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OPINTOMATKAN TAUSTA 



Euroopan Unionin (EU) ja siten myös Suomen virallisena tavoitteena on siirtyä lähes kokonaan pois 

CO2-päästöjen aiheuttamista energian tuotantomuodoista vuoteen 2050 mennessä. 

Suomen uusi ilmastolaki astui voimaan 1.6.2015. Ilmastolaissa asetetaan Suomelle sitova tavoite 

vähentää ilmastopäästöjä vähintään 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon 

verrattuna. 

Vaasan Yliopiston entisen tohtoritutkijan Raija Koivisto-Rasmussen johtaman Technology Center 

Merinova Oy:n vuonna 2015 perustetun energiahankkeen Roadmap 2025 / Wasa Station tavoitteena 

on edesauttaa tätä kansallista tavoitetta myös Vaasan seutukunnalla omalla tavoitteena puolittaa 

yhdyskuntarakenteiden ja siten myös rakennuksien aiheuttamien CO2-päästöjen määrä vuoteen 

2025 mennessä. 

Oy Insinööritoimisto ReCon Ingenjörsbyrå Ab järjesti opintomatkan Islantiin pääasiallisena 

aiheena geotermisen energian hyödyntämistä yhdyskuntien ja kiinteistöjen käyttösähkön ja 

lämmityksen tuotantoon. 

  

What is geothermal energy?  

Watch the link below;  

http://www.unugtp.is/en/organization/what1-2is3-4 5 

  

Islannissa on käytetty geotermistä lämpöä kuumista luonnonmukaisista lähteistä lähinnä 

pyykinpesuun sekä uimiseen ja peseytymiseen jo Islannin saaren asutuksen alkuajoista lähtien.  

Modernien kaupunkiyhdyskuntien ja nykyrakennuksien tarpeeseen on kehitetty geotermisen 

energian hyödyntämistä uusilla ja tehokkailla tuotantotapoilla lämmön (lämpimän veden) ja sähkön 

yhteistuotannolla toimivilla voimalaitoksilla ns. virkjunilla 1970-luvun alusta alkaen. 

Maailman uusimmat tämän tyyppiset voimalaitokset sijaitsevat Reykjavikin ympäristössä. 

Tämän kehityksen avulla on saavutettu erittäin merkittävä vähennys CO2-päästöjen määrässä 

(200 000 ton/vuosi -> 1 000 ton/vuosi 15 vuoden aikana) kun on siirrytty hiili- ja öljyperusteisistä 

sähkön ja lämmön tuotannosta geotermiseen energiaan perustuvaan tuotantoon. Tämän kehityksen 

kärjessä on Reykjavikin kaupungin (Greater Reykjavíkin eli pääkaupunkiseudun asukkaita on n. 200 

000) omistama energiayritys joka tuottaa sähköä, geotermistä kuumaa vettä lämmitykseen ja 

lämpimään käyttöveteen sekä kylmää käyttövettä yhdyskuntakäyttöön. 

“Reykjavik Energy is a public utility company providing electricity, geothermal water for heating, and 

cold water for consumption and firefighting.  The service area extends to 20 communities, covering 

67% of the Icelandic population.   We harness hot water from geothermal fields in Reykjavík and 

distribute to our customers.  In addition, we operate geothermal plants at Hellisheiði and Nesjavellir 

where we heat groundwater and distribute to the district heating. We produce electricity by using 
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geothermal, high-pressure steam at our plants at Hellisheiði and Nesjavellir. We distribute cold water 

from our groundwater reservoir and we operate an exstensive sewage system for the Reykjavik area, 

as well as the municipalities of Akranes and Borgarbyggð”. 

Opintomatkan pääkohteena Islannissa oli pienessä Hveragerđin kaupungissa (asukkaita noin 2 400), 

45 kilometriä Reykjavikistä kaakkoon ja 85 kilometrin päässä Keflavikin kansainvälisestä 

lentokentästä sijaitseva Hellisheiđarvirkjun (Hellisheidi power plant) voimalaitos ja sen yhteydessä 

sijaitseva huipputasoinen näyttely The Geothermal Energy Exhibition. 

  

Voimalaitoksen ympäröimä maisema 

 

1 - Hellisheidin voimalaitos 

The Geothermal Energy Exhibition:in sisäänkäynti 

 

2 - Hellisheidin voimalaitoksen pääsisäänkäynti näyttelytiloihin 

http://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g3929019-d2255973-Reviews-

The_Geothermal_Energy_Exhibition-Hengill_South_Region.html 

 

Vuonna 2006 aloitetun rakentamisen ja vuonna 2010 valmistuneen Hellisheiđin geotermisen 

voimalaitoksen sijoitus on Hengillin geotermisellä alueella n. 30 kilometriä Reykjavikista. Reykjavikin 

kaupungin energiayhtiön omistaman yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon geotermisen 

voimalaitoksen kokonaisteho on 400 MWt kuumavesitehoa 303 MWe sähkötehoa. 

http://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g3929019-d2255973-Reviews-The_Geothermal_Energy_Exhibition-Hengill_South_Region.html
http://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g3929019-d2255973-Reviews-The_Geothermal_Energy_Exhibition-Hengill_South_Region.html


Voimalaitos on lajissaan maailman toiseksi suurin, vain Kaliforniasta löytyy suurempi. Kaukolämmön 

käyttö alkoi Reykjavikissa vuonna 1930, ja nyt sen piirissä on 97 % kaupungin talouksista. Kuumavesi 

myydään voimalaitokselta ja toimitetaan halkaisijaltaan 600 mm ja lämpöeristettynä, pääasiallisesti 

maanpäällisenä putkea pitkin Reykjavikiin. Sähköä myydään paitsi koko Reykjavikin alueen tarpeisiin 

myös korkeajännitteisenä Rio Tinto Alcan Iceland Ltd:n Straumsvikin alumiinisulattamon tarpeisiin. 

 

3 - Rio Tinto Alcan Iceland ltd. 

“PRODUCTION 

Every day Rio Tinto Alcan Iceland ltd. produces about 480 tons of aluminium. The primary raw 

material in the production is alumina (Al2O3), a white powder that is a compound of aluminium and 

oxygen. The alumina is processed in the USA and Ireland and is transported by sea to Iceland where a 

vacuum unloader removes it from the freighters. It is then transferred into to the red- and white-

checkered silos that tower over the production area. A dense phase conveying system then transports 

the alumina from the silos to the potrooms. By using the dense phase conveying system, all dust 

contamination is avoided because the system is entirely closed.” 

 

Hellisheiđin voimalaitoksesta lähtevän kuuman veden lämpötila on n. 83 oC. Kuuma vesi 

välivarastoidaan Reykjavikin uuteen nähtävyyteen ja maamerkkiin Perlaniin, joka on maanpäällinen 

arkkitehtuuriltaan erittäin moderni kuumavesisäiliörakennus, jonka päälle on lisäksi sijoitettu 

korkealuokkainen pyöreä lasikattoinen näköalaravintola kaupungin korkeammassa kohdassa. 

 

Vertailuna ote Helsingin kaupungin energiayhtiön Helenin verkkojulkaisusta; 

”Heleniltä uusi hajautettu malli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen6 

Pirjo Jantunen7 kesäkuu 17, 2015  

Olemme suunnitelleet uuden hajautettuun energiantuotantoon perustuvan mallin, jolla voitaisiin 

vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä selvästi uusiutuvan energian käyttöä Helsingissä. 

Uudessa mallissa investoitaisiin vaiheittain biopolttoaineiden lisäämiseen lämmöntuotannossa. 

Suunnitelmamme pohjautuu kehitysohjelmaamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jonka 

tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja nostaa 

uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Aiemmin olemme 
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kehitysohjelman puitteissa selvittäneet uuden voimalaitoksen rakentamista Vuosaareen8 ja 

biopolttoaineiden käytön lisäämistä Hanasaaressa ja Salmisaaressa9. 

Tavoitteidemme saavuttamiseksi näemme parhaana vaihtoehtona ratkaisun, jossa panostetaan 

ensimmäisessä vaiheessa lämmöntuotantoon biopolttoaineilla. 

Samalla haetaan mahdollisuuksia mm. aurinkolämmön, geotermisen lämmön ja lämpöpumppujen 

hyödyntämiseen laajamittaisesti ja huomioidaan muutokset asiakkaiden energiankäytössä. 

Lopullisesti asiasta päättää Helsingin kaupunginvaltuusto.  

Salmisaareen ja Vuosaareen biolämpölaitos 

Uuden mallin ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin Salmisaareen pellettilämpölaitos, joka korvaisi 

nykyisen öljykäyttöisen lämpölaitoksen. Laitoksen teho olisi noin 100 MW. Uusi lämpölaitos olisi 

mahdollista ottaa käyttöön jo vuonna 2017 ja se tuottaisi 25 000 kerrostalokaksion tarvetta 

vastaavan määrän lämpöä. 

Seuraavaksi toteutettaisiin suuri biolämpölaitos Vuosaareen ja mahdollisesti myös toiselle paikalle. 

Laitokset käyttäisivät polttoaineenaan pellettiä ja/tai haketta, mahdollisesti myös biohiiltä. 

Hajautettu toteutusmalli mahdollistaisi hyvin erilaiset energiatehokkuusratkaisut sekä uudet 

lämmöntuotantoratkaisut, joita voisivat olla tuottamassa meidän lisäksemme myös esimerkiksi 

kiinteistöjen omistajat.” 

Islantilainen erikoisuus; Geotermisen voimalaitoksen kuuman ”jätevesialtaan” käyttö 

terveyskylpylänä! 

Jo heti tultuamme aamupäivällä perjantaina 5.6.2015 Islantiin suuntasimme suoraan Keflavikin 

kansainväliseltä lentokentältä Blue Lagoonin kuumavesiuimalaan jonka kuuma vesi tulee suoraan 

lähistöllä sijaitsevasta Svartsengin geotermiseltä voimalaitokselta (eli on voimalaitokselta lähtevää 

lauhdevettä). Joudumme kovan turistiruuhkan vuoksi jonottamaan sisäänpääsyvuoroamme 

uimalaan yli tunnin verran ennen kuin pääsimme pulahtamaan kuumaan ja terveelliseen 

mineraaleista sameaan veteen makoilemaan ja hoitamaan ihoamme kesäkuntoon. 

 

4 - Blue Lagoon 

“The Blue Lagoon geothermal10 spa is one of the most visited attractions in Iceland11. The spa is 

located in a lava field in Grindavík12 on the Reykjanes Peninsula13, southwestern Iceland. Bláa lónið is 

situated approximately 20 km (12 mi) from the Keflavík International Airport14 and 39 km (24 mi) 
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from the capital city of Reykjavík15, roughly a 20 minute drive from the airport and a 50 minute drive 

from Reykjavík. 

The warm waters are rich in minerals like silica16 and sulfur17 and bathing in the Blue Lagoon is 

reputed to help some people suffering from skin diseases such as psoriasis18. The water temperature 

in the bathing and swimming area of the lagoon averages 37–39 °C (99–102 °F). The Blue Lagoon 

also operates a research and development facility to help find cures for other skin ailments using the 

mineral-rich water. 

The lagoon is a man-made lagoon which is fed by the water output of the nearby geothermal 

power19 plant Svartsengi20 and is renewed every two days. Superheated water is vented from the 

ground near a lava flow and used to run turbines21 that generate electricity. After going through the 

turbines, the steam and hot water passes through a heat exchanger22 to provide heat for a municipal 

water heating system. Then the water is fed into the lagoon for recreational and medicinal users to 

bathe in. 

Iceland has a strict code of hygiene and guests are required to shower before bathing.” 

Muina tutustumiskohteina oli mm. kahden mannerlaatan, Euraasian ja Amerikan, törmäyspaikka 

Reykjanes ja kuumien lähteiden alue. Mannerlaatat erkanevat toisistaan 2 cm vuodessa.  

 

“Laugardalslaug is the city’s largest pool with extensive facilities;” 

 

5 - Laugardalslaug Sundlaugar 

Reykjavikissa tutustuttiin perusteellisesti myös kaupungin uudehkoon urheilukeskukseen (urheilu- ja 

vapa-ajanviettopuistoon) ja sen yhteydessä olevaan isoon ulko- ja sisäuimalaan Laugardalslaug 

Sundlaugar). Ulkouimalan kaikki kuumavesiporealtaat tuli tietysti koeteltua kuten myös isoa 

putkimallista ja hienoilla ledvaloilla valaistua vesiliukumäkeä joka oli myös ”isojen lasten” suosima. 

Uimalan allasvetenä käytetään luonnollisesti Reykjavikin geotermisellä kaukolämmöllä tuotettua 

käyttövettä. 

 http://visitreykjavik.is/laugardalslaug 
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http://reykjavik.is/stadir/laugardalslaug 

 

Reykjavikin uusi kongressi- ja musiikkitalo  HARPA 

Tämän lisäksi tutustuttiin Reykjavikin uuteen, Henning Larsenin (Henning Larsen Architects & 

Batteriid Architects) suunnitteleman isoon ja moderniin kongressi- ja musiikkitaloon, Harpa:an. Sen 

lasisen julkisivun taiteellisesta suunnittelusta vastaa maailmankuulu islantilaistaitelija Olafur Eliasson. 

Harpan isoon konserttisaliin Eldborgiin mahtuu jopa 1800 henkilöä. Harpan kellarikerroksissa on 

sataman läheisyydessä ja valtameren alapinnan alapuolella kaksi kerrosta maksullista pysäköintitilaa 

noin 550 henkilöautolle. 

Harpa satamasta kuvattuna 

 

6 - Harpa satamasta kuvattuna 

“A striking new addition to the Icelandic and European cultural scene is Harpa, the Reykjavík Concert 

Hall and Conference Centre and recipient of the prestigious Mies Van der Rohe award for 

architecture;” 

  

http://visitreykjavik.is/harpa-concert-and-conference-center 

http://en.harpa.is/harpa/about-harpa/design 

Geologiaa, historia ja nähtävyydet  
Islannin geologiaan tutustuttiin opintomatkan aikana perusteellisesti. 

Käytiin autoretkellä sisämaassa n. 40 km Reykjavikistä sijaitsevassa Thingvellirissä jossa 

mannerlaattojen erkaneminen toisistaan on selvästi havaittavissa jykevissä kallioseinämien 

muodostumassa rotkomaisemassa jonka yläosissa on myös selvästi näkyvissä uudempia syviä 

halkeamia laavaperäisessä kalliossa. 

Thingvelliriin on Islantiin lähteneiden norjalaisten viikinkien asutuksen alkuajoista lähtien ja kautta 

aikojen kokoonnuttu käräjöimään ja säätämään yhteisiä lakeja sekä tuomitsemaan rikkureita 

maastakarkoitukseen ja naisia jopa kuolemaan kulloinkin vallitsevien lakien mukaan. Thingvellir on 

myös Islannin itsenäisen valtion perustamisen kannalta historiallinen paikka ja koko alue on Islannin 

lakien mukaan suojeltu. Thingvellirin alue on myös kansainvälinen luonnonsuojelualue (World 

Heritage).  

Thingvellirissä mannerlaattojen välinen erkaneminen on selvästi havaittavissa 

http://reykjavik.is/stadir/laugardalslaug
http://visitreykjavik.is/harpa-concert-and-conference-center
http://en.harpa.is/harpa/about-harpa/design


 

7 - Thingvellirin rotko mannerlaattojen välissä 

“HISTORY 

No single place epitomizes the history of Iceland and the Icelandic nation better than Þingvellir by the 

river Öxará. 

At Þingvellir - literally "Parliament Plains" - the Alþing general assembly was established around 930 

and continued to convene there until 1798. Major events in the history of Iceland have taken place at 

Þingvellir and therefore the place is held in high esteem by all Icelanders. Today Þingvellir is a 

protected national shrine. According to the law, passed in 1928, the protected area shall always be 

the property of the Icelandic nation, under the preservation of the Alþing.” 

WORLD23 24HERITAGE25 26 

Thingvellir was accepted on the World Heritage list for its cultural values in 2004 at World Heritage 

Committee meeting in China.” 

 

Golden Circle nähtävyyksiin kuuluva Geysir ja Strokkur n. 30 m korkeuteen yltävillä 

kuumavesisuihkuineen olivat kultaisen kierroksen kohokohtia. 

“Geysir, sometimes known as The Great Geysir, is a 27geyser28 29in southwestern 30Iceland.31 It was 

the first geyser described in a printed source and the first known to modern Europeans. 32English33 
34word 35geyser(36a periodically spouting 37hot spring)38 derives from Geysir. The name Geysir itself is 

derived from the 39Icelandic40 41verb 42geysa,43 "to gush", the verb from 44Old Norse.45 Geysir lies in 
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the 46Haukadalur47 48valley on the slopes of 49Laugarfjall50 51hill, which is also the home to 52Strokkur53 
54geyser about 50 metres south. 

Eruptions at Geysir can hurl boiling water up to 70 metres in the air. However, eruptions may be 

infrequent, and have in the past stopped altogether for years at a time. 

Geysirin maisema, Strokkur etualalla 

 

8 - Strokkur 

Strokkur (Icelandic for "churn") is a fountain 55geyser56 57in the geothermal area beside the 58Hvítá 

River59 60in Iceland in the southwest part of the country, east of 61Reykjavík.62 It is one of Iceland's 

most famous geysers, erupting about every 4–8 minutes 15 – 20 m high, sometimes up to 40 m high.” 

 

Geysir sijaitsee lähellä seuraavaa nähtävyyttä joka oli vielä mykistävämpi kohde, eli Gullfossin 

vesiputous Hvítajoella (ison joen nimi joka kuvaavasti on valkoinen joki). Vesiputous, jossa oikeasti 

on kaksi putousta peräkkäin, on todella mahtava ja joki jatkaa matkansa putouksen jälkeen syvässä 

rotkossa. Gullfoss on nähtävä ja koettava paikan päällä, valokuvat eivät pysty kuvaamaan sen 

mahtavuutta ja vesimassojen jylisevää ääntä. 
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Pieni osa Gullfossin vesiputouksesta 

 

9 - Gullfoss 

Gullfoss on vesiputous Islannissa. Putous sijaitsee Hvítájoen mutkassa Etelä-Islannissa lähellä 

Langjökullin jäätikköä. Sen nimi tarkoittaa kultaista putousta. 

http://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g7940590-d1740559-Reviews-Gullfoss-

Blaskogabyggd_South_Region.html 

 

Kultaisen kierroksen päätteeksi kävimme vielä tutustumaan uudistettuun Laugarvatn Fontana 

geotermiseen kylpylään joka sijaitsee aivan luonnonkauniin Laugervatnetin järven rannassa. 

Ajanpuutteen vuoksi emme käyneet tässä kohteessa uimassa. Söimme maukkaan buffetlounaan ja 

tapasimme Kaskisista Islantiin muuttaneen suomalaisen rouvan ja hänen Laugarvatnetissa asuvan 

aikuisen tyttärensä jonka kanssa kävimme lounaan aikaisen islantilaisten ja suomenruotsalaisten 

kieliryhmien yhtäläisyyksistä henkevän keskustelun. 

http://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g315851-d2331563-Reviews-

Laugarvatn_Fontana_Geothermal_BathsLaugarvatn_South_Region.html 

 

Yhtenä tosi myrskyisenä ja sateisena päivänä teimme autoretken länsirannikkoa pitkin Islannin 

valtatie 1 pohjoiseen. Kävimme pienessä merenrantakaupungissa Akranesissä joka on Akrafjall-

niemen kärjessä Flaxaflói-lahden rannalla. Valtatie 1 alittaa Hvalfjörđurin 9 km pitkässä 2-

suuntaisessa ja osittain kolmekaistaisessa maantietunnelissa. Akranesissä on Islannin ainoa 

sementtitehdas Sementverksmidjan hf (Iceland Cement Co); 

Akranesin lähistöllä Grundartangissa on Elkem Islandin isohko ferrokromitehdas josta moni 

kaupungin asukas saa työpaikkansa. 

“The core product at Elkem Iceland is FeSi 75% of different grades. FeSi is one of the raw materials 

for the steel industry, either used in the refining of steel or as an alloying element. In addition to this 

it is used to a minor extent in the chemical industry. 

Elkem Iceland has always produced standard FeSi. During recent years the plant has also produced 

refined metal with reduced content of aluminium, carbon and titanium. These products are more 

valuable than standard FeSi. The company now intends to increase the share of refined metal. 

Icelandic Alloys will use approx. 1/3 of the FeSi output to produce MgFeSi products. The MgFeSi is 

used by the iron foundry industry to produce ductile iron. Elkem Iceland are working towards 

certification according to the ISO TS-16949:2002 automotive quality standard for the MgFeSi 

products. 

http://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g7940590-d1740559-Reviews-Gullfoss-Blaskogabyggd_South_Region.html
http://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g7940590-d1740559-Reviews-Gullfoss-Blaskogabyggd_South_Region.html
http://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g315851-d2331563-Reviews-Laugarvatn_Fontana_Geothermal_BathsLaugarvatn_South_Region.html
http://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g315851-d2331563-Reviews-Laugarvatn_Fontana_Geothermal_BathsLaugarvatn_South_Region.html


The by-product, Microsilica®, SiO2 dust, is packed in big bags and sold abroad and in Iceland. Some of 

the SiO2 is also transported in tankers to the cement plant at Akranes. All the cement that is 

produced at the cement plant contains 5 – 7% SiO22.” 

 

Akrenesistä jatkoimme kovasta myrskystä ja sateesta huolimatta ajomatkaamme Borgarnesin 

kaupunkiin. Asukkaita kaupungissa on 1 800. Kaupunkiin tullaan komeata ja tosi pitkää pengertä ja 

siltaa pitkin maantien ylittäessä laajaa Borgarfjörđuria, sillan ylitys kovassa myrskysäässä oli seikkailu 

sinänsä. Kaupungista löytyi myös kaipaamamme kuumavesiuimalan, jossa kuitenkin viihdyimme 

enemmän sisäaltaassa kuin täydessä myrskyssä avomeren rannalla olevissa ulkoaltaissa 40 oC 

kuumasta vedestä huolimatta. 

 

10 - Borgarfjörđur 

Itäistä Etelä-Islantia kohti 
Islannin matkamme keskivaiheella teimme pitkän kolmen päivän retken henkilöautolla 1-tietä pitkin 

Islannin etelärannikkoon luonnonkauniin ja mustasta rantahiekastaan tunnettuun 

merenrantakaupungin Vikiin ja siitä kaakkoisrannikkoa myötäillen Kirkjubaejaklausturiin (n. 240 km 

Reykjavikistä) missä yövyimme kaksi yötä Hotel Lakissa. Siitä ajettiin sitten edelleen koilliseen 

Vatnajökull kansallispuistoon ja tutustuttiin siihen liittyvään Skaftafell luonnonturistikeskukseen sekä 

Skaftafell-jäätikköön lähietäisyydellä ja josta sitten ajettiin Jökulsárlón jäätikköjärveen asti (n. 120 

km Kirkjubaejaklausturista). Jökulsárlón on tunnettu kahdesta James Bond elokuvista sekä Tomb 

Raider- ja Batman-elokuvista nimellä Glacial Lagoon). 

Ajomatkalla pysähdyttiin useampaan jylisevään vesiputoukseen (mm. Seljalandsfoss ja Skogafoss) ja 

tutustuttiin myös Eyafjallajökullin tulivuoren vuonna 2010 aiheuttamaan luonnonkatastrofiin ja sen 

seurauksiin paikalliseen maanviljelykseen ja asutukselle. Matkalla tutustuttiin myös vuonna 1996 

tapahtuneeseen Vatnajökullin alla sijaitsevan Bárđarbunga tulivuoren aiheuttaman jäätikön alaisen 

purkauksen seuranneeseen ”hlaup”-iin (jäätiköiden alaisen sulamisveden aiheuttaman suuren tulvan 

jäätikköjään sulaessa nopeasti tulivuoren purkauksen seurauksesta) ja siitä seuranneeseen 

Skeiđárjökullin jäätiköistä lähtevien jokien poikkeuksellisen suurien tulvavesien ja isojen 

jäälohkareiden aiheuttamiin vahinkoihin Skeidarársandurin läpi menevälle Islannin päätielle (valtatie 

1) ja sen jokien ylittäville siltarakenteille. 

 

Pysähdys pieneen kyläkaupunkiin Hvolsvöllur (800 asukasta) kruunasi paluumatkamme Reykjavikiin. 

Silloin löysimme pitkän ajomatkan jälkeen paikkakunnan uimalan, Sundlaugin Hvölsvelli jossa 

kävimme uimassa kuumissa uima- ja porealtaissa. Koulun yhteydessä oli ulkoilmauimalan lisäksi 

myös urheiluhalli. Meitä kohdeltiin kunniavieraina eikä meiltä edes veliotettu sisäänpääsymaksua.  

https://www.south.is/is/south/service/hvolsvollur 

Uinnin jälkeen söimme myöhäisen iltapäivälounaan Eldstó Art Cafe:ssa. 

https://www.south.is/is/south/service/hvolsvollur


Sundlaugin Hvölsvelli 

 

11 - Saundlaugin Hvölsvelli 

 

Sellfossin kaupunki  

Reykjavikiin ajoimme sitten 1-tietä vähän isomman kaupungin Sellfossin läpi (asukkaita noin 6 300).  

Sellfossissa on komeat maisemanäkymät varsinkin riippusillan kohdalla, maantien ylittäessä Ölfusá-

joen ison kosken kohdalla ja jyrkät tunturit komeilevat taustalla. 

 

12 - Sellfossin joki- ja tunturimaisema  

 

Hveragerđin kaupunkiin tutustuttiin vain pikaisesti läpiajomatkalla. 

Asukkaita on 2 400, ja sillä asukasmäärällä kaupunki on Islannin 70 kunnasta 9. suurin. Kaupunki 

sijaitsee islantilaisittain harvinaisesti sisämaassa, kuumien lähteiden keskellä. Juuri kuumat lähteet 

on sen tärkein olemassaolon syy. Niiden avulla on kaupungista kehittynyt kukoistava 

kasvihuoneviljelmien keskus, Islannin ”puutarha”. Toukokuun 2008 maanjäristyksessä syntyi lukuisia 

uusia kuumia lähteitä, joita voi kesäaikaan ihmetellä erityisessä kuumien lähteiden puistossa 

(kaupungin nimikin tulee niistä, hver = kuuma lähde). Kaupungissa on myös ulkoilmauimala 

Laugaskarđ jossa on lukuisia kuumavesiporealtaita ja jopa höyrysauna geotermisellä luonnon 

höyryllä lämmitettyinä. 

Yleistä tietoa Islannin Geologiasta  

Islanti alkoi muodostua keskelle valtamerta 70 miljoonaa vuotta sitten. Geologiaan vaikuttaa kaksi 

ilmiötä; vulkaaninen ja seisminen. Niistä molemmista on sekä hyötyä että haittaa, tosin 

maanjäristyksistä lähinnä vain haittaa. Viimeisin aktiivinen vulkaaninen kausi oli 900–1200 jälkeen 

ajanlaskun alun. Marraskuussa 1981 tapahtui Katlan tulivuorenpurkaus, ja Heklan viimeisin oli 

helmikuussa 2000. Molemmat sijaitsevat Etelä-Islannissa. Eyjafjallajökullin purkaus huhtikuussa 2010 

tuotti viikkoja kestäneen pienipartikkelisen pölytuhkaongelman, joka sekoitti koko Euroopan 

lentoliikenteen. Islannin purkaukset voivat olla globaalisti vaikutuksellisia, vaikkeivät ne itse 

Islannissa suurempaa tuhoa aiheuttaisikaan. Suurimmat tuhovaikutukset Islannissa on viime 

vuosikymmeninä aiheuttanut Westman saarten (Vestmannaeyjar) tulivuorenpurkaus tammikuussa 

1973. Muutamassa tunnissa evakuoitiin saarten kaikki 5 000 asukasta, ja 400 taloa hautautui 

tuhkaan. Eniten ongelmia aiheuttavat maanjäristysten fissuurit (railot), joita syntyy maan halkeillessa. 

Reykjavikin kaupunkia ollaan parhaillaan laajentamassa alueelle, jossa fissuuri-ongelma esiintyy. 

Fissuurien tarkkoja syntypaikkoja on vaikea ennakoida. 

Katastrofeja varten perustettiin Westman saarten tuhojen jälkeen erityinen rahasto, Vidlagatrygging, 

eli Islannin Katastrofivakuutusrahasto (ICI). Riskejä tarkastellaan 500 vuoden perspektiivillä. 



Rahaston varat kertyvät pakollisesta palovakuutuksesta, josta osa ohjataan ICI:iin. Rahaston 

kartuttamiseen osallistuvat siis periaatteessa kaikki islantilaiset, asuinpaikastansa riippumatta. 

Rahasto ei korvaa esim. myrskyvahinkoja, irtainta omaisuutta (esim. kodinkoneita) eikä 

liiketoiminnan keskeytystä. Rahasto on maksanut viimeksi suuria korvauksia vuoden 2008 

maanjäristyksestä. Rahaston suuruus on tällä hetkellä 27 miljardia Islannin kruunua (n. 200 milj. 

euroa). Rahastoa pyöritetään 6 hengen voimin. 

Luonnonolosuhteiltansa Suomi ja Islanti kun ovat lähes vastakkaisia. Suomi ei ole sen enempää 

vulkaanista kuin maanjäristysaluetta, päinvastoin: Suomen maaperä taitaa olla geologisesti eräs 

maailman vakaimpia. Toisin kuin Islanti, jossa puustoa ei luontaisesti juuri kasva, on Suomi 

suhteellisesti maailman puustoisimpia. Kalastus, joka on Islannin tärkeimpiä tulonlähteitä, on 

Suomessa marginaalinen elinkeino. 

Yleistä tietoa Islannin rakennusvalvonnasta ja rakentamista koskeva normisto  

Vuonna 2010 Islannin ympäristöministeriö asetti komitean uudistamaan maan rakentamista 

koskevan sääntelyn, ja nimitti komitean sitä varten. Toimeksiantoon sisältyi erityisesti laajentaa 

rakentamismääräysten toiminnallisuutta, korostaa kestävää rakentamista, avointa julkista hallintoa 

ja yleistä saavutettavuutta (esteettömyyttä rakentamisessa), lasten suojaamista haitalliselta melulta, 

yleisesti ympäristökysymyksiä, kuluttajansuojaa jne. Uusi rakentamista koskeva laki saatettiin 

voimaan jo tammikuussa 2011, ja uudet rakentamismääräykset helmikuussa 2012. Valmistelu on 

ollut todella ripeätä. 

Tärkeässä roolissa on Islannin Rakentamisviranomainen (Iceland Construction Authority, ICA). ICA 

vastaa rakentamista koskevan normiston kehittämisestä, mukaan luettuna sähköturvallisuus. ICA 

myös valvoo paikallisia palokuntia. 

Uusi lainsäädäntö edellyttää kaikilta keskeisiltä toimijoilta joko sertifiointia tai lisenssiä, mitä 

täydennetään pakollisella laadunvalvontajärjestelmällä. Lisensoijana toimii ICA. Keskeiset toimijat 

ovat suunnittelijoita, työnjohtajia ja rakennuttajakonsultteja. Työnaikaiset tarkastukset edellytetään 

tehtäväksi standardisoitujen manuaalien mukaisesti; tämä vaatimus tulee voimaan tänä vuonna. 

Vuonna 2018 siirrytään tarkastusten osalta pakollisiin auditoituihin tarkastusyhteisöihin tai 

akkreditoituihin rakennusviranomaisiin. Rakentamisprosessi tulee hoitaa digitaalisesti Islannin 

Rakentamisviranomaisen (ICA) tietokannan (database) avulla; tämä vaatimus tulee voimaan tänä 

vuonna (2015). Kaikki rakentamista koskeva sääntely keskitetään Islannin Rakentamisviranomaiselle. 

ICA toisin sanoen hoitaa tietokantaa ja konstruoi portaalin rakentamisprosesseihin. Tietokanta tulee 

sisältämään kaikki Islannissa myönnetyt ja myönnettävät rakennusluvat piirustuksineen, 

tarkastusmanuaalit ja vastaavat sekä luettelon lisensoiduista ammattilaisista. Kaikki työnaikainen 

tarkastus raportoidaan ICA:n portaalin kautta. 

Yhteydet paikallisiin rakennusvalvontoihin (n. 50 kpl) on toteutettu jo viime vuonna (2014). 

Järjestelmä on selvästi sukua Suomen Lupapiste.fi-palvelulle, mutta viety ripeämmin perille. 

Järjestelmän kehittäjät ovat vierailleet Suomessa ja saaneet meiltä ideoita. Islannin etuna on maan 

pieni väestömäärä (330 000), mikä mahdollistaa nopean etenemisen. Järjestelmän kehitystyötä 

rahoitettiin mm. Pohjoismaisen Ministerineuvoston tuella. 

Rakennusluvista peritään maksu kuten meilläkin, ja kuntien maksut vaihtelevat. 

Eurocode 8:n implementointia Islannissa  



Eurocode 8 koskee rakennusten ja rakenteiden maanjäristyskestävyyttä, eikä siinä merkityksessään 

ole suomalaiselle rakentamiselle relevantti kuin maanjäristysalttiille alueille toteutettavien 

vientiprojektien suunnittelun osalta. Islannin rakennuskannasta vain 12,5 % on puurakenteisia, n. 

85 % on betonista ja loput harkkorakenteisia. Paitsi palovakuutus, niin myös vakuutus 

luonnonkatastrofeja vastaan on pakollinen. Kun katastrofien jälkeen on vaurioituneita rakennuksia 

tutkittu, on selvitysten mukaan puurakennusten osalta vaurioituneiden osuus pienempi kuin 

betonirakennusten kohdalla. Mielenkiintoinen tieto on, että uusissa betonirakennuksissa on ollut 

enemmän vaurioita kuin vanhoissa. Vaikuttaa siltä että uudet koodit ovat selvästi vaikuttaneet 

vahinkoja pienentävästi vuodesta 1980 alkaen. Parannuksia on tullut myös sitä kautta, että 

viranomaiset ovat tulleet rakennusten perustusten osalta tarkemmiksi. 

 

Lars Nyqvist                     26.06.2015 

Tämä on tarkistettu versio Swayta varten 19.01.2018 LN 
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