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Ympäristöluvalla sanoen

L ähtökohtana on, että yhteistä 
ympäristöämme, vettä, ilmaa 
ja maata, ei saa pilata eikä laa-
tua liioin muuttaa. Tähän 

oivaan lähtötilanteeseen joudutaan teke-
mään kuitenkin jatkuvasti myönnytyk-
siä. Rapatessa roiskuu ja elinkeinoelämän 
pyörittämiseen tarvitaan ympäristöön 
liittyviä lupia.

Viranomaiset myöntävät lupia ympäris-
tön muuttamiseen monien lakien nojalla. 
Näitä ovat luonnonsuojelulaki, ympäris-
tönsuojelulaki, vesilaki sekä maankäyttö- 
ja rakennuslaki. Luvilla säädellään myös 
kemikaalien pääsyä markkinoille, usein 
myös jätteiden kuljetuksia ja vesitalouteen 
liittyviä hankkeita. Liikenteelle voidaan 
määrätä rajoituksia, kieltojakin. Lupiin 
liittyy ehtoja. – Vähän niin kuin taivalkos-
kelaisen ikämiehen Kummun Patruunan 
ajokorttiin joskus maailmanaika sitten: 
autoa saa ajaa, mutta Oulussa ei.

Lupia myöntävät ympäristölupavirastot, 
alueelliset ympäristökeskukset ja kun-
tien ympäristöviranomaiset. Pääsääntö 
on, että merkittävien hankkeiden luvat 
haetaan lupavirastoista, alueellisesti mer-
kittävät luvat ympäristökeskuksista ja 
muut luvat kunnista. Tätä pakkaa sekoit-
taa hieman ensi vuodenvaihteen hallin-
touudistus. Lupavirastojen tehtävät siir-
tyvät uuteen Aluehallintovirastoon (AVI). 
Alueelliset ympäristökeskukset liukuvat 
perustettavaan Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen (ELY).

Keskeinen osa lupaprosessia on lupaha-
kemus. Hakemuksen laatiminen kannat-
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Jarmo  Meriläinen, johtaja

taa useissa vähänkin isommissa hank-
keissa jättää asiantuntijoiden tehtäväksi. 
Asiantuntijoita tai sellaiseksi katsotta-
via on kuitenkin kirjava joukko ja asian-
tuntijuutta monenlaista, mikäli lupakä-
sittelijöihin on uskominen – ja miksei 
olisi. Virastoissa lupahakemuksia käsit-
televien kanta on, että korjattavaa olisi. 
Hakemuksissa kuuluu joskus liiaksi isän-
nän ääni, eikä niissä ole hyödynnetty riit-
tävästi alueelta saatavaa ympäristötietoa, 
kuten tehtyjen ympäristötarkkailujen 
tuloksia. Kyllä tämän voi uskoa. Ympä-
ristöntutkijan tulee ymmärtää sanoma, 
mutta asiassa on nähtävä myös sen toi-
nen puoli.

Toinen puoli on se, että lupahakemuk-
sen laatijan tulee nojautua vain tosiasioi-
hin. Vesiasioissa on monesti valitettava 
tosiasia se, että saatavilla oleva ympäris-
tötieto on riittämätöntä. Tarkkailuohjel-
mat ovat usein vanhoja ja tuottavat tie-
toa, joka nykypäivän direktiivien aikana 
on täysin riittämätöntä mm. ekologisen 
kunnon arviointiin.

Ympäristön kanssa työskentelevien 
yhteinen etu on, että nykyajan tarpeet 
täyttävää ympäristötietoa tuotetaan 
suunnitellusti ja uudistetaan mm. vesis-
tötarkkailuja tähän suuntaan. 

Loppujen lopuksi tämä koituu myös toi-
minnanharjoittajien eduksi, ja lupaehdot, 
kuten päästörajat, seuranta ja valvonta, 
saadaan oikeudenmukaisiksi ja kohtuulli-
suuden mitat täyttäviksi.

  Jarmo Meriläinen 
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Viekö vihreä aalto suomalaista 
ympäristöosaamista Kiinaan?

  Kun oli kulunut 50 vuotta  Kii- 
  nan ja Suomen diplomaatti - 
  suhteiden solmimisesta vuonna 
1999, Pekingin suurlähetystömme järjesti 
informaatioteknologian ja ympäristö-
alan juhlaseminaarin. – Suunnittelimme 
Suomi-tunnukseksi logon ’Green, High 
Tech and Design’, muistelee Rutanen.

Tuon seminaarin jälkeen kului kuiten-
kin vuosia ennen kuin Suomessa alettiin 
puuhata kansallisia nimikkeitä ja toimia 
ympäristöosaamisemme markkinoinnille. 
Vihreän teknologian viennin tehostami-
seksi Suomi aktivoitui tapansa mukaan 
muiden teollisuusmaiden jälkijoukossa. 
Se oli jo jäänyt kilpailijamaista – ja uusiksi 
kilpailijoiksi oli nousemassa myös 300 kii-
nalaista ympäristöalan yritystä.

Vuoden 2006 loppukesällä perustettiin 
FECC (Finnish Environmental Cluster for 
China). Klusterin alkutaival takkusi tavan-
omaisen suomalaisen yhteistyökyvyttö-
myyden vuoksi. Vuonna 2007 aloitti toi-
mintansa Cleantech Finland. Kumpikin 
yritys klusteroi ja verkostoi ympäristöyri-
tyksiä kilpailuun kansainvälisillä markki-
noilla. Itsekehun mantroissa alettiin heh-
kuttaa, että ympäristöteknologian vienti 
Kiinaan on Sampo Suomelle.

Kiinassa FECC, ministerit ja valtuuskunnat 
ovat alkaneet vaeltaa alueilla, joilla suuret 
kilpailijat ovat jo vuosia sitten vallanneet 
sillanpääasemat, eli etelässä ja rikkaalla 
rannikkoseudulla. Suomalaisten tulisikin 
hakeutua muualle, esimerkiksi vähän kalu-
tuille Koillis-Kiinan kaltaisille seuduille, 
missä ilmasto ja muut olot ovat samanta-
paiset kuin Suomessa. Paikalla pitää pysyä 
sinnikkäästi tarjouksia toistellen.

Keskisuomalaiselle osaamiselle hyvä 
kohde saattaa olla Lounais-Kiinan Yunna-
nin maakunta, sen pääkaupunki ja Jyväs-
kylän sisarkaupunki Kunming, johon 
Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seu-
dun kehittämisyhtiö JYKES Oy ovat vii-
saasti rakentaneet suhteita jo vuosia. 

Suomalaisten ympäristöyritysten pieni 
koko ei useinkaan riitä ponnistuksiin Kii-
nan – tai USA:n suurilla vihreillä markki-
noilla. Suomesta on myös vaikea löytää 
kyllin voimakkaita ympäristöteknologian 
veturifirmoja. Suomalaiset voivat kuiten-
kin tarjota ympäristöalan osaamista ja 
suurten projektien osatoimituksia – niin, 
ja matkustaa isojen siivillä.”

Kiinalaisten itsensä tekemien arvi-
oiden mukaan maan ympäristön 

suursiivous maksaa runsaat 100 
miljardia euroa, ja tuokin arvio on 
parin vuoden takaa. Vaikka nyt voi-
daan todeta, että Kiinan ympäris-
tömarkkinoille on menty myöhään 
ja koluttu osin jo kaluttuja alueita, 
eikö voida kuitenkin uskoa, että 
suomalaiselle ympäristöalan osaa-
miselle riittää Kiinassa kysyntää? 
Suomen puhdas luonto ja suomalai-
nen teknologia ja ympäristöosaami-
nen tuntuvat olevan hyvässä huu-
dossa Kiinassa. – Pasi Rutanen, eikö 
tämä ole hyvä lähtökohta suomalai-
selle ympäristöalan viennille? Vai 
ovatko kiinalaiset vain kohteliaita 
ja luottavat lopulta enemmän suu-
riin toimijoihin?

PR: Suomella on ollut jo vuosia hyvät läh-
tökohdat ympäristöalan isojenkin projek-
tien viennille, mutta liikkeellelähtö uusille 
markkinoille on ollut hidasta. Tämän joh-
tuu osin siitäkin, että mielikuvat Kiinasta 
ovat paljolti perustuneet tiedotusvälinei-
den tarjoamaan puutteelliseen ja väritet-
tyyn tietoon. Jos kohdealueet on valittu 
huolella ja läsnäolo on perustunut sin-
nikkääseen ja pitkäjänteiseen yrittämi-
seen, myös suomalaiset osaajat voivat 
lohkaista isojakin siivuja  ympäristöliike-

Vastaajana suurlähettiläs Pasi Rutanen

Teksti: Jarmo Meriläinen
Kuvat: Niki Rutanen ja Jarmo Meriläinen

Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotican 40-vuotisseminaarin juhlaesitelmässä Jyväskylän yliopistossa 
viime vuoden lopulla suurlähettiläs Pasi Rutanen puhui globaaleista ympäristömarkkinoista otsikolla 
”Vihreä aalto: USA, Kiina ja Suomi”. Koska aihe on herättänyt keskustelua, Ambiotica-lehti palaa esi-

telmään ja erityisesti sen Kiina-osuuteen, onhan Kiinaa ja sen valtavia ympäristöongelmia lanseerattu 
jo pitkään suomalaisen ympäristöosaamisen suureksi mahdollisuudeksi. Palautetaan ensin mieleen 

mitä Rutanen sanoikaan suomalaisten Kiinan markkinoiden vihreistä valloitusyrityksistä.
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toiminnassa. Kuluneena keväänä tapah-
tunut laukaalaisen Metener Oy:n onnis-
tunut läpimurto biokaasulohkolla Kiinan 
koillisessa Heilongjiangin maakunnassa 
on hyvä esimerkki. Toivon, että toinen 
esimerkki, mahdollisesti tavallista laajem-
man yhteistyön puitteissa, löytyy pian 
läntisen Yunnanin maakunnan pääkau-
pungista Kunmingista. Kiina on lisäksi 
siitä harvinainen kohde, että siellä on riit-
tävästi rahaa myös nykyisen globaalin 
talouskriisin aikana.

Onko kansainvälinen rahoituskriisi 
muuttamassa toimintakulttuuria? 

PR: Globaali talous- ja rahoituskriisi on 
kummallista kyllä tarjonnut uusia kan-
nustimia ympäristöliiketoiminnalle. Sekä 
Kiinan että USA:n elvytyspaketit ja bud-
jetit sisältävät poikkeuksellisen suuria 
summia ympäristöteknologian kehittä-
miseen sekä uusiutuviin energialähteisiin 
auringosta tuuleen. Mainitut määrärahat 
näet tähtäävät myös huomattaviin raken-
nemuutoksiin. Merkittävin alan yhteis-
työ on meneillään Kiinan ja USA:n välillä 
– kumpikin maailman johtavia hiilimaita. 
Ja kumpikin pyrkii yhtä sinnikkäästi 
eroon öljyriippuvuudesta. Kiinan lisä-
kannustin on tietenkin sen massiivisten 
ympäristöongelmien synnyttämä pikai-
sen suursiivouksen pakko.

Entäs sitten USA:n merkitys suoma-
laiselle ympäristöalan viennille Kii-
naan, millainen on Barack Obaman 
Amerikka? Obamahan lupasi tuhtia 
rahoitusta puhtaan energian tutki-
mukselle, joka tarkoittanee lähinnä 
tuuli- ja aurinkoenergiaa ja ns. bio-

polttoaineita sekä niiden jakeluver-
kostoja. Tulisiko näillä aloilla toimi-
vien suomalaisyritysten hakeutua 
enemmän yhteistyöhön amerikkalais-
ten vetureiden kanssa – isojen siiville?

PR: USA halunnee Suomen kanssa yhteis-
työtä etenkin bioenergian kehittämisessä. 
Suomalaisten on syytä pitää mielessä myös 
nämä mainitut elvytys- ja rakennemuu-
tosohjelmat. Amerikkalaisten Manhattan-
ohjelma kehitti aikoinaan atomipommin. 
Apollo-ohjelma loi massiivisen avaruus-
ohjelman sivutuotteineen. Obaman hal-
linnon kaavailuita energia-alalla pidetään 
yhtä mittavina ja kunnianhimoisina ohjel-
mina. Yksistään energian T&K-ohjelmiin 
on kohdistettu 7,8 miljardia dollaria. Halli-
tuksen budjettiesityksen ympäristöpaketti 
kokonaisuudessaan on noin 100 miljardia 
dollaria. Eurooppalaiset tuuli- ja aurinko-
voimayritykset ovat jo alkaneet siirtää tuo-
tantoa USA:han. On siis aika myös suoma-
laisten hakeutua näille markkinoille. Sieltä 
saattaa samalla löytää yhteyksiä ja rahoit-
tajia myös Kiinaan. Tämä tietysti edellyt-
tää suomalaisilta lopultakin jonkinlaista 
tajua Tyynenmeren kehän taloudellisesta 
dynamiikasta. Tätä tajua ei ole ollut. Tämä 
näkyy myös EVA:n maaliskuussa julkaise-
mista globaaliskenaarioista. Niissäkin kart-
talehdet loppuvat Japaniin.

 
Jyväskylän yliopiston muutamat 
yksiköt ovat jo vuosia viritelleet 
ympäristöalan yhteisiä hankkeita 
Kiinaan. Toimijoille on muodostu-
nut sellainen käsitys, että maan yli-
opistolaitos on varsin kirjava joukko 
ja yliopistojen asiantuntemuksessa 
on huimia eroja. Kaiken kaikkiaan 
ei ole voinut välttyä vaikutelmalta, 
että yliopistot, hyvätkään, eivät voi 
toimia ilman hallintoviranomaisten 
siunausta.
 
PR: Ei asia aivan näin yksioikoinen ole. 
Johtavat kiinalaiset yliopistot ovat aika 
päiviä kansainvälistyneet merkittäviksi 
itsellisiksi toimijoiksi myös liiketoimin-
nassa. Mallit on haettu USA:sta.

Ympäristötutkimuksen merkittävin suo-
malainen päänavaus Kiinassa tapah-
tui tämän vuoden toukokuussa. Tällöin 
Joensuun ja Kuopion yliopistot aloitti-
vat yhdessä Nanjingin arvostetun yliopis-
ton kanssa yhteistyön ympäristötutki-
muksessa ja -koulutuksessa. Nanjingin 
kampuksella toimiva keskus pyrkii myös 
yhdistämään akateemisen tutkimuksen 
ja toimivan yhteistyön yritysten kanssa. 
On mielenkiintoista nähdä, kuinka pian 
jyväskyläläiset yltävät samaan Kunmingin 
yliopistojen kanssa. 

Shanghain vanhaa, museoitua kaupunkia, jossa voi unohtaa hetkeksi maailman kiireen.

”Kiina on siitä 
harvinainen kohde, 
että siellä on rahaa 

myös globaalin 
talouskriisin aikana”.

URA ViE TUTKiJAA 
ympäristöongelmasta toiseen
Teksti: Hannele Haltia
Kuvat: Hannele Mannio

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jaakko Mannion työtä on kar-
toittaa ja seurata ympäristössä esiintyviä haitallisia aineita. Kemika-
lisoituvassa maailmassa on jatkuvasti kartoitettava uusia mahdollisia 
ongelma-aineita. Resurssit ovat rajalliset, joten koko ajan on pyrittävä jär-
keistämään ja tehostamaan toimintaa. Samalla on määriteltävä, miten hai-
tallisten aineiden seurantaa Suomessa ylipäätään tehdään. Nykyisin haitta-
aineita tutkitaan lähinnä vedestä, sedimenteistä ja kaloista. Suomessa ja 
Euroopassa ympäristökemikaalien seuranta onkin vesipainotteista.
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Orgaaniset tinayhdisteet ovat teolli-
sesti valmistettuja yhdisteitä, joilla 

on lukemattomia käyttökohteita, mm. 
lisäaineena muovi- ja kemianteollisuu-
dessa. Osa orgaanisista tinayhdisteistä 
on myrkyllisiä ja niitä on sen vuoksi käy-
tetty eliöiden torjuntaan tarkoitettujen 
kemikaalien tehoaineena. Tributyylitinaa 
(TBT) on käytetty laivojen pohjamaaleissa 
estämään eliöiden kiinnittymistä laivojen 
runkoon. TBT häiritsee eliöiden hormo-
nitoimintoja. TBT:n käyttö onkin nyky-
ään kokonaan kielletty. Vesistöön jou-
duttuaan organotinayhdisteet sitoutuvat 
hiukkasiin ja kertyvät pohjasedimenttiin. 
Orgaaniset tinayhdisteet hajoavat luon-
nossa, mutta vesistön pohjaliejuun hau-
tautuneena hyvin hitaasti. Orgaaniset 
tinayhdisteet eivät yleensä liukene hel-
posti sedimentistä veteen. Ravintoketjun 
kautta niitä joutuu kuitenkin esimerkiksi 
kaloihin ja ihminen voi altistua orgaani-
sille tinayhdisteille kalaa syömällä.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
uudet sisävesien sedimenteistä saadut 
tutkimustulokset ovat muuttaneet aikai-
sempaa käsitystä, jonka mukaan organo-
tinayhdisteitä, lähinnä TBT:tä esiintyisi 
suurina pitoisuuksina vain merialuei-
den laivaväylillä sekä satamien ja tela-
koiden edustoilla. Yhdisteiden esiinty-
mistä sisävesialueilla on selvitetty sen 
jälkeen, kun Varkauden Huruslahdelta 
löytyi yllättäen hyvin korkeita TBT-pitoi-
suuksia vuonna 2008. Vaikka TBT:n pitoi-
suudet eivät muilla viidellä tutkimuspaik-
kakunnalla olleet läheskään yhtä suuria 
kuin Varkaudessa, osoittaa tehty selvitys, 
että sisävesien sedimentteihin on aika-
naan joutunut yleisemminkin orgaani-
sia tinayhdisteitä teollisuus- ja proses-
sivesien välityksellä. Lisäksi esimerkiksi 
Mäntän edustan sedimenteissä esiintyy 

TBT:n sijasta korkeita pitoisuuksia dibu-
tyylitinaa ja dioktyylitinaa.  Nämä yhdis-
teet eivät ole yhtä myrkyllisiä kuin TBT, 
mutta toisaalta näiden yhdisteiden vaiku-
tukset tunnetaan huonommin. 

Tutkimustulokset osoittavat, että orgaa-
nisten tinayhdisteiden pitoisuudet ovat 
pienempiä pinnassa kuin syvemmällä 
sedimentissä. Se tarkoittaa, että aineiden 
kulkeutuminen vesistöön on vähenty-
nyt tai kokonaan loppunut. Sedimenttien 
mahdollinen pilaantuneisuus joudu-
taan kuitenkin jatkossa ottamaan huomi-
oon kuormitettujen alueiden ruoppaus-
ten suunnittelussa ja ruoppausmassojen 
sijoittamisessa. Sisävesien sedimenteistä 
tehdyt selvitykset olivat alustavia ja SYKE 
tulee laajentamaan sedimenttien kartoi-
tusta teollisuuspaikkakunnilla.

Suomen ympäristökeskus ja Ambiotica 
ovat tehneet yhteistyötä teollisuuspaikka-
kuntien organotinatutkimuksissa. Ambio-
tica-laboratoriossa on analysoitu organoti-
napitoisuuksia uudella analyysitekniikalla. 
Laboratoriossamme käytetään ensimmäi-
senä laboratoriona Suomessa erittäin herk-
kää GC-ICP-MS-tekniikkaa, jonka avulla 
voidaan määrittää toistakymmentä eri 
organotinayhdistettä luotettavasti myös 
pienissä pitoisuuksissa. Organotinamää-
rityksiä tehdään  sedimentistä, vedestä ja 
biologisista näytteistä. Uusi tekniikka on 
erityisen hyödyllinen vedestä tehtävissä 
organotinanäytteistä, koska aikaisemmin 
riittävän herkkää analyysimenetelmää ei ole 
ollut käytettävissä. Organotinayhdisteiden 
määritysmenetelmä on toistaiseksi akkredi-
toitu Ambiotica-laboratoriossa sedimentti-
näytteiden TBT:lle ja trifenyylitinalle. 

Suomen ympäristökeskuksen 
organotinasivut: www.ymparisto.fi/tbt

Organotinayhdisteet 
– järvisedimenttien uusi riesa

Erikoistutkija Jaakko Mannion työ-
maa kuulostaa mahdottomalta 
yhtälöltä: tutkimusalue laajenee, 

mutta resurssit eivät kasva. Tämä estää 
täysipainoisen tutkimustyön, mutta tar-
joaa näköalapaikan yhteisen ympäris-
tömme tilanteen tarkkailijana. Tarkat 
yhteenvedot ja tutkimustulokset ohjaa-
vat päättäjiä heidän päätöksenteossaan 
ympäristöhaittojen torjunnassa.

Uusia ja vanhoja 
haitta-aineita

Ympäristössä on jatkuvasti uusia aineita, 
joiden esiintymistä on kartoitettava ja 
hankalimmiksi osoittautuvia seurattava.  
Vanhojakaan haitta-aineita ei voi unoh-
taa, sillä ne ovat hyvin pysyviä ja kertyvät 
eliöihin.  – On selvää, että sellaisia klassi-
sia haitta-aineita,  kuten elohopea, PCB ja  
dioksiini on jatkuvasti pidettävä silmällä, 
Mannio huomauttaa.

Perinteisesti teollisuus on tuottanut 
useimmat seurattavista 

haitallisista aineista, mutta uusimmat 
aineet tulevat kuluttajilta.  Kyseessä ovat 
lähinnä palonesto- ja pintakäsittelyaineet. 
Viime vuosina myös lääkkeet ovat nous-
seet keskustelun kohteeksi. Lääkkeet ovat 
yleensä liukoisia, joten ne läpäisevät myös 
puhdistuslaitokset. Manner-Euroopassa 
lääkkeiden vaikutuksista on oltu erityi-
sen huolissaan, sillä siellä asukastiheys on 
korkea Suomeen verrattuna. Ongelmat 
laimenevat suuriin vesimassoihin, mutta 
eivät aivan kokonaan, eikä kaikkea näiden 
aineiden vaikutuksista tiedetä.

Happamoituminen 
oli pelottava ongelma 
1980-luvulla

Happamoituminen oli suurin ympäris-
töä uhkaava ongelma 1980-luvulla, jol-
loin Jaakko Mannio tutki ilmansaasteita 
ja raskasmetalleja mm. HAPRO-hankkeen 
myötä. Tuolloin tutkittiin myös ympäris-
töntutkimuskeskuksen kanssa järvisedi-
menttien historiaa. Mannion väitöskirja 
ilmansaasteiden vesistövaikutuksista val-
mistui 2001. Väitöskirjassaan Mannio tar-
kasteli 1990-lukua; sitä kymmenen vuo-
den aikaa, jolloin voimakkain toipuminen 
ja parantuminen happamoitumisilmi-
östä tapahtuivat. Happamoituminen ei 
lopulta osoittautunut Suomen kohdalla 
niin pahaksi ongelmaksi kuin Ruotsissa ja 
Norjassa, ja vähitellen ongelma poistuikin 
otsikoista. – Väitös ikään kuin sulki yhden 
aikakauden, joten oli luontevaa siirtyä 
uusille tutkimusalueille, Mannio miettii.

Organotina, vanha ja uusi 
ympäristön haitta-aine

Organotinat ovat aineryhmä, jota tie-
dettiin löytyvän rannikkoalueen sata-
missa, mutta tutkijoita odotti yllätys: 

– Organotinoja löytyi myös sisävesi-
kaupunkien edustojen sedimenteistä. 
Kartoitimme vesidirektiivin vuoksi 
kolmeakymmentä ainetta yli kymme-
nen kaupungin edustalla, myös sisä-

vesien ääreltä. Huomasimme, että teolli-
suuspaikkakuntien edustojen sedimentissä 
esiintyi organotinoja, jotka kiellettiin yli 20 
vuotta sitten. Sedimentit ovat kuin arkisto. 
Niiden sisältö on syytä tarkistaa ja selvit-
tää, mikä riski aineista saattaisi muodos-
tua esimerkiksi ruoppaustilanteessa, Man-
nio miettii. 

Voidaan perustellusti ajatella, että tina-
päästöt ovat tapahtuneet 1970 - 80 
luvuilla esimerkiksi puunjalostusteolli-
suuden kiertovesijärjestelmien limantor-
junnassa ja puunsuojauksessa. On vai-
keaa arvioida, mitä kaikkea nämä päästöt 
aikanaan ovat aiheuttaneet. Alueilla teh-
dään nykyään vesipuitedirektiivin määrit-
telemää biologista seurantaa ja tutkitaan 
esimerkiksi pohjaeläimiä mahdollisten 
biologisten vaikutusten havaitsemiseksi. 
Sedimentin tilanne on varmasti parantu-
nut, mutta ei ongelmaton, sillä liukeneva 
TBT ja erityisesti TPhT voi kertyä eliöi-
hin. Päästöt ovat hautautuneet eikä nii-
hin pidä kajota.  Tina-analyysit kannattaa 
teettää, jottei vahingossa tehdä virheitä.

Mannio arvelee, että puunjalostusteol-
lisuuden prosesseissa on organotinojen 
käyttökiellon jälkeen siirrytty käyttämään 
helpommin hajoavia yhdisteitä eikä uusia 
yllätyksiä liene odotettavissa.

Ympäristökysymykset ovat 
kansainvälisiä

EU:n vesipuitedirektiiviä on valmisteltu 
kymmenisen vuotta. Valtioneuvoston ase-
tuksen (vesille vaarallisista ja haitallisista 
aineista) tavoitteena on suojella pintavesiä 
lopettamalla tai vähentämällä haitallisten 
aineiden päästöt vesiin ja viemäreihin. Ase-
tuksella annetaan yli 30 haitalliselle aineelle 
päästökieltoja, päästöjen raja-arvoja ja 
ympäristön laatunormeja. Ympäristön-
laatunormi on sellainen vesiympäristölle 
haitallisen ja vaarallisen aineen pitoisuus 
vedessä, jota ei saa ihmisten terveyden tai 
ympäristön suojelemiseksi ylittää. 

– Olen mukana myös arktisessa 
yhteistyössä. Useat aineet ovat kauko-
kulkeutuvia, joten pohjoinen alue on 
kuin globaali laboratorio, jossa usei-
den aineiden vaikutukset ovat sel-
keimmin nähtävissä. Arktisilta alueilta 
löytyvät aineet ovat tulleet sinne muu-
alta. Monet orgaaniset aineet ovat ras-
vahakuisia, joten haitalliset aineet 
kertyvät ravintoketjussa. Näissä tutki-
muksissa voi tulla esille aineita, jotka 
meillä Suomessa eivät ole ongelma tai 
jotka meillä on kielletty.  Tutkijana 
tehtäväni on kertoa millainen tilanne 
on, ja tämän tiedon perusteella päät-
täjät suunnittelevat keinot torjua ja 
ehkäistä haitta-aineiden leviämistä 
myös globaalisti, Mannio toteaa.

Euroopan puhtain paikka?

Haitta-aineiden parissa työskennel-
lessä saattaa joskus miettiä, onko 
tässä maassa puhdasta kolkkaa lain-
kaan ja onko tältä alalta koskaan 
mitään hyvää uutisoitavaa.

– Minusta tuntuu, että - yllätysyllätys 
- Suomen Lappi on säästynyt hyvin 
monilta haitta-aineilta siitä syystä, 
että Lappimme on kaukana teollis-
tuneesta Euroopasta, muttei kuiten-
kaan herkimmällä arktisella alueella. 
Meillä ei ole merialueita, joiden kaloi-
hin ja ravintoketjun huipulla oleviin 
valaisiin ja hylkeisiin aineet kerty-
vät. Alkuperäiskansat syövät valaan ja 
hylkeen rasvaa, joten alueella on ris-
kejä, joita meillä ei ole. Ilmanlaadun 
mittausasemalla Pallaksella saadaan 
Euroopan puhtaimpia mittaustulok-
sia.  Aikanaan 1980-luvulla puhuttiin 
paljon Kuolan päästöistä, joiden pelät-
tiin aiheuttavan happamoitumista ja 
metallikuormaa. Nämä päästöt jäivät 
kuitenkin Inarinjärven tasalle, joten 
voidaan sanoa, että läntisen Lap-
pimme ilmanlaatu ja ympäristö on 
Euroopan puhtaimpia, Mannio huo-
mauttaa. 

Teksti: Allan Witick
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Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus 

40 vuotta

Ympäristöntutkimuskeskuksen 40-vuotista taivalta juhlittiin 

kutsuvierastilaisuudessa Jyväskylän yliopistossa viime joulu-

kuussa. Juhlapuhujina esiintyivät suurlähettiläs Pasi Ruta-

nen ja professori Kai Savolainen. Valtiotieteiden yo. Jaakko 

Meriläinen viihdytti vieraita konsertti- ja sähkökantelemusii-

killa. Juhlan avaussanat lausui yliopiston rehtori Aino Salli-

nen ja tutkimusprofessori Jarmo Meriläinen esitteli kuvin ja 

sanoin poimintoja tutkimuskeskuksen menneistä päivistä.

10 11

Kuvat: Niki Rutanen
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Ympäristöpäällikkö Reima Välivaara kertoo, että luontoselvityksissä tarvitaan 
luonnossaliikkumisen taitoja sekä omaa harrastuneisuutta. Työn oppii tekemällä.

12

Keski-Suomen liitossa työskente-
levä ympäristöpäällikkö Reima 
Välivaara on koulutuksel-

taan biologi. Hänen osallistuu maankäy-
tön suunnitteluun ja vastaa kaavoituk-
sen luonnonsuojelusta. Toimenkuvaan 
kuuluu myös kaavoituksen ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arviointi Keski-
Suomen maakunnan alueella.

Päätöksille selvät perusteet

– Hyvä kaavoitus perustuu hyviin ja riit-
täviin selvityksiin. Kaavoituksessa on 
kysymys maankäytöstä, joka jaotellaan 
aiotun käyttötavan mukaan eri luok-
kiin. Esimerkkeinä voisin mainita turve-
tuotannon tai vaikkapa jätteenkäsittely-
laitoksen rakentamisen. Selvitystyössä 
tutkitaan onko kohteessa arvokasta luon-
toa, jota suunniteltu maankäyttö hait-
taisi. Olemme tehneet paljon kasvilli-
suus- ja linnustoselvityksiä nimenomaan 
turvetuotannon suunnittelua varten, 
maa-aineisten ottamista varten ja vielä 
täsmähankkeina uutta Jyvässeudun jät-
teenkäsittelylaitosta varten. Välivaara 
kertoo.

Laissa edellytetään, että ympäristöselvi-
tyksiin pitää voida luottaa. Tulosten on 
oltava riittävät, uskottavat ja puolueet-
tomat. Tutkimuksen tekijän on oltava 
ammattitaitoinen ja luotettava. 

– Päättäjät vaativat paljon, mutta onhan 
kyse isoista arvoista, myös taloudellisista, 
joten heppoisilla perusteilla eivät päättä-
jät uskalla päätöksiään linjata, Välivaara 
huomauttaa.

Yhteistyö Ambiotican kanssa alkoi viiti-
sen vuotta sitten. – Ambiotica on osoitta-
nut olevansa luotettava yhteistyökump-
pani. Olemme saaneet hyviä selvityksiä, 

joita ei ole ollut mitään syytä kyseen-
alaista päätöksenteossamme Keski-Suo-
men liitossa ja maakuntahallituksessa, 
Välivaara kiittelee. Toiminnasta on välit-
tynyt ammattitaito ja luotettavuus, jotka 
ovat tärkeimmät yhteistyön kriteerit. Se, 
että henkilösuhteet ovat kunnossa ja asi-
oiminen on helppoa, on mieleinen bonus 
päälle.

Luontoselvitykset ovat pääosin luonnossa 
tehtävää tarkkailua ja tutkimista, jossa on 
hallittava luonnossa liikkuminen ja ympä-
ristösuojelulliset asiat sekä omattava tar-
vittava substanssi tutkittavasta osa-alu-
eesta. Hyvät maastotaidot eivät riitä. 
Hyvän maastotutkijan on osattava myös 
raportoida tulokset, sillä ilman raport-
teja ei tuloksia ole olemassa. Maastotutki-
mukset ovat tyypillisesti työtä, jonka oppii 
tekemällä. Erikoisosaaminen (esim. linnus-
ton tuntemus) tulee koulutuksen lisäksi 
usein myös harrastuneisuuden kautta. 
Ambiotica on onnistunut tiedotuksessaan, 
sillä aina ammattitaitoiset kenttätyönteki-
jät on löydetty ja saatu palkattua.

Miten luontoselvityksiä 
hyödynnetään?

Eri puolilla Suomea on nähtävissä luonto-
arvojen erilainen painotus. Niillä alueilla, 
joissa ihminen on paljon rakentanut ja 
muuttanut ympäristöään, ovat luontoar-
vot tärkeämpiä ja korostuneemmin esillä 
kuin siellä, missä vielä on koskematonta 
luontoa ja luontoelementtejä tallella, Väli-
vaara arvioi.

Nykyisessä suunnittelussa on otettava 
huomioon kolme arvoa: taloudellinen 
kestävyys, sosiaalinen kestävyys sekä 
ympäristön luontovaikutukset. Varsinkin 
menneinä vuosina talous määräsi tahdin, 
mutta nyt luontoarvot ovat mukana yhä 

tasavertaisempana tekijänä päätöksente-
ossa. Näin voidaan aidosti päästä kestä-
vän kehityksen ratkaisuihin. 
– Nykyisin asia ymmärretään paremmin, 
vaikka taloudelliset seikat vieläkin saate-
taan kokea ratkaisevina. Luonto- ja ympä-
ristöarvot ovat tulleet kuitenkin oikeasti 
osaksi päätöksentekoa ja ne otetaan huo-
mioon yhä useammin, Välivaara iloitsee.

Mitä luontoarvot ovat?

– Ne ovat luonnon monimuotoisuutta eli 
lajien ja elinympäristöjen moninaisuutta. 
Ihmisen kannalta merkitseväksi nouse-
vat ympäristön puhtaus ja luonnontilai-
suus. Ei voida puhua vain yhdestä lajista, 
kyse on luonnon tasapainosta ja ihmisen 
hyvinvoinnin kannalta tärkeästä koko-
naisuudesta, Välivaara kertoo. Yksityis-
kohtien korostaminen, kuten perinteiset 
liito-oravakeskustelut, vie helposti väärille 
raiteille. Kun asioita kärjistetään, niille ei 
osata antaa oikeaa arvoa.

Onko kehitystä nähtävissä?

Välivaara on itse mukana päätöksente-
ossa valmistelijana, joten hän voi varmis-
taa, että luontoon liittyvät asiat tulevat 
esille, eikä niitä sivuuteta. 

– Omasta näkökulmastani katsottuna 
kehitys on mennyt hyvään suuntaan, 
vaikka myös haitallisia muutoksia luon-
nossa on selkeästi nähtävissä. Perinneym-
päristöt ovat harvinaisia, hakamaat ovat 
vähentyneet, arvokkaat suoalueet ovat 
vaarassa. Lajistojen elinympäristöt muut-
tuvat, on tullut uusia uhanalaisia lajeja.  
Usein alkuperäiset lajit harvinaistuvat, 
monet lajit kärsivät, mutta jotkut toki 
hyötyvät, Välivaara luettelee. 

Vaikka menetykset tuntuvat pahoilta on 
kolikolla toinenkin puolensa: tilantee-
seen on herätty ja luontoarvot ovat nous-
seet merkittäväksi arviointikriteeriksi, ja 
sehän on vain hyvä asia. 

CASE: Keski-Suomen liitto

Teksti: Hannele Haltia
Kuva: Sanna Kostamo

Luonto ympärillämme on voimavara, 

jonka merkityksen huomaa viimeistään 

silloin, kun se on menetetty. Taloudelli-

set arvot painavat kaavoituspäätöksissä, 

mutta rinnalle ovat yhä voimakkaam-

min nousseet luontoarvot. Ambiotica on 

mukana kaavoitusprosesseissa tekemällä 

Keski-Suomen liitolle erilaisia luontosel-

vityksiä mm. alueiden kasvillisuudesta 

ja linnustosta. Keskisuomalaisten soi-

den kasvillisuus- ja linnustokartoitukset 

ovat myös alkaneet. Tavoitteena on löy-

tää arvokkaat suoalueet, jotka olisi hyvä 

jättää soita muuttavan toiminnan ulko-

puolelle.

Luontoselvitykset 
ovat olennainen osa 
kaavoitusprosessia

12
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K aikki kirjaopinnot ovat nyt 
takana. Opiskelun huipentaa 4 
kuukauden mittainen harjoit-

teluaika Ambioticassa. Nyt on hyvä aika 
harjoitella, kun kaikki teoria on opis-
keltu ja harjoittelussa pääsee tekemään 
oikeita töitä. 

Harjoittelupaikoilla on eroa; sen tie-

tää Jämsän ammattiopistossa labo-

ratorioalan opintojaan viimeiste-

levä Soile Lahtinen (kuvassa). 

Ambiotican laboratoriossa koeput-

ket ja vitivalkoiset työtakit kiiltävät 

kilpaa kevätauringon kanssa. Nii-

den loisteessa hymyilee myös Soile, 

joka on löytänyt oman alansa labo-

ratoriotyöstä. Puoleen väliin ehtinyt 

työharjoittelu Ambiotican labora-

toriossa oli onnenpotku ja unelmien 

täyttymys, Soile kertoo.

Harjoittelupaikka kuin
LOTTOVOiTTO

Alan opiskelijoiden keskuudessa Ambio-
ticalla on hyvä maine harjoittelijoiden 
vastaanottajana. Opiskelijoiden mielissä 
Ambiotican mainetta kasvattaa labora-
torion monipuolisuus ja mahdollisuus 
kokeilla monenlaisia testauksia: talos-
tahan löytyy perinteisen vesianalytii-
kan lisäksi niin metallin määritystä kuin 
orgaanista testausta.  Soilen mukaan 
harjoittelijat arvostavat myös sitä, että 
Ambioticassa on pitkä historia harjoit-
telujen vastaanottajina, ja harjoittelijoi-
hin osataan suhtautua. Heille osataan 
antaa aikaa ja sopivasti vastuuta. Hyväksi 
bonukseksi mainitaan myös laitoksen 
tasokas laitekanta.

– Ambiotican kokemuksen näkee. Sain 
hyvän perehdytyksen, mutta mikä tär-
keintä, täällä on ammattitaitoisia ihmi-
siä, jotka osaavat opettaa ja neuvoa. He 
osaavat painottaa tiettyjä harjoittelijalle 
tärkeitä asioita eikä kukaan ihmettele, 
kun uutena ja outona tulee porukkaan 
mukaan. Kaikki ovat olleet niin auttavai-
sia, että en pelkää kysyä. Auttajia on pai-
kalla heti monta, mistä tuntee aidon aut-

tamisen halun, ja se tuntuu hyvältä, 
Soile kertoo.

Soile kiittelee myös vastuusta, jota 
hänelle on vähitellen annettu. Ammo-
niummääritykset sujuvat jo rutiinilla 
aivan yksinkin. – On ollut kiva nähdä 
mitä kaikkea vedestä voi analysoida, Soile 
ihmettelee.

Käytännön työ on vastannut hyvin odo-
tuksia; on rutiinia ja pohdintaa vaativia 
tehtäviä sopivassa suhteessa. Harjoittelu 
on myös vahvistanut tunnetta siitä, että 
on oikealla alalla.

– Voin vain ihailla näitä vanhoja konka-
reita ja heidän osaamistaan, joka on ker-
tynyt vuosien kokemuksen kautta. Tulen 
joka päivä Jämsästä töihin innoissani 
oppimaan uutta. Olen huomannut että 
kemia on alani. Lisäksi minua kiinnostaa 
ihmisten terveys ja fysiologinen laborato-
riotyö. Ajattelinkin yhdistää nämä kaksi 
osa-aluetta ja siksi olen hakeutunut opis-
kelemaan bioanalyytikoksi ammattikor-
keakoulussa, Soile suunnittelee.

Teksti: Hannele Haltia
Kuva: Sanna Kostamo

Soile haluaa tehdä työtä, joka on käy-
tännönläheistä ja jossa kuitenkin riittää 
haasteita. Työ laboratoriossa on ollut mie-
luisaa, sillä työtä saa tehdä omassa rau-
hassa, mutta haasteitakin riittää. – Työni 
vaatii pohtimista ja järjestelmällisyyttä. 
Välillä on mukavaa saada ratkaistavak-
seen ongelmia, jotka vaativat sinnikkyyt-
täkin, Soile nauraa.  

Harjoittelupaikkoja ei ole helppoa saada. 
Soile on kiitollinen päästyään Ambioti-
caan. – Haluan antaa oman panokseni 
tekemällä työni niin hyvin kuin osaan. Se 
on minun kiitokseni mahdollisuudesta 
harjoitella täällä, Soile kertoo.

Soilea ilahduttaa myös se, että Ambioti-
cassa voi antaa tilalle ammattiosaamisen 
näytön. Se vaatii näytön vastaanottajalta 
yhden työpäivän, ja näyttö on jo luvattu 
vastaanottaa, kuten talossa näyttää ole-
van tapana. Harjoittelujen tukeminen on 
osa sitä työtä, jota Ambiotica tekee var-
mistaakseen alan korkean ammattitaidon 
ja oman osaamisen siirtymisen alalle tule-
ville nuorille tulevaisuuden toivoille. 
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Ambiotican laboratoriossa työsken-
telee ympäristöanalytiikan parissa 

vakituisesti viisitoista henkilöä, minkä 
lisäksi töihin osallistuu vuosittain kym-
menkunta laboratorioalan harjoittelijaa. 
Harjoittelijat tulevat alueen ammattiopis-
toista, ammattikorkeakoulusta ja yliopis-
tolta. Harjoittelujaksojen pituus vaihtelee 
muutamasta viikosta useampaan kuukau-
teen ja sisältävät esimerkiksi työelämään 
tutustumista, opinnäytetyön tekemistä, 
kesäharjoittelijoilla myös  vakituisen labo-
rantin sijaisena työskentelemistä.  Har-
joittelijoita olisi tulossa enemmänkin, 
mutta kaikkia halukkaita ei voida valitet-
tavasti vastaanottaa, koska harjoittelijoi-
den ohjaus sitoo myös vakituisen henkilö-
kunnan aikaa ja voimavaroja. 

Lyhyemmissä harjoittelujaksoissa työteh-
tävät ovat avustavia, jolloin nämä usein 
näytteiden esikäsittelyyn ja välinehuol-
toon liittyvät tehtävät tehdään koke-
neemman työntekijän valvonnassa. 
Pitkissä, useita kuukausia kestävissä har-
joittelujaksoissa, uusi työntekijä perehdy-
tetään vakituisen työntekijän ohjauksessa 
itsenäisesti tekemään tiettyjä työtehtäviä. 
Pätevyys jonkin laboratoriomäärityksen 
tekemiseen saadaan vasta, kun harjoit-
telija on osoittanut itsenäisesti saavansa 
määrityksestä oikeat tulokset ja samalla 
tarkkuudella kuin vakituinen työntekijä.

Mitä laboratoriotyö sitten edellyttää 
uudelta työntekijältä? Ainakin kiinnos-
tusta työskennellä sekä käsillä että eri-

laisten laitteiden parissa. Luotettavat 
määritystulokset vaativat tarkkuutta ja 
pitkäjänteisyyttä.  Huolellisuutta edelly-
tetään myös työssä käytettävien kemikaa-
lien käsittelyssä. Tietotekniikka on kes-
keinen osa  nykyaikaista laboratoriota ja 
sen hallintaa tarvitaan automaattisten 
laitteiden ohjauksessa ja kaikessa labora-
torion tiedonhallinnassa. Vaikka työteh-
tävät ovat yleensä hyvin itsenäisiä, teh-
dään laboratoriotyö kokonaisuudessaan 
kuitenkin ryhmässä, joten yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaidot tulevat tarpeeseen. 

  Allan Witick 
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Maaseudun kehittämisohjelma lisäsi työllisyyttä 
ja edisti luonnon monimuotoisuutta Teksti: Hannu Salo

Maa- ja metsätalousministeriön 
teettämän tuoreen arvioinnin 
mukaan vuosina 2000–2006 

toteutetulla maaseudun kehittämisoh-
jelmalla on ollut myönteisiä vaikutuksia. 
Arvioinnit tekivät yhteistyössä Ympäris-
töntutkimuskeskus Ambiotica Jyväsky-
län yliopistosta, Suomen Aluetutkimus 
FAR (koordinaattori), Fin-Auguuri Oy ja 
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos 
PTT. Arvioitu ohjelma oli toinen maaseu-
dun ja maatalouden kehittämisohjelma 
Suomen EU-jäsenyyden aikana. Ohjelma 
sisälsi kaksi koko maata koskevaa toi-
menpidekokonaisuutta, luonnonhaitta-
korvauksen ja ympäristötuen.

Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena oli 
kannattavan maataloustuotannon turvaa-
minen ja hoidetun maaseudun säilymi-
nen koko maassa. Tällä on ollut erittäin 

merkittäviä myönteisiä vaikutuksia maa-
seudun työllisyyteen ja maatalouden jat-
kumiseen Suomessa. Tuella on pystytty 
korvaamaan niitä kustannuksia, jotka 
syntyvät maamme pohjoisesta sijainnista 
eli lyhyestä kasvukaudesta, alhaisesta 
lämpötilasta sekä harvaan asutun maan 
väestöpohjan kapeudesta aiheutuvista 
kustannuksista.

Ympäristötuki sisälsi joukon pakollisia ja 
vallinnaisia toimenpiteitä, joiden avulla 
pyrittiin parantamaan tai säilyttämään 
maaseutuympäristön tilaa ja ihmisten 
viihtyvyyttä. Eli tuella oli myös ns. sosio-
ekonomisia tavoitteita. Ympäristötuen 
avulla on pystytty pienentämään maata-
louden kokonaiskuormitusta, mutta toi-
menpiteet eivät ole parantaneet maata-
louden kuormittamien vesistöjen kuntoa 
toivotulla tavalla. 

Ympäristötuki on edistänyt maatalous-
alueiden luonnon monimuotoisuuden 
säilymistä. Arvioinnin mukaan erityisen 
hyvää tuessa on ollut, että sen ehtoihin 
halusi sitoutua suuri osa viljelijöistä.

Kolmas ohjelmakausi EU:n jäsenvalti-
ona käynnistyi vuonna 2007 ja päättyy 
vuonna 2013. Nyt Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelma kokoaa yhteen 
ensimmäistä kertaa lähes kaikki maatiloja 
ja osin myös muuta maaseutua koskevat 
kehittämistoimenpiteet, joita aiempina 
kausina on toteutettu useiden erillisten 
ohjelmien puitteissa. Ympäristöntutki-
muskeskus Ambiotica on mukana myös 
uuden ohjelman arvioinnissa. Arvioinnin 
väliraportti valmistuu vuonna 2010. 

Lisätietoja: 
Hannu Salo, puh.( 014) 260 3833


