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Vesihuoltolainsäädännön
muutokset muokkaavat
laitosten toimintaympäristöä
OSMO SEPPÄLÄ
toimitusjohtaja, Vesilaitosyhdistys
E-mail: osmo.seppala@vvy.fi

V

oimassa oleva vesihuoltolaki on vuodelta 2001. Se on
vain yksi, joskin keskeisimpiä vesihuoltolaitosten toimintaa sääteleviä lakejamme. Vesihuoltolainsäädännön
uudistamista on valmisteltu jo ainakin vuodesta 2008 lähtien. Helmikuussa 2013 saatiin vihdoin lausunnoille hallituksen esitys sekä vesihuoltolain uudistamisesta että hulevesien
hallintaa koskevasta maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen tarkistamisesta.
Nykyinen vesihuoltolaki toi voimaan tullessaan melko
suuren muutoksen vesihuoltolaitosten toimintaan, joka siihen saakka oli mielletty pitkälti viranomaisluonteiseksi kunnalliseksi toiminnaksi. Laki selkeytti ja eriytti kunnan omistaja- ja viranomaisroolin vesihuoltolaitoksen palveluntuottajaroolista. Laki koettiin myös aika modernina ja joustavana sääntelynä, joka ennemminkin mahdollistaa hyvän toimintaympäristön laitosten toiminnalle kuin toimii tiukasti
rajoittavana.
Viitisen vuotta valmistellun vesihuoltolainsäädännön
muuttamisen – aluksi puhuttiin vain ”takuukorjauksen kaltaisesta” tarkistamisesta – odotukset vesihuoltolaitoskentässä olivat varsin korkealla. Muun muassa hulevesien hallintaan liittyvät vastuut ja säännökset oli koettu melko huonosti muuhun vesihuoltolaitoksen toimintaan sopiviksi.
Valmistelun alussa odotettiin, että vesihuoltolaitosten vastuut tältä osin siirtyisivät kokonaisuudessaan kunnille, joilla
on luontaisesti paremmat edellytykset vaikuttaa muun muassa hulevesien muodostumiseen ja hallintaan esimerkiksi
maankäytön suunnittelun keinoin.
Tuoreessa hallituksen esityksessä hulevesien hallintaa koskevat säännökset ovat pääosin maankäyttö- ja rakennuslaissa,
päävastuun hulevesien hallinnasta kuuluessa nykyistä selvem-
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min kunnille. Tämä onkin järkevää ja vesihuoltolaitoksille
mieleistä. Esitys tarjoaa myös uusia hallinnollisia työkaluja
hulevesien hallintaan. Kunnan ja vesihuoltolaitoksen väliseen vastuunjakoon näyttäisi kuitenkin jäävän ehdotuksen
jälkeenkin joitakin epäselviä linjauksia. Ne toivottavasti selkeytyvät lainvalmistelun viimeistelyn yhteydessä.
Vesihuoltolainsäädännön muutosehdotuksessa on hulevesien hallinnan sääntelyn ohella muitakin vesihuoltolaitosten näkökulmasta visaisia kohtia. Vesilaitosyhdistys on purnannut muun muassa suunnitelmista lieventää yleistä liittymisvelvollisuutta laitoksen verkostoihin toiminta-alueella.
Samoin vedenjakelun keskeytyksestä maksettavaa vakiohyvitystä olemme pitäneet turhana, koska toimintavarmuutta pyritään parantamaan ensisijaisesti muilla keinoilla, jotka
ovat enemmän kehittämishakuisia. Toiveemme on ollut, että
lainsäädännön uudistus mieluummin jatkaisi aiempaa linjaa,
jolla pyritään positiivisin keinoin edistämään laitosten toimintaympäristöä ja laadukasta toimintaa. Rankaiseminen
toiminnan puutteista ei lähtökohtaisesti ole laitosten näkökulmasta motivoivaa, vaikka lainsäätäjät sillä pyrkisivätkin
parantamaan toimintaa.
Vesilaitosyhdistys pyrkii omassa edunvalvonnassaan paitsi pitämään laitoskentän puolta lainvalmistelun kabineteissa, myös kannustamaan laitoksia omaehtoisesti kehittämään
omaa toimintaansa ja uudistumaan sillä tavoin, ettei lainsäätäjän ja valvojien pitkän käden tarvitsisi koko ajan olla laitosten niskassa. Eräänä keinona laitosten toiminnan parantamiseksi, mutta samalla koko toimialan arvostuksen nostamiseksi, Vesilaitosyhdistys on ehdottanut vesihuoltolaitosten
henkilöstön osaamis- ja pätevyysvaatimusten selkeyttämistä
ja vaatimusten määrittelyä jopa lakisääteisesti.
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Kaipaako biologinen
jätevedenpuhdistuksesi
lisäkapasiteettia?

Räätälöityjä

ratkaisuja!

Clewerin 4-putkireaktori on uudenlainen ratkaisu tehokkaaseen jätevesien puhdistamiseen
suuremmassa mittakaavassa. Käyttökohteita voivat olla esimerkiksi kyläyhteistöt, autopesulat tai
kunnalliset puhdistamot.
Clewerin biologinen puhdistusprosessi perustuu patentoituun kantoaineteknologiaan, jossa
mikrobikasvusto toimii kantoaineen pinnalla. Yhdessä Clewer-täsmäbakteerien kanssa se muodostaa erittäin tehokkaan jätevedenpuhdistusjärjestelmän.
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Jatkuvatoiminen laatuseuranta
vesijohtoverkostossa
Tutkimuksella haluttiin selvittää, toimiiko jatkuvatoiminen veden laadun mittaus verkosto-olosuhteissa luotettavasti ja saadaanko sillä käyttökelpoista tietoa veden laadun vaihteluista verkostossa. Saadut
tulokset osoittivat laatuseurannan soveltuvan verkostoveden laadun arviointiin. Sitä voidaan myös
käyttää apuna saneeraustarvetta määriteltäessä, sillä yksi vesijohtoverkoston saneerausperusteista on
heikentynyt veden laatu.

KIRSI HIILLOS
dipl.ins., kemisti
HSY, Vesihuolto
E-mail: kirsi.hiillos@hsy.fi

H

RAISA KYRÖNSEPPÄ
dipl.ins., projektipäällikkö
HSY, Vesihuolto
E-mail: raisa.kyronseppa@hsy.fi

SY tuottaa talousvettä pääkaupunkiseudulla yli miljoonalle kuluttajalle. Vuonna 2012 talousvettä tuotettiin yhteensä 93 milj. m³, josta laskutetun veden määrä oli 72 milj. m³. Vesi jaellaan kuluttajille noin
3 000 km pitkän vesijohtoverkoston kautta. Vuonna 2012
uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin 40 km ja vesijohtoja
saneerattiin 6 km.
HSY seuraa jakeluverkoston veden laatua säännöllisesti
ottamalla vesinäytteitä eri puolilla verkostoa olevista näytteenottopaikoista. Verkostovesinäytteitä otettiin vuonna
2012 Helsingistä noin 300 kpl, Espoosta ja Kauniaisista
noin 250 kpl ja Vantaalta noin 260 kpl. HSY:n käyttölaboratorion lisäksi veden laatua valvovat kaupunkien omat
terveydensuojeluviranomaiset.
Raaka- ja prosessiveden sekä laitoksilta lähtevän veden laatua on jo pitkään seurattu jatkuvatoimisten mittarien avulla
ja saadut tulokset ovat olleet hyviä. Sen sijaan verkostoveden jatkuvatoimista veden laadun mittausta ei ole aiemmin
HSY:ssä käytetty, sillä järjestelmien mittaustarkkuus ja luotettavuus eivät ole olleet riittävällä tasolla. Uusien tekniikoiden myötä jatkuvatoimisten mittausten käyttö on lisään-
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MIKKO KIIRIKKI
FT., vesistöjen tutkimus ja
tarkkailuohjelmat
Luode Consulting Oy
E-mail: mikko.kiirikki@luode.net

JOOSE MYKKÄNEN
dipl.ins., vedenlaadun
asiantuntijatehtävät
Luode Consulting Oy
E-mail: joose.mykkanen@luode.net

tynyt. Laitteet ovat helppokäyttöisiä, mutta on ensisijaisen
tärkeää ymmärtää niiden mittausperiaatteet sekä tuntea hyvät mittauskäytännöt. Haasteita voi aiheuttaa mm. oikean
asennusmenetelmän valitseminen, mittaustulosten laadun
varmentaminen, datan standardointi, prosessointi ja siirto.
Laitteistojen kehityksestä huolimatta sensoreilla ei yleensä
voida tuottaa yhtä tarkkoja mittaustuloksia kuin laboratoriomäärityksissä, vaikkakin näytteenostosta ja veden seisomisesta näytepullossa aiheutuvat muutokset poistuvat käytettäessä
verkkoveden jatkuvatoimista laatuseurantaa.
Järjestelmien mittaustarkkuus ja luotettavuus ovat
avainasemassa tulosten käytettävyyden näkökulmasta.
Mittausjärjestelmän laatuun kannattaa panostaa, sillä kustannustehokkuuden kannalta ei ole järkevää sijoittaa järjestelmään, joka tuottaa epätarkkaa ja hyödytöntä tietoa, ja jonka analysointi on aikaa vievää.
Tutkimuksella haluttiin selvittää, toimiiko jatkuvatoiminen veden laadun mittaus verkosto-olosuhteissa luotettavasti
ja saadaanko sillä käyttökelpoista tietoa veden laadun vaihteluista verkostossa. Mittauspisteitä oli viisi: Kolme näistä oli
alueilla, joilta on tullut tavallista enemmän valituksia veden
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laadusta. Yksi mittauspiste sijaitsi alueella, jolla veden laadussa ei ole ollut ongelmia, ja yksi ongelmattoman ja ongelmallisen alueen rajalla. Mittausjakson pituus oli kaksi viikkoa ja
mittaukset toistettiin kesä-, elo- ja tammikuussa, jotta saatiin
selville verkostoveden laadunmuutokset eri vuodenaikoina.

Mittausten toteuttaminen

Mittauspisteet Lepolantiellä ja Ahmatiellä sijaitsivat pientaloalueilla. Näiltä alueilta on tullut vedenlaatuvalituksia. Munkkiniemen alueella oli kolme mittauspistettä: Laajalahdentie 30 sijaitsee lähellä päävesijohtoa,
Munkkiniemenrannassa on heikentynyt verkostoveden laatu ja Laajalahdentie 7 on näiden mittauspisteiden välissä.
Munkkiniemenrannassa käytetään verkoston jatkuvaa juoksutusta ylläpitämään veden laatua.
Vesijohtoverkoston vedenlaadun tarkkailu toteutettiin
jatkuvatoimisilla mittausasemilla, jotka asennettiin ennalta määritettyihin kohteisiin eri puolille vesijohtoverkostoa
Helsinkiin ja Vantaalle. Mittausasemat koostuivat sääsuojattuun kaappiin koteloiduista Luode-dataloggerista, vedenlaadun mittausantureista sekä akkutoimisesta virtalähteestä.
Yhtä asemaa lukuun ottamatta kaikki mittausasemat sijaitsivat ulkotiloissa. Kuvassa 1 on esitetty esimerkki mittausasemasta. Mittaus vaatii riittävän läpivirtauksen ja mittauksiin
käytetyn veden viemäröinnin.
Verkoston mittauspisteet valittiin huomioiden alkava verkostosaneeraus Munkkiniemessä. Laitteista kolme
(Munkkiniemenranta ja Laajalahdentien asemat), asennettiin saneerattavaan vesijohtoverkoston osaan, huomioiden
kokemusperäinen veden laatutieto. Ideana oli seurata veden
laadun muutoksia eri etäisyyksillä tulevasta saneerauskohteesta. Muut kaksi mittaria (Lepolantie ja Ahmatie) asennettiin verkoston alueille, joissa on aika-ajoin verkoston
huuhtelutarvetta.
On line -mittausten (sameus, pH-arvo, happipitoisuus,
johtokyky ja lämpötila) arvot mitattiin YSI 6600 -sarjan anturilla (Kuva 2). Yhdessä mittauspisteessä seurattiin myös
liuenneen orgaanisen aineen (DOC) määrää vesijohtoverkostossa. Tällöin mittalaitteena käytettiin S::can monitoimianturia (Kuva 2). Taulukossa 1 on esitetty selvityksessä käytettyjen mittalaitteiden erotuskyvyt ja tarkkuudet.
Vesijohtovesi johdettiin verkostosta mittausanturin läpivirtauskyvettiin (YSI) sekä mittausaltaaseen (S::can).
Taulukko 1. Selvityksessä käytettyjen
mittalaitteiden erotuskyvyt ja tarkkuudet.
Anturi

Erotuskyky

Tarkkuus

Sameus, YSI

0,1 NTU

2 % tai 0,3 NTU

Happipitoisuus, YSI

0,01 mg/l

2 % tai 0,1 mg/l

pH-arvo, YSI

0,01 yksikköä

± 0,2 yksikköä

Johtokyky, YSI

1 µS/cm

± 0,5 % tai 1 µS/cm

Lämpötila, YSI

0,01°C

0,15°C

DOC, s::can

1 µg/l

5 µg/l

Kuva 1. Mittausasema Laajalahdentie 30.

Kuva 2. Mittausasemilla käytetyt
vedenlaatuanturit. Vasemmalla
YSI 6600-sarjan anturi ja oikealla
s::can spectro::lyser anturi.

Kyvetistä ja altaasta poistuva vesi ohjattiin viemärikaivoon.
Dataloggerit operoivat mittausantureita tallentaen vedenlaadun arvot kymmenen minuutin mittausvälillä. Kerätyt
vedenlaatuhavainnot lähetettiin kahdesti vuorokaudessa
Luode-datapalveluun, jossa tulokset olivat nettipalvelun välityksellä visualisoituina ja ladattavissa tarkempia analyysejä varten. Mittausten päätyttyä Luode Consulting Oy laadunvarmensi kerätyt mittaustulokset ja poisti niistä havaitut
mittaushäiriöt.
Mittausten laatu varmennettiin kerran viikossa tehtyjen
laboratorioanalyysien avulla. Laboratorioanalyysien tuloksia
käytettiin vedenlaatuaikasarjojen verifioimiseksi ja kalibroimiseksi. Luode Consulting Oy tarkasti päivittäin mitta-antureiden toiminnan ja teki tarvittavat huoltotoimenpiteet.
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4,9NTU
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0,5
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15
14
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11
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20
18
16
14

Munkkiniemenranta45
Laajalahdentie7
Laajalahdentie30

12
10
8
6
4
2
0

21.5Ͳ7.6.201230.8Ͳ12.9.20129.Ͳ24.1.2013
Kuva 3. Sameus, happipitoisuus, pH-arvo ja lämpötila Munkkiniemen alueella.
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Vedenlaadun alueelliset-, vuodenaikais- ja
vuorokausivaihtelut
Kuvassa 3 on esitetty Munkkiniemen alueelta saadut mittaustulokset sameuden, happipitoisuuden, pH-arvon ja lämpötilan osalta. Kuvasta näkyy selvästi veden laadun vuodenaikaisvaihtelut. Parhaimmillaan veden laatu on kylmän veden
aikaan talvella, jolloin veden sameus ja lämpötila ovat alhaisimmillaan ja happipitoisuus korkealla. pH-arvoissa veden
laadulliset vuodenaikaisvaihtelut eivät selkeästi näy.
Kuvassa sinisellä viivalla merkityn Munkkiniemenrannan
oletettiin jo etukäteen olevan laadullisesti huonointa aluetta.
Parhaan veden alueeksi oletettiin punaisella viivalla kuvassa 3 näkyvä Laajalahdentie 30 alue. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että pH-arvon lasku indikoi mm. bakteerien
kasvua alueella ja näin ollen korreloi veden laadun heikentymistä. Samoin veden sameuden nousu ja happipitoisuuden
lasku kertovat veden laadun alenemisesta. Veden lämpötila
on korkeampi alueella, jossa veden vaihtuvuus on hitaampaa.
Saadut mittaustulokset tukevat edellä esitettyjä havaintoja.
Parhaiten verkostoveden laatuerot näkyvät lähellä päävesijohtoa sijaitsevan Laajalahdentie 30 ja laadultaan heikoimman Munkkiniemenrannan välillä. Mittauspisteiden
välinen etäisyys on noin kilometri. Näiden mittauspisteiden välissä, Laajalahdentie 7:ssä laatuerot näkyivät parhaiten
sameus-, pH-arvo ja happipitoisuusmittauksissa kevään mittausjakson aikana. Syksyllä veden ollessa lämpimimmillään
Munkkiniemenrannassa ja Laajalahdentie 7:ssä ei havait-

tu laatueroja, vaan heikkolaatuisemman veden alue laajeni
Laajalahdentie 7 kohti. Tämä näkyi selkeästi happipitoisuusja pH-arvomittauksissa. Sameus- ja lämpötilamittaukset
osoittivat kaikkina mittausjaksoina Munkkiniemenrannan
olevan alueen mittauspisteistä heikkolaatuisimman.
Kuvasta 3 voidaan havaita selkeästi Munkkiniemenranta
45 veden laadun olevan huonoimmillaan lämpimämmän veden aikana kesällä ja syksyllä. Tällöin veden sameus nousee ja happipitoisuus vastaavasti laskee. Sameusarvot ovat
Munkkiniemenrannassa selkeästi korkeammalla tasolla kuin mittauspisteissä Lepolantiellä ja Ahmatiellä, joista on myös tullut laatuvalituksia lähinnä sameasta vedestä. Samoin veden happipitoisuus on kevään mittaussarjassa Munkkiniemenrannassa alhaisempi kuin Lepolantiellä ja
Ahmatiellä.
Kuvassa 4 on esitetty on line -mittauksilla Munkkiniemen
alueelta saadut tulokset sähkönjohtavuuden osalta sekä S::can
monitoimianturilla Laajalahdentie 30 mitatut DOC-arvot.
DOC (Dissolved Organic Carbon) kuvaa veteen liukoisen
orgaanisen hiilen määrää. Veteen liukoisen orgaanisen hiilen määrä alenee mikrobitoiminnan myötä, kun mikrobit
käyttävät orgaanista hiiltä ravinnokseen. Laitoksilta lähtevän veden DOC mittausjaksoilla oli keskimäärin 1,6 mg/l.
Verkostovedessä kaikkina mittausjaksoina veden DOC-pitoisuus vaihteli välillä 1,2- 1,8 mg/l ollen keskimäärin
1,3 mg/l. Kuvasta 3 voidaan kahdessa viimeisessä mittausjaksossa havaita korrelaatio veden DOC-pitoisuuden nousun

200

JOHTOKYKY[µS/cm]

180
160
140
120

Munkkiniemenranta45

100

Laajalahdentie7

80
60

Laajalahdentie30

21.5Ͳ7.6.201230.8Ͳ12.9.20129.Ͳ24.1.2013

2,0

DOC[mg/l]

1,5
1,0

Laajalahdentie30

0,5
0,0

21.5Ͳ7.6.201230.8Ͳ12.9.20129.Ͳ24.1.2013

Kuva 4. Sähkönjohtokyvyn ja liuenneen orgaanisen aineen (DOC) mittaustulokset.
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ja happipitoisuuden nousun välillä. Vesijohtoverkoston
DOC- ja happipitoisuus nousevat aamulla verkostovirtaaman kasvaessa, jolloin vesi vaihtuu. Öiseen aikaan molemmat
arvot laskevat mikrobien kuluttaessa veden hiilivarastoja.
Munkkiniemen veden laadun vuorokausivaihteluiden
rytmiikka näkyy selkeästi sekä sameus-, happipitoisuus että
pH-arvo mittauksissa. Matalan kulutuksen aikana, yöllä, veden sameus nousee ja pH-arvo sekä happipitoisuus laskevat.
Heikointa veden laatu on aamulla. Sama rytmiikka ei näy
Ahmatien ja Lepolantien pientaloalueilla.
Jatkuvatoimisen laatumittauksen perusteella Ahmatien
ja Lepolantien pientaloalueilla ei veden laadun vuorokausivaihtelut näy samalla tavalla kuin Munkkiniemenrannassa.
Veden laatu oli näissä pisteissä kevään mittaussarjassa happipitoisuuden, pH-arvon ja lämpötilan osalta samalla tasolla kuin lähellä päävesijohtoa sijaitsevassa Laajalahdentie 30
Munkkiniemessä. Syksyn mittaussarjoissa lämpimän veden
aikaan veden laatu sekä Ahmatiellä että Lepolantiellä heikkeni. Parhaiten tämä näkyi sameus- ja lämpötila-arvojen nousuna ja veden happipitoisuuden laskuna. Molemmilla alueilla havaittiin aika-ajoin sameuspiikkejä, joiden pituus vaihteli
puolesta tunnista tuntiin. Piikit johtunevat verkostopaineen
ja veden virtaussuuntien muutoksista. Ahmatiellä havaittiin
selkeästi joka mittausjakson alussa sameuspiikki. Syynä tähän
on veden juoksuttamisen aloittaminen mittarin läpi. Nämä
muutokset selittänevät alueilta tulevat laatuvalitukset.
Sähkönjohtavuuden mittaustuloksia ei ole tässä raportissa erikseen käyty läpi, sillä se pysyi tasaisena kaikissa mittauspisteissä kaikkina mittausjaksoina. Aikaisemmin käyttölaboratoriossa tehdyissä mittauksissa on kuitenkin ilmennyt,
että sähkönjohtavuus on hyvä seurantaparametri, mikäli alueelle tuleva talousvesi on valmistettu eri raakavesilähteistä.
Sähkönjohtokyvyn mittaus ei indikoi veden laadun heikentymistä, vaan antaa tietoa siitä, mistä raakavedestä talousvesi
on valmistettu.

Johtopäätökset ja tulevaisuuden suunnitelmat

Verkostoveden laatumittauksissa havaittiin sekä aluekohtaista
vaihtelua että vuorokausivaihteluita. Myös vuodenaikaisvaihtelut näkyivät mittauksissa selkeästi. Huonolaatuisinta vesi
oli Munkkiniemenrannassa. Tämä näkyi veden korkeampana
sameutena, alempana pH-arvona ja happipitoisuutena sekä
korkeampana lämpötilana. Parhaiten laatuero näkyi etukäteen ongelmattomaksi arvioidun alueen (Laajalahdentie 30)
ja Munkkiniemenrannan välillä. Näiden välillä olleen mittauspisteen (Laajalahdentie 7) ero happipitoisuuden ja pH:n
osalta Munkkiniemenrannan pisteeseen verrattuna oli syksyn
ja talven mittausjaksoilla vähäinen. Kesällä alue, jolla veden
laatu heikkenee, on laajempi kuin talvella, joten myös verkoston juoksutustarve kasvaa lämpimän veden aikana.
Munkkiniemen mittaustuloksista näkyy selvästi veden
käyttöön liittyvä vuorokausirytmi. Yöllä veden käytön ollessa
vähäistä ja verkoston virtaaman ollessa pienimmillään havaitaan sameuden arvojen nousevan samanaikaisesti happipitoisuuden ja pH-arvojen laskiessa. Aamulla virtaaman kasvaessa
sameuden arvo laskee, ja happipitoisuus ja pH-arvo puolestaan nousevat. Munkkiniemenrannassa sameus vähenee var-

10
VT1303.indd 10

sin hitaasti, ja vesi on kirkkaimmillaan vasta aamun huipputuntikulutuksen jälkeen. Munkkiniemenrannassa vuorokautinen laadunvaihtelu on huomattavaa, ja eri kellonaikoina
otettujen käyttötarkkailunäytteiden tulosten vertailu keskenään voi antaa harhaanjohtavia tuloksia. Havainto puoltaa
jatkuvatoimisen laatuseurannan käyttöönottoa vesijohtoverkoston laadun seurannassa.
Parhaiten käytetyistä mittauksista onnistuivat happipitoisuus-, sameus-, pH- ja lämpötilamittaukset. DOC- ja johtokykymittauksilla ei saatu lisätietoa verkostoveden laadusta. Käytetyistä mittausantureista herkin ja häiriöttömin on
happipitoisuusanturi. Sameusmittaukseen vaikuttavat pienet ilmakuplat, joiden syntymistä tulee välttää käyttämällä
oikeaa asennusmenetelmää ja riittäviä virtausnopeuksia mittausanturin läpi. Mittaustekniikaltaan haastavin käytetyistä
mittauksista on pH-mittaus, jossa myös mittausteknisesti
on suurimmat vaihtelut. Erityistä huomiota on kiinnitettävä
laitteiston kunnossapitoon ja mittausten laadun varmentamiseen, etenkin pH- ja sameusmittauksissa.
Verkostovedenlaatu oli kaikilla tutkituilla alueilla, myös
laatuvalitusalueilla, hyvä ja täytti talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja – suositukset kaikkina mittausjaksoina. Yhdessä
mittauspisteessä veden laatu oli selvästi heikentynyt verrattaessa muihin mittauspisteisiin. Jatkuvatoimista veden laadun
mittausta verkostossa voidaan käyttää todentamaan veden laadun heikentymistä. Mikäli veden laatu vaihtelee huomattavasti vuorokauden eri aikoina, ei pelkällä yksittäisellä näytteenotolla välttämättä saada ongelmaa esiin. Ennen jatkuvatoimisten mittausten käyttöönottoa tulee huomioida mittausten
tekniset haasteet: kohteeseen soveltuvan asennusmenetelmän
valitseminen, datan siirto ja tallennus, mittareiden huoltotarve ja mittausten luotettavuus. Jatkuvatoimiset mittarit tarvitsevat hyvää huoltoa ja toimivan kalibrointirutiinin.
Mittausten laatu varmennettiin kerran viikossa tehtyjen
laboratorioanalyysien avulla. Pääsääntöisesti jatkuvatoimisesti mitatut pH- ja happiarvot olivat maksimissaan 0,1-0,2
yksikköä laboratorioanalyysejä korkeampia. Johtokyvyssä
automaattimittaus tuotti 0,1-0,2 yksikköä alempia arvoja. Kaiken kaikkiaan tulokset olivat varsin hyvin linjassa
keskenään ja erot olivat mittausepävarmuutta pienempiä.
Jatkuvatoimisen sameusmittauksen mittaustarkkuus on ± 0,2
NTU. Tasokorjauksia tehtiin sameus- ja pH-mittauksiin.
Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko jatkuvatoimisen laatumittauksen avulla selvittää verkoston saneeraustarvetta. Yksi vesijohtoverkoston saneerausperusteista on verkostoveden laadun säilyminen hyvänä. Munkkiniemenrannan heikentynyt vedenlaatu näkyi selvästi mittaustuloksissa. Mittaukset uusitaan
Munkkiniemenrannassa saneerauksen valmistuttua vuoden
2013 lopulla. Tällöin nähdään, onko saneeraus parantanut
verkkoveden laatua. Seuraavalla mittausjaksolla aiotaan käyttää pH-, sameus-, happi- ja lämpötilamittausten lisäksi myös
kloorimittausta veden laadun arviointiin.

Kirjallisuus

• Mykkänen J., Kiirikki M. HSY verkostomittaukset 2012-2013,
Luode Consulting Oy 8.2.2013.

www.vesitalous.fi
2.5.2013 9:58:49

VESIHUOLTO

Hulevesien laadun huomioiminen
pohjavedenoton ja ympäristön
suojelussa
Hulevedet voivat sisältää haitallisessa määrin epäpuhtauksia. Etenkin
pohjavesialueilla hulevesien laatu tulisi selvittää vedenotolle aiheutuvan
riskin minimoimiseksi samalla, kun pohjaveden muodostuminen turvataan.
Riskin vähentämiseen on useita keinoja.

RIITTA KETTUNEN
TkT, dosentti,
vesihuoltoyksikön
ryhmäpäällikkö
ELIISA TOIKKANEN
dipl.ins., vesihuollon
suunnittelija
TUULIKKI LAAKSONEN
Ins. AMK, vesihuollon
projektipäällikkö
JARMO KOLJONEN
Rkm, pohjavesitutkimus
ja ympäristökonsultointi yksikön ryhmäpäällikkö
PEKKA ONNILA
FM, hydrogeologi
Kaikkien kirjoittajien yhteystiedot:
Ramboll Finland Oy
E-mail: etunimi.sukunimi@ramboll.fi

H

ulevesien hallinnassa on viime vuosina keskitytty estämään sateesta tai
sulamisvesistä johtuvien tulvien aiheuttamia materiaalisia ja taloudellisia vahinkoja sekä pintavesien kuormitusta taajama-alueilla. Hulevesien tai valumavesien
laatu voi joissakin kohteissa olla kuitenkin
tulvaa suurempi riski. Esimerkiksi pohjavesialueella sijaitseva teollinen toiminta tai
kotieläintilat voivat muodostaa uhkan pohjaveden laadulle, vaikka määrällistä haittaa
vesistä ei aiheutuisi.
Hulevesien laatukysymykset ja niiden hallinnan tarve nousevat yleensä esiin
•

kun hulevesiä vastaanottavassa
vesistökohteessa esiintyy selviä
laadullisia ongelmia

•

kun hulevesiä imeytetään
pohjavesialueella

•

kun (pohja)vedenottamon lähellä
on talousveden laatua uhkaavaa
toimintaa

• kun uuden, suunniteltavan alueen
lähellä on suojelukohteita kuten
Natura-alue
Seuraavassa kerrotaan kahdesta esimerkistä, jotka kummatkin sijaitsevat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeällä
pohjavesialueella (luokka I).

Teollisuusalueen hulevedet
Heinolan kaupungin Syrjälänkankaan teollisuusalueella toimii mm. pylvästuotantolaitos, lämpölaitos, betonielementtitehdas
ja talotehdas. Teollisuusalueen länsiosa sijoittuu Syrjälänkankaan I luokan tärkeälle
pohjavesialueelle. Teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Heinolan kaupungin uusi vedenottamo. Syrjälänkankaan
teollisuusalue on pinta-alaltaan noin
1,0 km², josta pohjavesialueella on noin
0,6 km².
Heinolan kaupunki halusi arvioida teollisuusalueen hulevesien pohjavedelle ja talousveden hankinnalle aiheuttamaa riskiä,
jotta mahdolliset haitat voitaisiin minimoida. Työhön sisältyi hulevesien laadun analysointi ja määrän selvittäminen. Lisäksi
työssä haettiin ratkaisuja pohjavesialueella
toimivien yritysten hulevesien johtamiseen
ja käsittelyyn. Taustalla tässä oli joidenkin
toimijoiden ympäristölupaan kirjattu määräys johtaa hulevedet pohjavesialueen ulkopuolelle. Työtä rahoitti Euroopan Unionin
Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen
myönsi Päijät-Hämeen liitto.
Teollisuusalueen hulevesistä otettiin
näytteet lokakuussa 2011 ja kesäkuussa
2012 (kahdeksan näytepistettä eri puolilla pohjavesialuetta). Näytteistä analysoitiin
ensisijaisesti aineet, joille on pohjavesien
ympäristönlaatunormissa annettu raja-arvot (VN asetus 1040/2006 muutoksineen).
Lisäksi analysoitiin tietyt yleisimmät vedenlaatua kuvaavat tekijät (pH, sähkönjohto-
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Taulukko 1. Hulevesien laadun vaihtelu Syrjälänkankaan teollisuusalueella niiden aineiden osalta, joiden pitoisuus ylitti talousveden laatuvaatimuksen tai -suosituksen (STMa 461/2000) tai pohjaveden ympäristönlaatunormin (VNa 1040/2006 muutoksineen) näytteenotossa lokakuussa 2011 tai kesäkuu 2012. STMa vaatimusten tai suositusten ylitykset on merkitty keltaisella.
Ominaisuus

Yks.

PYL1 ja PYL2

LÄM

BET

AKT

TAL

PAIK

SÄIL

STMa 461

VNa 1040

5,8–6,7

6,1–6,4

8,4-9,8

7,0-7,1

6,4-6,6

6,2-6,5

6,8-6,9

6,5-9,5

Ei N

mgN/l

<0,004-0,66

0,007-0,013

0,015-0,027

0,16-0,42

<0,004

0,25-0,43

<0,004-0,005

0,4

0,2

arseeni

mg/l

<0,001-0,007

0,003-0,005

<0,002-0,01

<0,002-0,003

<0,002

<0,002

<0,002

0,01

0,005

kromi

mg/l

<0,005-0,033

<0,005-0,01

<0,005-0,077

<0,005-0,019

<0,005

<0,005

<0,005

0,05

0,01

kupari

mg/l

0,008-0,049

0,014-0,034

<0,01-0,089

<0,01-0,05

<0,01

<0,01

<0,01

2,0

0,02

lyijy

mg/l

<0,002-0,016

<0,002-0,004

0,003-0,021

<0,002-0,013

<0,002

<0,002

<0,002

0,01

0,005

nikkeli

mg/l

<0,001-0,012

<0,01

0,017-0,039

0,018-0,04

<0,01

<0,01

<0,01

0,02

0,01

sinkki

mg/l

<0,02-0,19

0,068-0,088

<0,02-0,19

0,039-0,16

0,02-0,024

<0,02-0,012

0,091-0,23

Ei N

0,06

mg/l

<0,05-2,6

0,07-1,4

0,24-0,37

0,09-1,1

<0,05-0,07

<0,05-0,1

0,42-0,89

Ei N

0,05

<0,014-0,30

<0,012-0,25

<0,039

<0,084

<0,021

<0,027

<0,015

0,1*

0,05

pH
Ammoniumtyppi
Metallit, esim.

Öljyhiilivedyt

PAH-yhdisteet (summa) µg/l

PYL = pylvästuotantoalue, LÄM = lämpölaitos (sis. PYL alueen vesiä), BET = betonielementtitehdas,
AKT = aktiivihiiltä regeneroiva yritys, TAL = talotehdas, PAIK = henkilökunnan paikoitusalue,
SÄIL = säiliöiden rakentaminen ja huolto, Ei N = ei laatuvaatimusta / normia
*Yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuuden tulee alittaa ko. vaatimus

kyky, kiintoaine jne.). Kaikkiaan näytteistä saatiin tietoja 97
aineesta tai ominaisuudesta.
Näytteenoton perusteella hulevesien ammoniumtypen, tiettyjen metallien, PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuudet ylittivät talousveden laatuvaatimukset ja
-suositukset (STM asetus 461/2000) tai pohjavesien ympäristönlaatunormin useissa kohteissa (Taulukko 1). Metalleista
havaittiin eniten lyijyä, nikkeliä ja kromia. Joidenkin hulevesien pH oli myös huomattavan matala tai korkea.
Edellä mainittujen haitta-aineiden pitoisuuksien ylitykset
olivat pääosin pieniä. Lisäksi kaikki muiden aineiden pitoisuudet (esim. fenoliset yhdisteet, VOC) olivat alle vertailuarvojen. Syksyllä 2011 hulevedet olivat ”likaisempia” kuin
kesällä 2012. Pohjavedessä ei havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia keväällä 2012 alueella tehdyn pohjavesinäytteenoton perusteella. Alueen pohjavesien laatua on tutkittu
eri yhteyksissä aikaisemminkin, mutta tämä oli ensimmäinen
kerta, kun orgaanisia haitta-aineita tutkittiin laajemmin.
Metallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuuden ylittyminen joissakin pisteissä johtui osittain korkeista kiintoainepitoisuuksista
(yli 100 mg/l). Laboratoriossa tehdyn testin perusteella kyseisistä haitta-aineista huomattava osa oli kiintoaineeseen sitoutuneena ja siten niiden pitoisuutta voidaan vähentää merkittävästi kiintoaine erottamalla. Öljyhiilivetyjen määrä hulevesissä
oli yllätys. Toisaalta selvästi suurempia öljyhiilivetypitoisuuksia
on mitattu maanteiden hulevesistä (Inha ym. 2012).
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Syrjälänkankaan teollisuusalueen pinta- ja pohjavalunta
määritettiin Ilmatieteen laitoksen sääaineiston, maankäyttömuotojen, maan kaltevuuden ja maaperätietojen pohjalta (Kuva 1). Niiden perusteella alueen sadannasta muuttuu
pintavalunnaksi keskimäärin 18 prosenttia (110 000 m³/vuosi) ja pohjavalunnaksi 33 prosenttia (200 000 m³/vuosi).
Pohjavesialueella sijaitsevan osuuden valumat olivat tästä
vajaa 70 prosenttia. Vuosien välinen vaihtelu on kuitenkin
suurta sateisuuden vaihtelusta johtuen.
Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella
Syrjälänkankaan teollisuusalueen länsipuolelle luontaisesti purkautuva pohjavesimäärä on 1 900 m³/d. Uudesta
pohjavedenottamosta saa luvan mukaan ottaa enimmillään 1 000 m³/d. Mikäli kaikki teollisuusalueen hulevedet johdettaisiin pohjavesialueen ulkopuolelle, vähentyisi teollisuusalueelta imeytyvä vesimäärä 900:sta 640:een
m³/d. Tämä pienentäisi merkittävästi pohjaveden muodostumista ja voisi vaikuttaa lähellä olevan vedenottamon
kapasiteettiin.
Tehtyjen selvitysten perusteella Syrjälänkankaan teollisuusalueella päädyttiin suosimaan hajautettua, toimijakohtaista hulevesijärjestelmää maa- ja pohjavesivarastojen ylläpitämiseksi. Kaikkien hulevesien johtaminen alueen ulkopuolelle saattaisi johtaa ongelmiin vedenottamolla. Tietyt
hulevedet vaativat kuitenkin käsittelyn ennen ympäristöön
johtamista. Kiintoaineen erotus esimerkiksi laskeuttamalla
on todennäköisesti riittävä käsittelymenetelmä havaittujen
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haitta-aineiden poistoon. Syrjälänkankaan
teollisuusalueella toiminnanharjoittajat
ovat ensisijaisesti vastuussa hulevesien hallinnan toteutuksesta.
Riskitoimintojen
hulevesien laatua on
syytä tarkkailla jatkossa. Ensisijaisesti vastuu on toiminnanharjoittajilla. Myös
Syrjälänkankaan alueen pohjaveden laadun tarkkailua tullaan
jatkamaan.
Pohjavesialueella kannattaa kiinnittää erityistä huomiota päästöjen synnyn ehkäisyyn eli miten toiminnanharjoittajat voisivat
hyvillä toimintatavoilla estää tai minimoida
haitta-aineiden pääsyn
hulevesiin.

Hevostarhojen
valumavedet

Kokemäellä sijaitseva
Koomankangas
–
Ilmiinjärven pohjavesialue on luokiteltu yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi (luokka I). Alueella
sijaitsee muun muassa
Kokemäen Vesihuolto
Oy:n Ilmiinjärven
Kuva 1. Syrjälänkankaan teollisuusalue ja vedenottamo.
pohjavedenottamo,
josta Kokemäen kaupunki saa pääosan talousvedestään.
Kaikilla alueen talleilla oli tiivispohjaiset tallit ja lantalat.
Ilmiinjärven vedenottamon läheisyydessä on seitsemän heSuurin osa lantaloista oli katettuja. Lantaloiden varastotilavuus oli riittävä (VN asetus 931/2000) ja lanta toimitettiin
vostallia ja ravirata ns. Pitkäjärven alueella.
hyödynnettäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle. Tältä osin
Pitkäjärven hevostallit ovat kooltaan sen verran pieniä,
mahdollinen riski on minimoitu.
että niiltä ei ole edellytetty ympäristölupaa. Hevosten määrä
Samoin saniteettijätevedet ja valtaosa hevosten pesuvesistä
on kuitenkin kasvamassa. Yhteensä Pitkäjärven hevostalleissa
johdettiin joko vesihuoltolaitoksen viemäriin, säännöllisesti tyhtulee enimmillään olemaan noin 140 hevosta. Sen lisäksi alujennettäviin umpikaivoihin tai kiinteistön omalle pienpuhdistaeella järjestetään neljä kertaa vuodessa ravitapahtuma.
molle. Kahdella tallilla hevosten pesuvedet johdettiin kuitenkin
Pohjaveden suojelemiseksi Kokemäen kaupunki ja
sellaisenaan maahan pohjavesialueelle. Tältä osin riski pohjaveKokemäen Vesihuolto Oy päättivät selvittää hevostallien aiden pilaantumiselle on olemassa, koska hevosten pesuvedet voiheuttamaa kuormitusta ja pohjavesille mahdollisesti aiheutuvat sisältää runsaasti ravinteita, tauteja aiheuttavia mikrobeja ja
vaa riskiä tarkemmin alkuvuodesta 2012. Työssä käytiin läpi
muita epäpuhtauksia (Loisa 2010, Soininen ym. 2010).
päästölähteet toimijakohtaisesti sekä arvioitiin hevostalleista
Talleilla olevat hevoset ulkoilivat päivittäin alueella olevisaiheutuva kuormituspotentiaali sekä mahdolliset riskit pohsa tarhoissa. Hevosten tarhaamisesta muodostuvaa, pohjavesijaveden laadulle.
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alueelle kohdistuva ympäristökuormitusta arvioitiin hevosmäärien, ulkoiluaikojen ja kirjallisuudessa esitettyjen
hevosenlannan määrä- ja koostumustietojen pohjalta (Airaksinen 2006).
Niiden perusteella Pitkäjärven alueella muodostuva kuormituspotentiaali
oli
• kokonaistyppi 6,3 kgN/vrk ja
liukoinen typpi 0,8 kgN/vrk
• kokonaisfosfori 1,2 kgP/vrk
ja liukoinen fosfori enintään
0,6 kgP/vrk

Maveplan Oy

• kiintoaine 940 kg/vrk

14
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Ravitapahtuman osuus yllä mainitusta kuormituksesta on 15 prosenttia. Muuna aikana kuormitus on tämän verran pienempi.
Laskelman perustella hevostarhojen potentiaalinen ravinnekuormitus vastaa useiden kymmenien, jopa muutaman sadan asukkaan puhdistamattomien jätevesien kuormitusta. Siten riski pohjaveden pilaantumiselle on olemassa. Toisaalta on
kuitenkin huomattava, että hevostallien läheisyydessä olevissa pohjavesiputkissa ei toukokuussa 2012
todettu merkkejä hevostallien toiminnan aiheuttamasta kuormituksesta. Ilmiinjärven vedenottamolla
ei myöskään ole havaittu hevostallitoiminnan vaikutuksia pohjaveden
laatuun.
Selvityksen pohjalta Pitkäjärvellä
päädyttiin vähentämään hevostallien
ympäristökuormitusta ja mahdollista pohjavesiriskiä kehittämällä hyviä
menettelytapoja. Hevostalleille laadittiin ohje, jossa on kuvattu suositeltavat menettelytavat ja tekniset ratkaisut lantaloihin ja hevosten pesuvesiin, hevostarhoihin, öljysäiliöihin,
saniteettivesiin ja ravitoimintaan liittyen. Esimerkiksi kasvipeitteettömistä tarhoista ja ulkoilualueilta on tärkeää poistaa hevosten lanta riittävän
usein.
Edellisen lisäksi Pitkäjärven hevostallien alueelle laadittiin yhteinen tarkkailuohjelma. Ohjelma sisältää alueen toimijoiden kuormitustarkkailun (esim. tarhojen valu-

mavedet) sekä pinta- ja pohjavesien laadun seurannan. Tarkkailusta
vastaavat tässä vaiheessa Kokemäen
Vesihuolto Oy ja Kokemäen kaupunki. Pitkäjärven alueen vesiä seurataan
kyseisen ohjelman mukaan muutaman vuoden ajan. Tulosten pohjalta
voidaan laatia tarkempi arvio kuormituksesta ja riskistä Ilmiinjärven vedenottamolle. Se antaa myös perusteet muille mahdollisille pohjaveden
suojelutoimenpiteille.

Hulevesien laadun riskit
hallintaan

Hulevedet voivat sisältää haitallisessa määrin epäpuhtauksia. Etenkin
pohjavesialueilla hulevesien laatu tulisi selvittää vedenotolle aiheutuvan
riskin minimoimiseksi samalla, kun
pohjaveden muodostuminen turvataan. Pohjavesialueella sijaitsevien toimintojen ohjeistamista ja valvomista
on hyvä kehittää nykyisestä ympäristökuormituksen vähentämiseksi.
Myös maankäytön suunnittelussa
muodostuvien hulevesien laatu tulisi
arvioida samoin kuin hulevesien mahdollinen haitallisuus suhteessa alueen
muihin kuormittajiin ja ympäristön
herkkyyteen. Tällöin pystytään tarvittaessa varautumaan lieventävien toimenpiteiden suunnitteluun.
Hulevesien laadusta tarvitaan lisää
tutkimustietoa. Samoin tarvitaan lisätietoja hulevesien käsittelymenetelmien soveltuvuudesta ja niiden
kustannustehokkuudesta.
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Paras käyttökelpoinen tekniikka
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla
Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden BAT-selvityksen taustalla on pyrkimys yhtenäistää ympäristölupakäytäntöjä ja edistää ympäristönsuojelua. Ympäristöluvan hakijat voivat käyttää selvitystä apuna
parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioimisessa, ja lupaviranomaisille se toimii tukena lupaehtoja
määritettäessä.

JYRKI LAITINEN
johtava asiantuntija, Suomen ympäristökeskus
E-mail: jyrki.laitinen@ymparisto.fi

H

ankkeen alussa lähetettiin valituille vesi- ja viemärilaitoksille kysely, jonka avulla kartoitettiin jätevedenpuhdistamoiden prosesseja ja toimintaa. Puhdistamot
pyrittiin valitsemaan siten, että niiden sijainti ja prosessityypit vaihtelivat. Työn lopputulos antaakin kattavan kuvan
Suomessa käytössä olevista yhdyskuntien jätevesienpuhdistusmenetelmistä ja puhdistustasoista, joihin näillä tekniikoilla päästään. Lisäksi selvitys tarjoaa pohjatietoa vesistöjen tilasta, jätevesien kuormituksesta, yhdyskuntajäteveden puhdistukseen liittyvistä laeista ja tulevaisuudessa kehittyvistä
tekniikoista, joista on käytännön kokemuksia, mutta jotka
eivät ole vielä vakiintuneet käyttöön. Selvitykseen sisältyvät
myös BAT-asiakirjoihin oleellisena osana kuuluvat BAT-päätelmät, jotka on muokattu asiantuntijoista koostuvan työryhmän ehdotusten pohjalta.
Selvityksestä on hyötyä suunnittelijoille, ympäristöviranomaisille ja vesihuoltolaitosten henkilökunnalle uusien laitosten suunnittelun ja vanhojen saneerauksen sekä ympäristölupaprosessin aikana. Tarkoituksena on tehostaa yhdyskuntajätevesipuhdistamoiden ympäristölupien käsittelyä ja
parantaa lupamääräysten ennakoitavuutta.

BAT EU-säädöksissä

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan taustalla on IPPC-direktiivi (2008/1/EY), joka on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Direktiivi
on sisällytetty vuonna 2010 voimaan tulleeseen teollisuuden päästöjä koskevaan IE-direktiiviin (75/2010/EY), jonka myötä BAT-vertailuasiakirjojen (BREF) sisältämät BATpäätelmät ja niiden määrittelemät päästötasot tulevat sito-

JENNI NIEMINEN
tutkimusinsinööri, Suomen ympäristökeskus
E-mail: jenni.nieminen@ymparisto.fi

viksi. IE-direktiiviä sovelletaan kuitenkin vain määritellyillä
toimialoilla, joiden ulkopuolelle yhdyskuntajätevesien puhdistus jää, ja siten tässä projektissa laadittu yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden BAT on niin sanottu kansallinen
BAT-selvitys, jossa esitetyt tulokset eivät ole sitovia raja-arvoja. Kansallisten BAT-selvitysten tarkoitus on kuitenkin sama
kuin varsinaisissa BAT-asiakirjoissa: edistää ympäristönsuojelua ja yhtenäistää ympäristölupakäytäntöjä.

BAT ympäristölupahakemuksissa

Kansallisessa lainsäädännössä IPPC-direktiivi on pantu täytäntöön ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Yksi ympäristönsuojelulain yleisistä periaatteista on parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, jonka mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tulee olla ympäristölupa, jonka lupamääräysten tulee perustua parhaaseen
käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksiä annettaessa
otetaan lisäksi huomioon paikalliset olosuhteet sekä tekniset
ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa ympäristöhaittoja
vähentäviä toimenpiteitä.
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan roolista ympäristöluvan hakuprosessissa on säädetty tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksessa. Asetuksessa määrätään, että toiminnanharjoittajan tulee sisällyttää lupahakemukseen arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa toiminnassa. Yhdyskuntajätevesien käsittelyn osalta merkittävimpiä arvioitavia tekijöitä ovat muodostuvien päästöjen laatu, määrä
ja vaikutus, energian käytön tehokkuus, toimintaan liittyvien
riskien ja onnettomuusvaarojen ennaltaehkäisy sekä toiminnan kaikki vaikutukset ympäristöön.
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Kartoitus ja sen tuloksia
Hankkeen alussa tehtyyn kyselyyn valittiin 56 puhdistamoa ja
ne lajiteltiin virtaaman perusteella kolmeen luokkaan: suuret
(Q > 10 000 m³/d), keskisuuret (1 000 < Q < 10 000 m³/d)
ja pienet laitokset (Q < 1 000 m³/d). Suuria laitoksia oli kyselyssä mukana 20, keskisuuria 23 ja pieniä 13. Laitokset ovat
maantieteellisesti jakautuneet ympäri Suomea. Kyselyssä saatiin tietoa laitosten prosesseista, lupaehdoista ja niiden täyttymisestä ja tarkkailutuloksista sisältäen tiedot tulevan ja lähtevän veden laadusta. Myöhemmin kyselyä täydennettiin pyytämällä tiedot laitosten investointi- ja käyttökustannuksista.
Tarkastellut laitokset ovat pääosin biologis-kemiallisia aktiivilietelaitoksia. Jälkikäsittelyprosesseja oli käytössä kaikkien kokoluokkien puhdistamoilla. Yhteenvetona puhdistusprosesseista voidaan todeta:
•

Kaikilla laitoksilla on välppä

•

Hiekanerotus puuttuu vain kaikkein pienimmiltä
laitoksilta. Yleensä hiekanerotus on ilmastettu.

•

Esi-ilmastus tai ilmastettu hiekanerotus löytyy
suurimmalta osalta laitoksia.

•

Esiselkeytys on kaikilla suurilla puhdistamoilla, mutta
kolmasosalla keskisuuria laitoksia ja miltei kaikilla
pienillä sitä ei ole.

Taulukko 1. Puhdistetun veden arvoja, joihin yltävät kaikki
ja 90 prosenttia puhdistamoista.
Parametri,
aineiston
mediaani

Suuret
100 %
90 %
mg/l
mg/l

Keskisuuret
100 %
90 %
mg/l
mg/l

Pienet
100 %
90 %
mg/l
mg/l

BOD7

11

8

14

10

14

8,9

Ptot

0,40

0,33

0,50

0,38

0,90

0,67

Ntot

60

54

80

58

60

49

Kiintoaine

14

11

16

13

20

17

• Biologisena osana on kahdella laitoksella biologinen
suodatin (N+DN), yhdellä bioroottori ja lopuilla
aktiiviliete. Jälkiselkeytys on kaikilla muilla, paitsi
laitoksilla, joilla on biologiset suodattimet.
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• Jälkikäsittelyprosesseina on käytössä flotaatio,
loppuselkeytys, hiekkasuodatus ja biologinen
denitrifioiva suodatin.

Kuva 1. Kokonaisfosforin pitoisuus käsitellyssä jätevedessä
eri kokoluokissa.

Kerätystä aineistosta tehtiin aluksi kuvaajat puhdistustuloksen suhteesta tila- ja pintakuormaan. Puhdistustulosten
saavutettavuutta ja eroja puhdistamoiden toiminnassa arvioitiin summakäyrien avulla, joita varten puhdistamot eroteltiin eri luokkiin kokonsa, mahdollisen jälkikäsittelyn ja
typenpoistovaatimusten perusteella. Esimerkkinä kuvassa 1
on esitetty kokonaisfosforin pitoisuus käsitellyssä jätevedessä eri kokoluokissa.
Aineiston käsittelyn pohjalta on haettu toimivuutta ja tehokkuutta selittäviä tekijöitä ja ratkaisuja hyvän puhdistustuloksen varmistamiseksi ja riskien pienentämiseksi. Aineistosta
voidaan todeta, että puhdistamot toimivat hyvin ja täyttävät
ympäristöluvan ehdot. Taulukossa 1 on esitetty puhdistetun jäteveden ne mediaaniarvot, johon 100 ja 90 prosenttia
puhdistamoista yltää. Taulukon arvoja ei ole eroteltu muuten
kuin kokoluokan mukaan.
Eroavaisuuksia laitosten välillä löytyy energiatehokkuudessa, kemikaalien käytössä ja käyttökustannuksissa. Energiatehokkuudessa määräävänä tekijänä on laitoksen koko; suuret laitokset toimivat energiatehokkaammin

puhdistettua BOD- tai OCP-yksikköä kohti. Myös käyttökustannuksissa suuruuden ekonomia on määräävä tekijä.
Kemikaalien käytössä on eroja puhdistusprosessien ja jäteveden koostumuksen mukaan.

BAT-päätelmät

BAT-päätelmät pohjautuvat käsiteltyyn aineistoon ja analyyseihin, sekä vesihuoltoalan asiantuntijoista koostuvan työryhmän ehdotuksiin. Ehdotukset muokattiin työryhmän näkemysten ja kokemusten perusteella BAT-päätelmiksi. Tätä
artikkelia kirjoitettaessa työ on kesken eikä lopullista versiota
päätelmistä ole vielä tehty.
Yhteenvetona voidaan todeta merkittävimpiä sisältöjä,
joita päätelmissä tulee olemaan:
•

Prosessiosittainen tarkastelu: eri yksikköprosessien
välttämättömyys, kahdentaminen ja varalaitteistot

• Suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten mitoituksen
riittävyys ja toimiva lietekierto
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• Käytön ja ylläpidon hyviä käytäntöjä
• Automaation hyödyntäminen
toimintavarmuuden lisäämiseksi ja riskien
vähentämiseksi
• Päästöjen seurannan ja päästölaskelmien
luotettavuus
• Energiatehokkuuden ottaminen huomioon
suunnittelussa, käytössä ja ylläpidossa sekä
sähkönsaannin turvaaminen
• Kemikaaliannostuksen ja ilmastuksen optimointi:
riittävästi, mutta ei tuhlaillen.
Päätelmät annetaan yleisluontoisina, mutta samalla
voidaan antaa täsmennyksiä, joilla puhdistamon kokoluokka ja teknistaloudellisuus otetaan huomioon.
Tässä BAT-selvityksessä päätelmät eivät sisällä tarkkaan
määrättyjä päästörajoja, vaan on haettu vaihteluvälejä,
joiden tasolle parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla
voidaan päästä. Suomessa toimivat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot täyttävät lähes poikkeuksetta ympäristölupien ehdot, joten BAT-päätelmissä on keskitytty
tarkastelemaan sellaisia käytäntöjä ja tapoja, joilla päästään hyviin tuloksiin energiatehokkaasti ja taloudellisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon käyttövarmuus
ja riskien minimointi.

Labkotec

BAT tarkoittaa
”mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä,
teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia
tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan
suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä.” [YLS (86/2000)]

Yhteenveto

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden BAT-selvitys
tehtiin Suomen ympäristökeskuksen johdolla asiantuntijatyöryhmän toimesta. Selvityksessä kerätystä aineistosta tehtyjä analyyseja tarkasteltiin työryhmässä ja
niiden sekä asiantuntijoiden näkemysten ja kokemusten perusteella muokattiin varsinaiset BAT-päätelmät.
Päätelmät on tehty ennen kaikkea helpottamaan ja ohjaamaan lupaviranomaisten ja suunnittelijoiden työtä.
Raportissa on kattava katsaus suomalaiseen jätevesien
käsittelyyn sekä näkemyksiä parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltamiseen niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessakin.
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Haastattelututkimuksen tuloksia

Jätevedenpuhdistamot –
suunnittelu, toteutus, toiminta

Mitkä tekijät vaikuttavat jätevedenpuhdistamohankkeen onnistumiseen? Miten laitosten käytettävyys
otetaan huomioon suunnittelussa ja miten hankkeissa hyödynnetään käyttöhenkilökunnan kokemusta?
Tutkimuksen päätavoitteena oli koota hyviä suunnittelukäytäntöjä ja selvittää, miten suunnitteluratkaisut vaikuttavat jätevedenpuhdistamoiden käyttöön ja toimintaan.

T

HEIDI EKHOLM
dipl.ins., Aalto-yliopisto
E-mail: heidi.ekholm@gmail.com
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utkimuksessa ”Jätevedenpuhdistamot – suunnittelu, toteutus, toiminta” haastateltiin syksyn 2012 aikana kymmentä jätevedenpuhdistamon johtohenkilöä ja käyttöhenkilökuntaa sekä kolmen suunnittelutoimiston vesihuollon suunnittelijoita.
Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jossa ei ole ennalta määrättyjä kysymyksiä vaan teemoja, joista haastattelussa keskustellaan. Laitosten haastatteluteemat liittyivät laitosten suunnitteluttamis- ja toteutushankkeeseen sekä laitoksen käyttöön. Suunnittelijoiden
haastatteluteemat käsittelivät suunnitteluprosessia ja suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen teema-aineistoja syvennettiin edelleen
vesihuoltolaitosten ja suunnittelijoiden yhteisessä seminaarissa.
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Suunnitteluttaminen
Jätevedenpuhdistamojen
tarve suunnitteluttamiseen
syntyy yleensä uuden ymPäätehtävät
Osapuoli
Rooli
päristöluvan tiukemmista lupamääräyksistä, joiden
mukaista puhdistustulosSopimusasiat
ta ei pystytä saavuttamaan
Päätöksentekoja
LisätyöͲ jasopimusmuutokset
ilman prosessimuutoksia,
organisointi
Työmaantoimitustenpuheenjohtaja
laajennuksia tai saneeraukLaitos
Kokonaisaikataulunvalvonta
sia. Osalla haastatelluista
Hankinnat
vesihuoltolaitoksista pääTilaaja
Vastaahankkimistaansuunnitelmista
tettiin rakentaa täysin uusi
Lakivelvoitteet
jätevedenpuhdistamo, kosVakuudet
Maksuerät
ka vanha oli rakenteellisesti
ja teknisesti huonokuntoiProjektisuunnitelma
nen. Suunnitteluttamistarve
Tarjouspyynnötjavertailu
saattoi syntyä myös viemäHankintamenettelynsuunnittelu
AvustaatarjouspyyntöͲ ja
röintialueen laajenemisesta
Projektinjohto
Valvoja
urakkavaiheessa
tai keskuspuhdistamohankEsityksetmaksueristä jalisätöiden
keesta.
tilaamisesta
Suunnittelijat painottiSopimusongelmienselvittäminen
vat haastatteluissa, että hySuunnitelmat,vaihtoehtoratkaisut
vän suunnitteluhankkeen
UrakkaͲasiakirjat
Suunnittelu
Suunnittelija
perustana on hyvin määRakentamisenaikainensuunnittelu,
ritelty tarjouspyyntö, jossa
tarkastuksetjaloppukuvat
on yksiselitteiset tarjousten
pisteytys- ja vertailuperusteet. Ilman hankkeen perusteellista valmistelemista hankkeelta puuttuu selkeät tavoitteet ja kriteerit. Kuva 1. Suunnitteluprojektin eri osapuolten roolit ja päätehtävät.
Vesihuoltolaitosten on tiedettävä, mitä tahtovat ja se
on kirjattava tarjouspyyntöön tai käsiteltävä hankkeen aloinittelulla voidaan vähentää urakkavaiheen muutostarpeita.
tusvaiheessa. Haastatteluissa mainittiin suunnitteluhankErityisesti huolellisella yleissuunnittelulla saadaan toteutuskeen prosessisuunnittelun lähtökohdaksi kiristyvät ympärisvaiheen suunnittelu sujuvammaksi. Tutkimushankkeen setöluvan lupamääräykset. Muut vaatimukset laitossuunnitteminaarissa (14.11.2012) keskusteltiin, että esimerkiksi tilulle olivat lähinnä laite- ja prosessiteknisiä ominaisuuksia.
lankäytön, sijainnin tai jäteveden laadun osalta haastavissa
Vain muutamat vesihuoltolaitokset mainitsivat, että heillä oli
kohteissa olisi perusteltua laatia päätöksenteon tueksi kaksi
hankkeen alusta lähtien yhtenä kriteerinä huollon ja kunnosyleissuunnitelmaa. Seminaarissa esitettiin myös yleissuunnitsapidon tarpeet sekä laitostilojen viihtyvyys.
telun ja toteutussuunnitteluun väliin konseptisuunnittelua,
Nykyinen hintakilpailuun painottuva suunnitteluttamisjossa keskityttäisiin käsittelemään jätevedenpuhdistamon toikäytäntö aiheuttaa haastattelutulosten mukaan ristiriidan.
minnan ja käytön kannalta tärkeitä teemoja kuten instruSuunnittelijoiden mukaan suunnittelubudjetti riittää toteutmentointi, työturvallisuus tai valaistus.
tamaan urakka-asiakirjatason suunnitelmat, joilla voidaan
Useilla vesihuoltolaitoksilla iso laitoshanke toteutuu hypyytää urakkatarjoukset urakoitsijoilta. Vesihuoltolaitokset
vin harvoin, joten ison hankkeen suunnitteluttaminen on
haluaisivat kuitenkin yksityiskohtaisempia suunnitelmia, ja
johdolle usein uusi tilanne. Hankkeen valmisteluvaiheessa
että suunnittelijat perehtyisivät suunnittelukohteeseen paivesihuoltolaitosten on kartoitettava johdon ja henkilökunkan päällä useita kertoja hankkeen aikana. Toisaalta suunnitnan osaaminen, resurssit ja ajankäyttö tulevaa laitoshankettelijat painottivat, että heidän työnsä on asiakaspalvelutyötä,
ta ajatellen. Onnistuneessa hankkeessa on riittävästi aikaa ja
joten tilaaja voi itse vaikuttaa haluamiinsa suunnitelmiin, jos
osaamista ison hankkeen johtamiseen ja eri suunnittelualoovat valmiita maksamaan lisätyöstä. Haastatteluiden perusjen ratkaisujen kommentointiin, ja päätöksenteko on sujuteella havaittiin, että suunnitteluvaiheeseen panostaminen livaa. Osa haastatelluista vesihuoltolaitoksista koki, että heillä
sää vesihuoltolaitoksella tyytyväisyyttä lopputulokseen ja väei ole riittävästi aikaa ja eri alojen osaamista, joten he olihentää urakkavaiheen muutostöitä. Suunnittelukustannusten
vat palkanneet lisäresursseja laadunvalvontaan tai projektin
osuus koko hankkeesta on pieni, mutta onnistuneella suunjohtoon ja koordinointiin. Ainoastaan yhdessä haastattelussa
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myönnettiin, että heidän olisi pitänyt palkata lisäapua, koska omat resurssit eivät olleet riittävät. Osalla vesihuoltolaitoksista oli hyvin ammattimainen tapa suunnitteluttaa isoja
hankkeita, koska henkilökunnalla oli aikaisempaa työkokemusta projektityöskentelystä, suunnittelusta tai urakoinnista. Muutamissa suunnitteluhankkeissa oli mukana myös
jätevedenpuhdistamon työnjohtajia tai käyttöhenkilökuntaa. Näillä laitoksilla käyttöhenkilökunta oli haastattelujen
perusteella tyytyväisempi toteutettuihin suunnitteluratkaisuihin kuin laitoksilla, joilla suunnittelussa oli mukana vain
laitoksen johtoa.

Hyviä projektikäytäntöjä

Hyvät projektikäytännöt ovat periaatteessa itsestäänselvyyksiä, mutta syystä tai toisesta ne eivät toteudu. Syynä voi olla
se, että projektin alussa oletetaan, että eri osapuolet tietävät
kuinka toimitaan, eikä projektikäytännöistä keskustella riittävästi. Projektin alussa on sovittava tiedonkulusta, projektijohdosta, eri osapuolten rooleista ja tehtävistä, kokouskäytännöistä ja laadunvarmistuksesta.
Vesihuoltolaitoksella ja suunnittelijoilla on ydinprojektiryhmä, joka osallistuu suunnittelukokouksiin. Kokouksien
jälkeen molempien osapuolten olisi keskusteltava omassa
organisaatiossa oman ”taustaryhmänsä” eli käyttöhenkilökunnan ja suunnitteluryhmän kanssa suunnittelukokousten
asioista. Ongelmaksi koettiin, miten saadaan tieto kulkemaan käyttäjille. Ratkaisuna tälle voi olla käyttöhenkilökunnan mukana olo suunnitteluryhmässä sekä suunnittelijan ja
käyttäjien väliset keskustelut. Suunnitteluhankkeisiin osallistui vesihuoltolaitokselta yleensä vain johto, muutamassa tapauksessa jätevedenpuhdistamon esimiehet, ja yhdessä tapauksessa käyttöhenkilökunta osallistui suunnitelmien
kommentointiin.
Suunnitteluhankkeen alussa on määritettävä hankkeen
eri osapuolten roolit ja tehtävät. Kuvassa 1 on esitetty laitoshankkeen eri osapuolet sekä missä roolissa he toimivat
ja mitä tehtäviä heillä on suunnittelu- ja urakkavaiheessa.
Urakoitsijat ja laitetoimittajat eivät olleet mukana haastattelututkimuksessa, joten heidän osuuttaan ei ole käsitelty.
Hankkeen etenemisen kannalta oikea-aikainen päätöksenteko takaa, että hanke etenee aikataulussa. Päätöksenteon tueksi hankkeen johtaja tarvitsee ratkaisuille hyvät perustelut,
joten suunnittelijoiden on osattava perustella suunnitteluratkaisut. Jos hankkeen päätöksenteko on hidasta tai hankkeesta
puuttuu määrätietoinen johtaja, saattaa hankkeen eteneminen hidastua ja johtaa loppuvaiheessa kiireeseen tai epäolennaisten asioiden käsittelyyn.
Laadunvarmistus kuuluu hankkeessa sekä suunnittelijalle että vesihuoltolaitokselle. Eri yritysten suunnittelijat
esittivät samoja laadunvarmistustapoja: yrityksen laatujärjestelmän mukainen toiminta, eri suunnittelualojen putkistojen törmäystarkastelu, 3D-suunnittelu ja suunnitelmien
tarkistuttaminen kollegoilla. Kaikilla vesihuoltolaitoksilla ei
ollut osaamista tarkistaa kaikkien eri alojen suunnitelmia.
Laadunvarmistukseen ja suunnitelmien tarkistukseen hankittiin lisäapua, mutta joissakin tapauksissa luotettiin suunnittelijan laadunvarmistukseen.
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Yhdellä vesihuoltolaitoksella oli haastattelujen mukaan tapana järjestää isojen suunnitteluhankkeiden lopuksi päätöspalaveri, johon kutsutaan suunnittelijat, urakoitsijat ja tarvittaessa laitetoimittajat. Kokouksen tarkoituksena on käydä
läpi koko hanke ja keskustella, miten hanke onnistui. Näissä
palavereissa vesihuoltolaitoksella, suunnittelijalla ja urakoitsijalla on mahdollisuus oppia ja saada uusia näkökulmia tuleviin hankkeisiin.

Jätevedenpuhdistamoiden käytettävyys

Kaikki tutkimuksessa mukana olevat jätevedenpuhdistamot
ovat prosessiteknisesti hyviä ja prosessi- ja automaatiosuunnittelua pidettiin onnistuneena. Sen sijaan useat laitokset kokivat, että suunnittelussa ei ollut otettu huomioon riittävästi
käytettävyyttä erityisesti huollon ja kunnossapidon osalta.
Useimmat ongelmat jätevedenpuhdistamoilla liittyvät laitteiden ja nostimien sijoitukseen, ahtaisiin laitetiloihin, huoltotasojen suunnitteluun, ja siihen, että putkistoissa ei ole riittävästi huuhteluyhteitä ja -venttiilejä. Käyttöhenkilökunta
kommentoi myös laitostilojen puhtaanapitomahdollisuuksia, jotka toisinaan olivat heikot johtuen vesipisteiden ja viemärikaivojen puutteesta sekä vääränlaisista lattiakaadoista
tai lattiaratkaisuista. Vesihuoltolaitokset, joilla käytön edustus oli ollut aktiivisesti mukana suunnittelussa, olivat tyytyväisimpiä jätevedenpuhdistamoiden käytettävyyteen. Mikäli
käytettävyys on yksi suunnittelukriteeri, olisi jätevedenpuhdistuksen johdon hyvä hyödyntää käyttöhenkilökunnan kokemuksia suunnittelussa. Hyvä käytettävyys tuo vesihuoltolaitokselle pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä, koska huolto- ja kunnossapitotyöt helpottuvat: työt tulevat tehdyksi aikataulun mukaisesti eikä niihin kulu kohtuuttomasti aikaa.
Lisäksi muutostyöt laitostiloissa on helpompi toteuttaa.
Tutkimuksen mukaan suunnittelijan ei tarvitse olla käytön asiantuntija, vaan käytettävyys saadaan mukaan
suunnitelmiin yhteistyössä käyttöhenkilökunnan kanssa.
Tutkimushankkeen aikana esitettiin, että suunnittelupalavereissa voisi olla käytettävyyskatselmuksia, joissa suunnittelija
esittelisi ratkaisut käyttöhenkilökunnalle. Suunnittelijat saavat käytännön näkemystä toimimalla urakkavaiheen valvojina ja tällöin heidän olisi arvioitava suunnitteluratkaisut myös
käytön näkökulmasta. Eräs haastateltava sanoi, että ”laitos on
valvojansa näköinen”, joten valvojan ammattitaidolla on suuri merkitys jätevedenpuhdistamoiden toteutukseen ja miten
hyvin käytettävyys on huomioitu.

Lopuksi

Laitoshankkeiden etenemistä aikataulussaan edistää huolellinen
valmistelu, riittävän ajan ja resurssien varaaminen suunnitteluun
ja oikea-aikainen päätöksenteko. Jätevedenpuhdistamoiden rakennuttaminen ja operointi vaatii monipuolista osaamista aina suunnittelun hankinnasta laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon asti. Suunnittelijan ja vesihuoltolaitoksen yhteistyöllä
yhdistetään käyttäjien käytettävyystieto sekä suunnittelijoiden
kokemus muilta laitoksilta. Lisäämällä vuorovaikutukseen vielä urakoitsija ja laitetoimittaja kehitetään monipuolista tietämystä jätevedenpuhdistamoiden pitkäaikaiselle, lupamääräykset täyttävälle ja tehokkaalle käytölle.
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GRUNDFOS �

VEDENKÄYTTÄJÄN KAVERI
MUKANA YHDYSKUNTATEKNIIKAN NÄYTTELYSSÄ 15.�16.5.

Grundfos 1/1

Kaikki, mitä vesilaitos tarvitsee
Grundfosin laadukkaista tuotteistamme löydät kiertovesipumput, uusimman digitaalisen teknologian annostelupumput,
erilaisiin tarpeisiin soveltuvat kustannustehokkaat jäte- ja
harmaavesipumput, monipuoliset teollisuuspumput, räätälöitävät pumppaamoratkaisut sekä vesihuolto-osaamisen.

Asiakasystävällisessä palvelukokonaisuudessamme yhdistyvät
vuosikymmenten kokemus, uusin huipputeknologia ja koko
Suomen kattava huoltopalvelu. Tarjoamme energiatehokkaita
ratkaisuja kiinteistöille, talo- ja kunnallisteknisiin tarpeisiin sekä
teollisuuden käyttöön.

Tule tutustumaan osastoomme Yhdyskuntatekniikan
näyttelyyn Jyväskylän Paviljongissa 15.–16.5.!
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Vanhankaupunginkoski kuohuu
Vantaanjoella ennätyksellisten
talvisateiden jäljiltä 21.12.2011.
Kuva Aninka Urho

Jätevesipäästöjä torjutaan
Vantaanjoella vesilaitosten
yhteistyönä
Suomen tiheimmin asutulla seudulla vesilaitosten yhteisessä hankkeessa on laadittu strategia jätevesipäästöjen torjumiseksi. Jätevedenpumppaamoiden varustelua, käyttöä ja huoltoa on tarkasteltu siitä näkökulmasta, että ylivuodoista on päästävä eroon. Työssä on myös ideoitu uudenlaisia keinoja ylivuotojen hallintaan. Lisäksi työssä kehitetään sidosryhmäyhteistyötä ja viestintää.

ANINKA URHO
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
kuntayhtymä HSY
E-mail: aninka.urho@hsy.fi
Kirjoittaja toimii projektikoordinaattorina
Vantaanjoen jätevesipäästöjen
hallintahankkeessa.
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V

antaanjoki haaroineen ja sivupuroineen on merkittävä virkistyskohde Suomen tiheimmin asutulla alueella. Uhanalaisiksi luokitellut meritaimen ja lohi kutevat
Vantaanjoen vesistössä, ja niiden kannat ovat elpymässä vähitellen. Puhdistamattoman jäteveden pääsy jokeen voi vaarantaa akuuttitilanteissa arvokalakannan tai niiden ravinnokseen
käyttämät pohjaeläimet, sillä puhdistamaton jätevesi kuluttaa vesistössä happea. Vantaanjoella on myös uimarantoja ja
joen vettä käytetään puutarhapalstoilla kasteluun, joten ylivuodot aiheuttavat myös hygieenistä haittaa.
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Jätevesiylivuodot ovat olleet laajasti esillä sanomalehtiotsikoissa Vantaanjoen valuma-alueella. Myös vesihuoltolaitosten henkilöstö on joutunut arvostelun kohteeksi. Ylivuoto
on yksi verkoston suunnittelun perusratkaisuista poikkeuksellisten tilanteiden varalta suojaamaan rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjä.
Aiemmin tavanomainen toimintatapa ei ole enää nykyisessä laajuudessa yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. Suuntaus
on nähtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, sekä lainsäätäjän, viranomaisten että kansalaisjärjestöjen taholta. Suomessa ja erityisesti Vantaanjoella jätevesiylivuotoja
pitää esillä Virtavesien hoitoyhdistys (http://www.virtavesi.
com/), Iso-Britanniassa esimerkiksi aihepiiriin erikoistunut
Surfers Against Sewage (http://www.sas.org.uk/). Euroopan
Komissio tuomitsi viime syksynä Iso-Britannian ja PohjoisWalesin sekaviemäriylivuotojen vuoksi sakkoihin (Judgement
Of The Court 2012). Kotimaassa vesihuoltoa ja hulevesien
johtamista koskeva lakiluonnos suhtautuu kriittisesti huleveden jätevesiviemäriin johtamiseen. (Hallituksen esitys eduskunnalle vesihuoltolainsäädännön muuttamiseksi, 2013. s.
53). Esimerkkinä lupaviranomaisten asenteen kiristymisestä
on Uudenkaupungin Häpönniemen jätevedenpuhdistamon
ympäristölupa viime syksyltä, joka edellyttää että viemäriverkoston ylivuodot voidaan käsitellä niin, ettei niistä aiheudu
haittaa ja että niiden määrä pystytään selvittämään.
Samaan aikaan ylivuotojen riskin odotetaan kasvavan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttama sateisuuden ja yksittäisten
rankkasateiden intensiteetin kasvu sekä jätevesiverkostojen
ikääntyminen saattavat viemärijärjestelmän kapasiteettinsa
äärirajoille entistä useammin. Lisäksi huleveden osuuden kasvu viemärivedessä haittaa jätevedenpuhdistamojen toimintaa
yhtäältä liiallisen hydraulisen kuorman vuoksi ja toisaalta
heikentäen biologisen puhdistuksen tehoa viilentämällä jäteveden lämpötilaa.
Ylivuoto-ongelman ratkaiseminen ei ole yksinomaan vesihuollon ammattilaisten käsissä. Suuren luokan verkostosaneerausinvestoinnit ja koko jätevesijärjestelmän kapasiteetin nostamiseen tähtäävät investoinnit edellyttävät kunnallisissa vesihuoltolaitoksissa myös poliittista tahtoa.
Hulevesien hallinta siten, etteivät ne pääse kuormittamaan jätevesiverkkoa edellyttää useiden kunnallisten toimijoiden välistä yhteistyötä alueiden kaavoituksesta lähtien.
Myös kiinteistöiltä viemäriin johdettavien hulevesien selvittäminen ja poisohjaaminen edellyttävät yhteistoimia kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistönomistajan kanssa.
HSY otti vuonna 2011 tavoitteekseen kehittää Vantaajoen
jätevesipäästöjen hallintaa yhdessä muiden vesilaitosten kanssa. Työ käynnistettiin laatimalla esiselvitys, hankesuunnitelma ja rahoitushakemus hankkeelle, jonka tarkoituksena on
vähentää Vantaanjoen jätevesiylivuotoja. Mukaan hankkeeseen lähtivät Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys sekä kaikki ne Vantaanjoen valuma-alueella sijaitsevat kunnalliset vesihuoltolaitokset, joilla on kunnallista jätevesiverkostoa valuma-alueella: Tuusula, Kerava, Järvenpää,
Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi sekä Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä. HSY koordinoi
hanketta ja rahoittajina ovat Uudenmaan liitto ja Suomen

Vesilaitosyhdistys. Hankkeen kesto on kaksi vuotta (2012–
2013) ja budjetti 170 000 euroa. Hanke koostuu useista osahankkeista, joista keskeisimmistä kerrotaan alla.

Vesilaitosten yhteinen visio:
”Puhdistamattoman jäteveden päästöt
vesistöön loppuvat”

Työ käynnistettiin vesilaitosten yhteisen vision ja strategian
muotoilulla. Visioksi muotoiltiin: ”Puhdistamattoman jäteveden päästöt vesistöön loppuvat”. Strategia jaoteltiin kolmeen teemaan: 1) luotettavat pumppaamot, 2) kunnoltaan
ja kapasiteetiltaan riittävä verkosto ja 3) hulevesien vähentäminen jätevesiviemärissä.
Strategiassa esitetään näihin teemoihin ryhmiteltyinä toimenpiteitä, joilla voidaan torjua ylivuotoja.
Jätevedenpumppaamoiden luotettava toiminta on tärkein
keino estää vaikutuksiltaan kaikkein haitallisimpia, ns. kuivan kauden ylivuotoja. Tähän teemaan paneuduttiin hankkeessa syvällisemminkin määrittelemällä parhaat menettelytavat pumppaamoilla (ks. jäljempänä).
Jätevesiverkostojen mallintaminen ja mallin aktiivinen
hyödyntäminen kirjattiin strategiassa keskeiseksi työkaluksi
viemäriverkon riittävän kunnon ja kapasiteetin ylläpitämiseksi. Myös tulevaisuuden ratkaisuja hahmoteltiin. Näitä voisivat olla esimerkiksi ylivuodon ohjaaminen vesistön sijasta
tarkoitukseen soveltuvaan maapainanteeseen tai vettä läpäisemättömään suureen säkkiin. Ylivirtaamakauden vesimäärien
hallitsemiseksi ehdotettiin pumppaamon imusäiliön kokonaistilavuuden kasvattamista tekemällä siitä suppilon muotoinen (ks. kuva alla). Normaaliolosuhteissa operointi onnistuisi kapeassa alaosassa, ja sulamiskaudella tai rankkasateen
yhteydessä veden pinta voisi nousta laajempaan yläosaan.

Suppilon mallinen pumppaamon imusäiliö
suurten virtaamavaihtelujen hallintaan.

Huleveden torjunta jätevesiverkossa edellyttää kiinteistönomistajien ohjausta, sekaviemäröinnin muuttamista erillisviemäröinniksi tai huleveden viivyttämistä ennen sen pääsyä
sekaviemäriverkkoon siellä missä erillisverkon rakentaminen
ei ole teknis-taloudellisesti mahdollista.
Konsulttityö strategian kustannusvaikutusten arvioimiseksi on käynnissä. Strategia on tarkoitus viimeistellä kustannustiedon pohjalta niin, että hankkeet voidaan aikatauluttaa.
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Parhaat käytännöt pumppaamoilla
Parhaita käytäntöjä pumppaamoihin liittyen tarkasteltiin
kahtena eri kokonaisuutena: 1) pumppaamoiden varusteet
sekä 2) pumppaamoiden huolto ja käyttö. Työn lähtökohtana
oli hankkeen ohjausryhmän määrittelemä visio ylivuotojen
loppumisesta, ja taloudelliset reunaehdot sivuutettiin ideaaliratkaisuja muotoiltaessa. Työ tehtiin vesilaitosten pumppaamoasiantuntijoiden yhteisissä seminaareissa. Lopputuloksena
syntyi ryhmän yhteinen näkemys ns. mallipumppaamosta
neljässä eri kokoluokassa sekä yhteinen käsitys siitä, mitä
tehtäviä pumppaamoiden tarkastuskäynteihin ja ennakkohuoltoihin tulisi sisällyttää.
Lisäksi työssä pohdittiin pumppaamohälytyksiä, automaatio- ja sähköpäivystyksiä, ja pumppaamoiden asianmukaisen kunnossapidon edellyttämää osaamista ja varaosayhteistyötä laitosten välillä. Työskentelytapana ryhmäkeskustelut koettiin antoisana tapana työstää pumppaamoiden parhaita toimintatapoja. Kokemusten ja tietojen vaihto nähtiin
myös itsessään arvokkaana. Ryhmä sitoutui työhönsä pitkäjänteisesti: pumppaamoiden parhaita toimintatapoja tullaan päivittämään yhteisten tapaamisten yhteydessä jatkossa
vuosittain.
Pumppaamoiden varustelutyössä määriteltiin, että maksimivirtaamiltaan yli 50 l/s pumppaamoille tarvitaan kiinteä
varavoimakone ja pienemmille pumppaamoille riittää varavoimapistoke. Mökkipumppaamoa pidettiin työolosuhdemielessä tavoiteltavimpana ratkaisuna kaikissa kokoluokissa.
Taajuusmuuttaja, ohipumppausyhde ja takaisinvirtauksen
estoventtiili ovat olennaisia varusteita kaikilla pumppaamoilla koosta riippumatta.
Huollon ja käytön toimintatapojen määrittelyssä tuotettiin
lista kohteista, jotka olisi käytävä läpi kaikilla pumppaamoilla tarkistuskäyntien yhteydessä kuukausittain (Taulukko 1).
Ennakkohuoltojen osalta laadittiin vastaava lista vuosittain
tarkistettavista tai huollettavista laitteista.
Taulukko 1. Pumppaamojen tarkastuskäyntien toimenpidelista.
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Tarkistuskäynti
pumppaamolle

1 kk välein,
tarvittaessa useammin

Sähkönkulutus

Tarkistus

Pumppujen käyttötunnit

Tarkistus

Imusäiliö

Rasvalautat ja ylimääräinen materiaali

Paineanturi ja suojaputki

Puhdistus tarvittaessa

Pumppujen koekäyttö

Tuoton tarkistus, pumpun ottama
virta, pumpun käyntiääni

Varavoimakone

Koekäyttö ja polttoainemäärä

Ilmanvaihto ja lämmitys

Aistinvarainen

Hajunpoistoyksikkö

Massojen kunto ja laitteiston toiminta

Pumppaamon kunto

Auran kolhaisut, ilkivalta, lukot jne.

Pumppaamon ympäristö

Vapaa ja roskaton huoltotie,
polttoaine- ja öljyvuodot

Sulkuventtiilien koestus

Tarvittaessa 1-6 kk välein

Pehmeitä keinoja vastakkainasettelun
torjumiseksi
Ylivuotojen torjuntahankkeeseen liittyen Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys järjesti talvella 2013
yhteistapaamisen kalatalouden eri edustajien, ympäristöviranomaisten ja vesihuoltolaitosten kesken. Tilaisuudessa keskusteltiin satunnaisten jätevesipäästöjen vaikutuksesta kalaston elinolosuhteisiin sekä poikkeustilanteiden tiedottamismenettelystä
ja toimenpiteistä ylivuototilanteiden jälkeen. Osallistujat pitivät
tilaisuutta erittäin tarpeellisena ja kutsuttujen listaa kattavana.
Tämän pilotin pohjalta tapaamisia aiotaan järjestää vuosittain ja
kehittää niiden sisältöä osapuolten toiveiden mukaisesti.
Osa viemäriin päätyvistä hulevesistä tulee asuin- ja liikekiinteistöiltä. Syynä voi olla joko virheelliset hulevesiviemäriliitokset jätevesiviemäriin tai huonokuntoiset tonttiviemärit.
Vuoden 2013 aikana Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallintahankkeen puitteissa aiotaan tuottaa kiinteistönomistajille kohdennettu esite, jossa valotetaan kiinteistönomistajan
roolia ylivuotojen torjunnassa ja vesiensuojelussa. Esitettä
voidaan jakaa esimerkiksi vesilaskujen yhteydessä tai kohdennetusti verkostosaneerausalueilla.

Resurssipula jarruttaa työtä

Ylivuotojen torjumiseksi voitaisiin tehdä vesihuoltolaitoksilla paljonkin: verkostojen ja pumppaamoiden saneerauksia, kapasiteetin kasvattamista sekä ennakkohuoltojen ja
määräaikaistarkastusten tehostamista. Merkittävimpiä esteitä toimenpiteille ovat viemäriverkoston kunnon ja kapasiteetin osalta tiedon keräämisen vaikeus, kiinteistönomistajien sitouttaminen, investointirahoituksen riittämättömyys
sekä henkilöstöresurssien vähyys. Sekä ohjausryhmän että
pumppaamoryhmän asialle omistautunut työskentely osoittaa, että motivaatiota ylivuotojen torjumiseen Vantaanjoen
alueella riittää, mutta työkaluja ja resursseja tarvitaan lisää.
Tavoitteena on, että tämän hankkeen lopputuloksena syntyy
jokaiselle vesihuoltolaitokselle aikataulutettu toimenpideohjelma alustavine kustannusarvioineen. Toimenpideohjelman
laitokset voisivat sisällyttää omaan toiminnansuunnitteluunsa ja käyttää sitä myös työkaluna keskusteltaessa asiasta poliittisen ohjauksen vaatimissa tilanteissa.
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Jätevedenpumppaamoiden
ylivuotojen riskiarviointi
paikkatietomenetelmällä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ylläpitää lähes 500 jätevedenpumppaamoa
pääkaupunkiseudulla. Jätevedenpuhdistuksen ympäristölupahakemuksien laadinnan yhteydessä
on tarkasteltu, millaisia ympäristöriskejä jätevedenpumppaamoiden ylivuodot voivat aiheuttaa.

P

LEENA SÄNKIAHO
dipl.ins., asiantuntija
Pöyry Finland Oy
E-mail: leena.sankiaho@poyry.com

umppaamojen riskien tunnistaminen pumppaamokohtaisesti on sangen työlästä - pumppaamoja on paljon, ne ovat kooltaan erikokoisia ja erilaisia riskikohteita on useita. Työtä nopeuttamaan kehitettiin paikkatietoon perustuva menetelmä, jolla voitiin tunnistaa ympäristön
kannalta riskialtteimmat pumppaamot. Työssä määriteltiin
pumppaamoylivuotojen riskien vaikuttavuudet eri kohteille,
arvioitiin päällekkäisten riskien yhteisvaikutusta sekä pumppaamokoon merkitystä riskin suuruuteen. Lopputuloksena
saatiin pumppaamokohtainen riskiarvo.
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Taulukko 1. Pumppaamoiden jakautuminen riskisumman ja pumppaamokoon mukaan sekä niitä vastaavat riskiarvot.

Työssä hyödynnettiin vesilaitoksen pumppaamojen sijainti- ja kokotietoja sekä ympäristöhallinnon, kaupunkien
että maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoja. Analyysi
tehtiin pohjavesialueille, vesistöille, kalastollisesti tärkeille puroille, luonnonsuojelualueille, uimarannoille sekä vedenottamoille, joita käsiteltiin paikkatieto-ohjelmassa eri
tasoina. Tasoille tunnistettiin pumppaamoylivuodon riskin
vaikuttavuus asteikolla 0…4, jossa 0 vastaa merkityksetöntä,
2 kohonnutta ja 4 erittäin vakavaa pilaantumis- tai epidemiariskiä. Paikkatieto-ohjelmalla laadittiin tasoille myös erimittaisia suojavyöhykkeitä, jolloin otettiin huomioon etäisyyden vaikutus riskin suuruuteen. Paikkatieto-ohjelman

leikkaustyökalun avulla pystyttiin tunnistamaan tasoille
sijoittuvat pumppaamot.
Analyysin perusteella voidaan todeta, että 494 pumppaamosta
•

Vain yksi pumppaamo sijaitsee luonnonsuojelualueella.
Luonnonsuojelualueen 100 metrin suoja-alueella
sijaitsee 17 pumppaamoa.

•

Pohjavesialueilla sijaitsee 28 pumppaamoa.

•

Vedenottamoiden 500 metrin suojavyöhykkeillä
sijaitsee 11 pumppaamoa.

Kuva 1. Esimerkki pumppaamojen sijoittumisesta eri tasoille, ja tasojen mahdollisesta päällekkäisyydestä.
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Kuva 2. Jätevesipumppaamoiden riskiarvot painotuksella koko 40 % ja riskisumma 60 %. Kuvassa on nimettyinä
pumppaamot, joiden riskiarvo on yli 60 %.

•

69 pumppaamoa sijaitsee alle 100 metrin päässä sisävesistöstä tai uomasta. Samoin arvokkaiden purojen 100 metrin suoja-alueilla sijaitsee 69 pumppaamoa. 301 pumppaamoa sijaitsee alle 500 metrin säteellä vesistöstä.

• Alle 500 metrin säteellä uimarannasta sijaitsee 25
pumppaamoa.
• 155 pumppaamoa ei sijoitu riskitasoille.
Pumppaamo voi sijoittua useammalle eri tasolle (Kuva 1),
jolloin voidaan olettaa pumppaamokohtaisen riskin vaikuttavuuden kasvavan. Pumppaamoille laskettiin riskisumma,
ja suurimman riskisumman arvon sai pumppaamo, joka sijaitsee sekä pohjavesialueella (vaikuttavuus 2), vedenottamon
suojavyöhykkeellä (vaikuttavuus 2) ja 100 metrin säteellä tärkeäksi kalavesistöksi luokitellusta purosta (vaikuttavuus 2).
Kyseinen pumppaamo on kuitenkin hyvin pieni - mitoitusvirtaamaltaan vain 3 l/s.
Ylivuodosta aiheutuvan haitan oletetaan kasvavan merkittävästi pumppaamokoon kasvaessa, joten analyysis-

sä haluttiin painottaa riskisummaa pumppaamon koolla.
Pumppaamokoot jaettiin neljään kokoluokkaan: megapumppaamojen virtaama on yli 200 l/s (koko 4), suurien 100 l/s
– 200 l/s (koko 3), keskikokoisten 20 – 100 l/s (koko 2) ja
pienten alle 20 l/s (koko 1). Pumppaamojen jakautuminen koon ja riskisumman mukaan on esitetty taulukossa 1.
Samassa taulukossa on esitetty riskiarvo, joka on muodostettu painottamalla pumppaamokokoa 40 prosentilla ja riskisummaa 60 prosentilla. Painotuksessa hyödynnettiin HSY:n
henkilökunnan kokemuksia jätevesiylivuodoista. Oletuksena
oli, että esimerkiksi kooltaan megaluokan pumppaamo riskisummalla 3 vastaa riskiltään pientä pumppaamoa, jonka
riskisumma on 6. Suurimman eli riskiarvon 70 prosenttia
saivat viisi pumppaamoa ja 20 pumppaamoa saivat arvon 60
prosenttia (Kuva 2).
Kehitetty paikkatietoon perustuva menetelmä on nopea ja
kustannustehokas tapa analysoida suuri määrä pumppaamoja ja löytää juuri oikeat pumppaamot, joihin jatkotoimenpiteet kohdistetaan. Esimerkiksi korkean riskiarvon saaneiden
pumppaamoiden sähkönsyöttö tullaan tarkistamaan, jolloin
sähkökatkosten aiheuttama ylivuotoriski pienenee.

Vesitalous 3/2013
VT1303.indd 27

27
2.5.2013 9:59:29

VESIHUOLTO

Kemikaali- ja lääkejäämät
kierrätysravinteissa
– onko syytä huoleen?

SANNA MARTTINEN
FT, erikoistutkija
MTT
E-mail: sanna.marttinen@mtt.fi

KIMMO SUOMINEN
MMT, tutkija
Evira
E-mail: kimmo.suominen@evira.fi

Biojätteitä, puhdistamolietteitä ja erilaisia biohajoavia sivutuotteita jalostetaan biokaasulaitoksissa kierrätysravinteiksi. Niihin voi päätyä muun muassa kotitalouksissa ja teollisuudessa käytettyjen haitallisten kemikaalien jäämiä. Turvallisia lannoitevalmisteita biokaasulaitoksista -hankkeen tulosten
mukaan biokaasulaitosten lopputuotteiden käyttö maataloudessa ei aiheuta välitöntä vaaraa elintarvikkeiden turvallisuudelle. Ympäristön kemikaalikuormituksen pienentämiseksi olisi kuitenkin pyrittävä vähentämään haitallisten kemikaalien ja lääkeaineiden päätymistä jätevesiin ja biojätteisiin.

MARJA LEHTO
FM, vanhempi tutkija
MTT
E-mail: marja.lehto@mtt.fi
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ätevedet, biohajoavat jätteet ja erilaiset sivutuotteet sisältävät arvokkaita ravinteita, kuten fosforia ja typpeä.
Ravinteiden kierrätystä olisi lisättävä, sillä
näin voidaan korvata hupenevia fosforivaroja sekä vähentää väkilannoitetuotannon

energiankulutusta ja päästöjä. Biojätteet
ja biohajoavat sivutuotteet jalostetaan lannoitevalmisteiksi käsittelylaitoksissa, joiden
määrän odotetaan Suomessa kasvavan lähitulevaisuudessa. Viime vuosina erityisesti
biokaasulaitosten määrä on lisääntynyt, sillä
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Taulukko 1. Haitallisia orgaanisia kemikaaleja, niiden ominaisuuksia ja käyttökohteita.
Lyhenne

Yhdiste/yhdisteryhmä

Haitallisuus

Esimerkkejä käyttökohteista ja
päästölähteistä

DEHP

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti

Häiritsee lisääntymistä ja
hormonitoimintaa

Muovit

LAS

Lineaariset alkyylibentseenisulfonaatit

Häiritsee hormonitoimintaa

Pesu- ja puhdistusaineet

NP+NPEO

Nonyylifenolit ja
nonyylifenolietokksylaatit

Häiritsevät hormonitoimintaa
ja aineenvaihduntaa ja aiheuttavat
kehityshäiriöitä

Pesu- ja puhdistusaineet, maalit ja
painovärit ym. tekniset tuotteet1

PAH

Polyaromaattiset hiilivedyt

Syöpävaarallisia, mutageenisia

Öljyt ja muut petrokemian tuotteet,
epätäydellinen palaminen, ruuanvalmistus
(paistaminen, savustus)

PCB

Polyklooratut bifenyylit

Biokertyviä, aiheuttavat kehityshäiriöitä,
syöpävaarallisia

Elektroniikka, maalit, liuottimet1

PCDD/F

Polyklooratut dibenzo-p-dioksiinit ja
furaanit

Biokertyviä, aiheuttavat kehityshäiriöitä,
syöpävaarallisia

Ei valmisteta teollisesti, muodostuu
mm. palamisessa ja metalliteollisuuden
prosesseissa

PFC

Perfluoratut alkyyliyhdisteet

Biokertyviä, aiheuttavat kehityshäiriöitä,
syöpävaarallisia

Tekstiilit, sammutusvaahdot, teollisuusja kuluttajakemikaalit (mm. teflonin
valmistus) 1

PBDE

Polybromatut difenyylieetterit

Aiheuttavat kehityshäiriöitä ja
hermostollisia häiriöitä, häiritsevät
lisääntymistä, syöpävaarallisia

Muovit, elektroniikka, sisustustekstiilit 1

1 Osan aineista käyttö on kielletty tai niiden käyttöä on voimakkaasti rajoitettu

kierrätysravinteiden lisäksi niissä voidaan tuottaa uusiutuvaa
energiaa. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden vähentää maatalouden ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä.
Kierrätyspohjaisten lannoitevalmisteiden käytön lisääntyessä on tärkeä tunnistaa millaisia riskejä raaka-aineista peräisin olevat orgaaniset kemikaalit voivat aiheuttaa elintarvikeketjussa ja muualla ympäristössä. Samalla on kuitenkin
tiedostettava, että lannoitevalmisteiden mukana tuleva kemikaalikuorma on vain osa ihmisen ja ympäristön saamasta
kokonaiskemikaalikuormasta.
Kemikaalien muita reittejä ympäristöön ovat mm. suorat
ilmapäästöt ja niistä muodostuva laskeuma maan pinnalle ja
vesistöihin. Myös teollisuuden, yhdyskuntien tai kaatopaikkojen jätevedenpuhdistamoilta vesistöihin johdettava puhdistettu jätevesi voi edelleen sisältää kemikaalijäämiä.

Haitallisten aineiden lähteet

Biokaasulaitokset käyttävät raaka-aineinaan muun muassa yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden lietettä, yhdyskuntabiojätettä, elintarviketeollisuuden sivutuotteita ja eläinten lantaa.
Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille päätyy haitallisia aineita teollisuuden ja kotitalouksien jätevesien, kaatopaikkavesien ja hulevesien mukana. Esimerkiksi kotitalouksissa harmittomilta tuntuvat aineet, kuten pesukemikaalit, sohvien
palonsuoja-aineet ja vedenpitävien takkien sisältämät aineet
voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle tai ihmisen terveydelle.
Puhdistamolle ne päätyvät esimerkiksi siivous- ja pyykinpesuvesien mukana ja sieltä edelleen lietteen mukana biokaasu-

laitoksille. Lääkeaineita päätyy jätevesiin ulosteiden ja virtsan
mukana sairaaloista ja kotitalouksista. Lisäksi lääkeaineita voi
päätyä jätevesiin, biojätteisiin ja kaatopaikoille, jos vanhat
lääkkeet hävitetään kotitalousjätteen mukana tai huuhtelemalla viemäriin.
Kotitalouksista, yhdyskunnista ja teollisuudesta voi päätyä
haitallisia kemikaaleja biokaasulaitokselle myös biojätteen
mukana. Haitalliset kemikaalit voivat olla peräisin esimerkiksi elektroniikkaromusta, muoveista tai lääkkeistä, jotka
on laitettu biojätteen joukkoon.
Rehun kautta tuotantoeläin voi saada pieniä määriä haitallisia kemikaaleja, joista osa voi päätyä elintarvikkeisiin ja osa elintarviketeollisuuden sivutuotteisiin tai lantaan ja niiden mukana
biokaasulaitokselle. Lantaan päätyy myös osa eläinten lääkinnässä käytetyistä lääkeaineista. Suurin osa muodostuvasta lannasta käytetään sellaisenaan maanparannusaineena pelloilla.

Lainsäädäntö

Suomessa biokaasulaitosten toimintaa ja lopputuotteiden
laatua säätelee lannoitevalmistelainsäädäntö ja eläinperäisten
raaka-aineiden osalta lisäksi EU:n sivutuoteasetus ((EY) N:o
1069/2009). Lopputuotteiden haitallisille orgaanisille kemikaaleille ja lääkeaineille ei ole asetettu raja-arvoja Suomessa
tai koko EU:n tasolla. EU:ssa valmistellaan parhaillaan lannoitevalmisteita koskevien säädösten uudistamista. Vielä ei
ole tiedossa tullaanko joidenkin raaka-aineiden käyttöä rajoittamaan tai tuleeko lopputuotteille orgaanisia haitta-aineita koskevia pitoisuusraja-arvoja.
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Tutkimuksen toteutus
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT toteutti yhteistyössä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa
vuosien 2009 - 2012 aikana Turvallisia lannoitevalmisteita
biokaasulaitoksista (BIOSAFE) -hankkeen, jossa selvitettiin haitallisten orgaanisten kemikaalien esiintymistä suomalaisten biokaasulaitosten lopputuotteissa ja niistä mahdollisesti aiheutuvaa vaaraa elintarvikkeiden turvallisuudelle. Tutkittujen kemikaalien valinnassa hyödynnettiin asiantuntija-arvioita (mm. European Commission, 2001) ottaen
huomioon muun muassa eri tutkimuksissa todettu aineiden esiintyminen jätevesissä ja biolietteissä, aineiden pysyvyys ja kertyminen elintarvikkeisiin sekä aineiden haitallisuus ihmisille ja eläimille. Tutkittujen aineiden ominaisuuksia ja käyttökohteita on esitelty taulukossa 1. Lisäksi
biokaasulaitosten lopputuotteista tutkittiin lääkeaineiden
esiintymistä (Taulukko 2). Tutkittavat lääkeaineet valittiin
niiden käyttömäärän, haitallisuuden ja lietteisiin kertyvyyden perusteella.
Näytteitä otettiin kahdeksalta biokaasulaitokselta, yhteensä kymmeneltä käsittelylinjalta. Kaikki laitokset olivat kooltaan suuria keskitettyjä laitoksia. Laitosten raaka-aineina oli
eläinten lanta, erilliskerätty ja mekaanisesti eroteltu biojäte,
elintarviketeollisuuden sivutuotteet sekä rasvakaivo- ja puhdistamolietteet erilaisina seoksina. Kahden vuoden aikana toteutettiin yhteensä kuusi näytteenottokertaa, jolloin otettiin
1-4 näytettä/laitos/kerta.

Pitoisuudet ja hehtaarikuormitus

µg/kg k-a

Haitallisten kemikaalien pitoisuudet vaihtelivat paljon biokaasulaitosten välillä ja saman laitoksen sisällä eri näytteenottokertoina. Mitatut pitoisuudet lietteissä olivat samaa tasoa
kuin kirjallisuudessa julkaistut, eurooppalaiset pitoisuudet.
Biokaasulaitoksen syötteen ja lopputuotteen haitta-aineiden
pitoisuuden välillä ei havaittu yhteyttä, kemikaali- ja lääkeainejäämiä löytyi niin puhdistamoliete- kuin biojäte- ja lantapohjaisistakin lopputuotteista. Suomalaisten kipulääkkeiden käytöstä kertoi se, että ibuprofeenin pitoisuudet olivat
suurimpia mitatuista lääkeainepitoisuuksista lähes kaikissa
lopputuotteissa (Kuva 1). Lantaa käsittelevien laitosten lopputuotteista löytyi eläinlääkinnässä käytettyjen lääkeaineiden jäämiä.
1 200
1 000
800
600
400
200
0

Kuva 1. Lääkeaineiden pitoisuuksia mädätysjäännöksissä.
Seitsemän yleisimmin esiintyneen lääkeaineen
pitoisuuksien mediaani 13 näytteessä.
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Taulukko 2. Lääkeaineita ja niiden käyttötarkoituksia.
Lääkeaine

Käyttötarkoitus

Atenololi

Beetasalpaaja

Betsafibraatti

Seerumin lipidejä muuntava lääkeaine

Diklofenaakki

Tulehduskipulääke

Erytromysiini

Antibiootti

Estradioli

Estrogeenihormoni, ehkäisy ja
vaihdevuosivaivat

Etinyyliestradioli (EE2)

Synteettinen hormoni, ehkäisy

Estrioli (E3)

Estrogeenihormoni, vaihdevuosivaivat

Flubendatsoli

Eäinten loislääke

Ibuprofeeni

Tulehduskipulääke

Karbamatsepiini

Epilepsia- ja mielialalääke

Ketoprofeeni

Tulehduskipulääke

Klofibraatti

Kolesterolilääke

Metoprololi

Beetasalpaaja

Naprokseeni

Tulehduskipulääke

Noretisteroni

Progesteronihormoni, ehkäisy ja
vaihdevuosivaivat

Norfloksasiini

Antibiootti

Propyfenatsoni

Kipulääke

Simvastatiini

Kolesterolilääke

Sitalopraami

Mielialalääke

Siprofloksasiini

Antibiootti

Sotaloli

Beetasalpaaja

Sulfadiatsiini

Antibiootti eläinlääkitykseen

Sulfametoksatsoli

Antibiootti

Tetrasykliinit

Antibiootti

Tylosiini

Antibiootti eläinlääkitykseen

Taulukko 3. Haitallisten orgaanisten kemikaalien laskennallinen kuormitus peltomaahan mädätysjäännösten kertalevityksestä ja vuosittaisesta ilmalaskeumasta. Laskennassa
käytetty mädätysjäännöksen levitysmääränä 15 tonnia/ha.
n=näytteiden lukumäärä.
Aineryhmä

Mädätysjäännöksen
kertalevitys

Ilmalaskeuma

n

Yksikkö

Mediaani

DEHP

20

g/ha

6

1,6–101

LAS

20

g/ha

854

ei tietoa

NP+NPEO

20

g/ha

5

0,08–1,101

PAH

20

mg/ha

629

77–10222,3

PCDD/F

20

µg TEQ /ha

1

0,3–1,93

PFC

19

mg/ha

19

66– 1322,3

PBDE

16

mg/ha

1080

1,1–2,62,3

1 Tanska, 2 Ruotsi, 3 Suomi
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Hankkeessa laskettiin mädätysjäännösten kertalevityksen
pellolle aiheuttamaa kuormitusta kunkin haitta-aineen osalta ja verrattiin sitä ilmalaskeumasta tulevaan vuosikuormaan
(Taulukko 3). Suurimmalla osalla tutkituista kemikaaliryhmistä peltolevitys ja ilmalaskeuma aiheuttivat samaa suuruusluokkaa olevan maaperäkuormituksen. Poikkeuksena
olivat PBDE-yhdisteet, joita päätyi maaperään huomattavasti enemmän mädätysjäännösten mukana kuin ilmalaskeuman kautta.

Vaaran arviointi

Jos haitallisia orgaanisia kemikaaleja sisältäviä biokaasulaitosten lopputuotteita käytetään lannoitteena tai maanparannusaineena kasvintuotannossa, on mahdollista, että
lopputuotteiden sisältämät haitta-aineet kertyvät kasveihin
tai eläimiin ja lopulta elintarvikkeisiin. Tärkein haitallisten
orgaanisten kemikaalien kulkeutumisreitti maaperästä kasveihin on kulkeutuminen juurien kautta kasviin. Jos kasvi
käytetään eläinten rehuna, voi haitallisia kemikaaleja kertyä
tuotantoeläimeen ja edelleen eläinperäiseen elintarvikkeeseen. Laiduntamisen yhteydessä eläin voi myös niellä kemikaalia sisältävää maata, mutta tämän altistusreitin merkitys
on vähäinen.
Hankkeessa tehty vaaran arviointi perustui pääosin kirjallisuustietoihin kunkin aineen tai aineryhmän ominaisuuksista.
Keskeisiä kysymyksiä vaaran arvioinnissa olivat:
• paljonko ainetta päätyy maaperään mädätysjäännöksen
mukana
• hajoaako aine maaperässä
• voiko aine kertyä maaperään, jos mädätysjäännöstä
käytetään maanparannusaineena toistuvasti
• voiko maaperästä kertyä kasveihin merkittäviä määriä
ainetta
• voiko eläinperäisiin elintarvikkeisiin kertyä merkittäviä
määriä ainetta
Vaaraa arvioitiin pääosin kemikaaliryhmätasolla.
Tulosten perusteella suurin osa tutkituista yhdisteistä tai
yhdisteryhmistä (DEHP, LAS, NP+NPEO, PAH, PCB,
PCDD/F) ei aiheuta vaaraa elintarvikkeiden turvallisuudelle. Ne joko hajoavat maaperässä melko nopeasti, ne eivät
kerry maaperästä elintarvikkeisiin tai niitä päätyy mädätysjäännöksen mukana maaperään niin vähän, että kertyminen kasveihin tai eläinperäisiin elintarvikkeisiin on vähäistä
(mm. Eriksen, 2009).
Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFC-yhdisteet) ja bromatut
palonsuoja-aineet (PBDE-yhdisteet) voivat kertyä maaperään, jos mädätysjäännöstä käytetään lannoitukseen toistuvasti (Sepuvaldo ym. 2011; Sellström ym., 2005). Ne voivat
myös jossain määrin kertyä kasveihin ja eläinperäisiin elintarvikkeisiin (Huang ym. 2010; Yoo ym. 2011).

PFC-yhdisteiden ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan
vaaraa ihmisille tämän hetken eurooppalaisella pitoisuustasolla (Cornelis ym. 2012). Joidenkin PFC-ja PBDE-yhdisteiden käyttö on nykyään kielletty tai rajoitettua. Tieto
PBDE-yhdisteiden myrkyllisyydestä on ristiriitaista ja riittämätöntä määrittelemään näiden yhdisteiden turvallista
päiväsaantia. Suomalaisissa mädätysjäännöksissä PBDEyhdisteistä eniten esiintyi BDE-209:a, joka on vähemmän
haitallinen ihmiselle kuin useimmat muut ryhmän yhdisteet (EFSA 2011).
Mädätysjäännösten peltokäytön ei arvioida aiheuttavan
välitöntä vaaraa elintarvikkeiden turvallisuudelle Suomessa
myöskään PFC- ja PBDE-yhdisteiden osalta, mutta jatkotutkimuksia tarvitaan muiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi. On myös muistettava, että ihminen altistuu erilaisille haitta-aineille monin eri tavoin muun muassa ruuanlaittovälineiden ja tekstiilien välityksellä, ei pelkästään elintarvikkeiden kautta.

Lopuksi

Haitalliset orgaaniset kemikaalit eivät tämän tutkimuksen
perusteella aiheuta välitöntä vaaraa elintarvikkeiden turvallisuudelle. Ympäristön kemikaalikuormitusta tulisi kuitenkin
pienentää ja siksi haitallisten kemikaalien sekä lääkeaineiden
päätymistä jätevesiin ja biojätteisiin olisi pyrittävä vähentämään. Myös biojätteiden ja sivutuotteiden käsittelyprosesseja
tulisi kehittää niin, että haitallisia aineita päätyy entistä vähemmän lannoitevalmisteina käytettäviin lopputuotteisiin.
Hankkeen tulokset julkaistaan MTT-raporttina verkkosivuilla: www.mtt.fi.
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Siiviläputkikaivojen
vanheneminen ja elvytys
Kemiallisen elvyttämisen tulos
(Ehrenreich 2000).

Vedenhankintaan käytettävien siiviläputkikaivojen antoisuus laskee usein tuotantoajan kuluessa.
Hydrokemiallisesti ja mikrobiologisesti katalysoidut kyllästymis- ja saostumisreaktiot aiheuttavat sen,
että kaivoja käytettäessä rauta(III)- ja mangaanihydroksidit alkavat saostua pumpun ympärille, siiviläputken rakoihin, ympäröivään soraan ja kaivoa ympäröivään maaperään. Antoisuuden heikkeneminen ilmenee dynaamisen vedenpinnan alenemana samaa vesimäärää pumpattaessa, pumpun tehon
heikkenemisenä ja vedentuotannon kustannusten nousuna. Siiviläputkikaivoja voidaan huoltotoimin
elvyttää ja niiden antoisuutta parantaa. Saksassa on elvytyksestä kehittynyt kaivojen kunnossapidon
keskeisin toimenpide viimeisten 15 vuoden aikana.
CHRISTOPH TRESKATIS
Prof. Dr. habil., dosentti
Rein-Westfalenin Tekninen korkeakoulu,
Aachen ja Tekninen Yliopisto, Darmstadt
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iiviläputkella varustettu kaivo aiheuttaa muutoksia pohjaveden luonnollisessa virtauskentässä ja samanaikaisesti myös
pystysuoran “oikosulun” sen kaikissa hydrokemiallisissa vyöhykkeissä.
Useimmissa pohjavesikerroksissa
esiintyy selvä vyöhykkeisyys Redoxarvon (hapetus-pelkistys-olosuhteiden) muuttuessa vähitellen hapettomammaksi syvemmälle mennes-

sä (Kuva 1). Kameratutkimuksissa
on huomattu kaivon vanhenemisen alkavan usein siiviläputken yläosasta, missä kaivoon pääsee pumppauksen yhteydessä eniten happea
sekoittuen liukoiseen rautaan(II)
ja/tai mangaaniin(II). Houben on
osoittanut kohonneiden rautaoksidipitoisuuksien ulottuvan maaperässä jopa 4 m säteelle siiviläputkesta (Houben 2010).
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Kuva 1. Pumppaamisen vaikutus pohjavesikerroksen pystysuoriin Redox-vyöhykkeisiin.

Kaivojen vanheneminen voi olla mekaanista, biologista tai
kemiallista alkuperää. Siivilät, putket, johdot ja tiivisteet rapistuvat ajan kuluessa materiaalien vanhenemisen ja korroosion
myötä. Pohjaveden virtauksen kuljettamat liukoiset ja toisiinsa kiinnittyneet hienoainespartikkelit, jotka vaihtelevat kooltaan 0,0001:sta lähes 10 mm:iin, voivat myös aiheuttaa kaivon antoisuuden vähenemisen (Houben & Treskatis 2007).
Imetyskaivojen yleinen vanhenemisen syy on biomassan kerääntyminen. Maaperän liikkuminen, puiden ja kasvien juuret tai ilkivalta voivat myös heikentää kaivon toimivuutta.
Kaikkein yleisimmin antoisuuden väheneminen aiheutuu
vettä hyvin johtavien huokosten täyttymisestä mineraalisaostumilla. Saksassa näistä saostumista lähes 90 prosenttia koostuu raudan ja mangaanin oksideista, hydroksideista ja oksihydroksideista (Houben & Treskatis 2003). Erikoistuneet
mikro-organismit kuten Gallionella ferruginea ja Leptothrix
ochracea tai discophorus, niin kutsutut “rautabakteerit”, viihtyvät erinomaisesti lievästi happamassa ympäristössä hankkien elintoimintoihinsa tarpeelliset ravintoaineet pohjaveden sisältämästä liukoisesta rauta(II):sta ja mangaani(II):sta.
Bakteerien aineenvaihdunnan tuloksena syntyvät hapettuneet rauta(III) ja mangaani(III,IV) ovat veteen liukenemattomia ja saostuvat rauta- ja mangaanioksideiksi muodostaen
saostumia (Kuva 2a).

Nämä saostumat myös ikääntyvät ajan myötä.
Vanhentuneiden rautaoksidisaostumien poikkileikkaus muistuttaa puiden vuosirenkaita (Kuva 2b) osoittaen saostumista
tapahtuvan jatkuvasti vanhempien kerrosten toimiessa kiinnityskohtana uudemmille. Käytännössä se merkitsee sitä, että
liejuiset rautapitoiset sorahuokosten tukkijat muuttuvat aikaa
myöten kivikoviksi kiteiksi (Kuva 2c). Lisäksi saostuvilla oksideilla on autokatalyyttinen vaikutus hapettumisprosesseihin, eli niiden lisääntyminen ei ole asteittaista vaan eksponentiaalista (Tamura et al. 1976 in Houben & Treskatis 2003).

Vanhenemisen kustannukset

Tuotantoaikana virtausvastus lisääntyy ja virtaaman alenema jyrkkenee eksponentiaalisesti kaivon luontaisen ikääntymisen takia. Kokonaisalenema muodostuu laminaarisesta akviferiosasta ja turbulentista sisääntulohäviöstä
sw = BQ + CQ² [s = alenema kaivossa (m); Q = pumppausteho (m³/s); B = hydraulinen vastus (salpavesi) s/m²;
C = sisääntulohäviö (s²/m5)] (Kuvat 3, 4).
Esimerkkikaivoa 30 m³/h:n teholla pumpattaessa ikääntymisen aiheuttama sisääntulohäviö ylittää 1,8 m kokonaisalenemasta ja 40 m³/h:n teholla se lisääntyy yli 3 metriin. Pumpattaessa samaa kaivoa 70 m³/h teholla 14,16 m:n
kokonaisalenemasta 9,51 m lasketaan sisääntulohäviön
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Kuva 2. Rautaoksidien vanheneminen. a) Rautabakteereiden eritteitä, b) Rautaoksidi-vuosirenkaita, c) Götiittikiteitä.

Lisäalenema

sw
Q

BQ

CQ²

s (laskettu)

[m³/h]

[m³/s]

[m]

D s [m]

[s*m-2]

[m]

[m]

[m]

30

0,0083

3,88

3,88

465,79

1,99

1,69

3,68

45

0,0125

6,35

2,47

508,00

3,00

3,81

6,81

60

0,0167

10,26

3,91

615,48

4,00

6,78

10,78

70

0,0194

14,16

3,90

729,90

4,66

9,18

13,81

Pumppausteho Q

Kokonaisalenema

aiheuttamaksi. Ikääntymisestä aiheutuva ylimääräinen pumppausteho on laskettavissa (Kuva 5).
Aleneman korkeus vaikuttaa suoraan vedentuotannon
energiakustannuksiin (Kuva 6). Ikääntymisen aiheuttaman sisääntulohäviön kompensointi maksaisi 10-vuotisella tuotantokaudella ja teoreettisesti keskeyttämättömällä
950 000 m³ vuosituotantomäärällä kaivon 30-vuotisen kokonaiskäytön aikana yli 10 000 €. Jokaisesta pumpun siirrosta 5 metriä alaspäin koituisi 1 000 euron lasku nousevan
“wire-to-water”-suhteen takia (Driscoll 1989). Mitä pidemmäksi aikaväli käyttöönoton ja huoltotoimenpiteiden aloit-

tamisen välillä kasvaa, sitä vaikeampaa ja kalliimpaa on alkuperäisen antoisuuden palauttaminen.

Elvytyksen eri vaiheet

Antoisuuden vähentymistä 10 prosentilla alkuperäisestä pidetään rajana, jonka ylityksen tulisi käynnistää syyn selvittäminen ja elvytysmenetelmän valinta (DVGW W 130 2001).
Elvytyksen ensimmäiset työvaiheet ovat mekaaninen esipuhdistus ja hydraulinen elvytys, eli saostumien fyysinen irrottaminen ja poisto putkista, siivilästä, sen raoista, kaivosoran
huokosista ja ympäröivästä maaperästä (Kuva 7).
Kemiallinen elvytys perustuu saostumien geokemiallisen
tai mineralogisen analyysin mukaan valittuun oikeaan liuotusaineeseen. Elvytysaineelta vaaditaan mahdollisimman
korkeaa liuotus- ja nopeaa kemiallista reaktiokykyä ilman
haittoja kaivon rakenteille, pohjavedelle laadulle tai kaivoa

ympäröivään
geologiaan. Rauta- ja mangaanioksidit liukenevat



PumppausPumppausteho>m3/h@
teho>m3/h@

30
30
45
45
60
60
70
70

Kuva 3. Kaivo no. 4, Horgesgath/Reinin laakso (salpavesi).
Porrastetun koepumppauksen tulokset, laskettu turbulentti sisääntulohäviö ja ylimääräinen pumppaustarve (Treskatis 1999).





Pumppausmäärä P
Pumppausmäärä P

Kuva 4. Kaivo nro. 4, Horgesrath – Reinin laakso
(salpavesi). 1: Laminaari virtausvastus s = BQ, 2: Turbulentti
sisääntulohäviö sw = BQ + CQ2.
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Turbulentti
Ylimääräinen
Turbulentti
Ylimääräinen
sisääntulohäviö
pumppaussisääntulohäviö
pumppauskokonaiskapasiteetti
kokonaiskapasiteetti
alenemasta
>m]
alenemasta >m]
>W@
>W@
1,88
236
1,88
236
3,35
632
3,35
632
6,26
1,575
6,26
1,575
9,51
2,791
9,51
2,791

Qgh U
Q  g  K
hU
3600
3600  K

g = painovoimasta johtuva kiihtyvyys = 9,81 m/s²
g = painovoimasta johtuva kiihtyvyys = 9,81 m/s²
Q = pumppausteho (m³/h)
Q = pumppausteho (m³/h)
h = imukorkeus (tässä esimerkissä ikääntymisen aiheuttama)
h = imukorkeus (tässä esimerkissä ikääntymisen aiheuttama)
ȡ = veden tiheys
ȡ = veden tiheys
Ș = pumpun agregaatin tehokkuus = 0,7
Ș = pumpun agregaatin tehokkuus = 0,7
Kuva 5. Kaivo no 4 Horgesgath; Vanhenemisen aiheuttama
sisääntulohäviö ja siitä johtuva ylimääräinen energian tarve
(Treskatis 1999).
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Kaivon vuosituotto:

950 000 m³/a

Pumppausaika
Päivä:

35%

332 500 m³/a

Yö:

65%

617 500 m³/a

Pumppauskorkeus:

Uusi kaivo:

Vanhentunut:

Raakavesi:

20 m

25 m

Puhdasvesi (kesk.):

120 m

120 m

Yhteensä:

140 m

145 m

Energianostokustannukset:
Päivä:

0,07 € / kWh

Yö:

0,04 € / kWh

Energiantarve / m³:
= (1x pumppauskorkeus)/ 365 x tehokkuustaso
Oletettu tehokkuustaso:

65 %

Energiantarve / m³:

Uusi kaivo:

Vanhentunut:

0,59 kW / m³

0,61 kW /m

Pumppauskustannukset / vuosi
= tuotto x (energiantarve / m³) x energiankustannukset
Päivä:

13.734 €/a

14.225 €/a

Yö:

14.575 €/a

15.096 €/a

Yhteensä:

28.309 €/a

29.321 €/a

Kustannusten nousu:

n. 1011 €/a

= 3,6 % lisäkust.

Kuva 6. Esimerkkilaskelma energiakustannusten noususta
pumppauskorkeuden lisääntymisestä johtuen (Treskatis 1999).

helpoimmin ja nopeimmin pH-neutraaleilla reduktioaineilla,
joilla on 50-kertainen raudan(III) liuotuskyky stokiometrisesti samassa molaarisessa suhteessa verrattuna perinteisesti käytettyyn pH 1,0-arvoiseen suolahappoon (Houben 2003b).
Karbonaatteja sisältävät saostumat vaativat pH-riippuvaisen
elvytysaineen, jonka tulisi kuitenkin olla epäorgaaninen.
Markkinoilla tarjolla oleva elvytysvälineistö jakautuu pääasiassa kolmeen luokkaan perustuen joko korkeaan paineeseen, paineaaltojen luomiseen tai veden kiertovirtaukseen.
Ihannetapauksessa voimakas irroitusteho poistaa keräytymät
kaivosta, suorittaa kemiallisen elvytyksen ja samanaikaisesti
mahdollistaa prosessin jatkuvan valvonnan. Parhaimmat tulokset on saavutettu veden kiertovirtaustekniikalla, jolla kaivoille ei aiheuteta minkäänlaisia rakenteellisia vaurioita toisin
kuin usein tapahtuu paineeseen perustuvien menetelmien käytön yhteydessä (DVGW-Forschungsvorhaben 55/99 2003).
Elvytyksen eri vaiheiden valvonnalla on toimenpiteen kestävyyden kannalta huomattava
merkitys. Jos rautaoksideja ei
poisteta perusteellisesti eri käsittelyvaiheiden aikana ja jäljelle jäävien oksidien pinta-ala on
suurempi kuin ennen elvytystä,
se tarjoaa rautabakteereille jopa aiempaa paremmat kiinnittymismahdollisuudet. Elvytys
voi tällöin toimia katalysaattorina mikä aiheuttaa entistä Kuva 8.
nopeamman rautasaostumien Rautaoksidisaostumia
siiviläputken ulkopuolella.
muodostumisen (Kuva 8).

Kuva 7. Liuotettujen rautaoksidien määrä siivilän syvyyden suhteen kemiallisesti elvytetyssä kaivossa Krefeldissä (Houben,
Merten & Treskatis 1999).
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18
Hannoverin lähellä PohjoisSaksassa vuonna 1974 rakennetun
16
siiviläputkikaivon alkuperäinen QE
14
= 17 m³/h m suhteellinen tuotto oli
12
vähentynyt 5,4 m³/h m:iin alentu10
man kasvaessa metrillä alkuperäisestä 15,25 metristä. Kaivo nro 12 oli
8
kokonaissyvyydeltään 39 m ja po6
raushalkaisijaltaan 850 mm, puinen
4
siiviläputki halkaisijaltaan DN 300
2
ja pituudeltaan 18 m. Kaivon rakennus- ja toimintatietojen, pohjaveden
0
geokemian ja saostumien analyysin
Käyttöönottovaihe
Ennen elvytystä
Hydraulisen
Kemiallisen
pohjalta omistaja valitsi elvytysmeelvytyksen jälkeen elvytyksen jälkeen
netelmäksi veden kiertovirtaukseen
perustuvan soranpesun yhdessä pHKuva 9. Esimerkki antoisuuden lisääntymisestä kolmivaiheisen elvytyksen ansiosta.
neutraalin liuotusaineen kanssa.
Videotarkastuksen ja koepumppauksen lisäksi suoritettiin
ta. Tarkkailu- ja mittausmenetelmien rakentaminen kaivon
ennen elvytystä myös geofysikaalinen tutkimus toimenpiteen
käyttöönoton yhteydessä on edellytyksenä luotettavan tuoeri vaiheiden tehokkuuden dokumentoimiseksi. Mekaaninen
tannon varmistamiseksi ja tulevien häiriöiden tunnistamiseksi jo etukäteen.
esipuhdistus, soran hydraulinen elvytys ja saostumien poisto
Vanheneminen ei ole kokonaan estettävissä, mutta sitä
lisäsi suhteellista tuottoa QE = 17,1 m³/h m:iin. Kemiallinen
on mahdollista hidastaa oikein ajoitetuilla vastatoimenpiteilelvytys nosti kaivon tuoton jopa yli alkuperäisen antoisuuden
lä. Esimerkiksi Saksassa vanheneminen koskee suurinta osaa
töiden lopuksi suoritetun hiekan poiston ansiosta.
noin 25.000 talousvettä tuottavista kaivoista. Paikalliset tekElvytysten välinen intervalli on määriteltävissä yksilölliniset laatunormit ohjaavat vedentuotantolaitoksia, insinöösesti kullekin kaivolle tietokantojen systemaattisen tarkasritoimistoja ja elvytysyhtiöitä kaivojen kunnossapitotehtävitelun ja tuotannonaikaisen antoisuuden seurannan avulla.
en suorittamisessa uusimpien tieteellisten tutkimustulosten
Elvytysvälin pituuteen vaikuttavat raakaveden hydrokemia,
mukaisesti.
tuotantomäärä ja -tapa (pumppausrytmi, dynaamisen vedenVedentuottajien kustannustietoisuuden kasvaessa ennalta
pinnan etäisyys siivilän yläreunaan), rakenteellinen kunto
ehkäisevän toimenpiteiden ja säännöllisten elvytysten talou(esim. putket, liitokset ja tiivisteet) sekä erityisesti edellisten
dellinen merkitys lisääntyy. Olemassa olevien kaivojen elinelvytysten tehokkuus.
kaarta on mahdollista pidentää viimeisintä teknistä osaamista
edustavilla kunnossapitomenetelmillä (Kuva 9). Uusien kaiVanhenemisen hidastaminen käytännössä
vojen rakennustarve vähenee, tuotantolaitosten investointiKaivojen vanheneminen mineraalipitoisten saostumien muovaatimukset pienenevät ja ihmisen aiheuttamat häiriöt pohdostumisen takia on yleismaailmallinen ilmiö, joka aiheujavesivaroihin minimoituvat.
tuu luonnollisista syistä ja ilmenee suuressa osassa kairattuja
Kiitämme FT Kirsti Korkka-Niemeä suomenkielisen
tuotantokaivoja. Vanhenemisen ehkäisy alkaa geologisesti ja
tekstin ja terminologian tarkastuksesta.
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• DVGW W 130 (2001). Brunnenregenerierung. Bonn:DVGW.
ovat sitä vastoin osoittautuneet erittäin vaikeasti puhdistet• Houben, G. (2003). Iron oxide incrustations in wells. Part II: chemical dissolution
taviksi. Ikääntymisprosessia voidaan myös hidastaa siiviläand modeling. Applied Geochemistry 18, pages 941-954.
putkikaivon tuotantotavoilla. Liiallinen pumppaus aiheuttaa
• DVGW Forschungsvorhaben W55/99-Brunnenregenerierung (2003). Untersuchunturbulensseja, hapen sekoittumista veteen ja kaasuuntumisgen zur Bewertung von Gerätetechnik auf die Wirksamkeit in der Kiesschüttung.
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Joutaako hajakuormitus-käsite
romukoppaan?
Vesiensuojelun tarpeet ja tehokkaat jätevesijärjestelmät ovat nostaneet hajakuormituksen suurennuslasin alle. Haja-asutuksen jätevesiasetus, maatalouden ympäristötukijärjestelmä ja vaatimukset hulevesien käsittelystä ovat tästä esimerkkejä. Hajakuormitus on käsitteenä ongelmallinen. Sen taakse
pääsee vastuuta piiloon. Pitäisikö vesistöjen ulkoisen kuormituksen koostua vain luonnonhuuhtoumasta, ilmalaskeumasta ja pistekuormituksesta?

V

esistökuormitusta on maassamme kyetty viimeisten
vuosikymmenten aikana vähentämään merkittävästi lainsäädäntöä ja ympäristölupamenettelyä kehitHARRI MATTILA
tämällä. Vuosi vuodelta tiukentuneet lupaehdot ovat tuoTkT, ympäristöteknologian yliopettaja
neet aina vain tehokkaampia jätevesien käsittelyprosesseja
Hämeen ammattikorkeakoulu
vesihuoltolaitosten ja teollisuuden käyttöön. Olisiko näin
E-mail: harri.mattila@hamk.fi
tapahtunut ilman tiukentuneita vaatimuksia? Tätä on syytä epäillä. Todennäköisesti
kehitys olisi ollut huomattavasti hitaampaa.
Jätevedenpuhdistamoiden
POINT SOURCES
uusista ympäristöluvista valitetaan toisinaan
WASTEWATER TREATMENT PLANTS
Vaasan hallinto-oikeuINDUSTRIAL EFFLUENTS
teen ja valituksen syynä on
ON-SITE SANITATION
usein halu lieventää ymSMALL SCALE REFINING AND
päristöluvassa määrättyjä
PROCESSING
käsittelyvaatimuksia.
I
ACCIDENTAL LOAD
Kuvassa 1 on esitetC
N
ty, miten erilaiset vesistöO
T
kuormitukset sijoittuvat
ANIMAL HUSBANDRY
N
E
kenttään, jossa ne esitetään
T
R
toisaalta akselilla hajakuoFISH FARMS
PEAT PRODUCTION
I
M
rmitus-pistekuormitus ja
N
I
toisaalta jatkuva kuormiU
T
tus-ajoittainen kuormitus.
O
T
Taustalla oleva iso nuoli
ON-SITE SANITATION
U
E
osittaa, miten kehitys on
AGRICULTURAL RUNOFF
S
N
vuosien saatossa kulkenut.
T
URBAN RUNOFF
Pienellä nuolella on erikseen osoitettu, miten haFORESTRY RUNOFF
ja-asutuksen jätevesipäästöihin puuttunut asetus
(Valtioneuvoston asetus taNATURAL LOAD
DEPOSITION FROM AIR
lousjätevesien käsittelystä
A/459/HM/04/SOURCES
viemärilaitosten ulkopuolisilla alueilla 209/2011)
NON-POINT SOURCES

muutti tuon kuormituksen
asemaa kentässä.
Kuva 1. Vuosien saatossa erilaiset vesistökuormitukset ovat siirtyneet kohti pistekuormitusKun niin sanotut piskäsitettä (iso nuoli kuvan taustalla). Pistekuormituksiin kohdistetaan säädöksiä ja niitä
tekuormittajat, yhdyskunvalvotaan. (Mattila, 2005)
tien viemärilaitokset ja
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Fosforipäästölähteet

Typpipäästölähteet



Kuva 2. Suurin osa vesistöihimme valuvista ravinteista on niin sanottua hajakuormitusta. (Suomen ympäristökeskus, 2012)

teollisuuden jätevedenkäsittelylaitokset ovat päässeet – ehkä joidenkin mielestä joutuneet – kuormituksen sääntelyn
ja valvonnan alaisiksi, niin sanottu hajakuormitus on toisaalta noussut vesistökuormituksen valtakunnallisissa tilastoissa näkyvästi esiin (Kuva 2) ja toisaalta alueellisesti ja
paikallisesti joillakin seuduilla selvästi merkittävimmäksi
kuormittajaksi.
Kehitys on tähän asti vienyt kohti yhä pienempien kuormituslähteiden säätelyä ja valvontaa. Miksi emme voisi tehdä palvelusta vesiensuojelulle ja vauhdittaa tätä kehitystä.
Poistetaan käsite hajakuormitus kokonaan ja luodaan säännöt ja säädökset pienten kuormituspisteiden valvontaan. On
syytä muistaa, että tavoiteasettelussa ja valvonnassa voidaan
turvautua sanktioiden lisäksi myös kannustimiin. Tällöin toimijoiden on helpompi hyväksyä uudet säädökset ja käytännöt, ja niiden asettamien ehtojen ja suositusten tavoittelusta
saattaa tulla houkutteleva vaihtoehto.

Ravinnetasetarkastelu avuksi maa- ja
karjataloudessa

Maa- ja karjatalouden vesiensuojelutyössä ovat erilaiset ravinnetaselaskelmat jo nyt käytössä. Niitä kehitetään jatkuvasti ja
erilaisten tutkimusten valossa edistystä tapahtuu koko ajan.
Maataloustuotannon puolella voitaisiin valumavesien laatuun
kohdistuvan valvonnan sijaan panostaa voimallisesti sekä ravinnetaselaskelmien jalostamiseen että tuotannon edelleen tehostamiseen. Hyödyt tulisivat sekä tuottajille että vesiensuojelulle.
Maitohuoneiden ja pienten jalostusyksiköiden jätevesien
käsittelyhän on haja-asutuksen jätevesiasetuksen säätelemää ja
ne voidaan siis jo nykyisellään käsitellä pistekuormittajina.
Metsätalouden vesiensuojelun edistämiseen ravinnetaselaskelmat eivät liene käyttökelpoisia menetelmiä. Metsistä
vesistöihin kohdistuva luonnonhuuhtouman ylittävä kuormitus tulee pääasiassa valumavesien mukana avouomissa.
Ojavesien kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksille voidaan aset-
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taa tavoitearvot ja kannustaa metsänomistajia toimenpiteisiin
tavoitearvojen saavuttamiseksi. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi metsäsertifioinnin kautta. Metsänhoidon vesistöystävällisyys voisi näkyä nykyistä selkeämmin sertifikaateissa. Ne
todennäköisesti jatkossa yhä enemmän vaikuttavat kyseessä
olevan puun kysyntään ja hintaan.

Taajamien hulevesille tiukempaa valvontaa

Hulevedet valuvat vesistöihin usein helposti havaittavassa pisteessä, joko hulevesiviemäriä tai avouomaa pitkin
(Kuvat 3-5). Suomessa hulevesien määrää ja laatua on enenevässä määrin tutkittu viimeisten vuosien aikana (Inha 2010,
Mäkinen 2008, Jokela 2008, Jutila 2012) ja Kuntaliitto on
julkaissut aiheesta käytännönläheisen teoksen Hulevesiopas
(Kuntaliitto 2011). Tulevaisuudessa hulevesien laadulle tullaan todennäköisesti asettamaan vaatimuksia lainsäädännössä (Pöyry 2010).
Kun hulevesien käsittelylle asetetaan määräyksiä ja tavoitteita, ne ottavat jälleen askeleen pistekuormituksen suuntaan.
Hulevesiin pätevät samat säännöt kuin maataloudenkin valumavesiin: mitä aiemmin kuormitukseen päästään käsiksi sitä
tehokkaampaa ja edullisempaa sen poistaminen on. Toisaalta,
mitä isompiin vesimääriin kuormitus sekoittuu sitä hankalampaa ja kalliimpaa sen vähentäminen on. Hulevesien käsittelyynkin voitaisiin rakentaa kannustimia, jotka edistäisivät alan kehitystä.
Kaikkia hulevesien aiheuttamia haittoja vesistöissä ei vielä
edes tunneta. Esimerkiksi Maunula, Söderberg, Vahtera, von
Bonsdorff ja Lahti (2012) käsittelevät Ympäristö ja Terveys
-lehden artikkelissaan virusten esiintymistä vesistöissä ja toteavat että sade- ja tulvavedet edesauttavat virusten leviämistä vesistöihin. Hulevesien laatu vaihtelee runsaasti valuma-alueella sijaitsevista toiminnoista riippuen ja siksi niiden tutkimukseen pitäisi panostaa tulevaisuudessa nykyistä
enemmän.
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Kuva 3. Hulevedet kuljettavat mukanaan monenlaisia
veteen liuenneita ja liukenemattomia epäpuhtauksia.

Kuva 4. Näkyvimmät hulevesien epäpuhtaudet ovat
luonnollisesti erilaisia isompia partikkeleita. Osa niistä on
peräisin luonnosta, mutta varsinkin kaupunkikeskustoista
hulevedet kuljettavat runsaasti ihmisen jätöksiä.

Ilmastonmuutos on tuonut mukanaan kokonaan uusia
toimintatapoja hulevesin hallinnassa. Erilaiset luonnonmukaiset menetelmät on otettu käyttöön ja tavallisia kansalaisia
kannustetaan ottamaan vastuuta vesistöjen suojelemiseksi.
USA:ssa Los Angelesin alueella toimii TreePeople-niminen

Kuva 5. Usein hulevesiverkosto purkaa vetensä vesistöön
yhdessä valvottavissa olevassa pisteessä.

voittoa tavoittelematon yhdistys hulevesien hallinnan edistämiseksi (Force, 2012). Tässäkään tapauksessa hulevesien
käsittelyn tehostaminen ei perustu sanktioihin vaan valistukseen ja sitä kautta entistä parempiin käytäntöihin.
Hulevesien aiheuttamia haittoja voidaan ehkäistä muillakin keinoilla kuin säätämällä hulevesien epäpuhtauksille enimmäispitoisuuksia. USA:n North-Carolinen osavaltiossa kaupungeilla on oikeus määritellä kiinteistöille
niiden vettä läpäisemättömien pintojen perusteella määritettävä hulevesimaksu (North Caroline Department of
Environment and Natural Resources, 2012). Näitä tuloja
on tarkoitus käyttää hulevesien aiheuttamien haittojen minimoimiseen ja poistamiseen.
Kääritään hihat ylös ja ryhdytään töihin, niin erilaisten
vedenkäsittelytekniikoiden ja tietoteknisten sovellusten kuin
säädöstenkin luomisen ja kehittämisen osalta. Pian suomalaista tietotaitoa kysytään kaikkialla maailmassa. Ilmastonmuutos
tulee lisäämään sään ääri-ilmiöitä. Suomessa sateisuuden yleisesti ja erityisesti rankkasateiden määrän arvioidaan lisääntyvän. Erilaisten nykyään hajakuormitukseksi luokiteltujen
pienten kuormituspisteiden vesien laadun ja määrän hallinta
on olennainen kysymys myös kuivilla seuduilla.

Kirjallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Force, J., TreePeople spreads the word on sustainable stormwater management, Water21 February 2012, s. 28-30.
Inha L., Hulevesien hallinta rakennetuilla alueilla. Opinnäytetyö, Tampereen teknillinen yliopisto 2010
Jokela H., Maanteiden huleveden laatu. Kirjallisuustutkimus. Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 81/2008. Helsinki 2008.
Jutila H., Hämeenlinnan hulevesistä ja tulvariskeistä, Ympäristö ja Terveys-lehti 4:2012, s. 34-39.
Kuntaliitto 2011, http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/tekntoimi/hulevesien_hallinta/Documents/Hulevesiopas%2016711.pdf, luettu 9.8.2012
Mattila, H, Appropriate Management of On-Site Sanitation, Doctoral Dissertation, Tampere University of Technology, Publication 537, Tampere 2005.
Maunula, L., Söderberg, K., Vahtera, H., von Bonsdorff, C-H. ja Lahti, K., Norovirusten ja adenovirusten esiintyminen Vantaanjoessa vuosina 2007-2011, Ympäristö ja Terveyslehti 4:2012, s. 62-65.
Mäkinen J., Ekologinen hulevesien kösittely – esimerkkitapaus Vaasasta, Tutkintotyö, Tampereen ammattikorkeakoulu, Environmental Engineering 2008
North Caroline Department of Environment and Natural Resources 2012, http://www.ncstormwater.org/pages/stormwater_faqspage.html#whydoihaveone, luettu 9.8.2012
Pöyry 2010, http://hameenliitto.fi/sites/default/files/dokumentit/Vaihemaakuntakaava/hulevesiselvitys_humppilan_lentokentta.pdf, luettu 9.8.2012
Suomen ympäristökeskus 2012, http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=8568&lan=fi, luettu 8.8.2012

Vesitalous 3/2013
VT1303.indd 39

39
2.5.2013 10:00:05

AJANKOHTAISTA

Vesihuoltoyhteistyön opas

Vesiosuuskunnat, kuntien
vesihuoltolaitokset ja kunnat
Ennakkoluuloton yhteistyö vesihuoltokentällä
on avain laadukkaiden vesihuoltopalveluiden
turvaamiseksi tulevaisuudessa. Nyt laaditussa
oppaassa esitellään kattavasti yhteistyövaihtoehtoja, yhdistymisprosesseja, hyviä käytäntöjä
ja uusia toimintamalleja.

S

uomessa myydyn talousveden ja vastaanotetun jäteveden kokonaisvolyymistä noin 10 prosenttia kulkee
asiakkaidensa omistamien vesiosuuskuntien kautta.
Yhteensä vesiosuuskuntia toimii 1 400, joten niiden yksikkökoko on pieni. Kuntien vesihuoltolaitoksia on alle 400
ja niiden määrän odotetaan esimerkiksi seudullisten vesihuollon toimijoiden perustamisen ja kuntaliitosten vuoksi edelleen vähenevän ja samalla yksikkökoon suurenevan.
Vesihuoltolain alaisia vesihuoltolaitoksia arvioitiin vuonna
2007 olevan noin 1500 (Kuntaliitto 2007).
Käynnissä oleva toimintaympäristön muutos haastaa
kaikki vesihuollon toimijat. Lainsäädännön muuttuminen
ja velvoitteiden lisääntyminen, taloudellisen tilanteen kiristyminen, rakenteiden ikääntyminen sekä osaavan henkilöstön
vähentyminen pakottaa vesihuollon toimijat entistä laajempaan yhteistyöhön sekä arvioimaan uudenlaisia toimintatapoja ja organisoitumismalleja laadukkaiden vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi.

Vesiosuuskuntien toiminta vaatii kehittämistä

Eniten toimintaympäristön muutos vaikuttaa pieniin toimijoihin, kuten vesiosuuskuntiin, joiden toiminta perustuu jäsenten aktiivisuuteen. Siksi nykyisenkin lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttäminen on niille haaste.
Vesiosuuskuntien jäsenistön aktiivisuus on laskenut, ja uusien vastuuhenkilöiden löytäminen on koko ajan haastavampaa. Taloudellisia haasteita aiheuttavat verkostojen ikääntyminen, ylläpitokustannusten kasvu sekä saneerausinvestoinnit. Useat vesiosuuskunnat toivovatkin yhdistymistä kuntien
vesihuoltolaitoksiin.
Laadukkaan toiminnan varmistamiseksi kaikilla vesiosuuskunnilla pitäisi olla mahdollisuus ammattihenkilöstön
käyttöön. Käytännössä tämä toteutuu vain murto-osassa vesiosuuskuntia, sillä yksikkökoon ollessa pieni resurssit eivät
riitä ammattilaisten palkkaamiseen, eivätkä aina edes palveluiden ostamiseen ulkopuolisilta toimijoilta. Laadukkaat
ammattimaiset vesihuoltopalvelut voidaan saavuttaa yhdis-
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HENNA LUUKKONEN
dipl.ins., projekti-insinööri
Suomen Kuntaliitto
E-mail: henna.luukkonen@kuntaliitto.fi

Vesiosuuskunnat, kuntien
vesihuoltolaitokset ja kunnat –
oppaan sisältöä:
-Suomalainen vesihuoltokenttä ja
toimintaympäristön muutos
-Vesihuoltolaitosten talouden hallinta
-Vesihuoltolaitosten yhdistymisen
haasteita
-Vesiosuuskunnan yhdistäminen
kunnalliseen vesihuoltolaitokseen
-Vesiosuuskuntien välinen
sulautuminen
-Vesiosuuskunnan hallinto
-Vesiosuuskunnan tehtävät
-Sopimuspohjainen toiminta
vesihuoltoalalla
-Vesihuollon järjestäminen hajaasutusalueilla
Oppaan aihepiirit.

tämällä vesiosuuskunta kunnan vesihuoltolaitokseen, kunnan omistamaan vesihuolto-osakeyhtiöön, muodostamalla
suurempia osuuskuntapohjaisia vesihuoltolaitoksia tai hankkimalla palveluita sopimuspohjaisesti.

Opas vastaa haasteisiin

Suomen Kuntaliitossa on laadittu kaikille vesihuollon toimijoille suunnattu Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas, johon on koottu toimintamalleja yhteistyön kehittämiseen, vesihuoltolaitosten yhdistämiseen ja
vesihuoltopalveluiden laadun varmistamiseen. Opas koostuu
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Osapuolten välinen
keskustelu
yhdistymisprosessin
mahdollisuuksista ja
käynnistämisestä

Yhdistymisneuvottelujen
käynnistäminen ja
vesihuoltolaitosten
lähtötilanteen
arviointi

Omaisuuden
arvostaminen ja
tulosten analysointi

LIIKETOIMINTA
-KAUPPA

Lähtötilanteen arviointi:
•Vesihuolto-omaisuus
•Taloudellinen tila
•Sopimukset
•Taksa
Æ Yhdistyvien
vesihuoltolaitosten erot

Kauppasopimuksen laatiminen
yhteistyössä

Kauppa- tai
järjestelysopimuksessa
sovittava esimerkiksi:
•Siirtyvä omaisuus
•Kauppasumma
•Käytäntöjen
yhtenäistäminen
•Taksa
•Sopimusten
siirtäminen
•Ehdot yhdistymiselle

SULAUTUMINEN

Yhdistymisprosessin eteneminen.

itsenäisistä osioista, joilla on kaikilla oma teemansa. Oppaan
laadinnassa ovat olleet mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys, Pirkanmaan
ELY-keskus, Pellervo-seura sekä Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry. Kattava osallistujataho varmistaa, että oppaaseen
on voitu koota yhteinen näkemys toiminnan kehittämisestä
eri tahojen näkökulmat huomioiden. Oppaan valmistelussa
on ollut mukana vesiosuuskuntien, kuntien vesihuoltolaitosten, kuntien ja viranomaisten edustajia. Lisäksi oppaan laatimisessa on käytetty eri alojen asiantuntijoita mahdollisimman kattavien toimintamallien aikaansaamiseksi.

Sulautumissuunnitelman ja
järjestelysopimuksen laatiminen
yhteistyössä

Innovatiiviset

tertiäärikäsittelyn
vaihtoehdot

-Muut vesiosuuskunnat
-Yksityinen sektori: tilitoimistot,
huoltoyritykset, vesi-isännöinti
-Vesiosuuskuntien omistamat
huoltoyritykset
-Paikalliset vesiosuuskuntajärjestöt

Sopimuspohjaisen palveluiden hankinnan vaihtoehtoja.

Yhdistyminen aloitetaan selvityksillä

Paljon toivottuja ohjeita ja sopimusmalleja vesiosuuskuntien
yhdistämiseksi joko toisiinsa tai kuntien vesihuoltolaitoksiin
käsitellään oppaassa kattavasti. Lähtökohtana yhdistymisessä
on vapaaehtoisuus. Prosessi aloitetaan neuvotteluilla yhdisty-

Osuuskuntalain
mukaisen
sulautumisen
läpivieminen

mistä suunnittelevien osapuolten välillä. Seuraavana vaiheena ovat vesihuoltolaitosten lähtötilanteen selvittäminen sekä
omaisuuden arvostaminen. Lähtötilanteen arviointi koostuu
esimerkiksi omaisuuden ja siihen kohdistuvan velan määrän,
sopimusten ja sopimusehtojen, dokumentaation, korjausvelan sekä taksan selvittämisestä. Omaisuuden arvostaminen

Vaihtoehtoisia
sopimuskumppaneita ylläpito- ja
hallinnointipalveluiden
tuottamiseen

Æ Vesiosuuskunnat voivat luoda
paikalliset markkinat ylläpito- ja
isännöintipalveluille kysynnän kautta

Yhdistyminen
kauppasopimuksen
ehtojen mukaisesti

jätevedenpuhdistukseen

www.aquaflow.fi
Tehosta jäteveden
käsittelyä seuraavilla
tekniikoilla:
σ ActifloTM
ξaHXxiEH*X[[
 *Ei| * =iXX|
σ Ɣ|[Hb?TMξ=i  Hi
σ Řib H8[ TM
ξU X iHaHb*b
 EH*XX|i& Hb
σ Ź&xi * ETM
 ξXH*XXi|i& Hb

Aquaflow

Tervetuloa tutustumaan:
YT13-näyttely
osasto B100
Jyväskylän Paviljonki
15.–16.5.2013
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nykykäyttöarvoonsa suositellaan tehtäväksi kaikissa yhdistymisprosesseissa, koska sen avulla vesihuolto-omaisuudesta
saadaan arvokasta tietoa yhdistymisneuvotteluiden ja -sopimusten pohjaksi. Oppaassa käsitellään myös menettelytapoja käytäntöjen yhtenäistämiseen sekä yhdistymisen mahdollisiin veroseuraamuksiin liittyviä asioita.

Prosessina liiketoimintakauppa tai sulautuminen

Kunnan vesihuoltolaitokseen vesiosuuskunta voidaan yhdistää liiketoimintakaupalla, joka perustuu liiketoiminnan siirtämiseen kauppasopimuksen kautta. Prosessin merkittävin
vaihe on kauppasopimuksen laatiminen. Sopimussisältö ja
yhdistymisen ehdot neuvotellaan aiemmin tehtyjen selvitysten ja omaisuuden arvostamisen avulla. Kauppasopimuksessa
sovitaan esimerkiksi siirtyvästä omaisuudesta, kauppahinnasta, sopimusten siirtymisestä, yhdistymisen muista ehdoista
sekä sen voimaantulosta. Vesiosuuskunnan myytyä vesihuolto-omaisuutensa ja -liiketoimintansa, se puretaan osuuskuntalain mukaisesti.
Vesiosuuskuntien yhdistyessä toisiinsa kyseessä on osuuskuntalain mukainen sulautuminen. Sulautuminen alkaa sulautumissuunnitelman laatimisella, jonka sisältövaatimukset ovat osuuskuntalaissa. Sulautumissuunnitelman lisäksi
suositellaan laadittavaksi järjestelysopimus, jossa sovitaan
muista kuin sulautumissuunnitelmaan sisällytettävistä järjestelyistä. Varsinainen sulautumisprosessi alkaa sulautumissuunnitelman rekisteröimisellä, jota seuraavat velkojain menettely ja sulautumisen hyväksyminen osuuskuntien kokouksissa. Liiketoimintakaupasta, osuuskunnan purkamisesta
ja sulautumisesta on laadittu oppaaseen prosessikuvaukset
malliasiakirjoineen.

Laadukkaita toimintamalleja

Vesiosuuskuntien vastuuhenkilöiden vesihuolto-osaamisen
parantaminen edistää laadukasta toimintaa. Siksi vesiosuuskuntien vastuuhenkilöille ja jäsenille on koottu oppaaseen
tietopaketti vesiosuuskunnan tehtävistä, vastuista ja vaihtoehdoista palveluiden tuottamiseksi. Siihen tutustumalla saa
perustiedot vesihuoltotoiminnan velvoitteista, hyvistä käytännöistä sekä vinkkejä lisätiedon hankintaan. Käsiteltäviä
teemoja ovat esimerkiksi hallinnon vastuu, toimintatapojen
yhtenäistäminen yhteistyön edistämiseksi, vesihuoltoverkostojen hyvät suunnittelu- ja rakentamiskäytännöt, vesihuoltoverkostojen ylläpito, talousveden laadunvalvonta ja vesihuollon häiriötilanteisiin varautuminen. Oppaassa korostetaan erityisesti säännöllisen verkostojen ylläpidon merkitystä
sekä häiriötilanteisiin varautumista verkostojen suunnittelusta alkaen.
Ylläpito- ja hallinnointipalveluiden hankkiminen ulkopuolisilta sopimuskumppaneilta on hyvä tapa saada käyttöönsä vesihuollon ammattilaisia. Sopimuskumppanina
voi olla esimerkiksi toinen vesiosuuskunta tai muu yritys.
Vesiosuuskuntien yhteistyö palveluiden hankinnassa on suositeltavaa mittakaavaetujen sekä suuremman resurssipohjan
vuoksi. Vesiosuuskuntia kannustetaan omalla kysynnällään
luomaan ylläpito- ja hallinnointipalveluille paikalliset markkinat. Tästä hyötyvät sekä vesiosuuskunnat että paikallinen
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elinkeinoelämä. Vaihtoehtona on myös oman huoltoyrityksen perustaminen esimerkiksi yhdessä muiden vesiosuuskuntien kanssa.
Vesihuoltolaitoksen talouden hallinnalle on oppaassa kokonaan oma osio, jossa korostetaan kestävän taksapolitiikan
ja taloussuunnittelun merkitystä. Muutama vesiosuuskunta on jo ajautunut taloudellisiin ongelmiin, joten erityisesti
vesiosuuskuntien tulee varmistaa toimintansa taloudellinen
kestävyys. Kustannusvastaavuuden toteutumista sekä uus- ja
saneerausinvestointeihin varautumista voidaan parantaa taloussuunnittelulla. Toiminnasta syntyvät kustannukset tulee kohdistaa eri maksuille niiden syntypaikan mukaan, esimerkiksi rakentamiskustannukset tulee kattaa liittymismaksuilla. Aiheuttamisperiaatteen toteuttamiseksi suositellaan,
että kaikki vesihuoltolaitokset ottavat käyttöön todellisiin
kustannuksiin perustuvia alueellisia erisuuruisia perus- ja
liittymismaksuja.

Haja-asutusalueiden vesihuollon vaihtoehdot

Kriteereitä verkostolaajennuksille, toiminta-alueen rajausperiaatteita, liittämisvelvollisuudesta vapauttamisen edellytyksiä sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista
poikkeamista käsitellään oppaan yhdessä osiossa. Toimintaaluerajauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä liittymisvelvollisuuden piiriin tulevat kiinteistöt määritellään
niiden kautta. Tärkeänä osana on vapauttamis- ja poikkeamisedellytysten vertailu, jonka tarkoituksena on selventää
prosessien välisiä eroja ja luoda yhteiset periaatteet päätöksentekoon paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.
Vesihuoltoverkostoja tulisi jatkossa rakentaa ensisijaisesti alueille, joissa kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus. Kunnat voivat ohjata vesihuoltoverkostojen sijoittumista avustusten kautta, joiden myöntämisperusteisiin on
toivottu yhtenäisiä linjauksia. Jatkossa avustukset tulee kohdistaa hankkeille, joiden taloudelliset toimintaedellytykset
ovat hyvät ja vaikuttavuus on suuri. Tämän varmistamiseksi
lainatakausten ja avustusten ehtona tulee olla rakentamissuunnitelmien hyväksyttäminen, riittävän suuri sitoutuneiden liittyjien määrä sekä hyväksyttävän taloussuunnitelman
esittäminen.

Lopuksi

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas kokoaa yhteen ohjeita, toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Opas vastaa kentän tarpeisiin, sillä esimerkiksi ohjeistusta vesihuoltolaitosten yhdistymiseen on kaivattu kauan. Kestävän ja turvallisen vesihuollon kannalta tietoisuuden
lisääminen vesiosuuskunnissa on tarpeen. Jatkossa tärkeimpänä tehtävänä on oppaan sisällön tuominen koko vesihuoltokentän tietoisuuteen.

Kirjallisuus

• Kuntaliitto 2007. Kunnat ja vesihuolto huomisen Suomessa.
• Mynttinen & Taipale. 2007. Kuntien ja osuuskuntien yhteistyö
vesihuoltopalveluissa.
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www.vesitalous.fi
2.5.2013 10:00:08

AJANKOHTAISTA

Vesihuolto Wikipediassa
Wikipedia on laaja, internetissä oleva vapaa tietosanakirja. Vesihuoltoon liittyvää tietoa siinä on
kuitenkin ollut vähän. Vesihuolto ja Wikipedia hankkeessa laadittiin ja korjattiin vesihuoltoa käsitteleviä artikkeleita. Hankkeen työryhmä haastaa nyt vesihuoltoalan toimijat jatkamaan päivitystyötä ja tuomaan vesihuoltoa koskevaa tietoa
esiin entistä enemmän Wikipediassa.

PÄIVI PELTONEN
FM, prosessikemisti
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
E-mail: paivi.peltonen@fcg.fi

W

ikipedia [1] on tänä päivänä yksi käytetyimmistä tiedon lähteistä. Hakukoneet kuten Google antavat usein ensimmäisenä hakutuloksena linkin
Wikipediaan, riippumatta kyseisen wikisivun laadusta. Ennen
Vesihuolto ja Wikipedia -hanketta olivat suomeksi esitetyt vesihuoltoon ja erityisesti talousveteen liittyvät tiedot monilta osin
puutteellisia ja jopa virheellisiä. Jätevesiaiheiset sivut olivat jonkin verran selkeämmät. Vesihuoltolaitosten etu on, että vedenkuluttajat löytävät Wikipediasta luotettavaa tietoa vesihuollosta laitoksen omien sivujen lisäksi. Myös lehtien toimittajat viittaavat enenevässä määrin Wikipediaan artikkeleissaan.

Neutraalia ja täsmällistä tietoa vesihuollosta

Vesihuolto ja Wikipedia -hanketta tuki ja ohjasi VVY:n
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja neljä vesihuoltolaitosta; Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä,
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Kuopion Vesi ja
Turun Seudun Vesi. Artikkeleita kirjoittamassa olivat kirjoittajan lisäksi Anna Kuokkanen ja Jorma Pääkkönen FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Hankkeen tavoitteena oli
parantaa ihmisten tietämystä vesihuollosta ja Suomen vesihuoltolaitosten toiminnasta sekä korostaa vesihuollon tärkeyttä Wikipedian avulla. Lisäksi korjattiin ”juomme mystisiä
kemikaaliliemiä” -tyyppisiä kukkasia.
Hankkeessa luotiin selkeät kompaktit vesihuoltoaiheiset
Wikipedia-artikkelit, jotta ne sopisivat kaikille tiedonetsijöille. Wikipediassa julkaistiin uusina artikkeleina: Vesihuolto,
Vedenkäsittely, Talousvesi, Tekopohjavesi, Vesihuoltoverkosto,
Vesityökortti ja Puhdistamoliete. Artikkelit löytyvät, kun kirjoittaa nimen ”Hae” -kenttään. Lisäksi muokattiin useita artikkeleita kuten Jätevesi ja Vesijohtovesi. Jokaisessa artikkelissa panostettiin luotettaviin lähdeviitteisiin ja linkkeihin lisätiedon etsijöille.
Artikkelit liitettiin Vesihuolto -luokkaan. (Wikipedia 2013)

Rohkeasti muokkaamaan

Wikipedian artikkeleja voi kuka tahansa muokata. Kaikki
muokkaukset tallentuvat sivuhistoriaan, joten peruuttamatonta vahinkoa ei pysty tekemään. Vesialan toimijoiden kannattaakin rohkeasti jatkaa vesihuoltoaiheisten artikkeleiden
tekemistä ja muokkaamista. Myös lyhyt artikkeli on parempi
kuin ei artikkelia ollenkaan.

Wikipedian hakutuloksen mukaan esimerkiksi hulevesiviemäri
tai kalvosuodatus -aiheisia artikkeleja ei ole luotu.
Kuka aloittaisi näiden laatimisen?

Hyvä Wikipedia-artikkeli on omin sanoin kerrottua neutraalia tekstiä, jossa on luotettavat lähteet. Wikipedian ylläpitäjät pyrkivät pitämään sivuston tason hyvänä huomauttamalla esimerkiksi lähdetietojen puuttumisesta ja poistamalla
selvät häirintämuokkaukset. Jokaisella artikkelilla on myös
oma erillinen keskustelusivu.
Avoimuuden myötä suurimmasta osasta artikkeleja muodostuu hyviä ja jatkuvasti parempia. Wikipedia esittää eri näkemykset tasapuolisesti, eikä ole liian valikoiva. Aalto-yliopistossa on tutkittu, että aiheesta riippuen artikkelien muokkaus
voi aluksi lietsoa erimielisyyttä ja ristiriitoja, mutta ajan myötä myös jyrkimmät mielipide-erot lientyvät ja yhdenmukaistuvat (Virtanen). Wikipedia onkin erinomainen ajan tasalla
oleva tietolähde, kun muistaa lähdekritiikin.
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http://fi.wikipedia.org/wiki/Talousvesi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tekopohjavesi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesihuoltoverkosto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesity%C3%B6kortti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Puhdistamoliete
• Wikipedia 2013. Luokka:Vesihuolto. Muokattu viimeksi 22.1.2013.
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Vesihuoltoverkkojen
suunnittelu- ja hankintaohje 2012
Suomen Vesiyhdistys ry perusti vesihuoltojaoston muiden jaostojen rinnalle vuonna 2009. Jaoston
toiminta-ajatuksena on edistää ja kehittää vesihuoltopalveluiden organisointia, hallintoa ja taloutta
sekä vesihuoltoverkostoja. Jaoston toiminnan arvoja ovat asiantuntemus, avoimuus ja yhteistyö.
Vesihuoltojaoston työvaliokunnan keskuudessa nousi keskustelussa esille, miten saataisiin
aikaiseksi ”hyvät suunnitelmat”, jottei vesihuoltotyömaalla tule ongelmia tilaajan ja
urakoitsijan tai laite- tai tavarantoimittajan
kesken johtuen mahdollisista epäselvyyksistä
urakan sisällöstä, laadusta, tarvikkeista,
lisäkustannuksista, yms.

T

yön tuloksena syntyi käytännönläheinen apuväline
(malliasiakirjat ja tarkastuslistat) suunnittelutarjousten pyytämiseen. Asiakirjoissa on esitetty vesihuollon suunnittelun eri vaiheet ja tehtävät jaettuna tilaajan ja
suunnittelijan kesken siten, että lopputuloksena on toteut-

HANNA YLI-TOLPPA
Insinööri (AMK) ylempi
toimitusjohtaja, Mäntsälän Vesi
E-mail: hanna.yli-tolppa@mantsala.fi

Malli rakennussuunnittelun verkostosuunnitteluun liittyvästä tarkistuslistasta.
5.2

RAKENNUSSUUNNITTELU

5.2.2.1

YLEISSUUNNITELMAN TARKISTUS

5.2.2.2

KARTTA-AINEISTO JA MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT

5.2.2.3

JOHDOT JA MAANALAISET RAKENTEET

Vesitalous lehti onnittelee 7.5.2013
50 vuotta täyttänyttä Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistystä.
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Tarkistuslista suunnittelutehtävään
liittyvistä asioista.
Poista tehtävään kuulumattomat ja lisää puuttuvat tehtävät.
liitetään tarjouspyyntöön
- yleissuunnitelma-aineisto
- yleissuunnittelun jälkeen laadittu aineisto
- suunnittelualueen rajauksen tarkennus
- linjauksien sijainti, valitut/muuttuneet reitit
- tarkistuksen laajuus ja tarkkuus ilmoitettava
kuuluu suunnittelutehtävään
- rakennussuunnitelma laaditaan valittuun yleissuunnitelmaan perustuen
- yleissuunnitelman päivitys vastaamaan rakennussuunnittelun lähtökohtaa
ilmoitetaan
- kartta-aineiston hankinta (tilaaja/suunnittelija) ja kustannusvastuu
- muun lähtötiedon hankinta
kuuluu suunnittelutehtävään
Hankitaan sijaintitiedot (johtotiedot)
- rajapyykit
- merkitään maastoon erikseen sovittaessa
- vesijohdot ja viemärit, kunnan jälkimittaus-tiedostoissa
- sähkökaapelit
- puhelinkaapelit
- tiedonsiirtokaapelit
- ilmajohdot
- ilmaisin- ja liikennevalokaapelit, vain pääkaduilla
- kaukolämpö-/kaukokylmäjohdot
- kaasujohdot
- salaojat
- kiinteistöjen korkeusasemat viemäröintitasot ja padotuskorkeudet, alimmat lattiatasot
mitataan
- liikenneväylien erikoisrakenteet, kuten laatat, paalutukset, kevennykset, stabiloinnit yms.
- tien-/radanalitusten tarkepiirustukset
- vesistönalituksen tarkepiirustukset
-
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tamiskelpoiset, taloudelliset ja riidattomat suunnitelmat.
Suunnittelutehtävien jaottelun lähtökohtana on RIL ry:n
julkaisu 237-2-2010 ”Vesihuoltoverkkojen suunnittelu – mitoitus ja suunnittelu”. Ohje ei sisällä ylläpitoon ja pumppaamoiden käyttöön liittyviä suunnittelutehtäviä.
Asiakirjamallien kohderyhmiä ovat pienet ja keskisuuret vesihuoltolaitokset mukaan lukien vesiosuuskunnat. Johdannossa
todetaan, että riippumatta, miten ja mitä hankintaohjeita tai
hankintalainsäädäntöä vesihuoltolaitos noudattaa, suunnitteluttaminen edellyttää aina alan erityisosaamista.
Rakentamiseen tähtääviä suunnitteluvaiheita ovat esi-,
yleis- ja rakennussuunnittelu. Hankekohtaiset asiakirjat voidaan jatkossa laatia tässä työssä tehtyjä malliasiakirjoja hyödyntäen, jotka ovat:
• suunnitteluohjelma
• suunnittelutehtävien yksilöinti
• esisuunnittelu, yleissuunnittelu ja rakennussuunnittelu
• pumppaamot (talousvesi ja jätevesi, ns.
pakettipumppaamot)
• hankintamenettelyohje (kaksi vaihtoehtoa)
• tarjouspyyntö (hinnaltaan halvin ja
kokonaistaloudellinen) sekä
• tarjouslomakkeet.
Suunnittelu- ja hankintaohjeessa esitetyt asiakirjat ovat
malleja, jotka tulee päivittää vastaamaan kunkin tarjouspyyn-

nön hankintamenettelyä ja suunnitteluvelvollisuuden yksityiskohtia. Malliasiakirjoissa on niiden käytön helpottamiseksi kirjoitettu punaisella kursiivilla ne kohdat, jotka hankekohtaisissa asiakirjoissa tulee käydä läpi ja muuttaa vastaamaan kulloinkin kyseessä olevan suunnittelutoimeksiannon laajuutta ja suoritusvelvollisuutta. Asiakirjat sisältävät
myös tavanomaisia suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä
vaihtoehtoja, joista pitää hankkeittain valita sopivin. Kunkin
suunniteltavan kohteen erityispiirteet tulee siis huomioida
hankekohtaisesti.
Vesihuoltoverkkojen suunnittelu- ja hankintaohje 2012 on
kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä Suomen Vesiyhdistys
ry:n www-sivuilla Vesihuoltojaoston lokerossa osoitteessa:
http://www.vesiyhdistys.fi/vesihuoltojaosto.html
Vesihuoltojaosto sai hankkeelleen rahallista tukea Maa- ja
Vesitekniikan Tuki ry:ltä, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta sekä Suomen Vesiyhdistys ry:ltä. Rahoituksen turvin
kirjoitustyön tekijäksi valittiin Matti Heino Infratec Oy:ltä,
joka jo työvaliokunnan jäsenenä oli mukana hankkeessa.
Työtä lähdettiin tekemään talkootyönä taulukkomuotoisen
ehdotuksen pohjalta. Vesihuoltojaoston työvaliokunta valitsi keskuudestaan hankkeen työryhmäksi Matti Ojalan (pj.),
Kimmo Hovenin (urakoitsija), Jari Laihosen (suunnittelija)
ja Hanna Yli-Tolpan (tilaaja). Työ tehtiin vuoden 2012 aikana siten, että valmis työ esiteltiin Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11.2012.

Innovatiivinen juomaveden
jakelujärjestelmä de 75-160 mm

Saint-Gobain
Pipe Systems Oy
170x120
Blutop-järjestelmän yhteensopivuus
muoviputkien kanssa on merkittävä
etu laajennettaessa ja uusittaessa
olemassaolevaa verkostoa.
Keveytensä ansiosta putkea
vaivaton käsitellä työmaalla.

on

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI, Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 601, E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.sgps.fi
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Asianosaisuudesta vesihuoltolain
mukaisesti käsiteltävissä asioissa
Vesihuoltolain soveltamiseen liittyy sekä julkis- että yksityisoikeudellisia piirteitä. Yksityisoikeudellisissa
asioissa asianosaisuus määräytyy lähinnä sopimusperusteisesti, mutta julkisoikeudellisissa asioissa asianosaisuuden määritelmä on yleensä laajempi, joten asianosaisuus on tällöin osoitettava muilla tavoin.
Sekä kuntalaki että hallintolainsäädäntö määrittelevät asianosaisuuden käsitteen, mutta VHL:n soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä asianosaisuus on määritelty hieman näistä määritelmistä poikkeavalla tavalla. Tämä seikka joudutaan ottamaan huomioon myös muutoksenhakumahdollisuuksia arvioitaessa.

V

esihuoltolaki (VHL, 119/2001) sijoittuu soveltamiskysymystensä puolesta tietyiltä osiltaan julkis- ja yksityisoikeuden rajapinnalle. Esimerkiksi VHL 4 ja 5
lukujen mukaisissa asioissa (maksut ja sopimukset) menettely on luonteeltaan yksityisoikeudellinen, koska vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan välillä ei ole viranomaissuhdetta, vaan
kuluttajasuhde, johtuen siitä että vesihuoltolaitoksella ei ole
VHL:n mukaisia viranomaistehtäviä. VHL edellyttää kuitenkin tietyissä asioissa julkisoikeudellista päätöksentekoa,
kuten kunnan tekemää päätöstä vesihuoltolaitosten toiminta-alueista. VHL:n mukaisia viranomaisia ovat kunta sekä
alueellinen ELY-keskus. Kuntien osalta keskeisiä ovat erityisesti terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaiset, ELYkeskuksen osalta toimivalta VHL:n mukaisissa asioissa on
yleisempi. Silloin, kun VHL:n edellyttämiä asioita joudutaan ratkaisemaan hallinto-oikeudellisessa järjestyksessä, tämä edellyttää kunnalta tai ELY-keskukselta päätöksentekoa
nimenomaisesti viranomaisena. Kyse on siis julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta. Tällöin niitä henkilöitä, joilla voidaan
katsoa olevan käsiteltävänä olevassa asiassa ilmeisiä intressejä,
pidetään asianosaisina.
Asianosaisuuden käsite on hallinto-oikeudellisessa oikeussuhteessa keskeinen. Asianosaisella tarkoitetaan hallintolain
(434/2003) 11 §:n mukaisesti sitä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun käsiteltävänä oleva asia liittyy. Kuntalain
(365/1995) 92 § sisältää muutoin samansisältöisen asianosaismääritelmän, mutta siinä valitusoikeutettujen piiriin
katsotaan kuuluviksi myös kunnan jäsenet. Hallintoasioissa
asianosaisuus määräytyy sen perusteella, minkälainen merkitys tehtävällä ratkaisulla on tietyn henkilön oikeusaseman
kannalta. Keskeisenä asianosaisuuden tuottamana oikeutena
on oikeus hakea muutosta asiaan, jota asianosaisuus koskee.
Tällöin se, joka on viranomaisen päätökseen tyytymätön,
voi hakea muutosta asiassa toimivaltaiselta taholta (yleensä hallinto-oikeus). Muutoksenhakumenettelyyn vaikuttaa
keskeisesti se, mitä säädöstä soveltamalla kyseinen päätös on
tehty. Kunnalliset viranomaiset noudattavat menettelyssään
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LuK, Itä-Suomen yliopisto (oikeustieteet)
E-mail: jgustafs@student.uef.fi
pääasiallisesti kuntalakia, jolloin muutoksenhakukeinona on
kunnallisvalitus. Kunnallisvalituksen voi tehdä ainoastaan
laillisuusperusteella, ja sitä tulee pääsääntöisesti edeltää oikaisuvaatimus. Käytäntönä on, että vain viranomaisen tekemästä varsinaisesta päätöksestä voidaan valittaa, ei esim. jonkin
asian valmistelusta. Valtion viranomaisen, kuten ELY-keskuksen, päätökseen haetaan muutosta hallintolainkäyttölain
(HLL, 586/1996) mukaisesti, ja muutoksenhakukeinona on
tällöin hallintovalitus, johon on mahdollista soveltaa myös
tarkoituksenmukaisuusperustetta. Kuntalaki ja hallintolainkäyttölaki ovat luonteeltaan ns. yleislakeja, joita sovelletaan
silloin, kun jokin erityislaki (esim. VHL) ei asiasta muuta
säädä. Lisäksi silloinkin, kun erityislaki tulee sovellettavaksi,
kyseisessä asiassa sovelletaan pääsääntöisesti menettelyllisissä
kysymyksissä sitä, mitä yleislaissa on asian käsittelystä viranomaisessa sekä muutoksenhakumenettelystä säädetty. Mikäli
erityislaki kuitenkin antaa käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvän oikeusohjeen, on sitä noudatettava myös menettelyllisissä kysymyksissä.
VHL on vesihuoltoasioiden erityislaki, jota tulee soveltaa
kaikkeen laitosmuotoiseen vesihuoltotoimintaan. Vesihuolto
on tärkeimpiä kunnallistekniikan osa-alueita, joten kuntien
osuus erilaisesta vesihuoltotoimintaan ja sen kehittämiseen
liittyvästä päätöksenteosta on siten keskeinen. Kunnat ovat
useimmiten (erityisesti asemakaava-alueilla) myös vesihuoltolaitosten omistajia, ja kunnan toimielimet joutuvat siten
tekemään monenlaisia niiden toimintaa ohjaavia päätöksiä.
Tällaisia ovat esim. kunnan tekemät päätökset kaikkien alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueista sekä
kunnan taseyksikkönä tai liikelaitoksena toimivien laitosten taksapäätökset. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
myöntää lisäksi mahdollisen vapautuksen VHL 3 luvun mu-
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kaisesta liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon, mikäli VHL 11 §:ssä säädetyt edellytykset ovat osoitettavissa. Näissä asioissa kunta tekee päätöksiä viranomaisen
ominaisuudessa, joten asianosaisella on myös oikeus hakea
muutosta kunnan viranomaisen päätökseen. Mikäli kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen liittämisvelvollisuutta koskevasta päätöksestä halutaan valittaa, on valitusmuotona tällöin hallintovalitus, joka voidaan tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella. Huolimatta siitä, että kunnan viranomaistehtäviin sovelletaan menettelyllisesti
kuntalakia, liittyy VHL:n soveltamiseen myös seikka, johon
on aiheellista kiinnittää yksityiskohtaisempaa huomiota.
VHL 33 § mukaan valitusoikeus on sillä, jonka etua
tai oikeutta asia saattaa koskea, kunnalla, valvontaviranomaisella sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valvontaviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on muuttanut valvontaviranomaisen
tekemää päätöstä tai kumonnut sen. Toisaalta kuntalaisilla ei
kuitenkaan ole yleistä valitusoikeutta VHL:n soveltamiseen
liittyvissä asioissa, joka näin ollen rajoittaa muutoksenhakuun oikeutettujen määrää. Mielenkiintoiseksi VHL 33 §:n
sanamuodon tekee se, että siinä annetaan valitusoikeus sille,
jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea. Tämä määritelmä
poikkeaa siten sekä kuntalain että HLL 6 §:n asianosaisen
määritelmistä, joissa edellytetään konkreettista asianosaisuutta (”se jota asia koskee”) käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.
Kyseinen määritelmä ei ole aivan ongelmaton. Tässä asiayhteydessä asianosaisuuden perusteeksi siis katsotaan riittävän
se, että käsiteltävänä oleva asia saattaa koskea jonkin henkilön tai tahon oikeutta tai etua. Näin ollen voisi olla mahdollista, että esim. liittämisvelvollisuusasiassa valittajana saattaisi
toimia vapautuksen saaneen kiinteistön naapuri, jonka oma
liittämisvelvollisuudesta vapauttamista koskeva hakemus ei
ole menestynyt. Määritelmä ”saattaa koskea” on sellaisenaan
varsin laaja ja yleispiirteinen, eikä olisi mahdotonta, että sitä
voitaisiin hyödyntää myös opportunististen tulkintojen tekemiseen (ns. ”kiusantekovalitukset”). Ongelmalliselta vaikuttaa myös sen seikan käsilläolo, ettei VHL:a koskevasta hallituksen esityksestä (HE 85/2000) löydy täsmällistä perustelua
sille, miksi tällaiseen asianosaisen määritelmään on päädytty
kuntalain ja HLL:n vakiintuneiden asianosaiskäsitteiden sijaan. VHL:n mukaisissa asioissa tämä asianosaismääritelmä
vähintäänkin tekee valitusmahdollisuudesta tulkinnanvaraisen, kun ensiksi joudutaan selvittämään asianosaisuuden olemassaolo kyseiseen asiaan liittyen.
Tyypillisimmät VHL:n soveltamiseen liittyvät valitusasiat
koskevat liittämisvelvollisuudesta vapauttamista ja vesihuoltolaitoksen toiminta-aluepäätöksiä. Valittajana voi tällöin olla myös vesihuoltolaitos, mikäli se on tyytymätön päätökseen. Kunnallisvalituksen kohteena voi olla myös kunnan taseyksikkönä tai liikelaitoksena toimivan vesihuoltolaitoksen
hinnoittelua ohjaavasta taksasta tehty päätös, mikäli kyseinen
päätös on syntynyt valtuuston tai sen alaisena toimivan lautakunnan toimesta. Erotuksena VHL 4 ja 5 lukujen yksityisoikeudellisista sopimusasioista, kyseessä on tällöin kunnan
tekemä hallinnollinen päätös, joka on julkisoikeudellisesti
valituskelpoinen. Mikäli sen sijaan kyseessä on esimerkiksi

kunnallisessa omistuksessa oleva osakeyhtiömuotoinen vesihuoltolaitos, jonka taksasta päättää yhtiöjärjestyksessä nimetty toimielin (yleensä hallitus), tällaisesta päätöksestä ei
ole valitusoikeutta.
Tähänastisen oikeuskäytännön valossa on joka tapauksessa jossain määrin epäselvää, missä laajuudessa hallintooikeudet voivat ottaa käsiteltäväkseen asioita, jotka liittyvät esim. VHL 4 luvun mukaiseen vesihuoltopalvelujen hinnoitteluun. Hallinto-oikeudet ovat noudattaneetkin näiltä
osin varsin pidättyväistä linjaa. Useimmiten vaihtoehtona
on kuitenkin vain asian käsitteleminen yksityisoikeudellisena riita-asiana, ja esim. vesihuolto-osuuskuntien ja oy-muotoisten vesihuoltolaitosten taksapäätöksistä ei ole julkisoikeudellista muutoksenhakumahdollisuutta. Joka tapauksessa kuluttajan asemassa olevan asiakkaan kannalta voidaan
pitää valitettavana, että kunnallisvalitusmahdollisuus vesihuoltolaitosten taksapäätösten osalta on sattumanvarainen ja
riippuvainen vesihuoltolaitoksen toimintamuodosta. Lisäksi
VHL 33 §:n sisältämä, tavanomaisesta hallintolainkäytöstä
poikkeava asianosaisen määritelmä saattaa osoittautua ongelmalliseksi muunkin VHL:n soveltamiseen liittyvän muutoksenhaun kannalta, mikä voi osaltaan aiheuttaa epätietoisuutta kuntalaisten ja vesihuoltolaitoksen asiakkaiden keskuudessa. VHL:n soveltamiseen liittyviin oikeusturvakysymyksiin
olisi näin ollen aiheellista kiinnittää myös valitusperusteiden
yhtenäisyyden osalta tämänhetkistä suurempaa huomiota.
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Jyväskylän
vesitornisortuman tutkinta etenee
Marraskuun alussa 2012 sortuneen Kangasvuoren vesitornin tutkinnassa on ilmennyt, että onnettomuuden aiheutti jänneterästen viivästynyt vetymurtuma, jonka todennäköisin syy on korroosio.
Onnettomuustutkintakeskus ehdottaa, että rakenteeltaan samantyyppisten vesitornien täyttöastetta alennetaan ja varoittaa, että vastaava vauriomekanismi on mahdollinen myös muissa jännitetyissä
teräsrakenteissa kuten silloissa.
TUOMO HÄYRYNEN

K

angasvuoren vesitorni oli vuonna 1976
valmistunut kokonaan elementtirakenteinen niin sanottu MJ-vesitorni. Sen
korkeus oli noin 30 metriä ja tilavuus 2 000 m³.
Suomen yli 400 vesitornista vastaavantyyppinen rakenneratkaisu on arviolta kymmenessä.
Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan
sortuma johtui vesisäiliön lattiaelementtejä sitoneen ja seiniä tukeneen rengasmaisen betonipalkin pettämisestä. Palkin lujuuden kannalta keskeisissä jänneteräksissä havaittiin säröytymiä, jotka todettiin syntyneeksi ennen lopullista katkeamista. Säröytymät aiheutti niin sanottu viivästynyt vetymurtuma, jota esiintyy lujilla staattisesti kuormitetuilla teräksillä. Säröilyn
aiheuttanut vety arvioitiin siirtyneen teräkseen
ruostumisen seurauksena. Palkin mitoituksessa
ei havaittu virhettä eikä terästen materiaali- tai
valmistusvikaan viittaavia havaintoja löytynyt.
”Vesitornin rakenne oli sellainen, että rakennustyön toteutus olisi pitänyt olla huolellisempaa. Näyttää siltä, että jänneteräksiä suojaavaa injektiomassaa ei ollut saatu suojaputkeen
ja terästen väleihin kattavasti, jolloin korroosio on päässyt ajan kuluessa heikentämään rakennetta”, kertoo verkkojohtaja Kari Kautto
Jyväskylän Energia Oy:stä.
Alustavan onnettomuuspaikkatutkinnan jäl- Kangasvuoren vesitorni ennen sortumista. Kuva Jyväskylän Energia Oy.
keen onnettomuustutkintakeskus suositteli vastaavan jännitetyn teräspalkin sisältävien vesitornien kuormituksen rajaamista täyttöastetta pienentämällä.
vettä valui maahan ja tuhansia jyväskyläläisiä oli muutaMaaliskuussa annetussa tiedotteessa varoitettiin myös, että
mia tunteja ilman vettä runkovesiputken haljettua samalla.
vastaava vauriomekanismi on mahdollinen muissakin jänniVedenjakelu alueella saatiin samana päivänä käyntiin paitetyissä teräsrakenteissa kuten silloissa.
neenkorotuspumppaamoiden avulla. Jyväskylän vesihuollos”Onnettomuus herätti siihen, että päällisin puolin hyvälta vastaava Jyväskylän Energia Oy on aloittanut uuden vesitä näyttävissä vanhoissa betonirakenteissa tällainen on mahtornin suunnittelun. Uusi torni valmistuu vuoden 2014 aikadollista. Kangasvuoren tornille oli tehty kuntoarvio keväällä
na ja sen kustannusarvio on 2,5 - 3,0 miljoonaa euroa.
2012, mutta akuuttia korjaustarvetta ei siinä havaittu”, Kari
Selvitykset jatkuvat vielä vesitornin käyttöön liittyvillä asiKautto kertoo.
oilla, joilla voi olla merkitystä vesitornien turvallisuudelle.
Sortuminen ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
Onnettomuuden tutkinta valmistuu kokonaisuudessaan keOnnettomuuden seurauksena noin kaksi miljoonaa litraa
sän 2013 jälkeen.
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Vesitalous 50 vuotta sitten
Onko mikään muuttunut vesialalla 50 vuodessa?
Arvioi itse. Vesitalous-lehti alkaa julkaista 50
vuotta vanhojen lehtien kansikuvia, joissa kerrotaan lehden keskeiset aiheet ja kirjoittajat.
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toiminnasta talviolosuhteissa

20

Antti Natukka: Harjujemme pohjavesien laadusta
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27
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Lehti sisältää myös Vesien suojelukunnan tiedotuksia

Seminaari: Vesi- ja ympäristöseurannat muutoksessa

Kuva: Hanna Aho

S

uomen ympäristökeskuksen ja Vesitalous-lehden järjestämä Vesi- ja ympäristöseurannat muutoksessa -seminaari pidettiin 7. maaliskuuta Helsingin Säätytalolla.
Aihe herätti laajaa kiinnostusta ympäristöammattilaisten keskuudessa ja tapahtumassa oli mukana 125 osallistujaa.
Vesi- ja ympäristöseurantojen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä käsiteltiin laajasti eri osa-alueilta ja näkökulmista muun muassa Suomen ympäristökeskuksen ja
Metsäntutkimuslaitoksen asiantuntijoiden toimiessa alustajina. Kansainvälisen näkökulman ympäristöseurantoihin
toi Dr. Steffen Zacharias Hemholz ympäristötutkimuskeskuksesta Saksasta. Tilaisuuden avasi SYKE:n pääjohtaja Lea
Kauppi. Seurantojen tulevaisuus herätti myös vilkasta keskustelua yleisön ottaessa kantaa aiheeseen.

Seminaarin esitysmateriaali verkosta:
https://syke.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=329&id=1058
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Kirjaesittely: Hanaa!
Tapio S. Katko: Hanaa! Suomen vesihuolto – kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry, 2013. (501 sivua.). Hinta 125 € (sis. ALV) + postituskulut. Tilaukset: www.vvy.fi/julkaisut.

T

apio S. Katkon ”Hanaa! Suomen vesihuolto – kehitys
ja yhteiskunnallinen merkitys” on jatkoa 1996 ilmestyneelle saman tekijän ”Vettä!”-teokselle. Vesihuollossa
tapahtuneen voimakkaan kehityksen vuoksi nyt oli aika kirjoittaa jatko-osa. Aiempi teos julkaistaan CD-muodossa osana tätä upeaa tietokirjaa, joka soveltuu lahjaksi kaikille vesihuollosta kiinnostuneille.
Lukiessani teosta asunnossani kuului taustamusiikkina
rauhallista pulputusta, kun sukkaa pullistettiin paineilmalla viemäreiden seinämiä vasten. Vaikka ”Hanaa!”-kirjassa
kiinteistöt jäävät käsiteltävien asioiden ulkopuolelle, on kirjan punaisena lankana yhdyskuntien vesihuoltojärjestelmien ikääntyminen ja lisääntyvä saneeraustarve. Teoksen aloittavat historialliset katsaukset antavat perspektiiviä ja liittävät Suomen maailmanlaajuiseen kontekstiin. Kirjan yhtenä
juonteena onkin suhteuttaa ja peilata maamme vesihuollon
kehitystä muihin maihin ja kansainväliseen kehitykseen.
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Ensimmäisessä osiossa käsitellään vettä teknologisista lähtökohdista aina veden hankinnasta jätevesien puhdistukseen
ja vesiensuojeluun. Tämän jälkeen perehdytään vesihuollon toimintaan ja talouteen. Eräs ajankohtainen kysymys on
kuntaliitokset. Myöskään kuntien joskus melko ”luovia” ratkaisuja – joita on tavattu esimerkiksi vesi- ja energialaitosten
yhdistämisten yhteydessä – ei ole unohdettu. Tarkasteluun
on otettu myös vesihuollon haavoittuvuus, laitosten toiminnan kehittäminen asiakas- ja kansalaislähtöisempään suuntaan esimerkiksi erilaisten julkaisujen avulla sekä näkyvien
rakenteiden, kuten vanhojen kaivojen ja vesitornien kunnostaminen. Katko muistaa mainita myös rautateiden työttömiksi jääneet vesitornit. Kirjan kolmas osa keskittyy vesihuollon institutionaaliseen kehittämiseen. Osiossa käsitellään lainsäädäntöä, koulutusta ja tutkimusta, yhdistystoimintaa, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä lähialue- ja
kehitysyhteistyötä.
Viimeisessä osiossa annetaan vastauksia kirjan alussa esitetyille kysymyksille, jotka käsittelevät vesihuollon toimintaympäristön muutoksia, vesihuollon merkityksen muuttumista yhteiskunnassa sekä alalla tehtyjen valintojen vaikutuksia tulevaisuuteen. Teos päättyy kirjan eri teemat ytimekkäästi kiteyttävään 28 teesiin.
Näin laajassa ja suurta ponnistusta vaatineessa työssä
muutama kieliopillinen hairahdus ei paljoa paina. Tavu- ja
ajatusviivojen sekalainen käyttö selittynee erilaisten tietokoneohjelmien yhteensopimattomuudella.
Katko on antanut oman persoonallisuutensa ja huumorintajunsa välittyä teoksen sivuilta. Tämä ratkaisu keventää
sopivasti painavaa asiatekstiä. Tekijä kunnostautuu myös sangen osuvana runoilijana. Kirjan täytyy olla hyvä, jos se saa
lukijan välillä myös hymyilemään. Allekirjoittaneessa herätti
hilpeyttä muun muassa taulukko vesihuollon parissa syntyneistä murresanoista selityksineen. Mukana on myös se kaikkein hellyttävin, ilmeisesti jo lähes virallisen aseman saanut
”possutus”.
Vesiteema kulkee mukana raikkaassa taitossa iloisten vesipisaroiden muodossa. Varsinaista tekstiä täydentävät tietoiskulaatikot; myyttejä kumoavat ”Vesiloiskeet” ja lisätietoa varsinaisessa tekstissä käsiteltyihin asioihin antavat ”Vesi-iskut”.
Runsaan kuvituksen muodostavat tekstiin liittyvät uutiskuvamaiset otokset sekä pehmeämmät ja taiteellisemmat veden
maailmaa ilmentävät kuvat sekä lukuisat taulukot. Teoksessa
on lyhyt ruotsinkielinen tiivistelmä.
KATRIINA ETHOLÉN
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In Memoriam - Jukka Kero
Oikeustieteiden kandidaatti, apulaisosastopäällikkö Jukka Olavi Kero kuoli 16. päivänä tammikuuta
2013. Hän oli syntynyt evakossa Lappeella 14. päivänä tammikuuta 1943.

J

ukka Kero syntyi kolmannen polven tiemestariperheeseen. Niinpä hänen työuransa alkoikin Tienrakennushallituksessa, josta hänet vuonna 1970 valittiin lakimieheksi Suomen Kunnallisliittoon, jossa hän teki elämäntyönsä
jatkaen sitä Suomen Kuntaliitossa. Hänen tehtävikseen muodostui lakimiehenä yleensä rakentamiseen liittyvä jäsenten
neuvonta ja palvelu sekä maalaiskuntien edunvalvonta.
Tapasin Jukan ensimmäisen kerran keväällä 1972. Häneen
tutustumista suositteli Vesihuoltoliiton silloinen puheenjohtaja, Suomen kunnallisliiton toimitusjohtaja Paavo Pekkanen.
Jukka oli silloin Kunnallisliiton lakimies. Jännitin kovasti ja
pyysin esiliinakseni tapaamiseen erään ystäväni, joka oli ollut
tekemisissä Kunnallisliiton vesiasioista aiemmin vastanneen
henkilön kanssa. Jännitykseni oli turhaa, sillä kohtaamani
juristi oli poikkeuksellisen ystävällinen, iloinen ja yleensä
ottaen vesi- ja tieasioissa sekä vesihuoltoasioista erityisesti
kiinnostunut. Tämän tapaamisen jälkeen pidimme runsaasti
yhteyttä niin työasioissa kuin vapaa-ajallakin.
Jukka Kero oli maaseutukunnissa sekä vesihuoltolaitoksilla laajasti tunnettu ja erityisen pidetty maalaiskuntien ja
niissä toimineiden yksityisten laitosten vesihuoltoasioiden
parissa työskennellyt henkilö. Hän paneutui asiaansa ja tutustui ihmisiin sekä hoidossaan oleviin asioihin perinpohjaisesti ja pyyteettömästi.
Hän oli luennoitsijana erinomaisen poikkeava moneen
muuhun puhujaan nähden. Hän ei ollut turhan jäyhä asiantuntija, vaan hän otti yleisönsä ja oli kiinnostunut juridiikan
lisäksi myös käytännön teknisistä ratkaisuista. Hän puhutteli
kuulijoitaan suoraan ja hänen juttunsa olivat hyviä käytännön esimerkkejä. Omalla persoonallisella, mukaansa tempaavalla tavallaan Jukka on siis toiminut lukemattomia kertoja
luennoitsijana ja esitelmöitsijänä alan eri tilaisuuksissa. Hän
oli suosittu yleensä maaseutukuntien teknisen hallinnon ja
johdon kanssa.
Hänen aikanaan vesihuoltoala kehittyi voimakkaasti.
Jukka Kero on edustanut työnantajaansa sekä vesi- ja viemärilaitoksia ja kuntia lukuisissa komiteoissa ja erilaisissa työryhmissä. Hän oli mukana työryhmässä valmistelemassa mm.
jätevesimaksulakia, vesi- ja viemärilaitoslakia, vesilakia ja vesihuoltolakia. Lisäksi hän työskenteli lukuisten komiteoiden
ja työryhmien vetäjänä tai jäsenenä kehittäen siten vesialaa
yleisesti. Jukka Kero osallistui lähes kaikkiin vesihuoltoalan
ohjeita valmisteleviin työryhmiin antaumuksella ja antaen
koko tietämyksensä kaikkien käyttöön. Hän ei antanut periksi saavuttaakseen päämääränsä. Monipuolinen asiantuntija, joka sekaantui myös insinööriasioihin.

Häntä jäivät kaipaamaan lasten lisäksi lastenlapset sekä
lukuisat työtoverit ja vesihuollon parissa työskennelleet henkilöt eri puolilla maata sekä vesi-insinööriystävät.
Mikko Korhonen
pitkäaikainen ystävä
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Ajankohtaista Vesiyhdistykseltä

SUOMEN VESIYHDISTYS r.y.

Maailman vesipäivän 2013 seminaaria vietettiin 22.3. Porvoossa

T

änä vuonna Maailman vesipäivän teemana oli
”Vesiyhteistyö”. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteistyön lisäämisen luomista mahdollisuuksista ja vesien hallinnan
haasteista veden tarpeen lisääntyessä. Suomen Vesiyhdistyksen
yhteistyössä Porvoon Veden kanssa järjestämä maailman vesipäivän seminaari juhlisti samalla Porvoon Veden 100-vuotista
toimintaa, josta kuultiin toimitusjohtaja Risto Saarisen esitelmässä. Seminaariohjelma koottiin Maailman vesipäivän teemaan ja Porvoon Veden juhlavuoteen sopivaksi. Tilaisuudessa
kuultuja esityksiä on nähtävillä Vesiyhdistyksen www-sivuilla
www.vesiyhdistys.fi. Seminaarin jälkeen jatkettiin iltatilaisuu-

della, jossa mm. jaettiin Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto ja Juniorivesipalkinto.
Vuoden 2013 Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon
saajaksi valittiin professori Timo Huttula SYKE:stä. Professori
Huttulan kirjallinen tuotanto käsittelee etenkin järviä, jotka ovat
olleet hänen keskeinen tutkimuskohteensa koko hänen tieteellisen uransa ajan. Tämänvuotisen Juniorivesikilpailun voittajana
iltatilaisuudessa palkittiin Filip Soich Helsingin Suomalaisesta
Yhteiskoulusta. Hänen työnsä aihe oli “Determining the
Viability of Struvite Precipitation as an Alternative Method for
Phosphate Ion removal from Wastewater”.

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, voittajalle palkintona 500 euroa

S

uomen Vesiyhdistyksen logokilpailu julistettiin avatuksi Porvoon seminaarin iltatilaisuudessa. Yhdistyksen vanha järvi/valuma-aluemallinen logo kaipaa uudistamista.

Tavoitteena on, että uusi logo julkaistaisiin vuoden 2014 vesipäivänä. Tarkemmat kilpailuohjeet osoitteessa www.vesiyhdistys.fi.
Voittaja saa määrättömästi kunniaa ja lisäksi 500 € palkinnon.

Vuosikokouksen päätökset

S

uomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 10.4.2013 klo 16.30 Suomen ympäristökeskuksen
auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Kaarina Vuorivirta. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä
mainitut asiat. Yhdistyksen hallitukseen kaudeksi 2013–
2014 valittiin Riku Vahala, Kia Aksela, Veli-Pekka Vuorilehto
ja Ville Keskisarja. Hallituksessa jatkavat kauden 2013
Tapio Kovanen, Pirkko Öhberg ja Erkki Santala. Kesken

kautensa ulkomaille siirtyneen Matti Ojalan tilalle valittiin Pertti Seuna. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapio
Kovanen.
Jäsenmaksuiksi päätettiin:
• henkilöjäsen 55 € (ilman Vesitalous-lehteä 40 €)
• opiskelijajäsen 10 €
• yhteisöjäsen 300 €

Maksut Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille FI95 8000 1601 3156 00. Eräpäivä jäsenmaksuilla on 15.5.2013. Jäsenet, jotka haluavat BER:n
(www.borenv.net) edulliseen jäsenhintaan 12 €, voivat maksaa sen lisäämällä ko. summan jäsenmaksuun.
Uudet tilaukset sihteerille jari.koskiaho@ymparisto.fi.

Vesiyhdistyksen 2013 opintomatka tehdään 5.–8.9. Saksaan
Lennot
To 05.09. Helsinki–Düsseldorf AY2703 07:40–09:05
Su 08.09. Frankfurt–Helsinki AY826 19:30–22:50
Majoitus
Bonn 5.-7.9: Günnewig Residence Hotel Bonn**** (www.guennewig.de)
Koblenz 7.-8.9: Scholz Hotel Koblenz (www.hotelscholz.de)
Matkaohjelmassa on suunnitteilla torstaille ja perjantaille ammatillisia
tutustumisvierailuja Bonnin alueella, lauantaina mennään Kölniin, josta
siirtyminen jokiristeilyllä Remageniin ja sieltä bussilla Koblenziin. Sunnuntaina matka
jatkuu Koblenzista Johannisbergin viinitilalle, josta siirrytään Frankfurtin lentokentälle. Paluulento Helsingissä klo 22:50.
Matkan hinta jaetussa 2-h huoneessa n. 900 €, 1-h huoneessa n. 1000 €.
Muutama paikka vielä vapaana, ilmoittautumiset sihteerille (jari.koskiaho@ymparisto.fi).
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SUOMEN VESIYHDISTYS r.y.

Ajankohtaista Vesiyhdistykseltä

Vesihuoltojaoston excursio:
Vesihuoltolaitosten yhdistyminen ja arvonmääritys
AIKA: Keskiviikko 29.5.2013 klo 9:30–15:00

PAIKKA: Tampere – ELY-keskus ja Tampereen Vesi

OHJELMA:
9:30

Kokoontuminen Pirkanmaan ELY-keskuksen edessä (Yliopistonkatu 38)
Aamukahvi

9:50

Tilaisuuden avaus / Vesihuoltojaoston pj. Jere Nieminen

10:00

Pirkanmaan ELY-keskuksen esittely / Hannu Wirola ja Kaija Joensuu
Laitosten yhdistymiset ja arvonmääritykset sekä valtion rahoitustuet / Henna Luukkonen ja Kaija Joensuu
Tutustuminen valtakunnalliseen asiakaspalvelukeskukseen / Kaija Joensuu

11:30–12:30

Lounas, Ravintola Attila (Yliopistonkatu 38)
Siirtyminen omatoimisesti Tampereen Vedelle (Viinikankatu 42 A)

13:00

Tampereen Veden esittely ja ”laitosten yhdistymisasiat vesilaitoksen näkökulmasta” / Pekka Pesonen
Mahdollinen tutustuminen vesihuoltokohteeseen

15:00

Kotimatka alkaa

• Mukaan mahtuu 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
• Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2013 mennessä
tiina.oksanen@riihimaki.fi.

• Tilaisuus on omakustanteinen. Osallistumismaksu on 20 €,
joka kerätään käteisenä paikan päällä.
• Maksu sisältää ohjelman, lounaan ja kahvin.
TERVETULOA MUKAAN!

Kuntaliitokset, vesihuoltolaitosten yhdistymiset, asiakkaiden itsepalvelujen lisääntyminen, toiminnan automatisointi, etäluettavat mittarit...
Miten vastaat näihin toimialan haasteisiin?

UUSI KOLIBRI VESI NYKYAIKAISTAA JA PARANTAA
PALVELUA

Logica on nyt CGI.

Kolibri Vesi on täysin uusi järjestelmä vesihuollon asiakkuuksien ja
toiminnan hallintaan sekä ohjaukseen. Ratkaisu hyödyntää uutta
Microsoft-teknologiaa sekä Microsoftin Dynamics AX ja CRM -ratkaisua. Kolibri Vesi mahdollistaa myös isojen asiakasmäärien hallinnan ja
asioiden hoitamisen, sekä tarvittaessa useiden yhtiöiden hallinnoinnin
samassa järjestelmässä. Siirtyminen vanhoista järjestelmistä Kolibri
Veteen on helppoa ja sujuvaa.

Logica

www.cgi.fi

Lisätietoja vesi- ja jätehuollon ratkaisuistamme:
Markku Happonen, p. 050 414 3810
markku.happonen@cgi.com
Kari Heiskanen, p. 050 367 3129
kari.heiskanen@cgi.com
Logica on nyt CGI. CGI tarjoaa palveluja it:n ja liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Meitä on 71 000 asiantuntijaa yli 40 maassa. Lisätietoa cgi.fi.
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LIIKEHAKEMISTO
AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Vesihuollon
monipuolinen
Slatek
(80 x 45)
yhteistyökumppani

www.slatek.fi

CGI (ent.
Logica (50 x
Ratkaisut
80) vesi-,

energia- ja jätehuoltoon
ÛFJLFRP

Energiatehokkaita
automaatio- ja
sähköistysratkaisuja
vesihuollon tarpeisiin

/RJLFDRQQ\W&*,

Schneider (80 x 40)

www.schneider-electric.com/fi

INFRA JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU

Maveplan (80 x 60)

Olisiko tässä paikka
sinun ilmoituksellesi?
Pyydä tarjous

JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 ilmoituksesta
 suunnittelusta

Huber (80 x 50)WASTE WATER Solutions

<PS¥ULVW·WHNQLLNNDD0DDLOPDQODDMXLVHVWL

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi tai
soita Eeva Vartiainen 0400-773 833
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LIIKEHAKEMISTO
SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
Suunnittelutoimisto
Aluetekniikka (80 x 40)

VESIHUOLLON
Ramboll (80 x 60)
SUUNNITTELU-,
ASIANTUNTIJAJA ANALYYSIPALVELUJA

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

WWW.RAMBOLL.FI

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset
vesihuollon
ratkaisut.
Pöyry
(80
x 70)Palvelemme
ympäristötutkimuksessa ja konsultoinnissa. Tavoitteemme on luonnonvarojen kestävämpi käyttö – projektin
koko elinkaaren ajan.
www.poyry.fi

AIRIX (80 x 60)

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Berner (130
Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.

x 58)

r E.coli, koliformit
Enterolert - DW
r Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15)

Colilert®
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LIIKEHAKEMISTO
VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET


Pa-Ve
Kalvi
(80 x 50)


TUOTTEITAMME:




Välppäysyksiköt

Fennowater (80 Hiekanerotusx 60) ja
kuivausyksiköt
Lietekaapimet




Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

Sekoittimet
Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h



Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555



www.fennowater.fi

Lietteentiivistys- ja
kuivausyksiköt
Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt
Lamelliselkeyttimet
Biologiset
puhdistamot

Vesihuollon
huippuosaamista
Kokonaisratkaisut vesihuoltoon

Sulzer (80 x 80)

Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput,
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja
KSB (80 x 80)
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

The Heart of Your Process

ZZZVXO]HUSXPSVƄ

VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET
VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

Pyörreflotaatio

Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
Insinööritoimisto
ja toimituksia yli 45 vuotta

Rictor (80 x 30)

Viemärisaneeraukset

SIBELIUKSENKATU 9 B
PUH. 09-440 164

00250 HELSINKI
www.rictor.fi

VPP SUJU
–pätkäputkilla
VPP (80
x 50)
www.kaiko.fi

Vaakaporauspalvelu VPP Oy
Raiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski
Puh. 0400 228 318 jarkko.huttunen@vppoy.com
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x Vuodonetsintälaitteet
x Vesimittarit
Kaiko
(80 x 50)
x Annostelupumput
x Venttiilit
x Vedenkäsittelylaitteet
Kaiko Oy
Henry Fordin katu 5 C
00150 Helsinki

Puhelin (09) 684 1010
Faksi (09) 6841 0120
S-posti: kaiko@kaiko.fi
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LIIKEHAKEMISTO
VESIKEMIKAALIT

Bang & Bonsomer 170 x 60

Algol (170 x 60)

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn
kalkkikivirouheet
Nordkalk
(80 x 60)

Water is the connection

Kemira (80 x
80)

kalkkikivijauheet
sammutettu kalkki
poltettu kalkki

Nordkalk Oy Ab
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com/watergroup

LAITEHUOLTO

Kemira Oyj
PL 330
00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi

/<63;((

LSK (80 x 30)
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ABSTRACTS

Finnish journal for professionals in the water sector
Published six times annually | Editor-in-chief: Timo Maasilta | Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Kirsi Hiillos, Raisa Kyrönseppä, Mikko Kiirikki and
Joose Mykkänen: Continuous quality monitoring in the
water pipe network

T

he aim of the study was to determine whether the continuous measurement of water quality in network conditions operates reliably and whether it yields usable data on
variations in the water quality in the network. The results
obtained proved that quality monitoring is suited to the assessment of water quality in the network. It is also of use in
determining the need for renovation, as one of the grounds
for renovating a water pipe network is deteriorating water
quality.
Riitta Kettunen, Eliisa Toikkanen, Tuulikki Laaksonen,
Jarmo Koljonen and Pekka Onnila: Taking the quality of
storm water into account in extracting groundwater and in
environmental protection

S

torm water may contain harmful quantities of impurities.
Particularly in groundwater catchment areas, the quality of
storm water should be checked to minimise the risk to water
extraction at the same time as the formation of groundwater
is safeguarded. There are several ways to reduce the risk.
Jyrki Laitinen and Jenni Nieminen: Best available
technology at municipal wastewater treatment plants

A

BAT study of municipal wastewater treatment plants
was carried out by a team of specialists under the leadership of the Finnish Environment Institute SYKE. In carrying
out the study, analyses based on previously collected material
were examined by a team, and on the basis of these and the
opinions and experiences of the specialists, the actual conclusions concerning BAT were drawn. The conclusions were
made first and foremost to facilitate and guide the work of
permission-granting authorities and designers. The report
has a comprehensive review of Finnish wastewater treatment
as well as perspectives on the application of best available
technology both today and in the future.
Heidi Ekholm: Wastewater treatment plants – design,
implementation and operation

I

n a study entitled “Wastewater treatment plants – design,
implementation, operation”, ten wastewater treatment
plant management and operational staff as well as three
company water supply engineers were interviewed in autumn 2012. The method was a themed interview without
preset questions; instead, the interviews consisted of discussions on themes. The themes of the interviews for the
plants concerned the plant’s design and implementation
project as well as the running of the plant. The themes of
the interviews for the engineers covered the design process
and factors affecting design. The survey’s thematic materials were further augmented at a joint seminar of the plants
and the engineers.
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Aninka Urho: Wastewater emissions eliminated on the
Vantaa River by cooperation between waterworks
n Finland’s most densely populated region, a joint project
by waterworks has been drawn up to eliminate wastewater
emissions. The equipment, operation and maintenance of
wastewater pumping stations were reviewed from the perspective of eliminating overflows. The work also included ideation
of new methods for managing overflows. Also, cooperation
with stakeholders and communications are to be developed.

I

Sanna Marttinen, Kimmo Suominen and Marja Lehto:
Chemical and pharmaceutical residues in recycled
nutrients – is there cause for concern?
rganic wastes, treatment plant sludge and various biodegradable by-products are refined at biogas plants into
recycled nutrients. They may contain, for example, residues of
harmful chemical used in households and industry. According
to the results of the Safe Fertiliser Products from Biogas Plants
project, using biogas plants’ end products in agriculture does
not involve an immediate hazard to the safety of foodstuffs.
However, efforts should be made to cut back on the amount
of harmful chemicals and pharmaceuticals going into wastewater and organic wastes in order to reduce the environmental
chemical loading.

O

Other articles:
Osmo Seppälä: Water services legislation
changes reshape the water utilities environment
(Editorial)
Leena Sänkiaho: Risk assessment of overflows
at wastewater pumping stations by the
geographic information system
Christoph Treskatis and Päivi PuronpääSchäfer: The ageing and revival of filter pipe
trenches
Harri Mattila: Will the scattered loading concept
end up on the junk heap?
Henna Luukkonen: A guide to cooperation in
water supply
Hanna Yli-Tolppa: Design and procurement
guidelines for water supply networks
Päivi Peltonen: Water supply in Wikipedia
Jaakko Gustafsson: On the parties in cases
dealt with under the Water Services Act
Kirsi Rontu: Water utilities need owner policy
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Vieraskynä

Vesihuoltolaitokset
tarvitsevat omistajaohjausta
KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
E-mail: kirsi.rontu@kuntaliitto.fi

U

sein väitetään, että vesihuoltolaitoksen järkevin organisoitumismalli on yhtiöittäminen, koska tällöin kunnan vaikuttamismahdollisuudet toimintaan ovat vähäiset. Tällainen ajatusmalli, jossa omistaja tietää omistamansa vesihuoltolaitoksen toiminnasta mahdollisimman vähän, johtaa pidemmällä ajalla vesihuollon tilan
huononemiseen.
Vesihuoltolaitoksen etu on, että kunta omistajana tietää mitä omistaa. Kuntien tulisikin laatia omistajapolitiikka
kunnalleen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä omistajapolitiikassa määritellään se, mitä kunnan on perusteltua omistaa. Kunnan vastuu vesihuollon järjestämisestä vaikuttaa
suoraan kunnan omistajapolitiikkaan siten, että kunnan on
järkevää omistaa vesihuoltolaitoksensa nyt ja tulevaisuudessa. Omistajapolitiikassa asetetaan myös kriteerit, joilla arvioidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.
Omistajapolitiikka kattaa koko kuntakonsernin eli myös yhtiöt ja kuntayhtymät.
Omaisuuden arvon säilyttäminen on tärkeä osa omistajapolitiikkaa ja tämän tulee olla omaisuuden hoidon lähtökohtana. Peruskorjausten laiminlyönti on erittäin epätaloudellista vaarantaen kunnan vesihuoltopalvelut. Kunnan vesihuoltopalvelut luovat mahdollisuuksia kunnan elinvoimaisuudelle ja kuntalaisten arjen sujuvuudelle. Näitä palveluita ei saa
vaarantaa huonon omaisuuden hallinnan takia.
Kunnassa omistajaohjaus eli omistajapoliittisten linjausten toteutus kuuluu konsernijohdolle eli kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle. Osissa kuntia omistajanäkökulmaa
on terävöitetty kunnanhallituksen alaisella konsernijaoksella. Omistajaohjaus merkitsee kunnan mahdollisuutta ohjata yhteisön toimintaa lainsäädännön asettamissa rajoissa
niin, että koko kuntakonsernin omistajapoliittiset tavoitteet
ja edut otetaan huomioon. Konserniohjeessa eli omistajaohjeessa määritellään menettelytavat, joilla ohjaus toteutetaan.
Konserniohjeella pyritään luomaan puitteet mm. yhtiöiden
ja kuntayhtymien toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen,
kunnan yhteisöistä saamien tietojen laadun parantamiseen
ja tiedottamisen tehostamiseen.

Konserniohjeella voidaan ohjeistaa kunnan toimielimiä
ja viranhaltijoita. Ohjeessa voi olla sellaisia pysyväisluonteisia ohjeita, joita kunnan omistajavaltaa eri yhteisössä käyttävien tulee yhteisöjen yhtiökokouksissa ottaa huomioon.
Konserniohjeissa saatetaan antaa toimiohjeita suoraan tytäryhteisölle tai sen johdolle tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Yhtiölainsäädäntö ei velvoita yhtiötä noudattamaan
konserniohjeita, vaan niiden noudattamien perustuu siihen,
että tytäryhteisön johto toimii kuntakonsernin luottamuksen varassa. Yhtiömuotoisissa tai kuntayhtymävesihuoltolaitoksissa tulisi kunnan luottamushenkilöiden tehdä päätöksiä muistaen konserniohjeet ja toisaalta myös se, että tytäryhtiön johdolla on velvollisuus toimia tytäryhtiön edun
mukaisesti.
Kunnan toinen tapa vaikuttaa kuntakonserniin kuuluvaan vesihuollon yhtiöön tai kuntayhtymään on ennakkokäsityksen pyytäminen. Konserniohjeessa voidaan edellyttää,
että kuntakonserniin kuuluva yhtiö tai kuntayhtymä selvittää
ennen omaa päätöksentekoaan konsernijohdon ennakkokäsityksen asiaan silloin kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen. Ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohdon
keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan yhtiöiden ja yhtymien toimintaa ja taloutta. Ennakkokäsityksen selvittämisen yhteydessä tulee erityisesti huomioida yhteisön omistajien yhdenvertaisuuden periaate ja tytäryhteisön etu.
Kuntien vesihuoltolaitosten omistajina tulee määritellä
vesihuollon palvelutaso ja ohjata laitoksen taloudellisia toimintaedellytyksiä varmistaen tehokkaan toiminnan sekä uusja korjausinvestointien rahoituksen. Omistaja määrää myös
lain salliman kohtuullisen tuoton laitokseen sijoittamalleen
pääomalle. Määrittäessään vesihuoltolaitoksen tuloutustason
kunnan tulee aina huomioida vesihuoltolaitoksen edellytykset – tuottoa ei tule maksaa uus- tai korjausinvestointien
kustannuksella.
Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuudestaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella henkilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen.
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Ei virta vie eikä vesi vaivaa

KWH
1/1
(K4)
Ei virta vie eikä vesi vaivaa

Tuotamme yksilöllisiä ratkaisuja sade- ja sulamisvesien paikalliseen
ja kunnallistekniseen käsittelyyn. Esimerkkeinä suunnittelimme ja
toteutimme Raumalle KWH-hulevesikasettijärjestelmän ja
Vantaalle 1 400 m3:n Weholite- keräys- ja viivytyssäiliöt.

Oy KWH Pipe Ab
PL 21, 65101 Vaasa

Puhelin 020 778 7111
Telefax 020 778 7902

Tervetuloa osastollemme C111!

www.kwhpipe.fi

Member of the KWH Group
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