 on säädetty myöskin maaperän tai
pohjaveden selvitysvelvollisuudesta ja puhdistustarpeen arvioinnista (136 §,
137 §), myöskin 139 §:ssa on säädetty maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan
velvollisuuksista alueella harjoitettua toimintaa, mahdollisia jätteitä tai aineita
koskien jotka voivat aiheuttaa riskin maaperän tai pohjaveden pilaantumiselle.
Tämä koskee myös alueella mahdollisesti tehtyjä tutkimuksia tai puhdistustoimenpiteitä. (Kangas, 2018q, s. 26)

5

VELVOITETARKKAILU
Ympäristöluvanvaraiset toiminnot ovat merkittävä kemikaalien ja haitallisten
aineiden lähde ympäristöön, jonka vuoksi ympäristönsuojelulakiin perustuva
velvoitetarkkailu on oleellinen osa haitallisten aineiden ympäristöseurantaa.
Velvoitetarkkailun tarkoitus on tuottaa tietoa luvanvaraisten toimien aiheuttamista päästöistä ympäristöön (käyttö- ja päästötarkkailu) ja päästöjen ympäristövaikutuksista (vaikutustarkkailu). Ympäristönsuojelulain mukaisesti haitallisia
aineita koskevan velvoitetarkkailun on käsitettävä kaikki ympäristön osat. (Gustafsson, Karhu, Korhonen, Londesborough, Mannio, Mehtonen, Pilke, Ruoppa,
Saarinen, Salonen, Silvo, Vuoristo, 2004a, s. 6)
Velvoitetarkkailun ensisijainen tavoite on varmistaa, että toiminnanharjoittaja
noudattaa ympäristölupaan asetettuja määräyksiä; nämä voivat olla raja-arvoja, joille on asetettu tietty pitoisuus- (mg/l, mg/m3), kokonaiskuormitus(kg/d) tai ominaiskuormitusraja (g/t). Näiden raja-arvojen lisäksi luvissa on tavallisesti myös erillisiä määräyksiä. (Gustafsson, ym. 2004b, s. 6)
Toiseksi tarkkailun tulisi tuottaa tietoa lupamääräysten tarkistamista varten: aiheuttavatko toiminnanharjoittajan tuottamat päästöt ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Kolmanneksi velvoitetarkkailun tulisi varmistaa, ettei toiminta aiheuta ympäristönsuojelulaissa kiellettyä pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa.
Neljänneksi tavoitteena on tuottaa tietoa päästöjen vaikutuksista alueen asukkaille, haitan kärsijöille ja alueen käyttäjille kuormituksen suuruudesta ja ympäristön tilasta.
Haitallisten aineiden tarkkailu liittyy kiinteästi osana teollisuuslaitosten käyttöja päästötarkkailua ja ympäristöseurantoja (Gustafsson, ym. 2004c, s. 6).
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5.1

Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailulla tarkoitetaan teollisuuslaitoksen prosessien tarkkailua, jonka
avulla pyritään varmistamaan prosessien häiriöttömyys. Tämän järjestämiseksi
toiminnanharjoittajan on esitettävä suunnitelma, josta päätetään joko ympäristölupamenettelyssä tai tarkkailusuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. (Gustafsson, ym. 2004d, s. 10).
Käyttötarkkailua hyödynnetään päästöjen seurannassa, etenkin sellaisessa prosessiteollisuudessa josta päästöt määräytyvät laitoksen käyttöasteen mukaan
tai jossa kokonaispäästöistä merkittävä osa voi olla häiriöpäästöjä. (Gustafsson,
ym. 2004e, s. 10)
Tämän avulla saadaan tietoa päästöjen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä, lisäksi sen avulla voidaan ennakoida tiettyjä poikkeuksellisia tilanteita ja
minimoida täten häiriöpäästöjä. . (Gustafsson, ym. 2004f, s. 10).

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

5.2

Vesistöön johdettavan jäteveden määrään ja laatuun vaikuttavia käyttötarkkailun kohteita ovat:
puhdistamon käyttötapa ja muutokset
puhdistusprosessien kuormitusarvot ja näiden vaihtelut
puhdistusprosessien tila ja toiminta
mittaus-, säätö-, ilmastus-, annostus- ym. laitteiden toiminta
prosessihäiriöt ja muut poikkeustilanteet
virtaamat
puhdistamon ohijuoksutukset
(Gustafsson, ym. 2004g, s. 10)

Päästötarkkailu
Ympäristöluvanvaraiselta toiminnalta edellytetään ympäristönsuojelulain 62
§:n mukaan kuormitusten ja niiden vaikutusten tarkkailua; luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden
ja jätehuollon toiminnan vaikutusten sekä lopettamisen jälkeisestä ympäristön
tilan tarkkailusta. Tarkkailumääräykset mm. mittauksissa käytettävistä menetelmistä, mittaustiheydestä ja tulosten raportoinnista voidaan antaa luvassa tai
sen nojalla annettavassa tarkkailuohjelmassa. (Gustafsson, ym. 2004h, s. 11)
Päästöjen tarkkailun tarkoituksena on seurata ympäristöluvan sekä lupamääräysten toteutumista, jonka perusteella voidaan tehdä arvioita päästöjen vaikutuksista. Lisäksi prioriteettiaineiden päästöistä ja huuhtoumista saatujen tietojen pohjalta varmistetaan, että nämä myös vähenisivät jatkuvasti. Päästöistä ja
huuhtoumista on raportoitava eteenpäin viranomaisille, joiden velvollisuutena
on huolehtia, että lupamääräysten mukaiset päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelmat vastaavat niitä velvoitteita, joita laki edellyttää. (Gustafsson, ym. 2012c,
s. 23)
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5.2.1 Päästöt vesiin
Vesipäästöt ovat laitosalueelta viemärissä tai kanaalissa poisjohdettuja päästöjä, sekä hajapäästöjä (esim. hulevesikulkeutumat). Näihin lasketaan myös
poikkeustilanteiden ja häiriöiden aikana tapahtuneet päästöt. Haitallisten aineiden vesipäästöjä voi muodostua laitoksen prosesseissa, kemikaalien tai torjunta-aineiden käytöstä, aineiden varastoinnista, tai erinäisten säiliöiden ja putkistojen vuodoista. Epäsuorasti ilmapäästöistäkin voi aiheutua kuormitusta vesiin laskeuman muodossa. (Gustafsson, ym. 2004i, s. 11)
Vesipäästöjen tarkkailun tavoitteena on seurata lupamääräyksissä asetettujen
vaatimusten toteutumista, sekä tuottaa tietoa päästöjen vaikutusten arviointia
varten. Haitallisten aineiden päästömääriä voidaan mitata tai arvioida laskennallisesti; laskennallinen arviointi perustuu tietoon tietyn aineen käyttömäärästä sekä sen vaihteluista ja käyttötavoista prosessissa. (Gustafsson, ym. 2004j,
s. 12)

5.2.2 Päästöt ilmaan
Ilman saastuminen on Euroopan laajuinen ja pohjoista pallonpuoliskoa koskeva
ongelma; merkittävä osa väestöstä asuu sellaisilla alueilla, joilla ilmanlaatunormit ylittyvät: otsonin, typpioksidien ja hiukkasten aiheuttama ilman saastuminen aiheuttaa vakavia terveysriskejä, lisäksi se vaikuttaa haitallisesti myös ympäristöön. (Euroopan ympäristökeskus, 2017)
Ilmanpäästöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
1) Epäpuhtaudet, joille ympäristöluvassa on asetettu raja-arvoja sekä jatkuva
mittausvaatimus. Tähän ryhmään kuuluvat hiukkas-, TRS- ja rikkidioksidipäästöt
sekä typen oksidit.
2) Epäpuhtaudet, joille ympäristöluvassa on asetettu raja-arvoja ja joiden määrittäminen perustuu määräaikaisiin mittauksiin. Tähän ryhmään kuuluvat mm.
metallit, kloorit, dioksiinit ja furaanit. Päästöjen määrittämisessä käytetään
käyttötarkkailun avulla kerättyä tietoa.
3) Epäpuhtaudet, joille ympäristöluvassa ei ole asetettu raja-arvoja ja joiden
päästömittauksia ei vaadita. Tällaiset päästöt arvioidaan laskennallisesti päästökerrointen tai ainetaseiden avulla.
(Gustafsson, ym. 2004k, s. 14)

5.2.3 Jätteet ja lietteet
Ympäristöluvassa on määritelty myös toiminnasta syntyvän jätteen ja lietteen
määrän seurannasta jäteluokittain sekä näiden kaatopaikkasijoittamista,
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hyötykäyttöä ja pilaantuneiden maiden määrää ja laatua. Tarkkailun laajuus
riippuu laitoksella tuotetun jätteen määrästä, ominaisuuksista ja käsittelystä.
Laitosten tulee olla selvillä kaatopaikalle ja hyötykäyttöön menevien jätteiden
haitta-ainepitoisuuksista ja liukoisuudesta. (Gustafsson, ym. 2004k, s. 15)

5.3

Vaikutustarkkailu
Vesistön tarkkailuohjelmiin voi kuulua veden laadun tarkkailua, biologisin menetelmin toteutettua tarkkailua, sedimentin tilan tarkkailua ja haitallisten aineiden tarkkailua. Vaikutustarkkailu käsittää yleensä erilaisten haitallisten aineiden pitoisuuksien ja niiden muutosten mittauksia vedestä. Käytetyt menetelmät vaihtelevat tapauskohtaisesti. Vaikka vastuu tarkkailun toteutuksesta on
jaettu eri viranomaisten kesken, tavoitteena on että ne siitä huolimatta muodostaisivat ympäristön tilan kannalta selkeän kokonaisuuden. (Gustafsson, ym.
2004l, s. 16)

6

POHJAVESI
Pohjavedellä tarkoitetaan yleensä maa- tai kallioperään varastoitunutta, yhtenä
esiintymänä olevaa vettä. Pohjavesimuodostumalle ominaista on pohjaveden
virtaus, joka mahdollistaa merkittävän (10m3/vrk) pohjavedenoton. Pohjavesimuodostumat sisältyvät ympäristöhallinnon kartoittamiin ja luokittelemiin vedenhankinnan kannalta tärkeisiin ja vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin. (Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino ym., n.d., s. 26)
Vedenhankinnan kannalta merkittävät pohjavesivarat sijaitsevat yleensä soraja hiekkamuodostumissa, esimerkiksi harjuissa ja Salpausselkien reunamuodostumissa. Alueille on keskittynyt paljon ihmisasutusta ja muuta toimintaa. Kaiken
lisäksi pohjavettä suojaava maakerros on Suomessa yleensä ohut, mikä edelleen kasvattaa pohjaveden pilaantumisriskiä. Pohjavesivarat eivät ole myöskään jakaantuneet tasaisesti, vaan esimerkiksi rannikkoalueilla hyödynnettävissä olevaa pohjavettä voi olla vähän. Pohjaveden laadussa voi myös olla alueellisia eroja. (Britschgi, Puharinen, Rintala, 2018a, s. 126)
Suomessa pohjavesialueet ovat jaettu kolmeen luokkaan, jotka perustuvat niiden käyttökelpoisuuteen sekä suojelutarpeeseen. Pohjavesialueet luokitellaan
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2994) 2 a luvussa. Tämän lain muutos tuli voimaan 1.2.2015. Aiempi I, II ja III luokkiin perustuva jaottelu (jossa luokka III muu pohjavesialue) on edelleen voimassa toistaiseksi rinnakkain uuden luokituksen kanssa, kunnes pohjavesialueille tehtävät
tarkistukset ovat valmistuneet ennen vesienhoidon kolmatta suunnittelukautta.
(Britschgi, Puharinen, Rintala, 2018b, s. 45)
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I-luokka: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue*
II-luokka: Muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue*
E: Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi
on suoraan riippuvainen

*) Mikäli alueeseen liittyy pohjavedestä suoraan riippuvainen pintavesi- tai
maaekosysteemi, käytetään lisäksi merkintää E (1E tai 2E).
(Britschgi, Puharinen, Rintala, 2018c, s. 45)
Suomessa on noin 3800 vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta,
joista suurin osa ovat tilaltaan hyviä. Riskialueeksi on nimetty noin 350 aluetta;
määrä on noussut noin sadalla edelliseen, vuonna 2009 tehtyyn pohjavesien
tila-arvioon verrattuna (tämä siis vuoden 2018 tietojen mukaan). (Suomen ympäristökeskus, 2018a)

Kuva 4. Merkittäviä pohjavedelle riskejä aiheuttavia ihmistoimintoja ja niistä
mahdollisesti aiheutuvia riskejä. (Kitti, s. 13)
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Taulukko 1. Esimerkkejä maanperän ja pohjaveden pilaantumista mahdollisesti
aiheuttavista haitta-aineista ja toimialoista. (Gustafsson ym, s 68, 2012.)
Toimiala
Haitta-aineet
Haitta-aineiden lähteet
polttoaineen jakelu
öljyhiilivedyt, Pb,
polttoaineet ja lisäMTBE, TAME
aineet
korjaamot, maaöljyhiilivedyt, mejäteöljyt, akut, konlaamot, romuttatallit (Pb, Cu), diokdensaattorit, muunmot
siinit, furaanit,
tajat, liouttimet,
PCB:t
maalit, ohenteet.
ruosteenestoaineet
sahat, kyllästämöt
kloorifenolit, diokkyllästeet, puunsiinit, furaanit,
suoja-aineet
PAH-yhdisteet, As,
Cu, Cr
ampumaradat
Pb
luodit, haulit
kaatopaikat
voi olla mitä tahansa
pesulat
perkloorietyleeni
pesuaineet
Etenkin Etelä-Suomessa pohjavesien tila on vaarantunut kiihtyvällä tahdilla, lähinnä väestökeskittymien ja runsaan ihmistoiminnan vuoksi. Noin 98 riskipohjavesialuetta ovat tilaltaan huonoja; tällaisten alueiden määrä on kasvanut 16:lla
vuoden 2009 pohjavesien tila-arviosta. (Suomen ympäristökeskus, 2018b)
Suomessa on lisäksi yli 150 selvityskohdetta; nämä ovat pohjavesialueita, joiden
pohjaveden laadusta tai määrästä ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa tämänhetkisen tilan tai riskien arvioimiseksi. Pohjavesialue voidaan luokitella riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä todetut haitta-aineiden pitoisuudet voivat heikentää veden laatua ilman suojelutoimia. (Suomen ympäristökeskus, 2018c)
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Kuva 5. Hämeen pohjavesialueet (Suomen ympäristökeskus, 2018d)
Hämeen ELY-keskuksen alueella on runsaat pohjavesivarannot; yhteensä 229
pohjavesialuetta, joista 135 ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita. Vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita on 163, muita III-luokan
pohjavesialueita on yksi (tilanne 10/2019). Näiden pohjavesialueiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on 1100km2, joka on noin 10% Kanta- ja Päijät-Hämeen
pinta-alasta. Suurimmat pohjavesivarannot ovat sijoittuneet I ja II Salpausselän
alueille ja pitkittäisharjujaksoille. (Suomen ympäristökeskus, 2019d)
Eniten yhdyskunta-alueiden vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita muodostuu Asikkalan, Hausjärven, Hollolan, Lahden sekä Lopen alueilla. Hämeen
pohjavedet ovat hyvälaatuisia ja kelpaavat lähes sellaisenaan talousvedeksi.
Luontaisia ongelmia ovat lähinnä veden happamuus, sekä maa- ja kallioperään
liuennut mangaani. (Suomen ympäristökeskus, 2019e)
Vesienhoidon suunnittelun yhteydessä on kuitenkin käynyt ilmi, että Hämeen
alueen pohjavesialueista noin 14% ovat riskipohjavesialueita. Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä todetaan haitallisten aineiden
pitoisuuksia, jotka voivat pahimmassa tapauksessa kasvaa ja täten vaarantaa
pohjaveden tilan ilman aktiivisiin suojelutoimiin ryhtymistä. (Suomen ympäristökeskus, 2019f)
Näin on Hämeen alueella käynyt erityisesti niillä alueilla, joille on keskittynyt
huomattavasti erilaisia ihmistoimintoja; riskialtteimmat pohjavedet sijaitsevat
Ensimmäisellä Salpausselällä Hausjärven ja Nastolan välisellä vyöhykkeellä.
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Tästä huolimatta monet riskipohjavesialueet ovat edelleen aktiivisessa käytössä. (Suomen ympäristökeskus, 2019g)

Kuva 6. Hämeen pohjavesien tila vuonna 2013. (Suomen ympäristökeskus,
2019)

Taulukko 2. Hämeen pohjavesialueet, joiden kemiallinen tila on arvioitu huonoksi (Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino ym. n.d. s. 45)
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6.1

Pohjavesien seurantaohjelma
Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa sekä ennallistaa vesien tilaa
niin, ettei niiden tila heikkene nykyisestä, sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään
hyvään tilaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan
erilaisia vesien tilan parantamiseksi pyrkiviä toimenpiteitä, ja seurataan niiden
toimenpiteiden vaikutuksia. Vesienhoidossa on pystyttävä huomioimaan myöskin merenhoidolle, tulvariskien hallinnalle sekä juomavesi-, luonto- ja lintudirektiiveille asetetut tavoitteet. (Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino, Mäkelä, Siiro,
Tasanko, n.d.a, s. 6)
Euroopan parlamentin neuvoston direktiivi (2000/60/EY) Euroopan vesipolitiikasta tuli voimaan 22.12.2000, Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön lailla
vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), sekä siihen liittyvillä asetuksilla, joka säätää viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä, seurannasta, vesien luokittelusta, hoidon suunnittelusta
ja kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta. (Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino
ym. n.d.b, s. 6)
Vedenottolupiin sisältyy myös velvoite tarkkailla myöskin vedenoton vaikutuksia sisältäen usein pohjaveden määrällisen tilan tarkkailun sekä laadun seurannan; pohjavesialueilla toimivien yritysten ympäristölupiin ja maa-ainesten ottolupiin on yleensä sisällytetty velvoite tarkkailla pohjaveden tilaa. Nämä velvoitetarkkailujen tulokset otetaan huomioon viranomaisten tekemässä pohjavesialueiden riskin- ja tilanarvioinnissa, tarkkailut on myös liitetty osaksi vesienhoitoalueen seurantaohjelmaa. (Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino ym. n.d.c, s. 39).
ELY-keskusten suorittaman seurannan tavoitteena on pystyä arvioimaan laajaalaisesta ihmisen toiminnasta aiheutuvat vaikutukset pohjaveden tilaan ja vertaamaan sitä pohjaveden luonnontilaan (perusseuranta). Jos havaitaan, että
pohjaveden tila on vaarantunut, siirrytään toiminnalliseen seurantaan, jossa
selvitetään toimenpiteiden vaikutukset pohjaveden tilan kehittymiseen. (Hiitiö,
Horppila, Hulkko, Leino ym. n.d.d, s. 39)

7

PINTAVESI
Suomen pinta-alasta noin kymmenesosa on veden peitossa, joskin vettä on
pinta-alaan suhteutettuna vähän, sillä jääkauden vaikutusten vuoksi maanpinta
on hioutunut tasaiseksi ja täten vesistötkin ovat jääneet mataliksi. Yli puolessa
joista ja järvistä ekologisen tilan on katsottu olevan hyvällä tasolla, mutta juurikin matalat vesistöt ovat herkkiä ihmisen aiheuttamille päästöille. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden tilassa on katsottu olevan toivomisen varaa; Etelä-Suomessa sisävesien luontotyypeistä jopa 68% ovat uhanalaisia, kun taas PohjoisSuomessa tilanne on parempi, sillä vain 3% luontotyypeistä on katsottu olevan
uhanalaisia. Erityisesti virtaavien vesien, jokien ja purojen, tila on
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huolestuttava, sillä Etelä-Suomessa kaikki virtavedet katsotaan uhanalaisiksi tai
vaarantuneiksi. (Ilmasto-opas, n.d.)
Suomen vesistöjen tilaa heikentää kaikista huomattavimmin ihmistoiminnasta
johtuva haja- ja pistekuormitus sekä ilmalaskeuma joista aiheutuu rehevöittävien aineiden kuten fosforin ja typen kuormitus. Ilman ihmistoiminnan aiheuttamaa kuormitusta vesimuodostumissa ja pohjavesissä vallitsisi häiriintymätön
ekologinen luonnontila. Ihmistoiminta kuitenkin muuttaa tätä tilaa sitä enemmän mitä voimakkaampaa kuormitus on. (Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino, ym.,
n.d.e, s. 83)
Seuraavissa kahdessa ympyrädiagrammissa on esitetty fosfori- sekä typpipäästölähteet.

Kuva 7. Fosforipäästölähteet. (Suomen ympäristökeskus, 2019)
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Kuva 8. Typpipäästölähteet. (Suomen ympäristökeskus, 2019)
Kuormitus jaetaan haja- ja pistekuormitukseen. Hajakuormitusta on hankala rajata ja sen lähdettä on vaikea paikallistaa yhteen tiettyyn pisteeseen. Sen yleisimpiä lähteitä on maa- ja metsätalous sekä haja-asutus. Pistekuormituksen
lähde on tarkasti määriteltävissä. Sen yleisimpiä lähteitä ovat teollisuuslaitokset
ja jätevedenpuhdistamot. Lisäksi pistekuormituksen päästöjä voidaan helpommin tarkkailla ja tarvittaessa niihin voidaan puuttua tehokkaasti. Merkittävät
pistekuormittajat tarvitsevat toiminnalleen ympäristö- ja vesitalousluvan. (Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino, ym., n.d.f, s. 83-84)
Lisäksi tapahtuu myös vesistöjen sisäistä kuormitusta, jossa ravinteet, erityisesti
typpi ja fosfori, siirtyvät sedimentistä veteen. Tätä tapahtuu jo luontaisissa prosesseissa, mutta näissä määrät ovat yleensä pieniä. Ihmisen toiminnan rehevöittämissä vesissä tämä prosessi on kuitenkin voimakkaampi. (Hiitiö, Horppila,
Hulkko, Leino, ym., n.d.g, s. 83-84)
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Kuva 9. Havainnekuva vesistön sisäisestä kuormituksesta. Muokattu. (Tuokko,
2012, s. 11)
Sisäinen kuormitus palauttaa ravinteita takaisin vesistöön ja se on yleensä seurausta pitkään jatkuneesta ulkoisesta kuormituksesta, jota seurannut rehevöityminen on vähentänyt happea vesistön pohjan läheisyydessä. Kun happea vähenee, pohjasedimentistä alkaa enenevissä määrin vapautua fosforia, jolloin
vesistön luonnollinen typenpoisto heikkenee ja vapautunut fosfori kiihdyttää
edelleen vesistön rehevöitymistä. Prosessista tulee tällöin kiihtyvä noidankehä.
(Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino, ym., n.d.h, s. 83-84)
Rehevöityminen koetaan nykyään yhdeksi vesistömme suurimmista ongelmista, joka koskee sisävesiämme ja myös Itämerta.
7.1

Pintavesien seurantaohjelma
Vesistöseurannan tavoitteena on yleisen tila-arvion muodostamisen lisäksi kuvata ympäristössä tapahtuvia pitkäaikaisia muutoksia. Vesistöseuranta jakautuu
kolmeen osa-alueeseen: perusseurantaan, toiminnalliseen seurantaan ja näiden yhdistelmään. (Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino, ym., n.d.i, s. 81)
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Kuva 10. Pintavesien seurannan jaottelu. Muokattu. (Hiitiö, Horppila, Hulkko,
Leino, ym., n.d.j, s. 81)

7.1.1 Perusseuranta
Perusseurannan tavoite on muodostaa yleiskuva vesistöjen tilasta ja kehityksestä. Ympäristöhallinto vastaa perusseurannasta ja sitä toteutetaan lähinnä
vähän kuormitetuilla ja hajakuormitetuilla alueilla. (Hiitiö, Horppila, Hulkko,
Leino, ym., n.d.k, s. 81)

7.1.2 Toiminnallinen seuranta
Toiminnallinen seuranta kohdistuu lähinnä vesialueille, joissa on pistekuormittajia joille on määrätty tarkkailuvelvoite. Hämeen alueella näille alueille kohdistuu myöskin hajakuormitusta, joten seurantapaikoilla kerätään tietoa piste- ja
hajakuormituksen yhteisvaikutuksista. Hajakuormituksen vaikutuksia vesistöön
seurataan myös ympäristöhallinnon alaisella erillisseurannalla. Lisäksi toiminnalliseen seurantaan kuuluu sellaisia kunnostus- ja hoitokohteita, jotka eivät
ole hyvässä ekologisessa tilassa ja joihin tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia on
seurattava pysyvästi. Jos ympäristöseurannan asetettuja tavoitteita ei saavuteta, tutkinnallisella seurannalla selvitetään pintaveden heikkenemisen suuruus
ja vaikutukset. (Hiitiö, Horppila, Hulkko, Leino, ym., n.d.l, s. 81)
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8

JÄTEVESI
Yhdyskuntien jätevedet ovat yksi suurimmista vesistöjen kuormittajista Suomessa, vaikka jätevesien käsittely on Suomessa esimerkillistä, vesiensuojelua
on yhä tehostettava. Tähän velvoittaa erityisesti EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi. Muita jätevesien käsittelyä ohjaavia EU:n direktiivejä ovat mm. yhdyskuntajätevesi-, liete- ja ympäristövastuudirektiivit. Ympäristönsuojelulainsäädäntö
taas vaatii, että suuret jätevedenpuhdistamot tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan. (Suomen ympäristökeskus, 2017)
Jätevesien mukana vesistöihin pääsee kiintoaineita, ravinteita, mikrobeja sekä
haitallisia aineita, jotka aiheuttavat rehevöitymistä, kuluttavat happea ja heikentävät veden hygieniaa ja laatua. (Laitinen, Nieminen, Saarinen, Toivikko,
2014a, s. 14)

8.1

Teollisuusjätevedet
Teollisuuslaitokset asettavat vesihuollolle erityisiä vaatimuksia, sillä ne tarvitsevat toiminnalleen runsaasti talousvettä ja vastaavasti tuottavat suuria määriä
jätevettä, jonka laatu ja kuormitus voi vaihdella huomattavasti. Tämän vuoksi
suurimmilla teollisuuslaitoksilla voi olla omat jätevedenpuhdistusjärjestelmät,
joiden jälkeen käsitellyt vedet johdetaan kunnan viemäriin tai suoraan vesistöön.
Ympäristönsuojeluasetuksen mukaisesti teollisuuslaitoksen ympäristöluvassa
on määriteltävä päästöraja-arvot viemäröitäville aineille. Viemäriin kohdistuvia
päästöjä on tarkkailtava ja tarvittaessa jätevesi on esikäsiteltävä ennen kuin se
voidaan ohjata viemäriin. Esikäsittely voi olla biologinen tai kemiallinen prosessi. (Laitinen, Nieminen, Saarinen, Toivikko, 2014b, s. 28).
Teollisuusjätevesien johtamiseksi yhdyskuntajätevesien joukkoon on yleensä
tehtävä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Sopimuksessa käsitellään ehtoja,
jotka koskevat jäteveden määrää ja laatua, esikäsittelyä, yhteydenpitovelvollisuutta jne. Suomessa on muutamia paikkakuntia, joissa sijaitseva suurikokoinen
teollisuuslaitos johtaa jätevetensä yhdyskunnan puhdistamolle. Tässä tapauksessa jäteveden laatu voi poiketa tai vaihdella voimakkaasti verrattuna normaaliin yhdyskuntajäteveteen. (Laitinen, Nieminen, Saarinen, Toivikko, 2014c, s. 28)
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9

BIOINDIKAATTORIT
Bioindikaattoreina käytetään eliölajeja, jotka reagoivat herkästi ympäristössä
tapahtuviin muutoksiin (reaktioindikaatio) ja joista voidaan todeta epäpuhtauksien kertymistä eliöstöön (kertymäindikaatio). Ympäristössä tapahtuvat muutokset voidaan havaita esimerkiksi eliössä tapahtuvan rakenteen, alkuainepitoisuuksien, runsauden, levinneisyyden tai esiintymismäärän muutoksina. Hyvin
yleisiä bioindikaattoreita ovat vesistöjen pohjaeläimet, jäkälät, sammalet, humukset ja puut sekä niiden neulaset ja puiden pinnoilla kasvavat eliölajit. (Kiljunen, Kuhmonen, Leppänen, Ruuth, Toivanen, 2016a, s. 5).

9.1

Jäkälät
Jäkälät ovat kahden eliön, levän ja sienen, symbioosi. Jäkälä on rakenteensa
vuoksi herkkä ilmansaasteille, lisäksi ne ottavat kaikki ravinteensa suoraan ilmasta, sadevedestä tai runkoa pitkin valuvasta vedestä. Puiden rungoilla kasvavia ns. epifyyttisiä jäkäliä käytetään hyvin paljon ilmansaasteiden vaikutusten
tutkimiseen. Rikkidioksidi ja typen oksidit ovat pääasiallisia jäkäliin vaikuttavia
aineita, mutta myöskin raskasmetallit ja otsoni vaikuttavat niihin. (Ympäristöhallinto, 2013a).

9.2

Sammalet
Sammalten ominaisuus rikastaa ilmasta tulevia aineita perustuu siihen, ettei
niillä ole juuria jolloin ne eivät ota ravinteita maasta, vaan ilmasta laskeutuvina
hiukkasina tai sadeveteen liuenneina. (Ympäristöhallinto, 2013b).

10 TIETOJÄRJESTELMÄT
Euroopan Unionin ympäristölainsäädäntö luotiin yli 40 vuotta sitten, josta lähtien EU:n jäsenvaltiot ovat järjestelmällisesti keränneet ja raportoineet vertailukelpoisia tietoja monista eri ympäristön tilaan liittyvistä asioista, kuten kasvihuonekaasupäästöt, energian kulutus, teollisuuden päästöt, suojeltujen alueiden pinta-alaa, sekä paljon muuta. Nämä tietovirrat ovat aikojen kuluessa muodostuneet olennaisen tärkeiksi ympäristön tilan seurannalle sekä ympäristölainsäädännön tehokkaalle täytäntöönpanolle. (Bruyninckx, 2016a).
Ympäristötietojen keräämisessä, raportoinnissa ja analysoinnissa käytettävä
teknologia on kehittynyt 40 vuoden aikana huomattavasti; nyt on mahdollista
kerätä, tallentaa ja käsitellä entistä suurempia tietomääriä. Lisäksi erilaisia tietovirtoja pystytään nyt yhdistämään toisiinsa ja luomaan entistä tarkempia
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analyyseja siitä, mitä ja ennen kaikkea miksi mahdollisia muutoksia ympäristössä tapahtuu. (Bruyninckx, 2016b)
Ympäristöstä saatavan tiedon määrä on nykyään vaikuttavan suuri, mutta tiedon määrän myötä ongelmaksi on noussut se, että asioista pitäisi saada myös
selkeä kokonaiskuva. On käynyt selväksi, että tarve entistä systemaattisempaan
analyysiin on noussut. (Bruyninckx, 2016c).
Mittaustulokset on aina käsiteltävä loppukäyttäjää varten, eli tässä tapauksessa
puhutaan ympäristöinformatiikasta (Environmental Informatics), jolla tarkoitetaan kahden tieteen alan soveltamisaluetta, jossa informaatiotekniikan uusimpia sovelluksia voidaan soveltaa ympäristömittauksista saatuihin tietojoukkoihin. Tämä luonnonilmiöiden muuttaminen numeroiksi ja dataksi edesauttaa
ymmärtämään paremmin ympäristössä esiintyviä tapahtumia. (Hietaniemi,
Lehto, 2001a, s. 12)
Toimintaketjun osakokokonaisuuksia ovat:
− mittaustapahtuma tai informaation kerääminen (mittaussensori, kirjanpito jne.)
− mittaus- tai keräystapahtuman antaman informaation siirtäminen
(sähköinen, optinen yms.)
− ympäristötietokantojen luominen mitatusta/kerätystä aineistoista
− tietokantojen esikäsittely (puuttuvien arvojen korvaus, poikkeavat arvot, tasovirheet, skaalaus)
− tiedon jalostaminen (tiedon louhinta, mallinnus)
− jalostetun tiedon esittäminen loppukäyttäjän tarvitsemassa muodossa
(Hietaniemi, Lehto, 2001b, s. 13)

10.1 Viranomaisten tietojärjestelmät

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Valvontatieto tallennetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, joka koostuu muun muassa:
asianhallintajärjestelmä (USPA)
asiakastietovaranto (ATV)
ympäristövalvonnan tietojärjestelmä (VAHTI)*
maaperän tilan tietojärjestelmä (MATTI)
tuottajavastuujärjestelmä (Turre)
vesistötyöt-tietojärjestelmä (VESTY)
vesiyhteisörekisteri
tuottajarekisteri
jätesiirtorekisteri
*vuodesta 2017 lähtien YLVA.
(Hietamäki, Järvinen, Lahtela, Leinonen, Serenius, Siili-Hakkarainen, Vanala,
2016a, s. 37).
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Tietojärjestelmässä olevan valvonta- ja ympäristötiedon tulee olla yhtenäistä,
laadukasta ja ajantasaista. Valvontaviranomaisen tulee myös osaltaan kannustaa toiminnanharjoittajia toimittamaan tarvittavat tiedot rekistereihin sähköisesti; tavoitteena on mahdollisimman kattava sähköinen tiedonsiirto ympäristöhallinnon rekistereihin. Koska tiedon tuottajia ja järjestelmiä on useita, tiedon hankinta, luotettavien menetelmien käyttö ja tiedon dokumentointi sekä
tallennus, nousevat avainasemaan.
Ympäristönsuojeluun liittyviä ympäristötietojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti;
tämän myötä sähköiset palvelut lisääntyvät, jonka seurauksena viranomaisten
päätöksenteko on nopeutunut, lisäksi päätökset pohjautuvat laaja-alaisempaan
tietoon.
Valvontatietoja käytetään lainsäädännön toimeenpanossa ja kehittämisessä
kansallisella tasolla, lisäksi päästötietoja raportoidaan edelleen EU:n komissiolle
kansainvälisten sopimusten mukaisesti. (Hietamäki, Järvinen, Lahtela, Leinonen,
ym. 2016b, s. 37).

Kuva 11. Ympäristölupa- ja valvontatietojen tietovirrat. Muokattu. (Ympäristöministeriö, 2017)
Lisäksi Suomen ympäristökeskus tuottaa vapaan käyttöoikeuden piiriin kuuluvia
aineistoja, jotka on koottu Avoimien ympäristötietojärjestelmien-palveluun;
palvelu tarjoaa tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista,
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sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. (Suomen ympäristökeskus,
2019)

10.2 Environmental Informatics (EI)
Environmental Informatics (EI), eli ympäristötiedon hallinta, käyttää erilaisia
metodeja ja teknologioita ympäristöstä saatavan tiedon keräämiseen, analysoimiseen, tulkintaan ja jakamiseen. Tämä käsittää laajan skaalan erilaisia tieteenaloja ja teknologioita koneoppimisesta paikkatietoaineistoihin ja palvelimilla
oleviin tietovarastoihin, joiden yhteistoiminnan myötä voimme muodostaa paremman käsityksen ympäristön ongelmista. (Itä-Suomen yliopisto, n.d.)

10.3 Business Intelligence (BI)
Business Intelligence (BI), eli liiketoimintatiedon hallinta, on yrityksen harjoittamaa toimintaa, jossa tietoa systemaattisesti kerätään, tallennetaan ja analysoidaan. Termi BI käsittää joukon erilaisia tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla kerätty data muutetaan yrityksen toimintaa palvelevaksi, hyödylliseksi tiedoksi.
(Järvenpää, Nykänen, Teittinen, 2016a, s. 26)
Nämä erilaiset teknologiat pystyvät käsittelemään suuria määriä eri formaateista tulevaa tietoa, auttaen täten tunnistamaan, kehittämään ja hyödyntämään kerättyä aineistoa. Business Intelligencen keskeisimpiä tavoitteita on
suurten tietomäärien tehokas tulkinta, ja yleisemmät toiminnot liittyvät muun
muassa raportointiin, analytiikkaan, tiedonlouhintaan, mutta myös ennakoivaan ja ohjailevaan analytiikkaan jolla pyritään ennustamaan tulevaa kehitystä. (Järvenpää, Nykänen, Teittinen, 2016b, s. 27)

10.4 ETL-prosessi (Extract, Transform, Load)
ETL tarkoittaa datan siirtämistä, muokkaamista ja lataamista. Useiden erityyppisten tietolähteiden integrointi samaan tallennuspaikkaan vaatii sen, että tietoa käsitellään ennen siirtotapahtumaa. Näitä esikäsittelyn vaiheita ovat
yleensä relevantin tiedon erottaminen (extract), ylimääräisen tiedon siivous
(cleansing), esitysmuotojen muunnokset (transform) ja tietojen koostaminen
(summarization). Tällä tavoin luodaan tietovarastoja, joihin tiedot poimitaan eri
järjestelmistä ja ladataan erilliseen tietovarastoon, josta saadaan kaikki toiminnan kannalta relevantti tieto analysointia varten. (Kiviniemi, Wolski, 1999a, s. 1)
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Kuva 12. ETL-prosessin kolme vaihetta. (Fatima, 2020).

10.5 Tietovarastot
Yleensä tietovarasto on yritysten operatiivisista järjestelmistä irrallaan oleva
tiedon tallennuspaikka, jota käytetään vain analysointitarkoituksiin. Tietovarastoon voidaan siirtää tietoa myös muista tietolähteistä; kuten tietoa säätilasta,
pörssikursseista tai vaikka tuotteiden myynneistä. Useiden erityyppisten tietojen integrointi samaan tietovarastoon vaatii sen, että tiedot esikäsitellään ennen tiedon siirtoa. (Kiviniemi, Wolski, 1999b, s. 2).
Tietovarastossa olevia tietoja voidaan tämän jälkeen analysoida erilaisilla menetelmillä; tietoon voidaan tehdä kyselyitä ja siitä voidaan tuottaa erilaisia raportteja, lisäksi tietoa voidaan hakea taulukkolaskentaohjelmiin ja tutkia analysointityökaluilla. Samanlaisten vaatimusten täyttäminen tavanomaista tietokantaa käyttäminen olisi hyvin hankalaa, muun muassa siksi etteivät tiedot ole
valmiiksi koostettuja. (Kiviniemi, Wolski, 1999c, s. 2).

30

Kuva 13. Tietovarastoarkkitehtuuri luo kestävän pohjan raportoinnille, analytiikalle sekä integroinnille. Muokattu. (Niemijärvi, 2015).
Perinteiset BI-järjestelmät vaativat yleensä datan käsittelyä varten erilliset tietovarastot, johon kerättyä dataa BI-järjestelmä esittää käyttäjälleen. Tietovarastoissa tallennetaan ja esitetään yrityksen keräämiä tietoja, suoritetaan laskentoja ja puhdistetaan dataa. Nykyaikaisilla BI-järjestelmillä pystytään kuitenkin toteuttamaan useita toimintoja, ilman tietovaraston rakentamista. (Pengon,
2018a, s. 8)
Tähän vaikuttavat datan ja erilaisten tietolähteiden määrä, sekä vaadittavien
toimintojen monimutkaisuus; tietovaraston rakentaminen voikin olla usein
huomattavasti suurempi projekti kuin itse BI-järjestelmän käyttöönotto. Tämän
vuoksi on usein kannattavaa miettiä, mikä on oman organisaation tarpeisiin
parhaiten sopiva ratkaisu. (Pengon, 2018d, s. 8)

10.6 InnoLIMS
InnoLIMS on laboratorioille tarkoitettu tiedonhallinta-, toiminnanohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmä. Järjestelmän perustana on tietokanta, johon laboratorion
tai tuotantolaitoksen data tallennetaan, lisäksi ohjelmiston sähköiseen arkistoon voidaan tallentaa mitä tahansa sähköisessä muodossa olevia tiedostoja.
Ohjelmistosta on saatavilla erilaiset ratkaisut niin laboratorioille, tutkimuslaitoksille kuin tuotantolaitoksille ja kolme erilaista käyttöliittymää niin omaan sisäiseen käyttöön kuin asiakkaidenkin käyttöön. (Innovatics Oy, 2020a).
InnoLIMS sisältää moduulin, jonka avulla kerättävää tietoa voidaan vastaanottaa suoraan laitteesta, jolloin tulosten valmistumista voidaan nopeuttaa ja välistä voidaan poistaa myös inhimilliset virheet. InnoLIMSistä voidaan tehdä
myös liitäntöjä muihin ohjelmistoihin (kuten taloushallinto-, toiminnanohjausja viranomaisjärjestelmät). Siirrot onnistuvat myös suoraan Exceliin ja tekstitiedostoihin ja toisinpäin. Näin käsityön määrää saadaan vähennettyä ja näin
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saadaan mahdollistettua tiedon sujuva virheetön liikkuminen eri järjestelmien
välillä. (Innovatics Oy, 2020b).

10.7 QlikView
QlikView on yksi markkinoiden johtavista BI-työkaluista tiedon analysointiin ja
raportointiin; dataa voidaan tutkia, muokata, yhdistää ja jakaa käyttäjille riippumatta siitä, kuinka suuri määrä dataa on. Tämän mahdollistaa ohjelman assosiatiivinen toimintalogiikka, jolla tietoa ja niiden välisiä suhteita voidaan yhdistää ja tutkia ilman rajoituksia. Tämä logiikka mahdollistaa sen, ettei sovelluskehittäjän tarvitse tietää mitä dataa käyttäjät haluavat, vaan riittää että data
muokataan käyttäjiä varten. Tämä taas tarkoittaa sitä, että sovellus reagoi käyttäjän tekemiin valintoihin, päivittäen datan visualisointia. Oikein toteutettuna
käyttäjät voivat tutkia dataa erilaisin suodattimin, eikä sovelluskehittäjää tarvita luomaan erilaisia jäykkiä kyselyitä valmiiksi. (QlikTech International AB,
2020a, s. 2-3).
Perinteisessä kyselypohjaisessa ja relaatiotietokantoja käyttävässä toimintalogiikassa sovelluskehittäjän on tiedettävä mitä dataa sovelluksessa halutaan
nähdä jo siinä vaiheessa kun sovellusta rakennetaan; tällöin osa käsiteltävästä
datasta saatetaan jättää pois, eikä kaikkiin muuttujiin välttämättä osata varautua jolloin samanlaista datan visualisoinnin interaktiivisuutta ei saavuteta. (QlikTech International AB, 2020b, s. 2-3).

Kuva 14. Kyselypohjainen toimintalogiikka verrattuna assosiatiiviseen. (QlikTech
International AB, 2020).
Qlikviewin rakenne koostuu kahdesta osasta: ns. front-end (selain) ja back-end
(palvelin). Front-endiä ovat QlikViewin selainpohjainen käyttöliittymä; sivun rakenne (html), ulkoasu (css) ja selaimessa tapahtuvat toiminnot (javascript).
Back-end tarkoittaa koodia, jolla hoidetaan palvimella tapahtuvat toiminnot
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kuten kirjautuminen, salasanojen tarkistaminen, järjestelmäintegraatiot ja tietokantojen käsittely ja niin edelleen. (TutorialsPoint, 2020a).
Back-end koostuu tässä tapauksessa QlikView työpöytäohjelmasta sekä
QlikView Publisherista. Työpöytäohjelma on Windows-pohjainen käyttöympäristö, jolla dataa voidaan ladata kohteesta, tallentaa .qvw-formaattiin palvelimelle ja viedä edelleen front-endiin käyttäjälle erilaisten raporttien ja visualisointien muodossa. Qlikview Publisher vastaa palvelimen tiedonsiirrosta ja
käyttäjäoikeuksista. (TutorialsPoint, 2020b).

Kuva 15. QlikView prosessikaavio. (TutorialsPoint, 2020)
QlikViewissa erilaiset työkalut on jaettu sovelluksiksi, joita voidaan muokata
käyttäjän haluamaan suuntaan, tarjoten täten suuret määrät erilaisia mahdollisuuksia tiedonhallintaan sekä raportointiin. Sovelluksen avulla käyttäjä voi siis
tarkastella käytössä olevaa tietoa monilla erilaisilla tavoilla; graafeina, taulukoina, diagrammeina sekä kaavioina. Lisäksi nämä tiedot, kaaviot yms. ovat ladattavissa sovelluksesta Excel-, PDF-, tai Word-tiedostoina. (Pengon, 2015).
QlikViewin yhtenä etuna pidetään sitä, että ohjelmiston jatkokehittäminen asiakkaan vaatimusten mukaan on ketterää moniin raskaampiin järjestelmiin verrattuna; muutoksia on mahdollista tehdä tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla. (Pengon, 2018, s. 16)
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10.8 BI-järjestelmän raportointi
Kappaleessa Business Intelligence kerrottiin tiedon systemaattisesta keräämisestä ja analysoinnista, eli käytännössä käyttäjän tarvitseman tiedon koostamisesta yhteen tai moneen erilaiseen näkymään erilaisia työkaluja käyttäen.
Tätä tiedon koontia ja esittämistä erilaisin menetelmin (taulukot, graafit jne.)
kutsutaan raportoinniksi. Erilaisia näkymiä, joihin on liitetty työkaluja, jotka
esittävät tietoa eritavoin kutsutaan raporttipohjiksi.
Raportointia toteutetaan edelleen monissa yrityksissä manuaalisesti: tietoa kerätään, luokitellaan ja syötetään erilaisiin taulukoihin ja kaavioihin käsin. Tämän
vuoksi jo pelkkä ajatus raportoinnista voi tuottaa monille tuskaa. Tällainen raportoinnin prosessi on jäykkä, virhealtis ja ennen kaikkea hidas. Lisäksi, raportoinnin hitaus vaikuttaa olennaisesti siinä käytettävän tiedon ajankohtaisuuteen ja hyödynnettävyyteen. Hyvin usein manuaalisessa raportissa kerätyn tiedon hyödynnettävyys jää heikoksi. (Pengon Oy, 2018a, s.5).
Nykyaikaisten automatisoitujen BI-järjestelmien avulla suuritöiset raportit saadaan aikaan jopa sekunneissa, kaiken lisäksi sovellusten käyttöliittymät ovat intuitiivisia ja helppokäyttöisiä. Käyttäjä ei myöskään nykyään ole sidottu vain yhteen päätelaitteeseen, vaan BI-järjestelmät toimivat niin perinteisissä tietokoneissa, älypuhelimissa ja tablettitietokoneissa. (Pengon Oy, 2018a, s.11).
Näitä raportteja voidaan tehdä miltei mistä tahansa aiheesta, raportit myös
vaihtelevat esimerkiksi pituuden, muodon ja sisältönsä mukaan riippuen kohderyhmästä. Molemmille kohderyhmille kerätään dataa, mutta käyttöön annetaan erilaiset työkalut ja ratkaisut tarpeen mukaan. Tällöin jokainen loppukäyttäjä voi valita omia tarpeitaan vastaavat elementit. Kaikki tieto on kuitenkin yhdessä ja samassa paikassa. (Pengon Oy, 2018b, s. 5).
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Hyvän raportin ominaisuuksia:
tarvelähtöisesti rakennettu
dynaamisuus
reaaliaikaisuus
näkökulmaa helppo vaihtaa
tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus
yksinkertaisuus ja helppo ymmärrettävyys
tehokas väline koko yrityksen laajuiseen kommunikaatioon
(Pengon Oy, 2018c, s. 6).
Optimaalisimmassa tilanteessa raportoinnin tulisi olla helposti seurattavaa,
hyödynnettävää ja päivitettävää toiminnan kannalta kriittisen datan tarkastelua, lisäksi käyttäjän kannalta tietovirrasta on poimittu oikeat asiat. Raportoinnin automatisoinnilla voidaan vapauttaa aikaa raporttien tehokkaampaan hyödyntämiseen, jolloin raporttien tulkinnasta ja analysoinnista tulisi helppoa, nopeaa ja tehokasta. (Pengon, 2018d, s. 8).
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Perusajatuksena dataa ei kerättäisi manuaalisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa, vaan kaikki tapahtuisi automaation avulla reaaliaikaisesti; enää ei tarvitsisi syöttää tai viedä raportteja järjestelmään ja odottaa niiden valmistumista,
vaan reaaliaikaisuus olisi jo järjestelmän perusvaatimus. (Pengon Oy, 2018e, s.
8).
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Yleisimpiä tehokkaaseen raportointiin liittyviä haasteita ovat:
hitaus
ylimääräisen työn määrä
virhealttius
tietoja ei hyödynnetä päätöksenteossa
jäykkyys
sopimaton teknologia
käyttäjien tarpeiden huomiointi
tiedon määrä
(Pengon Oy, 2018f, s. 7-8).
Taulukko 3. Perinteinen raportointi vs. ideaali toimintamalli. (Pengon Oy,
2018g, s. 10).
Perinteinen raportointi
Raportoinnin ideaali toimintamalli
Tiedonkeruu hidasta, tieto
Automaattinen raportointi,
vanhentunutta
tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti
Raporteissa vaikeaselkoisia
Helppokäyttöinen, koulutusta
kaavioita ja taulukoita
ei vaadita
Monia eri järjestelmiä, joiden
Tieto siirtyy järjestelmästä toivälillä tieto ei siirry
seen automaattisesti ja data
synkronoidaan
Staattiset raportit, joita ei voi
Tietoja voidaan tarkastella ykmuokata
sityiskohtaisesti eri näkökulmista
Prosessin jäykkyys
BI-järjestelmä mukautuu käyttäjien tarpeiden mukaan, työkalut rakennetaan tarpeeseen
Virheiden riski suuri, kaavoVirheiden riski minimaalinen,
jen toimivuus ei ole taattu
järjestelmä tunnistaa ja ehdottaa korjaustoimenpiteitä
tarvittaessa
Raportointityökalut vain
Raportointi koko organisaapäättäjien käytettävissä
tion käytettävissä
Raportointitarpeita ei ole
Raportointiprosessi rakenmääritelty
nettu käyttäjien tarpeiden
mukaan
Raportointi koetaan onnistuneeksi, kun loppukäyttäjä saa tarvitsemansa oikean
tiedon helposti näkyviin oikeaan aikaan, tieto siirtyy eri järjestelmien välillä ja
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nämä järjestelmät tuottavat yhtenäistä tietoa. Lisäksi raportoinnin on oltava
automaattista, joustavaa ja tiedoltaan ajantasaista. (Pengon Oy, 2018h, s. 12).

10.9 Tiedon visualisointi
Tiedon visualisoinnin tarkoitus on esittää luvut ja numerot ymmärrettävässä
muodossa; hyvä visualisointi ei jätä varaa tulkinnoille, vaan siitä pystyy poimimaan helposti pääkohdat. Kun tieto on visualisoitu fiksusti, sitä on huomattavan helppoa ymmärtää. Usein dataan ei ole aikaa perehtyä kovinkaan yksityiskohtaisesti, vaan siitä on pystyttävä poimimaan päätöksenteon kannalta olennaisimmat kohdat; näiden pääasioiden esittäminen ja niihin vaikuttaneet tapahtumat on hyvä kuvata visuaalisesti, jotta kokonaiskuva selviää paremmin.
(Pengon Oy, 2018, s. 5).
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Tiedon esittäminen visuaalisessa muodossa:
vahvistaa tiedon omaksumista
helpottaa numeerisen datan ymmärtämistä
tarjoaa monimutkaisen datan selkeästi, tarkasti ja tehokkaasti
helpottaa mahdollisten poikkeamien havaitsemista
tarjoaa suuren määrän tietoa nopeasti ja pienessä tilassa
tärkeän tiedon
(Pengon Oy, 2018, s. 6).

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Käyttökohteita tiedon visualisoinnille:
poikkeamien korostaminen
trendien kuvaaminen
aikajaksojen vertaaminen
suurten tietomäärien tiivistäminen
tärkeän tiedon poimiminen
(Pengon Oy, 2018, s. 12).

11 YMPÄRISTÖNTARKKAILUOHJELMA RIIHIMÄEN JA HAUSJÄRVEN
ALUEELLA
11.1 Riihimäen laitosalue ja Hausjärven käsittelykeskus
Fortum Waste Solutions Oy (ent. Ekokem-Palvelu Oy / Fortum Environmental
Construction Oy) Riihimäen tuotantolaitokset sijaitsevat Riihimäen kaupungin,
sekä Hausjärven kunnan rajalla osoitteessa Kuulojankatu 1, 11120 Riihimäki.

36

Kuva 16. Fortum Waste Solutions Oy, Riihimäen ja Hausjärven laitosalueet kartalla (Retkikartta, muokannut Samuli Kiiskinen).

Kuva 17. Riihimäen laitosalue ilmasta (Fortum Waste Solutions Oy, 2019a, s.
20).
Laitoksen toiminnalle on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.4.2014 myöntämä ympäristölupa (nro 84/2014/1, dnro ESAVI/212/04.08/2011), jonka mukaan jätteiden kokonaisvastaanotto vuoden aikana on enintään 360 000 tonnia.
(Fortum Waste Solutions Oy, 2020a, s. 4)
Lisäksi Hämeen ELY-keskus on 16.6.2016 päätöksellään (Dnro
HAMELY/1235/2015 ja HAMELY/1236/2015) Ekokem Oyj:n Riihimäen laitoksen
sekä Ekokem-Palvelu Oy:n Hausjärven teollisuusjätekeskuksen ympäristövaikutusten yhteistarkkailusta. (Fortum Waste Solutions Oy, 2020b, s. 9)
Fortumin Riihimäen toimipisteessä toimii korkealämpöpolttolaitos ja kaksi
arinapolttolaitosta. Lisäksi alueella sijaitsee teollisuusjätekeskus, jossa käsitellään vaarallisia jätteitä, yhdyskuntajätteitä sekä muita jätejakeita. Alueella on
myös muovijalostamo, jonka kautta kulkee kaikki Suomessa erilliskerätyt kuluttajamuovipakkaukset, sekä teollisuudesta saatavia erilaisia muovivirtoja, joista
valmistetaan uusiomuovigranulaattia teollisuuden raaka-aineeksi. (Fortum,
2019b).
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Voimalaitoksissa hyödynnetään energiaksi lajiteltua kotitalousjätettä sekä teollisuuden ja kaupan jätteitä. Energiantuotanto vastaa kaikesta Riihimäen ja noin
kaksi kolmasosaa Hyvinkään kaupungin tarvitsemasta kaukolämmön perustarpeesta. Vaarallisia jätteitä on hyödynnetty kaukolämmön energiana jo vuodesta
1984, eli laitoksen toiminnan alusta lähtien. (Fortum Waste Solutions Oy,
2019c, s. 2).
Taulukko 4. Riihimäen laitosalueen jätteiden vastaanotto, vienti, tuonti ja varastointi vuonna 2018. (Fortum Waste Solutions Oy, 2019d, s. 6).
Vastaanotetut jätteet yhteensä
350 579 t
Muualle Suomeen toimitetut jät536, 4 t
teet
Ulkomaille toimitetut jätteet
108,7 t
Taulukko 5. Riihimäen polttolaitosten toiminta vuonna 2018. (Fortum Waste
Solutions Oy, 2019e, s. 6).
Jäte
Kuona
Tuhka
Polttolinja 1
50 650 t
7 390 t
2 850 t
Voimala 1
157 970 t
37 704 t
4 690 t
Voimala 2
110 090 t
25 558 t
3 589 t
Yhteensä
318 452 t
70 652 t
11 129 t
Riihimäen voimalaitoksen energiantuotanto vuonna 2018:
⎯ kaukolämpö 489,46 GWh
⎯ sähköntuotanto 46,08 GWh
(Fortum Waste Solutions Oy, 2019f, s. 6)

11.2 Kiertotalouskylä
Vuonna 2016 Riihimäen laitosalueella otettiin käyttöön uusi konsepti, ns. "Kiertotalouskylä", joka on alun perin Ekokemin kehittämä jalostamokokonaisuus.
Kiertotalouskylässä vastaanotettu yhdyskuntajäte kiertää automatisoidun lajittelulaitoksen läpi, johon kuuluvat Suomen ensimmäinen kierrätysmuovia valmistava muovijalostamo sekä Gasumin biokaasua tuottava biojalostamo. Toimiessaan täydellä kapasiteetilla, ekojalostamoon tulee vuodessa noin 100 000
tonnia yhdyskuntajätettä, josta seulotaan biojäte (30%), muovit (4%), metallit
(3%) sekä teollisuuden käyttöön sopiva kierrätyspolttoaine (50%). Jäljelle jäävää
materiaalia, jota ei voida soveltaa hyötykäyttöön ohjataan edelleen sähkön- ja
lämmöntuotantoon. Kaikista laitoksella käsitellyistä jätteistä loppusijoitukseen
toimitetaan vain sellaiset materiaalit, joille ei tällä hetkellä ole olemassa hyödyntämismahdollisuutta. (Fortum Waste Solutions Oy, 2020).
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11.3 Riihimäen ja Hausjärven yhteistarkkailuohjelma
Riihimäen ja Hausjärven päästöjen ja yhteistarkkailuohjelma koostuu pinta-,
pohja- ja jätevesien laadun seurannasta ja polttolaitosten päästöjen mittauksista. Lisäksi alueen ympäristön tilaa seurataan vuosittain otettavilla bioindikaattorinäytteillä, sekä mahdollisten hajupäästöjen ja melun seurannalla. Ympäristöntarkkailu toteutetaan ELY-keskuksen hyväksymän ja voimassaolevan
ympäristöluvassa esitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. (Fortum Waste
Solutions Oy, 2019g, s. 2).
Ympäristövaikutusten yhteistarkkailusuunnitelmaa täydennettiin vuonna 2017,
jolloin Fortum Waste Solutions Oy:n (entinen Ekokem Oyj) ja Fortum Environmental Construction Oy:n (entinen Ekokem-Palvelu Oy) Riihimäen laitosalueen
pinta- ja pohjavesien tarkkailut yhdistettiin. Näin aiemmat ohjelmien päällekkäisyydet poistettiin ja näytteenotto saatiin yhtenäistettyä. (Eurofins Ahma Oy,
2019a, s. 1)
Tässä opinnäytetyössä keskitymme ulkopuolisen toimijan (tässä tapauksessa
Eurofins Ahma Oy:n) toimittamaan vuonna 2018 tehtyyn havaintoaineistoon,
sekä Fortum Waste Solutions Oy:n toteuttamaan ympäristöseurannan vuosiraporttiin vuosilta 2018 ja 2019.
⎯
⎯
⎯
⎯

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Fortumin oma valvonta:
savukaasujen jatkuvatoimiset päästömittaukset (voimalat 1 ja 2 sekä polttolinja
1)
lauhdevesien sekä viemäröitävien vesien laadun ja määrän seuranta
pohjavesien tarkkailu
viemäröitävien vesien tarkkailu
(Fortum Waste Solutions Oy, 2020a, s. 8)
Ulkopuolisten toimijoiden tekemät selvitykset:
savukaasujen vuosipäästömittaukset
pinta- ja pohjavesitarkkailu
bioindikaattorit
viemäröitävien vesien tarkkailu
sedimenttinäytteet ja -analyysit kolmen vuoden välein, viimeksi vuonna 2017
(Fortum Waste Solutions Oy, 2020b, s. 8)
Taulukko 6. Vuositarkkailun raportit (Fortum Waste Solutions Oy, 2019j, s. 9).
Savukaasumittaukset
1. Polttolinja 1
• Vuosipäästömittaukset 2018 ja päästömittareiden ASTtarkistusmittaukset
2. Voimala 1
• Vuosipäästömittaukset 2018 ja päästömittareiden ASTtarkistusmittaukset
3. Voimala 2
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•

Vuosipäästömittaukset 2018 ja päästömittareiden ASTtarkistusmittaukset

Ramboll Finland Oy
Fortum Waste Solutions ja Fortum Environmental Construction Oy
4. Riihimäen ja Hausjärven yhteistarkkailu
• pohjavesitarkkailu
• pintavesitarkkailu
• bioindikaattoriseuranta
Eurofins Ahma Oy
Kasvisto- ja maaperätutkimukset
5. Bioindikaattoriseuranta 2018
Eurofins Ahma Oy
Jätevedet
6. Jätevesien velvoitetarkkailu 2018
Eurofins Ahma Oy

11.4 Jätevedet
Vuonna 2019 Riihimäen kaupungin viemäriverkkoon johdettu vesimäärä oli yhteensä 168 000m3, eli keskimäärin 460m3/d. Vesimäärän katsottiin olevan tavanomaisella tasolla, mutta edellisvuotta kuitenkin korkeampi. Ainepitoisuudet
ja jätevesikuormitus olivat myös edellisten vuosien tasolla. Vuosikuormitustulosten perusteella kloridi- ja fluoridipitoisuuden ja fenolisten yhdisteiden sekä
pestisidien katsotaan kohonneen edeltävästä vuodesta. (Fortum Waste Solutions, 2020c, s. 12).
Seuraavia poikkeamia havaittiin vuoden 2019 tarkkailujen aikana (omavalvonta
ja ulkopuolinen seuranta:
⎯ pH lupaehtojen raja-arvon alitus kesä- ja syyskuun havaintokerroilla
⎯ kromi(IV) kuormitusraja-arvon ylitys lokakuussa
⎯ vesiympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita todettu yli määritysrajan pieniä pitoisuuksia (fenolit, bentseenit jne.)
⎯ pieniä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä
⎯ positiivisesti PCDD/F-yhdisteitä ei havaittu (verrattuna vuoteen 2018)
⎯ kloridi lupaehdon ja teollisuusjätevesisopimuksen raja-arvon ylitys
⎯ asetoni lupaehdon ja teollisuusjätevesisopimuksen raja-arvon ylitys
(Fortum Waste Solutions, 2020d, s. 12).
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11.5 Pohjavedet
Pohjavesinäytteet otetaan huhti-toukokuussa, sekä loka-marraskuussa. Pohjaveden tason muutoksia ei havaittu, kun saatuja tuloksia verrattiin aiempien
vuosien tuloksiin. (Fortum Waste Solutions, 2019l, s. 12).

Kuva 18. Pohjaveden tarkkailupisteet Riihimäen laitosalueella (Fortum Waste
Solutions Oy, 2019m, s. 13).
Ulkopuolisessa tarkkailussa havaittiin useita pohjaveden ympäristölaatunormien ylityksiä. Pitoisuuksissa ei siitä huolimatta ollut merkittäviä eroja aikaisempien vuosien havaintoihin verratessa. (Eurofins Ahma Oy, 2019x, s. 22).

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Ulkopuolisen tarkkailun vertailu pohjaveden ympäristölaatunormeihin (Vna
341/2009):
JVSK1: As-pitoisuus ylitti ympäristölaatunormin (5 µg/l)
JV2SK1: As-pitoisuus sivusi ympäristölaatunormia
SK3: As-pitoisuus sivusi ympäristölaatunormia
KK4: Cd-pitoisuus sivusi ympäristölaatunormia (0,4 µg/l)
JV2SK1: Cu-pitoisuus ylitti ympäristölaatunormin (20 µq/l)
JV2TK1: Cu-pitoisuus sivusi ympäristölaatunormia
JV2SK1: Pb-pitoisuus ylitti ympäristölaatunormin (5 µg/l)
JV2SK1, JV2TK1, K5, PK1: Zn-pitoisuus ylitti ympäristölaatunormin (60 µg/l)
HP201, HP501A, KK4, SK3, JV2TK1, JVSK1: Kloridipitoisuus ylitti ympäristölaatunormin (25 mg/l)
JV2TK1: Sulfaattipitoisuus ylitti ympäristölaatunormin (150 mg/l)
K5 ja KK6: PCB-yhdisteiden summapitoisuus ylitti ympäristölaatunormin (0,015
µg/l)
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⎯ HP207C, KK4, KK6: torjunta-aineita, eivät ylitä ympäristölaatunormeja
(Fortum Waste Solutions Oy, 2019o, s. 13).

11.6 Pintavedet
Pintavesitarkkailua suoritetaan pisteillä Punkaoja P1, PUO1 sekä PUO4. Vuoden
2018 tarkkailun analyysitulokset on esitetty liitteessä 1.
Veden ja sedimentin laatua on tarkkailtu jo 1990-luvulta lähtien ojan ylä- ja alajuoksulta sekä keskiosasta. Tarkkailun perusteella Myllysenojan virtaama vaihtelee vuosittain suuresti ja joen ravinnetaso on normaalista hieman koholla. Lisäksi ekologista tilaa on tarkkailtu viimeksi vuosina 2010, 2013 ja 2016. (Fortum
Waste Solutions Oy, 2020c, s. 9)

⎯
⎯
⎯
⎯

Pintavesistä otetaan omanäytteitä neljä kertaa vuoden aikana, tarkkailuohjelman mukaisesti näytteet otetaan viidestä pisteestä (Oja 2, Oja A, M1 ja M5), ulkopuolinen asiantuntija ottaa pintavesinäytteet yhteensä yhdeksästä pisteestä:
Oja A ja M1A kolme kertaa vuodessa
M1, M2, M5 ja Oja 2 kaksi kertaa vuodessa
M3 ja M6 kerran vuodessa
M4 jos pisteillä M3 ja M6 todetaan haitta-aineita kahdella peräkkäisellä näytteenottokerralla
(Fortum Waste Solutions Oy, 2020d, s. 9)
Pintavesien tuloksia verrattiin Ympäristölaatunormeihin (Vna 1308/2015 ja Vna
1090/2016; vesipuitedirektiivin mukaisesti vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet). Metallien osalta seurannassa olivat erityisesti kadmium, elohopea,
lyijy sekä nikkelipitoisuudet. Myös orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksia verrattiin pintavesille esitettyihin ympäristölaatunormeihin. Asetuksessa on esitetty ns. vuosikeskiarvo (AA-EQS) ja sallittu enimmäispitoisuus (MAC-EQS). (Eurofins Ahma Oy, 2019b, s. 2).
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Kuva 19. Pintavesien tarkkailupisteet Riihimäen laitosalueella (Fortum Waste
Solutions Oy, 2019q).
⎯
⎯
⎯
⎯

Metallien osalta enimmäispitoisuudet on esitetty alla:
Kadmium 0,6 µg/l
Lyijy 14 µg/l
Elohopea 0,07 µg/l
Nikkeli 34 µg/l
(Eurofins Ahma Oy, 2019c, s. 2).

Kuva 20. pH ja sähkönjohtavuus pisteissä P1 ja PUO4 vuodesta 2012 vuoteen
2018. (Eurofins Ahma Oy, 2019d, s. 4).
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Kuva 21. Havaintopisteen P1 ravintopitoisuudet vuodesta 2012 vuoteen 2018.
(vasen akseli: N; oikea akseli: P). (Eurofins Ahma Oy, 2019e, s. 5).

Kuva 22. Arseenin vaihtelut Riihimäen havaintopisteillä vuodesta 2009 vuoteen
2018. (Eurofins Ahma Oy, 2019f, s. 8).
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Kuva 23. Kloridin vaihtelut Riihimäen havaintopisteillä vuodesta 2009 vuoteen
2018. (Eurofins Ahma Oy, 2019g, s. 8).

Kuva 24. Kuparin vaihtelut Riihimäen havaintopisteillä vuodesta 2009 vuoteen
2018. (Eurofins Ahma Oy, 2019h, s. 8).
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Kuva 25. Sinkin vaihtelut Riihimäen havaintopisteillä vuodesta 2009 vuoteen
2018. (Eurofins Ahma Oy, 2019i, s. 8).
11.7 Bioindikaattoritutkimukset
Fortum Waste Solutions Oy:n Riihimäen ja Hausjärven laitosalueen ympäristössä on vuosittain seurattu ilmaan vapautuvien päästöjen vaikutuksia ympäristöön bioindikaattoreiden avulla. Sammal- ja jäkälänäytteet kerätään vuosittain
kesä-heinäkuussa. Tätä seurantaa on aiempina vuosina toteutettu erillisinä Fortum Waste Solutions Oy:n ja Fortum Environmental Construction Oy:n toimesta, mutta vuodesta 2017 lähtien seuranta on yhdistetty. Tulosten perusteella on voitu arvioida pitkällä aikavälillä tapahtuvia ympäristömuutoksia. (Fortum Waste Solutions Oy, 2019s, s. 14).
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Kuva 26. Bioindikaattoreiden sijainnit (Fortum Waste Solutions Oy, 2019t)

11.7.1 Sammalet
Taustapisteisiin verrattuna näytealoilla 11 ja 19 tuloksissa havaittiin kohonneita
kuparipitoisuuden arvoja, kun taas näytealojen 32 ja 33 sammalnäytteissä havaittiin metallipitoisuuksien kohonneita arvoja useiden metallien osalta. Elohopeapitoisuudet olivat vuonna 2018 korkeammat kuin edellisvuonna lähes kaikilla havaintopaikoilla. Myös kadmiumin, lyijyn ja arseenin havaittiin olevan korkeita pisteillä 32 ja 33 muihin verrattuna. Pitoisuudet olivat edellistä vuotta korkeammat mutta silti havaintohistoriaan verrattuna tyypillisellä tasolla. (Fortum
Waste Solutions Oy, 2019u, s. 15).
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Kuva 27. Sammalen elohopeapitoisuus (mg/kg ka) aikajaksolla 2009 – 2018.
(Eurofins Ahma Oy, 2019j, s. 18).

Kuva 28. Sammalen kadmiumpitoisuus (mg/kg ka) aikajaksolla 2009 – 2018.
(Eurofins Ahma Oy, 2019k, s. 18).
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Kuva 29. Sammalen lyijypitoisuus (mg/kg ka) aikajaksolla 2009 – 2018. (Eurofins
Ahma Oy, 2019l. s. 18).

Kuva 30. Sammalen arseenipitoisuus (mg/kg ka) aikajaksolla 2009 – 2018. (Eurofins Ahma Oy, 2019m, s. 18).

11.7.2 Jäkälät
Jäkälistä otetuissa näytteissä havaittiin orgaanisia haitta-aineita (dioksiinit ja
niiden kaltaiset yhdisteet) erityisesti näytealoilla 1, 9, 10, 11, 20, 32, 33 ja 37
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otetuissa näytteissä. Jäkälien PCB-pitoisuudet vuonna 2018 osoittivat pitoisuuksien tasaista laskua 90-luvulta lähtien. Dioksiinien ja furaanien pitoisuudet olivat laskeneet edellisvuodesta. (Fortum Waste Solutions Oy, 2019v, s. 15).

12 TOTEUTUS JA YHTEENVETO
12.1 Lähtötilanne
Aloituspalaverissa keväällä 2019 kävimme läpi pääkäyttäjien kanssa muutamia
kohtia, joihin käyttäjät toivoivat mahdollisia parannuksia. Näitä vaatimuksia
lähdettiin selvittämään ja kehittämään eteenpäin.
Lähtökohdat:
⎯ toiminnallisuuden ja käyttöliittymän parantaminen
⎯ tiedonsiirron automatisointi ulkopuolisen toimijan ja tilaajan välillä
⎯ sähköposti/tekstiviesti-ilmoitus käyttäjälle haitta-aineiden raja-arvojen ylittyessä

Kuva 31. Pohjavesi omatarkkailu.
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Kuva 32. Pohjavesi ulkopuolinen tarkkailu.

Kuva 33. Pintavesitarkkailu, ei dataa.

Aluksi tarkoituksena oli kehittää ohjelmistoa niin, että ulkopuolisen konsultin
näytteitä käsittelevä laboratorio liitettäisiin Fortumin palvelimeen Suomessa
hyvin yleisesti laboratorioiden käyttämän InnoLims-ohjelmiston kautta, jolloin
tieto siirtyisi automaattisesti ohjelmistosta palvelimelta toiseen. Mikäli idea
saataisiin toimimaan yhden ulkopuolisen konsultin kanssa, kenties samaa tekniikkaa voitaisiin käyttää myös muiden konsulttien kanssa. Tämä ratkaisu vaatisi
erillistä sopimusta Fortumin ja ulkopuolisen konsultin välillä.
Tätä ratkaisua ei kuitenkaan päädytty käyttämään, sillä katsottiin, että palveluja
tarjoavan yrityksen vaihtuessa tai järjestelmän muuttuessa, olisi tehtävä uusi
sopimus sekä teknisesti uusi liitäntä / liityntöjä uusien toimijoiden ohjelmien ja
palvelimien välillä. Lisäksi raportti ei olisi helposti skaalautuva uusiin toimipisteisiin, jos toteutustapana olisi suora liityntä.
Tämän vuoksi päädyttiin siihen, että ulkopuolisen konsultin näytteitä käsittelevä laboratorio kirjoittaa analyysitulokset Excel- tai csv-tiedostoon joka sitten
lähetetään edelleen Fortumin käyttäjille, jotka lisäävät tiedoston palvelimelle,
josta se luetaan raportointiohjelmaan.
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Lisäksi käyttäjät ehdottivat Qlikviewiin toimintoa, jolla raportointiohjelmisto lähettäisi sähköpostiviestin / tekstiviestin työpuhelimeen tietyn tapahtuman, esimerkiksi haitta-aineen raja-arvon ylittyessä. Käytännössä sähköpostiviesti-ominaisuus on täysin mahdollinen toteuttaa, ja asiaa selvitetään parhaillaan.
Selvitystyön jälkeen päätettiin että sähköpostiominaisuus vaatii tarkkaa jatkokehittelyä, sillä pelkona on että käyttäjä hukkuu tietotulvaan. Täten ominaisuus
laitettiin odotuslistalle. Mutta silti ominaisuus on täysin mahdollista toteuttaa
jatkossa.
Myös raportointisovelluksen käyttöliittymää, skaalautuvuutta ja muokattavuutta täytyi miettiä muutoksia tehtäessä.

Kuva 34. BI-työkalun testikäyttö (Pengon, 2018e, s. 14)
Kuten BI-järjestelmän hankinta-oppaassa todetaan, ”monesti BI-järjestelmien
kohdalla hyötyjen toteaminen tapahtuu parhaiten "proof of concept"-ajatuksella. Kun järjestelmää päästään testaamaan yrityksen omalla datalla ja sen todellisessa ympäristössä, sen soveltuvuus omiin tarpeisiin on helpompi todentaa" (Pengon, 2018e, s. 15).
Nykyaikaisille BI-järjestelmille on hyvin tyypillistä, että järjestelmän kehitystyötä jatketaan sen käyttöönoton jälkeen; käyttäjille voi tulla uusia ajatuksia ja
kehitysideoita ajan kuluessa, jolloin järjestelmää voidaan lähteä kehittämään
edelleen. Ensimmäinen versio toimiikin yleensä vain tiennäyttäjänä sille, millaisia mahdollisuuksia järjestelmä asiakkaan käytössä tarjoaa. (Pengon, 2018f, s.
16).
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Kuva 35. Pohjavesi ulkopuolinen tarkkailu; dataa ei saatavilla.

12.2 Prosessikaavio
Tiedonsiirtoprosessi näytteenoton ja palvelimen välillä voi tässä tapauksessa
toteutua kahdella tavalla, joka riippuu siitä, toteutetaanko ympäristöseurantaa
Fortumilla sisäisesti vai ulkoisen toimijan avulla.
Omaseurannassa näytteet toimitetaan laboratorioon, josta tulokset viedään InnoLims-ohjelmistoon, josta data siirtyy InnoLims-palvelimen kautta Qlikviewohjelmiston käytettäväksi.
Ulkopuolisen toimijan toteuttamassa seurannassa näytteet toimitetaan laboratorioon, josta analyysitulokset käännetään Excel- tai csv-tiedostomuotoon ja lähetetään edelleen asiakkaalle, joka siirtää ne käyttämäänsä ohjelmaan.
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Kuva 36. Tiedonsiirron prosessikaavio Qlikview-ohjelmistolla. (itse tehty)
Tiedonsiirtoa voisi periaatteessa automatisoida samalla tavoin kuin Fortumin
omaseurannalla tehdään maalaboratorion ja InnoLimsin välillä, jolloin näytteistä saadut haitta-ainepitoisuudet siirtyisivät automaattisesti Qlikview-sovellukseen. Käytännössä tämä ratkaisu lopulta lisäisi ongelmien määrää, sillä ulkopuolisen konsultin vaihtuessa, myös näytteet käsittelevä laboratoriokin vaihtuu; täten jokaista laboratoriota varten täytyisi luoda uudet palvelinyhteydet ja
sopimukset konsultin ja tilaajan välillä.

12.3 Muutokset
Lähdin yksinkertaisten muutosten lisäksi ajatuksella päivittää Qlikview-raportin
ulkonäköä tähän päivään ja käyttöliittymää lisäten toiminnallisuutta. Samalla
halusin yhtenäistää raportointipohjan ulkonäköä vastaamaan muiden yksiköiden käyttämää raportointipohjaa.
Aikaa kului ideointiin ja toiminnallisuuden miettimiseen, lisäksi täytyi pohtia
kuinka luoda hahmotelma uudesta versiosta.
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Kuva 37. Hahmotelma uudesta käyttöliittymästä QlikViewin työkaluja käyttäen.
Ensin päätin yrittää käyttää hyväkseni ohjelman kehitystyökaluja, mutta hyvin
pian huomasin ettei minulla ole tarpeeksi tarvittavaa osaamista käyttää näitä
työkaluja. Koin myös että tämän opettelu veisi aivan liikaa aikaa omalta taholtani, joten siirryin lopulta käyttämään muita, hieman yksinkertaisempia keinoja.
Olisi ollut hienoa luoda tyhjästä itse toimiva prototyyppi ohjelmasta, mutta yksinkertaisesti minulla ei ole tarpeeksi osaamista saati kokemusta tällaisista asioista.
Minun täytyi kysyä neuvoa it-alalla työskenteleviltä tuntemiltani ihmisiltä, mitä
asiakkaan tehtävänä tällaisessa tapauksessa olisi. Kuinka viestin kehittäjälle halutuista muutoksista ja kuinka voin parhaiten tuoda ajatukseni esille?
Huoleni olisivat kuulemma turhia, sillä asiakkaan ominaisuudessa minun ei varsinaisesti tarvitse tietää käytännöstä juuri mitään, minun pitäisi vain pystyä tuomaan ideani eteenpäin niin, että ohjelmistokehittäjä ymmärtäisi idean jota
työstää eteenpäin.
Sain sitten ehdotuksena, että käyttäisin Internetistä löytyviä ilmaisia ohjelmia,
joilla voi piirtää diagrammeja ja taulukoita hyvin ketterästi, joten työni ei rajoittuisi pelkkään kynään ja paperiin sekä Windowsin Paint-ohjelman käyttöön.
Tämä osoittautui hyvin ratkaisevaksi ideaksi, joka vauhditti kehitystyötä ratkaisevasti.
Lähdin hakemaan inspiraatiota QlikViewin kautta Fortum-konserniin kuuluvien
muiden divisioonien käyttämistä raporttipohjista, ensiksi muuttamalla ympäristöseurannan raporttipohjaa eli värejä, kuvaajien paikkoja yms. muuta konsernia
vastaavaksi.
Yksi esimerkki oli yhtenäistää ympäristöseurannan raporttipohjaa muuta Fortum-konsernia vastaavaksi, yhteisiä logoja ja värejä sekä asettelua käyttäen.
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Aivan ensimmäiseksi tein hahmotelman etusivusta, jonka käyttäjä näkisi kirjautuessaan. Käytin inspiraation lähteenä Fortumin muiden toimintojen käyttämää
samankaltaista aloitussivua, joskin värit eivät ihan osuneet kohdalleen, mutta
uskon että kehittäjä kyllä tajuaa idean.

Kuva 38. Käsittelykeskusten käyttämä aloitussivu. (Fortum, 2020).

Kuva 39. Luonnos uudesta etusivusta.
Myöhemmin kyllä tulin jo itse johtopäätökseen, että kyseinen aloitussivu ei ainakaan tehokäyttäjän kannalta ole kovinkaan tärkeä toiminto. Toisaalta kuulin
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mielipiteitä palavereissa että satunnaista käyttäjää varten idea on oikeastaan
hyvä, jolla satunnainen käyttäjä pääsee tehokkaasti tietoon käsiksi.
Lähdin hahmottelemaan uutta ympäristöseurannan raportointipohjaa käyttämällä alkuperäistä raporttipohjaa useita kuukausia, opetellen sen perustoimintoja sekä käyttölogiikkaa ja verraten tätä samalla konsernin muihin raportointipohjiin jotka tuntuivat ainakin ulkonäkönsä perusteella hiotummilta ja loogisemmilta.

Kuva 40. Ympäristötarkkailun alkuperäinen aloitussivu. (Fortum, 2020).

Kuva 41. Luonnos uudesta näkymästä. Kommentit punaisella.
Olin yhteydessä tasaisin väliajoin muihin käyttäjiin lähettäen sähköpostilla hahmotelmia ja kysyen kommentteja asiaan liittyen josta jatkoin hahmotelmaa hioen.
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Ehdotettuja muutoksia:
uusi ulkoasu joka vastaa muita konsernin käyttämiä raporttipohjia
käyttölogiikan parantaminen sekä yhtenäistäminen muihin käytettyihin raporttipohjiin
ponnahdusikkuna kuvaajille ja kokoomataulukoille
suora excel-, pdf-, ja csv-tiedostoon kirjoittaminen ja tallennus
sähköpostiviesti käyttäjälle kun mittausaineistoa tulee palvelimelle
sähköpostiviesti kun jonkin haitta-aineen raja-arvo ylittyy
puuttuvan ympäristöseurannan datan lisääminen palvelimelle
quick view-ikkuna josta näkee nopeasti viimeisimmät tapahtumat
Lähdettyään kunnolla käyntiin kehitysprosessi eteni vapaamuotoisesti ja työ
koostui vapaamuotoisesta sähköpostiviestittelystä, jossa esitin hahmotelmia ja
pyysin lisäkommentteja ja tarkennuksia näihin liittyen. Olin tasaisin väliajoin yhteydessä Fortumin käyttäjiin, jotka kommentoivat ehdotuksiani ja esittivät vastavuoroisesti omia ehdotuksiaan. Lisäksi olin yhteydessä Pengonin ulkopuoliseen konsulttiin mm. sähköpostiviesti-toiminnon toteuttamisesta, käyttökoulutuksessa sekä opastuksessa.
Lopullista ohjelmistokehitystä varten minun täytyi kirjoittaa tiedonsiirron prosesseista prosessikaavio sekä hahmotelma uudesta käyttöliittymästä ja ideoista, jotka lisättiin raporttiin, joka lähetettiin eteenpäin hyväksyttäväksi.
Fortumin käyttäjiltä alkoi tulla kehitysideoita siihen tahtiin että minun oli heinäkuussa ns. vihellettävä peli poikki ja kommentoida ideoiden olevan loistavia,
mutta minulla lisääntyi pelko että kehitysprosessi alkaa rönsyilemään liikaa, jolloin työstäisin raporttipohjaa hamaan tulevaisuuteen.
Loppupalaverissa 14.8. päätimme että luomme nyt perusversion 1.0, jossa ovat
lähinnä pyydetyt perustoiminnot, ja jonka tavallaan luovutan eteenpäin joka
sitten jatkaa omaa elämäänsä käyttäjien ottaessa raporttipohja hallintaansa ehdottaen uusia ominaisuuksia muuttaen muotoaan ajan saatossa toisenlaiseksi.
Tämä perusversio 1.0 etenee hyväksyttäväksi, josta se taas etenee ulkopuoliselle it-konsultille joka rakentaa raportointipohjastani ensimmäisen toimivan
version.

13 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Tavoitteena oli luoda Fortum Waste Solutions Oy:lle uusi raportointipohja, jota
käytetään ympäristölainsäädännössä päästöille ja haitta-aineille asetettujen
ympäristönormien tarkkailuun ja raportointiin. Tavoitteenani oli luoda nykyaikainen ja käyttäjälleen käytännöllisiä toimintoja ja helpon käyttöliittymän tarjoavan työkalun ympäristömittausten analysointia ja raportointia varten.
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Raportointipohjassa kuitenkin on vielä kehitettävää ja puuttuvia ominaisuuksia.
Työ tavallaan jatkuukin edelleen; tekemääni hahmotelmaa lähdetään rakentamaan 1.0-versioksi, jonka jälkeen kehitystyö jatkuu käyttäjien toimesta sitä mukaa kun heille tulee uusia ideoita raportointipohjan kehittämiseksi edelleen.
Nyt aikaansaatu raportointipohja on runko, josta lähteä eteenpäin.
Projekti antoi minulle hyvän kuvan prosesseista, jotka liittyvät ympäristölainsäädäntöön ja ympäristötarkkailuun, sekä perusideaan siitä, miksi ympäristötarkkailua tehdään ylipäänsä. Lisäksi EU:n ympäristöpolitiikan näyttelemä rooli
myös Suomen ympäristölainsäädännössä tuli selkeämmäksi, samoin tiedonkulku toimijan ja viranomaisen välillä, että käytettävät tietoväylät.
Myös tietynlainen ohjelmistokehitys avautui minulle uudella lailla, sillä enhän
minä rakennusinsinöörinä varsinaisesti osaa koodata, mutta tästä huolimatta
jouduin ajattelemaan ohjelmistojen toimintaa ja käytettävyyttä uudelta kantilta; loppujen lopuksi suurinosa meistä alle nelikymppisistä on miltei koko
ikänsä tietokoneiden kanssa viettänyt ja meillä on jonkinlainen mielipide millainen on sellainen looginen ohjelma tai käyttöliittymä.
Sinänsä koin projektin hyvin vaikeaksi toteuttaa, sillä aihe ei varsinaisesti koske
päivittäistä työtäni Fortumilla, saati koulutustani. Tästäkin huolimatta projekti
saatiin valmiiksi.
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