AKVAN ULKOEXCURSIO POHJOIS-ITALIAAN
27.8-4.9

Lauantai – Matkan alku

8 kuukauden valmistautuminen kulminoitui lähtöhetkeen koleana lauantai-iltapäivänä Helsinki-Vantaan lentokentällä. 12 vesi- ja ympäristötekniikan opiskelijaa (vaihto-opiskelijaystävämme liittyi seuraan Venetsiassa) olivat
valmiina viikon mittaiselle seikkailulle Pohjois-Italiaan. Kunnianhimoisena
tavoitteena oli tutustua laajalla rintamalla erilaisiin kohteisiin Venetsiassa,
Dolomiiteilla, Garda-järvellä ja Torinossa. Ei muuta kuin lentokoneeseen!

Suuret kiitokset kaikille matkaamme tukeneille!
MVTT
Pöyry
Ramboll
Sito
Teollisuuden vesi
YIT
HS-Vesi
Porvoon vesi
Järvenpään vesi

Itse lento sujui ongelmitta korttia pelaten ja pian laskeuduimmekin jo Venetsiaan. Välimeren kuuma ilmasto ei houkutellut bussiin ja päätimmekin aloittaa tutustumisen kohteeseen ottamalla vesibussin kaupunkiin. Matka kulki
halki Venetsian laguunin ja päättyi onnellisesti aivan hostellimme viereen,
joka oli jesuiittojen ylläpitämä vanha ja sokkeloinen rakennus. Päätimme
rohkeasti lähteä vielä nauttimaan myöhäistä illallista pizzeria Ae Ocheen,
jossa saimme ensimmäisen maistiaisen italialaiseen ruokakulttuuriin.

Lento sujui mukavasti perinteikkään siantapon siivittämänä!

Sunnuntai – Venetsian makuun

Seuraavana aamuna ryhmämme jakautui ihmettelemään Venetsiaa kukin
omalla tyylillään: toiset maistelivat paikallista aamiaista (joka suomalaisesta mausta poiketen koostui vahvasta
kahvista ja makeasta leivonnaisesta)
kun taas toiset kävivät aamulenkillä
yllättäen eksymättä Venetsian sivukujille. Aamupäiväksi olimme varanneet
ilmaisen opastetun kierroksen osoitteesta www.freetourvenice.com. Oppaanamme toimi intohimoinen taidehistorian opiskelija, joka kertoi paljon
tärkeää ja mielenkiintoista asiaa aina
Venetsian synnystä nykyaikaan asti.
Onnekkaana sattumana hän myös
kertoi kiinnostavia asioita vesitek- Pelkkä kävely Venetsiassa oli nähtävyys.
niikanopiskelijan näkökulmasta, mm. jokien lasku-uomien keinotekoisista
muutoksista 1500-luvulla, talojen rappeutumisesta kosteuden vaikutuksesta,
risteilyalusten aiheuttamasta uhkasta laguunin ekosysteemille, talojen perustuksiin käytetyistä vedenpitävistä kivistä ja tietenkin Venetsian vajoamisesta.
Voimme ehdottomasti suositella yleissivistävää kierrosta seuraaville Venetsiassa vieraileville!
Kierroksen jälkeen suuntasimme oppaamme suosittelemaan bacaroon, joka
on bistrotyyppinen ravintola, ja jossa oli kuulemma Venetsian parhaat voileivät. Tämän herkkuhetken jälkeen jakauduimme pienempiin joukko-osastoihin ympäri kaupungin pikkukujia. Illalla päädyimme – edelleen oppaamme
suosittelemana – Venetsian juutalaisghettoon maistelemaan eri bacarojen
cicchetti- (italialainen tapas) ja viinitarjontaa. Homman juju oli ostaa tarjoilut sisältä ja nauttia ne kanaalinreunalla istuen, välttäen näin ollen ravintoloiden palvelumaksut. Kanaalinrannalla oli muutenkin todella tunnelmallista
istua, viiniä ja ruokaa maistellen.

VENETSIA - pähkinänkuoressa

Venetsia on kasvanut nykyiseen laajuuteensa vuosisatojen saatossa 100-luvulta lähtien. Laguuni tarjosi suojaa hyökkääjiltä, mutta liejuiset ja jatkuvasti liikkuvat hiekkasärkät täytyi vahvistaa rakennuskäyttöön yksi kerrallaan.
Särkkä ympäröitiin tiilisellä tukimuurilla ja paalutettiin kauttaaltaan puupaaluilla. Paalujen varaan ladottiin vesitiivis kiveys. Rakennukset tehtiin pitkälti
tiilistä, koska kivi ja puutavara olivat tuontitavaraa. Kukin saari muodosti
alun perin itsenäisen kaupungin, ja nykyisin Venetsia onkin kirkkojen ja keskusaukioiden mosaiikkia. Kunkin saaren sydämen on aikanaan muodostanut keskusaukiolla sijainnut kaivo, johon on kerätty sadevettä kaupungin tarpeisiin. Tavaraliikenne ja muun muassa sairaskuljetukset hoidetaan edelleen
pääasiassa vesitse, joskin jalkakäytävät ovat viime vuosisatoina vallanneet
tilaa kanaaleilta.

Vesihuollon
asiantuntija

Maanantai – Ensimmäiset excursiot

Maanantaista muodostui koko excursioporukalle kiireinen päivä. Siirryimme heti aamulla ensimmäiseen viralliseen kohteeseemme, eli Venetsian MOSE-projektin päämajaan. Tarkoituksena on rakentaa valtavien tulvaporttien
kompleksi, joka suojelisi haurasta Venetsian laguunia tulvilta. Vaikka olimmekin tutkineet projektia jo Suomesta käsin, niin olimme hämmästyneitä
sen mittaluokasta. Padot muodostuvat 78 portista, jotka on sijoitettu sulkemaan Venetsian laguuni sen kolmesta salmesta tarvittaessa. Portit nostetaan paineilman avulla puolessa tunnissa suojaamaan laguunin rantoja jopa
kolme metriä korkealta vuorovedeltä. Meidän käydessämme hanke oli testivaiheessa ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 tienoilla. Tämä tulee
varmasti tarpeeseen, sillä olimme kuulleet eilisen oppaaltamme lukuisia tarinoita tulvista. Hän itse kertoi osallistuneensa yliopistonsa ensimmäiseen
tenttiin niin että luentosalissa oli puoli metriä vettä!
Päivämme ei kuitenkaan tämän informaatiotulvan jälkeen ollut ohi vaan
seuraavaksi suuntasimme lentokentälle nappaamaan vuokra-autot. Tavoitteenamme oli ajaa Dolomiittien vuoristoon ja tutustua Vajontin patoon
ennen siirtymistämme majapaikkaamme – Rifugio Lagazuoin alppimajaan.
Aikaa oli rajallisesti, mutta vahvoina suomalaisina tiesimme onnistuvamme.

Pöyry tarjoaa korkeatasoista suunnittelua ja
konsultointia veden hankintaan, jäteveden
puhdistukseen ja jätehuoltoon sekä hule- ja tulvavesien
hallintaan. Erityisosaamistamme ovat muun muassa
käsittelylaitosten ja siirtojärjestelmien toiminnallinen
suunnittelu ja mallinnus.

www.poyry.fi/vesi

MOSE-projektissa riitti ihmeteltävää.

VAJONTIN PATO - pähkinänkuoressa

262 metriä korkea Vajontin pato valmistui 1959. Padon tarkoitus oli valjastaa Vajont-joki energian tuotantoon. Padon täyttövaiheessa tapahtui useita maanvyöryjä, ja padon käyttöönotto venyikin vuoteen 1963 asti, jolloin
projekti päättyi katastrofiin. Patoallas ei ollut edes täyttynyt kokonaan, kun
valtava maanvyöry syöksi kolmanneksen patoaltaan vedestä padon yli Piaven laaksoon. Syntynyt hyökyaalto tuhosi useita kyliä ja aiheutti lähes
2 000 kuolonuhria. Nykyisin patoallas on kuivillaan ja pato toimii
katastrofin muistomerkkinä.

MOSE - pähkinänkuoressa
Venetsian laguuni on ainutlaatuinen yhdistelmä herkkää luontoa ja vanhaa
rakennuskantaa. Vuosisatojen aikana ihminen on mullistanut laguunia muun
muassa siirtämällä siihen laskeneiden jokien uomia. Nouseva merenpinta
ja vajoava maaperä lisäävät kaupungin tulvia. Suureellisesti nimetty ”Mooses-projekti” pyrkii korjaamaan laguunin luontoa ja Venetsian kaupunkia
uhkaavia ongelmia. Laguunia Välimereen yhdistäviin salmiin on rakenteilla
valtavat sulkuportit, jotka voidaan nostaa suojaamaan kaupunkia korkealta
vuokselta. Lisäksi projekti käsittää muun muassa elinympäristöjen ennallistusta, rantojen eroosiosuojausta ja laguuniin vettä johtavien kanavien uudelleenmitoitusta.
Kiireestä huolimatta päätimme poiketa Vajontin padolla ja se osoittautui
oikeaksi ratkaisuksi. Pato tunnetaan yhtenä aikakautemme massiivisista
insinööritaidon epäonnistumisen muistomerkeistä, sillä vuonna 1963, 4
vuotta sen valmistumisen jälkeen, tapahtui kauhea onnettomuus. Odottamaton maanvyöry muodosti yli 250 m korkean aallon, joka vyöryi padon
yli kapeaan solaan, surmaten lähes 2000 ihmistä. Ironisesti itse pato selvisi
onnettomuudesta lähes vaurioitta ja näin ollen se jätettiin muistomerkiksi. Rakennelma oli todella vaikuttava ja vakavoitti meidät miettimään solan
asukkaiden kauheaa kohtaloa.
Matkamme kuitenkin jatkui, sillä meillä oli vielä edessä kahden tunnin vaellus ylös vuoristohotellille. Pääsimme vuoren juurella noin seitsemän aikoihin
ja aloitimme nousun, joka yllätti meidät kaikki. Olimme odottaneet rentoa
kävelyä kumpuilevien mäkien yli, mutta todellisuudessa pääsimme oikeasti
vaeltamaan jyrkkää vuorenrinnettä ylös – mahtavaa! Osoitimme myös kykymme alittamalla komeasti kahden tunnin aika-arvion, ukkosmyrskystä,
matalista pilvistä ja pimeydestä huolimatta.

Tiistai – Vuoriston kautta Milanoon

Heräsimme aikaisin raikkaaseen vuoristoilmaan ja lähdimme ihastelemaan
Dolomiittien näkymiä, joista riittäisi kuvia vaikka kokonaiseen albumiin.
Lähdimme kuitenkin jo piakkoin liikkeelle sillä seuraavaan kohteeseemme,
Mori-Torbolen tunneliin oli neljän tunnin ajomatka. Vuoristonäkymien tahdittama matka sujui mukavasti kunnes törmäsimme stereotyyppisen Italialaiseen näkyyn, ruuhkaan. Pysähdys ravintolassa avitti menoa, jonka jälkeen
pääsimme taas liikkeelle, ollen tyylikkäästi vain tunnin myöhässä aikataulusta. Sitten olikin kohteen vuoro, joka ihmetytti jälleen kokoluokallaan.
Mori-Torbolen tunneli yhdistää Adige-joen Gardajärveen. Se rakennettiin
vuonna 1959 ja sitä käytetään vähentämään joen yläjuoksun vesimääriä ja
näin ollen vähentämään Veronan tulvariskiä. Pienoisesta kielimuurista huolimatta saimme kattavan selvityksen tunnelin historiasta ja käyttötarkoituksesta. Pääsimme jopa käymään itse tunnelissa kun sitä ei kuivana kesäkautena käytetä!
Ahkera päivämme päättyi idylliseen uintiin Gardajärvessä ja kaoottiseen yöajoon Milanoon. Hotellikin löytyi Milanon lähiöistä lähes ongelmitta.

DOLOMIITIT JA RIFUGIO LAGAZUOI
- pähkinänkuoressa

Koillisessa Italiassa sijaitseva Alppien osa on nimetty Dolomiiteiksi alueen
tunnusomaisen vaalean kivilajin mukaan. Rifugio Lagazuoi -majatalo sijaitsee noin 2 700 metrin korkeudessa Lagazuoi-vuoren huipulla. Majataloon
pääsee gondolihissillä noin 600 metriä alempaa Passo Falzaregon laaksosta,
tosin kesäisin paikalle pääsee myös jalkaisin. Majataloon johtavan polun varressa on näkyvissä lukuisia merkkejä Itävallan ja Italian välisestä rintamalinjasta ensimmäisen maailmansodan ajalta. Dolomiiteilla on myös mahdollista
tutustua Alppialueen ainutlaatuiseen luontoon.

VOIMAA VEDESTÄ
(NYT JA HUOMENNA)
www.ramboll.fi

Vaellus alas vuorilta taittui mukavasti
maisemia ihaillen.

Vuoristopuron vesi kelpasi
akvalaiselle.

MORI-TORBOLEN TUNNELI - pähkinänkuoressa

Adige-joesta Garda-järveen johtava Mori-Torbolen tunneli rakennettiin vuosien 1939-1959 välillä vähentämään Adige-joen tulvimista alajuoksullaan
Veronan maakunnassa. Osa joen huippuvirtaamasta voidaan johtaa tunnelin kautta Garda-järveen ennen tiheimmin asuttuja alueita. Garda, Italian
suurin järvi, pystyy vastaanottamaan virtaaman pinnan juurikaan nousematta. Adigen vesi on kuitenkin Gardaa kylmempää ja huonolaatuisempaa,
joten vesieliöstön suojelemiseksi tunneli avataan vain tarvittaessa.

TARJOAMME ASIANTUNTIJAPALVELUJA INFRASTRUKTUURIN,YMPÄRISTÖN
JA RAKENNUSTEN SUUNNITTELUUN, RAKENNUTTAMISEEN,
RAKENTAMISEEN JA YLLÄPITOON SEKÄ JOHDON KONSULTOINTIIN

Keskiviikko – Rauhallista menoa Comojärvellä

Pitkän matkustuspäivän ja hyvin nukutun yön jälkeen suuntasimme Comojärvelle rentoutumaan. Lähellä Sveitsin rajaa sijaitseva Comojärvi on Italian
kolmanneksi suurin järvi ja suosittu lomakohde.
Teekkareina innostuimme heti, kun huomasimme, että Alessandro Voltan,
paristonkeksijän, museoon pääsi ilmaiseksi. Museossa oli kaikenlaisia hilavitkuttimia, joita ihmetellessämme totesimme tekniikan kehittyneen hurjasti
200 vuodessa. Kiinnostavan museovierailun jälkeen jakauduimme kahteen
ryhmään, joista toinen suuntasi picnicille Comojärven rantaan ja seikkailunhaluisimmat lähtivät funikulaarilla kukkulan laella sijaitsevaan Brunaten
kylään, josta löysimme kalliin oloisen asuinalueen, mutkaisia vuoristoteitä ja
upeat maisemat järven yli alas laaksoon.
Retken jälkeen suuntasimme tutustumaan Milanon keskustan vilskeeseen.
Muodin Meccassa Prisman teepaitaan ja halpahallin shorteihin pukeutunut
teekkari ei tuntenut kuuluvansa joukkoon. Onneksi lakkimme arvokkuus
pelasti tilanteen!
Uskalsimme kuitenkin syödä illallista
Milanon keskustasta löytyneessä ravintolakorttelissa. Kaikki terassit olivat täysiä ja hinnastot kalliita, mutta
italialaisella mentaliteetilla varustettu
ravintolan sisäänheittäjä teki vastustamattoman tarjouksen ja kantoi meille
pöydän täpötäyden ravintolan viereen
kadulle. Myöhemmin tajusimme olevamme ajotiellä, kun auto joutui pujottelemaan ohitsemme parkkihalliin.
Sehän ei menoa haitannut!

Comolle tähystämässä.

Torstai – Aamujunalla Torinoon

Muutimme lennosta alkuperäistä suunnitelmaa ja päätimme lähteä jo torstaina Torinoon. Tämä oli sitä varten, että saisimme käytyä molemmissa kaupungin kohteissamme (vedenpuhdistamo ja tutkimuskeskus sekä jätevedenpuhdistamo) ennen viikonloppua. Kaupunkiin astuttuamme heitimmekin
tavarat hotellille ja suuntasimme heti kohti SMAT:n (Società Metropolitana
Acque Torino) vedenpuhdistamoa ja tutkimuskeskusta.
Puhdistamolla saimme todella kattavan esittelyn tutkimuskeskuksen toiminnasta ja kokonaisvaltaisen esittelyn vedenpuhdistamosta. Erityisesti mieleen
jäi keskuksen indikaattoreina toimivat simpukat ja kalat, sekä avaruusosasto.
Unohtamatta laitoksen kokoa!
Kierroksen jälkeen alkoi jatkuva paikasta toiseen liikkuminen painaa, joten
päätimme ottaa illan rennosti ja keskittää voimamme viimeisten päivien rientoihin.

Perjantai – Jätevedet haltuun

Perjantaina runsaan hotelliaamiaisen jälkeen suuntasimme yhdelle Italian
suurimmista jätevedenpuhdistamoista. Laitos puhdistaa jätevettä vuodessa
keskimäärin 200 miljoonaa kuutiota. Laitoksen ja puhdistusprosessien esittelyn jälkeen pääsimme ihailemaan jätevedenpuhdistamoa koko komeudessaan lietteen mädätyssammion päältä.
Excun päätyttyä löysimme paikallisen jäätelöbaarin, jonka valikoima oli huikea ja makukokemus tajunnanräjäyttävä! Laitakaupungilla tuskin usein liikkuu turisteja - varsinkaan kolmeatoista samanlaisiin paitoihin ja outoihin
hattuihin pukeutuneena. Jäätelöbaarin omistaja hullaantuikin jäätelöryntäyksestämme ja teki meistä somejulkkiksia.
Illalla tapasimme Torinosta kotoisin olevia opiskelijoita, jotka johdattivat
meidät kaupungin sykkeeseen, mm. paikallisille olutfestivaaleilla, joissa
maisteltavana oli 200 eri italialaista olutta. Illan pimentyessä suuntasimme
näköalapaikalle, josta avautui upea näkymä öisen Torinon yli. Lopulta nautimme vielä illallista uusien ystäviemme varaamassa ravintolassa. Ruoka ja
juoma oli taivaallista.

SMAT - pähkinänkuoressa

SMAT (Società Metropolitana Acque Torino) tuottaa Torinossa vesihuollon palveluja noin 1,5 miljoonalle asukkaalle ja alueen teollisuudelle.
Alueen läpi virtaava Po-joki toimii sekä raakavesilähteenä että jätevesien
laskukohteena. Osa juomaveden tuotannossa käytettävästä raakavedestä
on pohjavettä, mutta Torinossa on myös jo pitkään tuotettu juomavettä
Po-joen vedestä. Juomavettä tuotetaan useilla pienillä laitoksilla, mutta
kaikki toimialueella syntyvä jätevesi käsitellään yhdellä laitoksella Torinon
itäpuolella. Po-jokeen laskettavan veden laatu varmistetaan monivaiheisella
puhdistusprosessilla. Puhdistettua jätevettä myös uusiokäytetään soveltuvissa maatalous- ja teollisuuskohteissa vedentarpeen pienentämiseksi.
Laatuvaatimukset niin juomaveden kuin jätevedenkin puhdistuksessa ovat
korkeat, eikä Italiassakaan tarvitse pelätä hanaveden juomista.

Paikallisessa jäätelöbaarissa innostuttiin oudoista
asiakkaista!

Lauantai
– Viimeistä päivää
Koska viralliset excumme olivat ohi, niin päätimme aloittaa viimeisen ko-

konaisen päivämme tutkien Torinoa omien mieltymysten mukaan. Akvan
uintiperinteitä kunnioittaen osa porukasta kävi kastautumassa keskusaukion
suihkulähteissä herättäen hilpeyttä paikallisissa.
Tämän jälkeen viimeisenä ohjelmanumerona oli tapaaminen paikallisen
opiskelijaystävän kanssa. Kävimme hänen kanssaan ensin syömässä tyypillisen päivällisbuffetin, jonka jälkeen siirryimme puistoon viettämään iltaa
hänen ja hänen ystäviensä kera. Kohtaamispaikkamme oli ikään kuin Kaivopuisto Helsingissä. Paikka jossa opiskelijat saivat juhlistaa viikonloppua
tai vaikka elämää kiireittensä keskelle. Lopulta palasimme väsyneinä, mutta
iloisina takaisin hotellille.

Sunnuntai – Takaisin kotiin

Sunnuntaina olikin sitten kotiinlähdön paikka. Kaikesta matkan kaaoksesta
huolimatta käteen jäi vaikka mitä. Kohteet olivat toinen toistaan mielenkiintoisempia, ympäristöt huikeita ja etenkin ihmiset todella ystävällisiä. Ei voi
muuta kuin lakkia nostaa Pohjois-Italialle. Akva kiittää!

Järvenpään Vesi on Järvenpään kaupungin
vesiliikelaitos, joka huolehtii toiminta- alueellaan
vesihuollosta Järvenpään kaupungissa.
www.jarvenpaa.fi/vesihuolto

