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Vesipolitiikan puitedirektiivissä korostetaan taloudellisia ohjauskeinoja.
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MAA- JA VESITEKNIIKAN TUKI RY.
on vuonna 1949 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
aatteellisesti ja taloudellisesti tukea ja edistää vesitekniikan alan ja siihen
liittyvää ympäristötekniikan alan sekä maaperän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaa ja lisäksi maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien
kysymysten selvittämistä.

Julistamme haettavaksi

APURAHOJA
vuodelle 2003
Apuraha-anomus on tehtävä lomakkeelle, joka on noudettavissa kotisivuiltamme http://www.mvtt.fi. Kotisivuilta on saatavissa tarkemmat hakuohjeet sekä luettelo viime vuosina myönnetyistä apurahoista. Lomakkeita on
saatavissa myös toimistostamme, (09) 6940622, Teknillisen korkeakoulun
kirjaamosta, Tampereen teknillisen korkeakoulun neuvonnasta ja Oulun yliopiston hallintoviraston vahtimestareilta.
Anomus liitteineen, jota ei palauteta, pyydetään lähettämään toimistoomme 30.9.2002 mennessä osoitteella Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki.
Tämän lisäksi toivomme, että anomus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tuki@mvtt.fi.
Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse marraskuun loppuun mennessä.
Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Hallitus
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PÄÄKIRJOITUS

Rauno Piippo
toimitusjohtaja
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
E-mail: rauno.piippo@vvy.fi

Vesihuoltolaki on ollut voimassa
puolitoista vuotta. Sen mukaan vesihuolto on liikelaitosmaista palvelutoimintaa, jonka kulut katetaan asiakkailta
perittävillä maksuilla. Laki myös säätelee laitoksen ja asiakkaan välisiä suhteita sekä osaltaan turvaa asiakkaan oikeudet. Vesihuoltolaitos ei ole viranomainen,
joka valvoo tai määrää asiakkaitaan. Vastuu vesihuollon järjestämisestä säilyy
kuitenkin kunnilla, mutta vesihuollon
järjestämisessä ei tarvita kunnan verovaroja. Vesihuollon palvelutaso ja toimivuus eivät siten ole enää riippuvaisia
kunnan taloudellisesta tilanteesta.
Nämä vesihuoltolain keskeiset periaatteet edellyttävät niin kuntien päättäjiltä kuin laitosten johtamisesta vastuussa olevilta monien asioiden uudelleen arviointia. Erityisen haastavaa tämä on pienissä kunnissa, joissa laitokset on usein
mielletty vain osaksi verovaroin kustannettavaa kunnallistekniikkaa ja joissa
maksutulot on koettu verotulojen jatkeeksi.
Samanaikaisesti kun kehitämme vesihuoltolaitoksia nykyaikaisiksi palveluja liikelaitoksiksi, vesihuollon toimintaympäristössä ja -edellytyksissä on tapahtumassa muita merkittäviä muutoksia. Erityisen merkittävä muutos tulee olemaan laitosten henkilökunnan sukupolvenvaihdos seuraavan kymmenen
vuoden aikana.
VVY:n tekemän kyselyn mukaan lai-

VESIHUOLLON
TOIMINTAMALLIT
UUDELLEEN
ARVIOITAVINA
tosjohdosta noin 90 % ja muusta teknisestä henkilökunnasta noin 80 % on syntynyt 1950-luvulla tai sitä ennen. Heistäkin puolet on syntynyt 1940-luvulla tai
sitä ennen eli he ovat reilusti yli 50-vuotiaita. Puolet laitosjohdosta ja teknisestä
henkilökunnasta siirtyy eläkkeelle tai
muutoin poistuu työelämästä lähimmän
kymmenen vuoden aikana. Mistä löydämme ammattitaitoisen henkilökunnan
hoitamaan näitä tehtäviä, kun nuoria ammattilaisia laitoksilla on erinomaisen vähän?
Asianmukaiset palvelut on kyettävä
järjestämään asiakkaille henkilökunnan
sukupolvenvaihdoksesta riippumatta.
Uusien toimintamallien kehittämisessä
on todella kiire, jotta ne toimivat myös
muutostilanteessa. Suurimmat ongelmat
muutostilanteessa tulevat olemaan nimenomaan pienillä laitoksilla. Meillä on
paljon laitoksia, joissa käytännössä yksi
tai kaksi pitkän kokemuksen ja rautaisen
ammattitaidon omaavaa henkilöä on
vuosikymmenet pyörittänyt menestyksekkäästi laitosta. Kun tällaisessa laitoksessa kerralla tai lyhyen ajan puitteissa vaihdetaan koko henkilökunta,
niin miten asiakkaan tarvitsemat palvelut pystytään turvaamaan 2010-luvun
vaatimusten mukaisesti?
Palvelun tuottaminen asiakkaille edellyttää laitoksilta motivoitunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Vesihuoltolaitokset kilpailevat työvoimasta mui-

den työnantajien kanssa. Pääosa vesihuollon ammattilaisista työskentelee nyt
ja tulevaisuudessa muualla kuin laitoksilla. Vesihuoltolaitoksen houkuttelevuus
työpaikkana - oli sitten kysymys työn
kiinnostavuudesta, työolosuhteista, uramahdollisuuksista tai palkkauksesta - on
oltava kilpailukykyinen. Talousveden
laadulle ja jätevesien käsittelylle sekä palvelutasolle asetettavat kiristyvät vaatimukset edellyttävät myös laitosten henkilökunnalta entistä enemmän erityisosaamista, jota pienissä yksiköissä ei pystytä ylläpitämään.Suomen ympäristökeskuksen rekistereistä löytyy yli 1 300
vesilaitosta ja lähes 650 viemärilaitosta.
Ilmeisesti laitoksia on yhteensä noin
1 500 kappaletta. Nyt olisi varmasti syytä käynnistää vesihuollon toimialarationalisointi, jonka lopputuloksena olisi
100-150 alueellista vesihuoltolaitosta
huolehtimassa tulevaisuuden vesihuollosta. Nyt voidaan tehdä harkittuja valintoja - muutaman vuoden päästä tehdään pakkotilanteessa “hätäratkaisuja”.
Hämeenlinnan seutua onkin pidettävä
edelläkävijänä. Muualla tässä lehdessä
on Jouko Kettusen kuvaus Hämeenlinnan seudun vesiyhtiön perustamisprosessista. Kiinnitän erityistä huomiota Kettusen toteamukseen “nyt on luotu vasta
edellytykset tavoitella seudullisen vesihuollon etuja”. Hämeenlinnan seudun
mallia tai sen sovellutuksia on syytä vakavasti harkita muuallakin.
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VESITALOUS JA
VESIPOLITIIKAN
PUITEDIREKTIIVI
Markku Maunula
toimialapäällikkö, dipl.ins.
Lounais-Suomen ympäristökeskus
E-mail: markku.maunula@ymparisto.fi
Kirjoittaja on osallistunut direktiivin edellyttämän vedenkäytön taloudellista analyysiä ohjeistavaan EU:n jäsenmaiden yhteiseen työryhmään Suomen edustajana.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön
vesipolitiikan puitteista eli ns. vesipolitiikan puitedirektiivi tuli voimaan
22.12.2000. Sen tavoitteena on parantaa
vesien tilaa, estää sekä pinta- että pohjavesien tilan huononeminen, edistää
vesivarojen kestävää käyttöä sekä vähentää vaarallisten aineiden päästöjä
vesiin. Pintavesien hyvä ekologinen ja
kemiallinen tila sekä pohjavesien hyvä
määrällinen ja kemiallinen tila on tarkoitus saavuttaa vuonna 2015. Ympä-

Vesipolitiikan puitedirektiivi edistää taloudellisten
ohjauskeinojen käyttämistä vesiensuojelussa sekä
vesivarojen käytössä ja hoidossa. Direktiivi edellyttää veden käytön taloudellista analyysiä ja vesipalveluiden kustannusten kattamisen arviointia. Viimeistään vuonna 2010 veden hinnoittelupolitiikan
tulee tarjota käyttäjille riittävät kannustimet vesivarojen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä vesimaksuista voidaan kuitenkin päättää kansallisesti.
Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanossa tarvitaan vesitaloudellista osaamista.

ristönsuojelun ohella tavoitteena on hyvälaatuisen pinta- ja pohjaveden riittävän saannin turvaaminen.
Vesipolitiikan puitedirektiiviä ja sen
toimeenpanoa Suomessa on aiemmin
käsitelty Vesitalous-lehden numerossa
2/2001. Tässä artikkelissa tarkastellaan
direktiivin edellyttämiä vesivarojen
käyttöön ja vesipalveluihin liittyviä taloudellisia selvityksiä, ei toimeenpanon aiheuttamia kustannuksia julkiselle sektorille ja toiminnanharjoittajille.

Taloudelliset ohjauskeinot
tärkeitä direktiivin
toimeenpanossa
EU:n ympäristöpolitiikassa korostetaan
taloudellisia ohjauskeinoja ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen harkitun
käytön edistämisessä. Keskeisiä elementtejä ovat vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamisen periaate
ja pilaaja maksaa -periaate. Yhteisön
perustamissopimuksen artiklan 174
mukaisesti on yhteisön ympäristöpoli-
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tiikkaa valmisteltaessa myös otettava
huomioon käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset tiedot, yhteisön eri alueiden ympäristöolosuhteet, yhteisön taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sekä
toimien toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvat hyödyt ja kustannukset.
Perustamissopimuksen mukaisesti on
vesipolitiikan puitedirektiivissä yhtäältä säädetty taloudellisista ohjauskeinoista ja niiden sisällyttämisestä toimenpideohjelmiin ja toisaalta sallittu
kansallisesti päätettäväksi vesimaksuista ja kustannusten kattamisesta.
Kustannusten kattamisen periaate on
direktiivissä yhteydessä palveluiden käsitteeseen. Direktiivi määrittelee erikseen vedenkäytön ja vesipalvelut (tietolaatikko). Direktiivin säätämisen yhteydessä jäsenmaat nimenomaisesti rajasivat kustannusten kattamisen koskemaan palvelujen tarjoamista. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kustannusten kattamista on arvioitava lähinnä vesihuoltopalvelujen osalta. Esimerkiksi tulvasuojelu, vesivoima ja vedenotto omaan käyttöön eivät ole vesipalveluja. Direktiivin vesipalveluiden
määritelmä on kylläkin tulkinnanvarainen ja sen soveltamisen laajuudesta
on jäsenmailla erilaisia käsityksiä.
Sen sijaan vedenkäyttö on direktiivissä määritelty laajasti. Vedenkäytöllä
tarkoitetaan kaikkia toimintoja, joilla voi
olla merkittävä vaikutus vesien tilaan,
kuten vesivoimaa, teollisuuden vedenkäyttöä ja jätevesien käsittelyä, vesistöjen virkistyskäyttöä sekä maatalouden
ja haja-asutuksen päästöjä vesiin. Yksittäisten kotitalouksien ja pienten maatilojen vedenotto voitaneen katsoa vaikutuksiltaan merkityksettömiksi.

Vedenkäytön taloudellinen
analyysi on tehtävä vuoden 2004
loppuun mennessä
Vedenkäytön taloudellinen analyysi
tehdään alueellisena tarkasteluna.
Direktiivi edellyttää, että taloudellisen
analyysin sisältämän tiedon on oltava
riittävän tarkkaa, jotta voidaan arvioida vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamista ottaen huomioon
vedenhankinnan ja -tarpeen pitkän ajan
ennusteet. Analyysin tulee sisältää tie-

8 VESITALOUS

4 2002

dot vesipalveluihin liittyvistä vesimääristä, hinnoista, kustannuksista sekä arviot tarvittavista investoinneista.
Taloudellisessa analyysissä tulee arvioida myös toimenpiteiden kustannustehokkuutta. On siis selvitettävä taloudellisesti parhaimmat keinot vesien
hyvän tilan saavuttamiseksi. Toimenpiteet koskevat kaikkea vedenkäyttöä,
eivät pelkästään vesipalveluja. Vuonna
2004 ei kuitenkaan vielä tiedetä, mitkä
pinta- ja pohjavesimuodostumat eivät
täytä vesien hyvälle tilalle asetettuja kriteerejä. Taloudellisiin analyyseihin tultaneenkin sisällyttämään arvioita vesien
tilaa parantavien toimenpiteiden kustannuksista.

Vesipalveluista aiheutuvien
kustannusten kattaminen
Direktiivin 9. artiklan mukaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon vesipalveluista aiheutuvien kustannusten
kattamisen periaate mukaan lukien ympäristö- ja luonnonvarakustannukset.
Tällöin on otettava huomioon taloudellinen analyysi ja erityisesti pilaaja
maksaa -periaate. Komission vuonna
2000 julkaisemassa hinnoittelutiedonannossa määriteltiin kustannustyypit seuraavasti:
– Vesipalveluiden taloudelliset kustannukset, jotka sisältävät näiden palvelujen toimittamisen ja hallinnon
kustannukset. Niihin kuuluvat kaikki toiminta- ja ylläpitokustannukset
sekä pääomakustannukset (lainapääoman ja korkojen maksut sekä
tarvittaessa pääoman tuotto).
– Ympäristökustannukset eli kustannukset, jotka aiheutuvat vedenkäytön
aiheuttamista vahingoista ympäristölle ja ekosysteemeille sekä ympäristön käyttäjille (esim. vesiekosysteemin ekologisen laadun heikkeneminen tai maataloustuotantoon käytetyn maan suolapitoisuuden lisääntyminen ja maan huononeminen).
– Luonnonvarakustannukset eli kustannukset käyttömahdollisuuksista,
joita muut käyttäjätahot menettävät,
kun tiettyä luonnonvaraa käytetään
yli sen luonnollisen uusiutumis- tai
palautumisnopeuden (tällaisia kustannuksia aiheutuu esim. liiallisesta
pohjaveden otosta).

Vesipalvelujen kustannusten arviointi
tehdään normaalin käytännön mukaisesti ottaen huomioon kaikki palveluiden toimittamisesta aiheutuvat kustannukset. Ympäristökustannuksia voidaan arvioida toiminnanharjoittajille
myönnettyjen vesioikeudellisten ja ympäristölupien yhteydessä määrättyjen
velvoitteiden, kompensaatioiden ja korvausten perusteella. Vedenottoa koskevissa luvissa lähdetään Suomessa siitä, ettei hakijalle myönnetä lupaa ottaa
vettä yli sen luonnollisen uusiutumistai palautumisnopeuden. Määritelmän
mukaista perustetta luonnonvarakustannusten perimiseksi ei siten Suomessa ole. Muutoinkin vesiesiintymästä johdettavasta raakavedestä suoritettava
korvaus on kansallisen omistusoikeusjärjestelmän piiriin kuuluva kysymys.
Kansallinen ajattelummehan lähtee siitä, ettei alueen omistajalla ole oikeutta
saada korvausta pohjaveden ottamisesta, vaan yksinomaan ottamistoiminnan aiheuttamasta vahingosta (Hollo
ym. 2001).
Direktiivi edellyttää, että viimeistään
vuonna 2010 veden hinnoittelupolitiikka tarjoaa käyttäjille riittävät kannustimet vesivarojen tehokkaaseen käyttämiseen ja siten edistää ympäristötavoitteiden saavuttamista. Veden käytön
eri sektoreiden – jaoteltuna ainakin teollisuuteen, kotitalouksiin ja maatalouteen – edellytetään osallistuvan riittävästi vesipalveluiden kustannusten kattamiseen. Tässä on kuitenkin merkittävää se, että kustannusten kattamisen
velvoite koskee ainoastaan vesipalveluja.
Veden hinnoittelupolitiikasta päättäminen on kuitenkin kansallinen kysymys. Jäsenvaltiot voivat hinnoittelusta
päättäessään ottaa huomioon kustannusten kattamisen sosiaaliset, ympäristöön kohdistuvat ja taloudelliset vaikutukset samoin kuin kyseisen alueen
tai alueiden maantieteelliset ja ilmastoolot. Niinikään jäsenvaltioiden ei katsota rikkovan direktiiviä, jos ne päättävät olla soveltamatta tiettyyn veden
käyttötoimintaan kustannusten kattamisen periaatetta, mikäli päätös ei vaaranna direktiivin tarkoitusta tai sen tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltioiden on kuitenkin selostettava hoitosuunnitelmissa veden käytön eri sekto-
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reiden osallistuminen vesipalveluiden
kustannusten kattamiseen ja esitettävä
perustelut, mikäli vesihuoltopalveluilta ei edellytetä kustannusten kattamista vesimaksuilla.

Kustannusten kohtuuttomuus
perusteena poikkeuksille
Jäsenvaltioiden on lähtökohtaisesti saavutettava ympäristötavoitteet vuoden
2015 loppuun mennessä. Direktiivi sisältää kuitenkin useita poikkeusmahdollisuuksia. Jäsenvaltiot voivat nimetä vesimuodostumia keinotekoisiksi tai
voimakkaasti muutetuiksi, jollei vesivarojen käytöstä saatavaa hyötyä voida
kohtuuttomien kustannusten takia saavuttaa muilla ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla. Jäsenvaltiot voivat myös asettaa vähemmän
vaativia ympäristötavoitteita tai pidentää määräaikoja, jos vesien tilan paraneminen ja tavoitteiden saavuttaminen
määräajassa on suhteettoman kallista.
Kustannusten kohtuuttomuuden ohella poikkeamiselle on asetettu myös muita ehtoja.
Jäsenvaltioiden ei myöskään katsota
rikkovan direktiiviä, kun kaikki mahdolliset toimenpiteet on toteutettu,
muutosten syyt on perusteltu hoitosuunnitelmassa, muutokset ovat yleisen edun kannalta erittäin tärkeitä,
muutosten hyödyt ovat suuremmat
kuin vesien hyvän tilan tai alhaisempien ympäristötavoitteiden saavuttamisesta aiheutuvat hyödyt ja toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ovat
kohtuuttomat.

Vesihuoltopalvelut ja
kustannusten kattaminen
Direktiivi edellyttää, että vesipiireittäin
eli vesien hoitoalueittain laadittavissa
taloudellisissa analyyseissä on kuvaus
vesihuoltopalvelujen nykytilanteesta ja
niissä arvioidaan tarpeita pidemmällä
aikavälillä. Vedenhankinnan ennusteiden laatimisessa on otettava huomioon
maakuntien ja kuntien arviot väestön,
yhdyskuntarakenteen ja elinkeinojen
kehittymisestä. Vesihuoltolaitosten toiminnasta tarvitaan tietoja mm. liittyjäja vesimääristä, vesimaksuista, kustannuksista ja laitosten taloudesta. Suomen

ympäristökeskuksen vesi- ja viemärilaitosrekisterissä on varsin paljon käyttökelpoista tietoa, mutta mm. laitosten
taloutta koskevien tietojen tallentaminen edellyttää tietojärjestelmän uusimista. Kehitystyö onkin käynnissä ja tietotarvekartoitus valmistumassa.
Vesihuollon alueellisista yleissuunnitelmista, joita on tehty jo usean vuosikymmenen ajan, on huomattavaa hyötyä taloudellisten analyysien tekemisessä. Suunnitelmissa on tietoja väestöstä, elinkeinoista, vesihuollosta ja vesivaroista sekä ennusteita vedentarpeista ja tarvittavista investoinneista
5–10 vuoden ajalle. Myös vesihuoltolain
(119/2001) velvoittamat kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmat, jotka
tulee laatia vuoden 2004 maaliskuuhun
mennessä, ovat erinomainen lähtöaineisto taloudellisten analyysien tekemisessä.
Vesihuoltolakiin on sisällytetty säännös kustannusten kattamisen periaatteesta. Laissa edellytetään, että vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Lisäksi liittymis- ja perusmaksut voivat eri alueilla olla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten
oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi. Lain
mukaan maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden
määrän vähentämistä sekä ehkäisevät
haitallisten aineiden johtamista viemäriin. Vesihuoltolaissa on siten monin
tavoin otettu huomioon direktiivin ta-

voitteet ja velvoitteet. Direktiivin joustavat säännökset ja vesihuoltolaki sallivat kuitenkin sen, että vesihuoltoa voidaan edelleen tukea kunnan, valtion ja
Euroopan yhteisön varoista.
Suomessa vesihuoltolaitosten maksut eivät nykyisin aina perustu toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, vaan
hinnoittelussa on pikemminkin pyritty
tavoittelemaan valtakunnallista tai ainakin lähialueiden kuntien keskimääräistä hintatasoa. Suurten kaupunkien
vesihuoltolaitokset ovat yleisesti hyvin
taloudellisesti kannattavia, kun sen sijaan kannattavuus monilla maalaiskuntien laitoksilla on selvästi heikompi. Useat kuntien omistamat pienet vesihuoltolaitokset ovat tappiollisia ja
kunnat joutuvat tukemaan niiden toimintaa. (Kiuru ym. 2001)
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Vesipolitiikan puitedirektiivin määritelmät vesipalvelulle ja
vedenkäytölle.
Vesipalveluilla tarkoitetaan kaikkia palveluja, jotka tarjoavat kotitalouksille, julkisille laitoksille tai jotakin taloudellista toimintaa varten:
a) pinta- tai pohjaveden ottoa, patoamista, varastointia, käsittelyä ja jakelua;
b) jätevesien keräämistä ja käsittelyä harjoittavia laitoksia, jotka johtavat
vettä edelleen pintavesiin.
Vedenkäytöllä tarkoitetaan vesipalveluja ja kaikkia 5 artiklan ja liitteen II
mukaisesti määriteltyjä muita toimintoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus
vesien tilaan.
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VESIHUOLTOPÄIVÄT

JÄTEVEDEN
BIOLOGINEN
SUODATUS
kemiallisen
puhdistuksen jälkeen
Eeva Heiska
fil.maist.
Oulun Vesi, puhdistamot-yksikkö
E-mail: eeva.heiska@ouka.fi
Kirjoittaja toimii käyttöpäällikkönä Oulun Vedessä vastuualueenaan jätevedenpuhdistamo,
kaksi vedenpuhdistamoa sekä kaksi käyttölaboratoriota.

Oulun Vesi on kunnallinen liikelaitos, joka ylläpitää Taskilan jätevedenpuhdistamoa Oulussa. Jätevedenpuhdistamo puhdistaa Oulun kaupungissa
syntyneet ja viemäriverkostoon johdetut asumajätevedet ja teollisuusjätevedet sekä johtaa ne noin 950 metrin päähän Oulun edustan merialueelle Perämereen. Vuoden 2002 lopussa aloitetaan
Muhoksen ja vuoden 2003 aikana Utajärven kunnan jätevesien johtaminen
Ouluun rakenteilla olevan Oulujokivarren siirtoviemärin valmistuttua.

Viranomaislupa edellytti
tehokkaampaa orgaanisen
aineksen poistoa
Taskilan jätevedenpuhdistamolla on ollut vuodesta 1973 aina vuoteen 1998
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1990-luvulla tiukentuneet lupaehdot edellyttivät tehokkaampaa orgaanisen aineksen poistoa. Oulun jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön kemiallisbiologinen puhdistusprosessi vuonna 1998. Kemiallisen puhdistamon perään ensimmäisenä Suomessa
rakennettu biosuodatinlaitos ei ole toiminut täysin
odotetulla tavalla eikä lupaehtoa orgaanisen aineksen suhteen ole saavutettu. Laitoksen mitoitus on
jouduttu tarkistamaan ja päädytty biosuodatinlaitoksen laajentamiseen.
saakka käytössään pelkästään kemiallinen suorasaostus. 1990-luvulla ympäristönsuojeluvaatimusten tiukentuessa
jätevedenpuhdistamoilta vaadittiin
mm. fosforin ja orgaanisen aineksen
puhdistuskapasiteettien lisäämistä. Taskilan jätevedenpuhdistamolle annetuissa vesioikeuden ja vesiylioikeuden
lupapäätöksissä edellytettiin uuden
jätevedenpuhdistamon rakentamista ja
sen käyttöönottoa vuoden 1998 lop-

puun mennessä. Uuden jätevedenpuhdistamon tuli täyttää vuoden 1999 alusta voimaan tulevat uudet, fosforin ja orgaanisen aineksen suhteen tiukentuneet
taulukossa 1 esitetyt lupaehdot. Lisäksi puhdistamo oli suunniteltava ja toteutettava siten, että siinä otetaan huomioon myöhemmin mahdollisesti toteutettavan typen poiston vaatimat tila- ja rakennevaraukset. Päästöjä ja puhdistustehoja laskettaessa tulee huo-

Taulukko 1. Taskilan jätevedenpuhdistamon lupaehdot.
Kokonaisfosfori
Biologinen hapenkulutus

Pitoisuus

Puhdistusteho

enintään 0,5 mg fosforia / litra
enintään 15 mg happea / litra

vähintään 90 %
vähintään 90 %
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mioida myös mahdolliset poikkeustilanteet, puhdistamon ohijuoksutukset
ja viemäriverkon ylivuodot. Päästöjen
ja puhdistustehojen vaatimukset tulee
saavuttaa kolmen kuukauden liukuvina keskiarvoina laskettuina.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus edellytti uuden ympäristöluvan hakemista Taskilan jätevedenpuhdistamolle vuoden 2002 loppuun mennessä.
Syynä tähän oli se, että puhdistamo ei
ole päässyt lupaehtojen mukaiseen orgaanisen aineksen poistotehoon uuden
puhdistamon myötä.

Maailman pohjoisin
biosuodatinlaitos rakennetaan
Vuonna 1995 aloitettiin puhdistamon
perusparannuksen suunnittelu, joka käsitti entisen suorasaostuspuhdistamon
toiminnan tehostamisen, uuden biologisen puhdistusyksikön rakentamisen
sekä lietteenkäsittelyn tehostamisen ja
uudelleenrakentamisen.
Vuoteen 1998 saakka jätevedet puhdistettiin pelkästään kemiallisesti suorasaostusmenetelmällä. Puhdistustulokset (biologinen hapenkulutus noin
50 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus
noin 0,3 mg/l) täyttivät silloiset lupaehdot hyvin. Koska näköpiirissä ei ollut huomattavaa kuormituksen tai jätevesimäärän nousua, lähtökohtana oli,
että puhdistuskapasiteettia ei tarvitse
nostaa. Tiukentuvien lupaehtojen tiedettiin tulevan voimaan vuoden 1999
alussa, jonka jälkeen kokonaisfosforipitoisuus saisi olla enintään 0,5 mg P /
l ja biologinen hapenkulutus enintään
15 mg O2 / l. Kokonaisfosforipitoisuutta
koskevan lupaehdon täyttyminen ei
vaikuttanut ongelmalta, koska kemiallisella puhdistusyksiköllä saatiin fosfori poistettua erittäin hyvin. Sen sijaan
orgaanisen aineksen poistoa tulisi tehostaa rakentamalla sitä varten tarkoitettu puhdistusyksikkö.
Perinteisellä aktiivilietelaitosmallilla
olisi uusien lupaehtojen saavuttamiseksi jouduttu rakentamaan laaja, noin
17 000 m3:n allastila ja mahdollisesti
harkitsemaan tilan kattamista. Aktiivilietelaitos Oulun mittakaavassa toteutettuna olisi ollut laaja sekä mitoiltaan
että kustannuksiltaan.
Esisuunnittelutulosten jälkeen pää-

dyttiin ratkaisuun, jossa orgaanisen aineksen vähentäminen tapahtuu kemiallisen suorasaostuksen jälkeen, jolloin orgaanisesta aineksesta jo 60–65 %
on poistettu. Valittu kemiallis-biologinen prosessivaihtoehto mahdollistaa
olemassa olevien puhdistamorakenteiden täysimittaisen käytön myös laajennetussa puhdistamossa ja hyödyntää
varmatoimiseksi todetun kemiallisen
suorasaostusmenetelmän. Esisuunnitelmassa tehdyssä teknis-taloudellisessa vertailussa biosuodatinratkaisu osoittautui tilankäytöltään ja kustannustehokkuudeltaan edullisimmaksi. Valittua biosuodatinmenetelmää puolusti
myös seikka, että em. menetelmä on
helposti laajennettavissa mahdollista typen poistovaatimusta ajatellen. Euroopassa oli käytössä useita 1990-luvulla
rakennettuja puhdistamoita, joissa oli
sama toimintaperiaate kuin nyt Ouluun

valitulla ja niistä oli saatu hyviä käyttökokemuksia.
Huonoiksi puoliksi valitun menetelmän osalta tiedettiin, että fosfori saattaa poistua biosuodattimen toiminnan
kannalta liiankin hyvin kemiallisessa
suorasaostuksessa ja fosforia joudutaan
mahdollisesti lisäämään biosuodattimeen. Lisäksi tiedettiin, että menetelmästä ei ollut kokemuksia näin pohjoisissa ja kylmissä olosuhteissa eikä siitä miten se käyttäytyy avonaisissa altaissa talviaikana. Nyt valittu menetelmä oli Suomessa ensimmäinen kemiallisen puhdistamon jälkeen rakennettu
orgaanisen aineksen poistamiseen tarkoitettu biosuodatinlaitos. Laitoksen
toimintaperiaate on esitetty tietolaatikossa sivulla 14.
Taskilan vuonna 1998 uusitun jätevedenpuhdistamon kemiallisen suorasaostusyksikön ja biologisen puhdis-

Taulukko 2. Taskilan jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot.

Asukasvastineluku
Qkeskimääräinen
Q16 tuntia
Qmit
orgaaninen kuormitus
fosforikuormitus
typpikuormitus
ammoniakkityppikuormitus
kiintoainekuormitus
lämpötila
pH

Kemiallinen
suorasaostusyksikkö
110 000
60 000 m3/d
2 500 m3/h
3 400 m3/h

Biologinen
suodatinpuhdistusyksikkö

2 200 m3/h
2 900 kg BHK7/d
20 kg P/d
1 600 kg N/d
1400 kg NH4-N/d
1 100 kg kiintoainetta/d
min +5°C, max +18°C
6,8–7,2

Taulukko 3. Taskilan jätevedenpuhdistamon suunnittelijan ja
toimittajan asettamat määrä- ja laatuparametrit biosuodatinyksikköön
johdettavalle kemiallisesti puhdistetulle jätevedelle.
Virtaama
BOD
Kokonaistyppi
Ammoniumtyppi
Kokonaisfosfori
Fosfaattifosfori
Kiintoaine

Keskimäärin
47 700 m3/d
1 990 m3/h
50,3 mg O2/l
30,0 mg N/l
27,7 mg NH4-N/l
0,3 mg P/l
0,1 mg PO4-P/l
15,7 mg SS/l

Maksimaalinen
52 800 m3/d
2 200 m3/h
62,8 mg O2/l
34,8 mg N/l
32,4 mg NH4-N/l
0,5 mg P/l
0,2 mg PO4-P/l
23,6 mg SS/l
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Kuva 1. Biosuodattimia ja suodatinmateriaalia, jonka pinnalla on runsaasti mikrobirihmastoa (suurennokset x2 ja x40).

tusyksikön mitoitusarvot on esitetty
taulukossa 2. Biosuodatinyksikön suunnittelija ja toimittaja ovat asettaneet biosuodatinyksikköön johdettavalle kemiallisesti puhdistetulle jätevedelle
määrä- ja laatuparametrejä, jotka on esitetty taulukossa 3. Taskila-projektin pääsuunittelija oli PSV Maa ja Vesi Oy ja
biosuodatinlaitoksen toimittaja ranskalaisen Degrémontin Sveitsin yksikkö.

Rihmat ja kylmyys kiusana
Biosuodatinlaitos otettiin käyttöön vuoden 1998 syksyllä. Vuoden 2000 alussa
suodattimiin alkoi muodostua rihmamaista kasvustoa siinä määrin, että se
haittasi biosuodattimien normaalia
käyttöä. Rihmamainen kasvusto tarrautuu suodatinmassaan tiukasti kiinni ja muodostaa suodatinkivien pintaan

paksun rihmakerroksen. Tästä johtuen
suodattimien huuhtelujen aikana suodatinmateriaalia ’’karkaa’’ siinä määrin,
että se heikentää suodatinyksikön puhdistuskapasiteettia. Rihmakasvustoa on
jouduttu irrottamaan suodatinmateriaalin pinnasta mm. natriumhypokloriittikäsittelyillä. Lukuisat suodattimien
puhdistustoimenpiteet ovat johtaneet
siihen, että 1–2 biosuodatinta kuudesta

Kuva 2. Biologiseen suodatinyksikköön tulevan ja sieltä lähtevän jäteveden BOD7ATU -pitoisuudet 1998–2002.
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on lähes koko ajan ollut pois käytöstä.
Kuva 1 esittää biosuodattimia ja suodatinmateriaalia, jonka pinnassa on
runsaasti mikrobirihmastoa (suurennokset x2 ja x40).
Mereen laskettavalle puhdistetulle jätevedelle asetettuja lupaehtoja biologisen hapenkulutuksen osalta ei ole kaikin ajoin saavutettu. Rihmaongelmaan
on haettu ratkaisua vuoden 2000 alkupuolelta lähtien. Vaikka mikrobikasvua
ehkäiseviä tekijöitä on löydetty, joudutaan rihmakasvustoa edelleen poistamaan biosuodattimista kemikaaleilla ja
voimakkailla pesuilla. Tällöin pesussa
oleva suodatin on pois käytöstä useita
päiviä ja puhdistuskapasiteetti vähenee
merkittävästi. Puhdistuskapasiteetin vähentymisen vuoksi osa kemiallisesti käsitellystä vedestä on jouduttu ohjaamaan biosuodattimien ohi, jolloin lupaehto biologisen hapenkulutuksen
suhteen yleensä ylittyy.
Myös vuodenajoilla ja lämpötilalla on
ollut vaikutusta biologisen suodatinyksikön toimintaan ja sillä saavutettaviin puhdistustuloksiin. Kuvassa 2 on
esitetty biologiseen puhdistusyksikköön johdetun jäteveden ja sieltä edelleen mereen johdetun jäteveden
BOD7ATU-pitoisuudet vuorokauden kokoomanäytteistä mitattuna vuosina
1998–2002. Kuvassa 3 on esitetty biologiseen puhdistusyksikköön menevän

jäteveden lämpötila vuorokausimittauksena. Kylmänä ajanjaksona biologinen toiminta heikkenee ja myös puhdistustulos heikkenee. Niin ikään biologiseen suodatinyksikköön menevän
jäteveden laatu on ratkaiseva puhdistustehoa silmällä pitäen. Liian tehokas
fosforin poistuminen jo kemiallisessa
yksikössä on johtanut siihen, että fosforia joudutaan lisäämään biologisiin
suodattimiin menevään veteen.

Mitoitus ei riitä nykyiselle
kuormitukselle
Jätevedenpuhdistamon mitoitus- ja kustannusselvitys valmistui kuluvan vuoden toukokuussa. Selvitykseen sisältyi
nykyisen biologisen suodattimen mitoitustarkastelu ja mahdollinen laajentamistarve BOD-puhdistustehon parantamiseksi. Selvityksessä kävi ilmi,
että biologisen aineksen poistotehon
osalta nykyisten lupaehtojen saavuttaminen edellyttää biologisen puhdistusyksikön merkittävää laajentamista. Laajennushanke on tarkoitus toteuttaa
vuonna 2003.
Tehdyn konsulttiselvityksen mukaan
biologisen suodatinyksikön hydraulinen pintakuorma on liian suuri ja viipymä liian pieni. Mikrobirihmaston
poisto tihentyneine suodattimien huuhtelutarpeineen korostaa kapasiteettiva-

jausta, koska huuhteluiden vuoksi kukin suodatin on ennakoitua enemmän
pois normaalikäytöstä.
Tehdyssä konsulttiselvityksessä laajennus on mitoitettu vuoden 2020 arvioidun kuormituksen mukaan ottaen
huomioon kaupungin kasvu ja Oulujokivarren siirtoviemärin käyttöönotto.
Selvityksen lähtökohtana on lisäksi ollut, että
– kemiallisen käsittelyn ajotapa muutetaan paremmin biologista prosessia palvelevaksi alentamalla kyseisen osan
puhdistustehoa BOD:n, kiintoaineen ja
kokonaisfosforin suhteen, jolloin samalla saavutetaan säästöjä kemikaalinkulutuksessa
– biologisen puhdistusyksikön tilakuorma on lämpötilaan nähden riittävän alhainen BOD:n poistoa ajatellen
– biologisen puhdistusyksikön pintakuorma ja kiintoainekuorma ovat riittävän alhaisia kiintoaineen poistoa ajatellen
– biologiseen puhdistusyksikköön tulevan veden BOD/fosfori-suhde on riittävän korkea rihmamaisten organismien kasvun estoa ajatellen
– fosforia lisätään tarvittaessa
– suodatinkapasiteettia varataan riittävästi suodattimien pesuja ja huoltoja
ajatellen.
Mitoitus- ja kustannusselvityksen teki Suunnittelukeskus Oy.

Kuva 3. Biologiseen suodatinyksikköön menevän jäteveden lämpötila 1999–2002.
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Biosuodatinlaitoksen toimintaperiaate
Kemiallisen suorasaostuksen selkeytysaltailta jätevesi ohjataan biologiseen puhdistusyksikköön johtavaan tuloaltaaseen, jonka tilavuus on 40 m3. Siitä jätevesi johdetaan ns. nauhasiivilävälpän kautta yhdellä ruuvipumpulla (Ø
1 800 mm, pituus 11 m, tuottomax 3 600 m3/h) 100 m3:n yläaltaaseen, josta se johdetaan biologiseen suodatinyksikköön. Nauhasiivilävälpän silmäkoko on 2 mm ja sen tehtävänä on seuloa biosuodattimeen vielä mahdollisesti
päätyviä kiinteitä partikkeleita, kuten esimerkiksi topz-puikkoja. Puhdistusprosessin alussa olevien porrasvälppien säleväli on 3 mm ja topz-puikot pääsevät porrasvälpän läpi.
Biologinen puhdistusyksikkö koostuu kuudesta ilmastetusta biosuodattimesta, jotka normaaliolosuhteissa kaikki ovat yhtä aikaa käytössä. Yhden biosuodattimen pinta-ala on 38,8 m2 ja tilavuus 151 m3; suodattimien yhteispinta-ala on 233 m2 ja yhteistilavuus 908 m3. Suodattimissa on kiinteä, puhalletusta savesta koostuva suodinmassa. Suodinmassan rakeiden halkaisija on noin 3 mm, mutta rakeet eivät ole pyöreitä. Sekä ilmastusilma että
jätevesi kulkevat suodattimilla alhaalta ylöspäin. Jätevesi johdetaan suodattimille suodattimien pohjalla olevan
suutinpohjan kautta. Kunkin suodattimen suutinpohjassa on noin 50 suutinta neliömetrillä eli jokaisessa suodattimessa on noin 2 000 suutinta. Suutinpohjien päällä on omissa putkistoissaan ilmasuuttimet, jotka tuottavat halkaisijaltaan 1–2 mm:n kokoisia ilmakuplia. Kullakin suodattimella on noin 50 ilmasuutinta neliömetrillä eli jokaisessa suodattimessa on myös noin 2 000 ilmasuutinta. Biologisessa puhdistusyksikössä pintakuorma on 9 m/h ja
viipymä 25 minuuttia mitoitusvirtaamalla.
Biologisen puhdistusyksikön normaalissa käytössä suodattimet pestään eli huuhdellaan kerran vuorokaudessa
siten, että niiden läpi johdetaan suuri määrä ilmaa sekä huuhteluvettä. Huuhteluvetenä käytetään puhdistettua
jätevettä. Huuhteluväli määräytyy joko ajan mukaan tai mitoitusarvoissa sallitun suurimman suodatinvastuksen
perusteella. Tehokkaampi huuhtelu tehdään suodattimille noin yhden kerran viikossa. Tehokkaampi huuhtelu
toteutetaan seuraavasti:
– pysäytetään jäteveden tulo suodattimeen
– lasketaan jäteveden pinta suutinpohjan tasolle
– johdetaan huuhteluilmaa ja prosessi-ilmaa runsaasti suodattimeen
– noin 1/2 tunnin kuluttua nostetaan veden pintaa 30–50 cm suutinpohjan
yläpuolelle
– pumpataan suodattimeen huuhteluvettä runsaasti ylivuotoon asti tai niin
kauan, että suodatinmateriaali peittyy
– pysäytetään huuhteluveden pumppaaminen
– annetaan huuhtelu- ja prosessi-ilman ’’möyriä’’ suodatinmateriaalia 15–30
minuuttia
– pysäytetään huuhteluilma
– pumpataan huuhteluvettä ja prosessi-ilmaa, kunnes suodattimesta tuleva
vesi on puhdasta
Biosuodattimien huuhteluvesi kerätään erillisiin altaisiin, joista se johdetaan takaisin koko puhdistusprosessin
alkuun. Biosuodattimien toiminta ja käyttö on kokonaan automatisoitu. Myös vuorokausittain tapahtuvat biosuodattimien huuhtelut lähtevät käyntiin automaattisesti, mutta tehopesujen automatiikka käynnistetään toistaiseksi
manuaalisesti.

VESITALOUS ilmestyy v. 2003 edelleen kuutena numerona ja
vuosikerran hinta on 40 €,
Vesi- ja viemäriyhdistyksen ja Vesiyhdistyksen jäsenille 33 €.
Tilaukset toimituksesta:
e-mail: vesitalous@mvtt.fi
puh.
(09) 412 5530
HUOM! Jo tänä vuonna uuden tilauksen tekevät
saavat tilauksen jälkeiset vuoden 2002 numerot kaupan päälle.
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VESIHUOLTOPÄIVÄT

Matalaan perustetut

VESI- JA
PAINEVIEMÄRÖINTIJOHDOT
Robert Donner
isännöitsijä, dipl.ins.
Suvisaariston vesiosuuskunta
E-mail: robert.donner@kolumbus.fi
Kirjoittaja on vv. 2000-01 toiminut Suvisaariston vesiosuuskunnan hallituksen jäsenenä ja
vuodesta 2001 osa-aikaisena isännöitsijänä.

Maaseudulla, rannikkoalueilla ja
kaupunkien vanhoilla asutusalueilla on
yhä enenevässä määrin tarvetta kunnalliseen vesihuoltoon ja viemäröintiin.
Espoon Suvisaaristossa on noin 400
kiinteistöä, joissa kahdessa kolmasosassa asutaan jo ympärivuotisesti. Alue käsittää noin 3,5 x 3,5 km kokoisen alueen. Espoon kaupunginhallitus viittasi rakentamisen kalleuteen,
kun se päätti, ettei alueelle rakenneta
kunnallistekniikkaa kaupungin toimesta.
Ennakkoluuloton ryhmä Suvisaariston asukkaita lähti vetämään omaa vesi- ja viemäröintihanketta. Perustettiin
vesiosuuskunta ja laadittiin urakkaasiakirjat vesi- ja viemäröintijärjestelmän tuomiseksi alueelle. Rakentaminen

Perinteisesti kaupungeissa ja kunnissa rakennetaan
vesi- ja viemärijohtoja alle routarajan. Kiinteistöjen
viemäreiden liittymisperiaatteena pyritään pitämään
viettoviemäriä. Nämä tekijät yhdessä tekevät kunnallistekniikan rakentamisen niin kalliiksi, että se
voidaan toteuttaa vain jos alueella on tietty liittymistiheys.
alkoi vuonna 2000. Vuoden 2002 loppuun mennessä valmistuu yhteensä 26
km vesi- ja viemärilinjaa, ja silloin koko Suvisaaristo on keskitetyn vesihuollon piirissä.

Paineviemäröinti ja matalaan
perustaminen
Valitsemalla toteutustapa niin, että jätevesien poistamiseen käytettiin pelkästään paineviemärijärjestelmää sekä
asentamalla vesi- ja paineviemärijohdot
matalaan, noin metrin syvyiseen kaivantoon, pystyttiin rakentamiskustannukset painamaan 40 %:iin perinteisestä tavasta rakentaa. Koska Suvisaariston maaperä on pääosin kalliota, vaatisi routarajan alittaminen suuret määrät

louhintaa, joka ei olisi vain kallista, vaan
myös turmelisi alueelle ominaisen maiseman. Tiet ovat kapeita sorateitä ja
kiinteistöt ulottuvat tienreunoihin asti.
Louhiminen myös veisi pidemmän ajan
ja vaikeuttaisi alueella liikkumista.
Jokaisella liittyvällä kiinteistöllä on
oma jätevedenpumppaamo, jolla jätevedet johdetaan paineviemäriverkostoon. Verkostossa ei ole välipumppaamoja, vaan koko alueen noin 400 kiinteistöä pystyvät omin voimin pumppaamaan jäteveden osuuskunnan liittymispisteeseen asti. Kauimmaiset
pumppaamot ovat yli neljän kilometrin
päässä purkupisteestä. Jätevedet johdetaan Espoon Veden verkostoon, jossa ne kulkeutuvat edelleen Suomenojan
jätevedenpuhdistamolle.
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Suvisariston vesihuollossa käytetty johtorakenne. Kuvassa näkyy
eristyslaatikkoon asennetut vesi- ja viemärijohdot sekä
saattolämmityskaapeli kelalla.

Eristyslatikkoa työmaalla. Eriste on suulakepuristettua
eristyslevyä, vahvuus 50 m.

Putket eristyslaatikkoon ja
lämpökaapeli

Rakentamiskustannukset ja
rahoitus

Ruotsissa paljon käytössä oleva tapa rakentaa vesi- ja paineviemärijohdot matalaan on asentaa ne eristyslaatikkoon,
johon myös sijoitetaan saattolämmityskaapeli. Eristyslaatikko on suulakepuristettua tyyppiä. Se ei ime itseensä vettä, joka heikentäisi sen eristyskykyä. Se
toimii hyvin myös tiealueilla, koska se
kestää ajoneuvojen painon. Eristyslevystä (50 mm) rakennettuun laatikkoon
sijoitetaan vesi- ja viemärijohdot sekä
lämmityskaapeli ja ne peitetään asennushiekalla niin, että koko laatikko täyttyy. Kannen päälle tulee vielä hiekkaa
ja loput kaivannosta voidaan täyttää joko ajotien vaatimalla materiaalilla tai
tiealueen ulkopuolella lajittelemattomalla maalla. Laatikon pohja tulee noin
80 cm syvyyteen.
Laatikon sisäisen lämpötilan valvomiseen käytetään lämpötila-antureita.
Mittauspisteistä, joita on yksi kutakin
lämpökaapeliosuutta kohden, voidaan
manuaalisesti käydä toteamassa lämpötila. Sen perusteella ohjelmoidaan jakokaapeissa olevia ohjauskelloja, jotka
kytkevät lämmityskaapelit päälle ja
pois. Lämmityskustannukset käyttöönottovaiheessa ovat olleet noin 50
senttiä johtokanavametriä kohden.
Lämmitystarve pienenee sitä mukaa,
kun uusia liittyjiä tulee. Jätevesi lämmittää silloin johtokanavaa yhä suuremmassa määrin.

Verkoston kokonaispituus on 26 km ja
sen rakentaminen tulee maksamaan
noin 3,36 milj. euroa (20 milj. mk), kun
perinteisellä rakentamistavalla saman
verkoston rakentaminen maksaisi 8,4
milj. euroa (50 milj. mk). Liittyjät maksavat tästä kaksi kolmasosaa, jolloin 400
kiinteistön liittyjämäärällä yhden kiinteistön liittymismaksu on 6 700 euroa
(40 000 mk). Kolmasosa rahoituksesta
tulee kaupungin ja valtion tuista.
Kiinteistön liittymistyöt eivät kuulu
liittymismaksuun. Kiinteistökohtaisen
jätevesipumppaamon hankintahinta on
4 300 euroa. Kiinteistön liittämiskustannukset liikkuvat 6 700-10 000 euron
tietämissä, riippuen talon sijainnista liit-
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tymään nähden. Liittämiskustannuksia
nostaa matala liittymiskorkeus, koska
silloin joudutaan käyttämään suhteellisen kallista esieristettyä ja lämpökaapelilla varustettua vesijohtoelementtiä.
Vesijohdon koko on 32 mm ja paineviemärijohdon koko 40 mm.
Yhteenvetona voi todeta, että ilman
käyttämäämme perinteisestä rakentamistavasta poikkeavaa toteutustapaa ei
Suvisaaristoon olisi saatu kunnallistekniikka ehkä kymmeniin vuosiin. Kiinteistöt olisivat jääneet omien kaivojensa varaan, joiden vedenlaatu ja veden
riittävyys on kyseenalaista, sekä jätevedenkäsittelyn suhteen vanhojen ja
vuosien saatossa toimimattomiksi
muuttuneiden imeytyskenttien varaan.

Kuvat kirjoittajan.

Eristyslaatikko
asennettuna
kallioon louhitussa
kanaalissa.
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YHTEISTYÖTÄ

HÄMEENLINNAN
SEUDUN VESI OY:N
PERUSTAMINEN
Vesihuollon järjestämisestä seudullisesti oli Hämeenlinnan ja naapurikuntien teknisten johtajien
kesken keskusteltu aina tavattaessa ja mietitty mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä. Pohjana näille keskusteluille oli jo vuosikymmenien saatossa toteutunut yhteistyö jätevesien käsittelyssä. Hattulan kunta oli jo 60-luvulla valinnut ratkaisukseen Hämeenlinnan kanssa yhteisen jäteveden puhdistuksen. Rengon kunta liittyi 90-luvun alussa Hämeenlinnan jäteveden puhdistamon asiakkaaksi ja pian sen jälkeen
tulivat Hauhon ja Tuuloksen kunnat samalla tavoin
asiakkaiksi. Puhtaan veden puolella investoinnit ovat
olleet hyvien ja kaikkiin seudun kuntiin ulottuvien
pohjavesilähteiden vuoksi pienempiä eikä vastaavaa
yhteistyötä ole syntynyt.

Jouko Kettunen
toimialajohtaja (tekniikka ja ympäristö)
Hämeenlinnan kaupunki
E-mail: jouko.kettunen@hameenlinna.fi
Kirjoittaja toimi oman toimensa ohella Hämeenlinnan seudun vesi Oy:n toimitusjohtajana yhtiötä perustettaessa.

Vuonna 1998 laadittiin Hämeen ympäristökeskuksen johdolla seudullinen vesihuollon kehittämisohjelma
vuoteen 2010 asti. Kehittämisohjelma
kattoi Hämeenlinnan, Hattulan, Rengon ja Kalvolan alueet ja sen tarkoituksena oli kartoittaa kyseisissä kunnissa
olevat pohjavesilähteet sekä tutkia, millä tavoin kehittämällä vesijohtoverkostoa yli kuntarajojen voitaisiin parantaa
erillisten vesilaitosten toimintavarmuutta. Projekti ei tähdännyt seudullisen vesiyhtiön perustamiseen, mutta
se kokosi kuntien tekniset johtajat pohtimaan yhteisiä vesihuollon ongelmia.
Oli helppo havaita, että:

– Seutukunnan pohjavesivarat löytyvät harjumuodostumista, jotka eivät
noudata kuntarajoja. Seutukunnallisessa ratkaisussa ne saataisiin kaikkien käyttöön.
– Yksittäiset vedenottamot ovat alttiita ympäristöriskeille, jolloin seudullinen verkosto sisältäisi toimintavalmiin varajärjestelmän.
– Jokainen vesilaitos tarvitsee oman
hallintonsa, laskutus- ja asiakastietojärjestelmänsä, päivystys- ja varallaolojärjestelmänsä, varikkonsa, mittarikorjaamonsa yms. toimintainfrastruktuurin, josta seudullisessa yhtiössä selvitään yhdellä organisaa-
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Pumppaamon korjaustyömaa.
tiolla.
– Pienten kuntien vesilaitoksissa ei ole
mahdollista ylläpitää monipuolista
asiantuntemusta. Lisäksi 90-luvun lamavuodet olivat syöneet organisaatiot ohuiksi.
– Suurella yksiköllä on enemmän voimavaroja viedä läpi tärkeitä verkosto- ja laitosprojekteja, jotka varsinkin
pienissä kunnissa tahtoivat lykkääntyä vuodesta toiseen. Yhteisen vesiyhtiön vuotuisiksi investoinneiksi arvioitiin n. 15 Mmk. Sellaiseen summaan on helposti sovitettavissa 0,5
Mmk:n työ, joka saattaisi pienelle
kunnalle olla suuri ponnistus.

olisiko yhteistyön syventämiselle todellisia mahdollisuuksia. Perustimme
työryhmän kehitysohjelmassa mukana
olleiden kuntien teknisistä johtajista ja
asetimme tavoitteeksi laatia luettelon
siitä, minkälaisin ehdoin kukin meistä
uskoisi oman kuntansa ja henkilöstönsä lähtevän mukaan seudulliseen ratkaisuun. Tästä syntyi seitsemäntoista
kohdan ohjelma, jonka keskeisiä ajatuksia olivat:
– Perustetaan osakeyhtiö, joka ottaa
vastuulleen osakaskuntiensa kaikki vesihuoltotehtävät ja velvoitteet. Osakeyhtiö tuntui luontevalta ratkaisulta, sil-

Esille nousseet yhteiset edut olivat ennen muuta vesihuollon luotettavuuteen
ja tekniseen hallintaan liittyviä, eivät taloudellisia tai henkilöstön rationalisointiin tähtääviä, vaikka näitäkin hyötyjä olisi varmasti löytynyt. Kehitysprojekteissa pyritään usein kovin yksipuolisesti kustannusten pienentämiseen
ja henkilöstön vähennyksiin, jolloin
hanke saa henkilöstön silmissä negatiivisen maineen.

Periaatepäätös yhteisestä
vesihuollosta tehtiin v.2000
Seudullisen vesihuollon kehitysohjelman tuloksista ja varsinkin siinä sivussa käydyistä keskusteluista ja havainnoista innostuneina päätimme selvittää,
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Paroisten jätevedenpuhdistamo.

lä vesihuolto on kokonaan vedenkuluttajien kustantamaa liiketoimintaa.
Kuntien omistussuhteet yhtiössä ovat
selkeät ja päätöksenteko joustavaa.
Omistajille voidaan taata myös kohtuullinen tuotto.
– Kunnat sijoittavat yhtiöön omistamansa verkostot ja laitokset. Niiden arvo määritellään yhtäläisellä tavalla ja
tästä tulee kunkin osuus yhtiössä. Pidimme tärkeänä, että yhtiö omistaa tuotantovälineensä ja kehittää niitä.
– Yhtiön hallitus päättää maksuista ja
liittymisehdoista. Kun yhtiöllä on taloudellinen vastuu koko toiminnasta,
pitää sillä olla myös sen edellyttämä
päätösvalta. Hallituksen kokoonpanosta sovitaan erikseen osakassopimuksessa.
– Yhtiö rahoittaa toimintansa ja investointinsa tulorahoituksella. Poikkeuksellisen suuriin investointeihin yhtiö ottaa lainaa, jonka omistajakunnat
takaavat. Yhtiö ei saa olla omistajilleen
taloudellinen rasite.
– Yhtiö sitoutuu kehittämään vesihuoltoa yhdessä osakaskuntiensa kanssa. Lisäksi yhtiöllä pitää olla ohjelma
vanhojen verkostojen uusimisesta ja haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisestä.
– Kunnissa oleva vesilaitoshenkilökunta siirretään yhtiön palvelukseen
vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhde-eduin. Yhtiön perustamisen tarkoituksena ei ole kenenkään
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Tekopohjaveden muodostusta sadettamalla harjuun.

työsuhde-etujen huonontaminen.
– Yhtiöön ovat tervetulleita muutkin
Hämeenlinnan seudun kunnat samoin ehdoin.
Työryhmän työskentelyyn osallistui
teknisten johtajien lisäksi Hämeen ympäristökeskuksen ja Hämeen liiton
edustajat. Tällä oli suuri merkitys, sillä
he ulkopuolisina asiantuntijoina toivat
luottamusta keskusteluihin, jotka muutoin olisivat saattaneet ajautua epäluuloisiin umpikujiin.
Lista perustettavan vesihuoltoyhtiön
periaatteista vietiin päätettäväksi ensin
teknisiin lautakuntiin ja sen jälkeen
kunnanhallituksiin. Päätökset syntyivät
ongelmitta talvella 2000 ja sen jälkeen
voitiin aloittaa varsinainen valmistelutyö. Tässä vaiheessa heräsivät myös työryhmän ulkopuolella olleet naapurikunnat. Hauhon ja Tuuloksen kunnanhallitukset hyväksyivät laaditun periaatelistan keväällä 2000 ja päättivät tulla mukaan jätevesilaitostensa osalta.
Lammi jäi vielä miettimään asiaa. Janakkala olisi halunnut yhtiön perustamisen yhteydessä vaihtaa vesilaitosomaisuutensa ainakin osittain rahaksi, mutta muut kunnat eivät tähän
suostuneet.

Yhtiön perustamispäätös tehtiin
v. 2001
Henkilökunnan mukanaolo yhtiötä
suunniteltaessa oli ensiarvoisen tärke-

ää. Jo periaatteita sorvattaessa oltiin kyselty vesilaitoshenkilökunnan mielipiteitä. Silloin todettiin, että henkilökunta on pääsääntöisesti mukana hankkeessa, jos työpaikat ja palvelussuhdeedut voidaan turvata. Vaikka rationalisointihyödyt ovat aina esillä organisaatioita yhdistettäessä, päätimme, että
tämän projektin tarkoituksena ei ole
huonontaa kenenkään työsuhdetta.
Hyödyt tulee saada muulla tavoin.
Henkilökunta on joka tapauksessa varsin iäkästä ja eläkkeelle jäämisten muodossa on odotettavissa suuria muutoksia lähivuosina.
Kun valmistelutyö periaatepäätösten
jälkeen käynnistettiin, perustimme heti henkilökunnan seurantaryhmän, johon kuuluivat työntekijöiden ja työnjohdon edustajat kaikista mukaan tulevista kunnista. Seurantaryhmän velvollisuuksiin kuului kertoa työpaikkojen näkemyksistä ja vastaavasti työpaikoilla projektin edistymisestä. Seurantaryhmän asiantuntemuksesta oli myös
paljon hyötyä, kun pohdimme yhtiön
ja osakaskuntien keskinäistä työnjakoa suunnittelussa ja rakentamisessa.
Erittäin tärkeäksi osoittautui myös
henkilöstösopimuksen tekeminen. Sen
laadinta aloitettiin heti periaatepäätöksen jälkeen ja sen hionta kesti aina yhtiön toiminnan käynnistymiseen asti.
Valmistelutyön keskeisin asiakirja oli
epäilemättä osakassopimus. Sen laadinta osoittautui yllättävän helpoksi,
kun periaatepäätöksessä oli jo aiemmin

lyöty lukkoon huolella mietityt seitsemäntoista periaatetta. Osakassopimuksen vaikein kohta oli sopiminen yhtiön
hallituspaikoista. Hämeenlinnan osuus
yhtiöstä oli sovittujen periaatteiden mukaisesti 75%. Naapurikunnat kuitenkin
vaativat, että heillä tulee olla hallituksessa yhteensä enemmistö. Tähän myös
Hämeenlinna suostui.Yhtiöjärjestyksen
laatiminen osakassopimuksen jälkeen
oli sitten jo rutiinia.
Suurin selvitystyö oli osakaskuntien
vesihuolto-omaisuudessa. Kuntien kirjanpitoarvoihin ei luottanut kukaan.
Päätimme tehdä yhtäläisin perustein
nykyarvoihin perustuvat laskelmat kaikista osakaskunnista. Tehtävään valittiin konsultti puolueettomaksi arvioitsijaksi. Työ oli melkoinen, sillä kuntien
verkostotiedot olivat monilta osin aika
puutteelliset. Varsinkin ikätiedot olivat
epävarmoja. Erityisesti verkostojen
poistoaikaa pohdittiin monipuolisesti
ennen kuin päädyttiin 50 vuoden tasapoistoon. Se on liiketoiminnassa pitkä
poistoaika, mutta toisaalta vastaa varsin hyvin todellista käyttöikää. Yhteinen vesilaitosomaisuus oli 550 Mmk,
valtaosa verkostoissa. Tällä oli suuri
merkitys, kun myöhemmin mietimme, miten yhtiön taloudellinen tulos rakennetaan ja miten verosuunnittelu tehdään.
Pidimme myös tärkeänä, että ennen
kuin yhtiön perustamispäätös tehdään,
meillä on hyvä käsitys yhtiön ja kuntien
yhteistyön muodoista sekä työnjaosta
verkostosuunnittelussa ja rakentamisessa. Laadimme jopa alustavat luonnokset kirjallisiksi yhteistyösopimuksiksi sekä kirjalliset periaatteet kiinteistöjen liittämisestä vesihuoltoverkostoon
haja-asutusalueilla.
Näiden selvitysten pohjalta tehtiin
kunnanvaltuustoissa talvella 2001 lopulliset päätökset osakeyhtiön perustamisesta ja siihen osakkaaksi liittymisestä. Ennen päätöksiä asiasta käytiin
vilkasta keskustelua. Keskusteluista oli
paljon hyötyä yhtiön perustamisvaiheessa, sillä tällä tavoin tuli testattua
hankkeen mahdollisesti heikot kohdat.
Kaikissa kunnanvaltuustoissa äänestettiin ja Kalvolassa, jolle liittymisestä
yhtiöön tuli heti alussa suhteessa suurimmat hyödyt, päätös syntyi valtuustossa vasta kolmannella kerralla.
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Sadetusta kovalla pakkasella

Yhtiön toiminta käynnistyi
1.9.2001
Yhtiö perustettiin toukokuussa 2001
50.000 mk:n minimipääomalla ja ensimmäiseen hallitukseen valittiin osakaskuntien kunnanjohtajat. Haluttiin,
että hallituksessa on paljon käytännön
tietotaitoa toiminnan aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Perustamispäätöksen jälkeen olikin vielä yllättävän
paljon ratkaistavia käytännön ongelmia,
ennen kuin vesiyhtiö saattoi aloittaa toimintansa. Tärkein ja vaativin tehtävä oli
muodostaa yhtiölle pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä kestävä taloudellinen
perusta.
Yhtiön arvioitu liikevaihto on 48
Mmk ja toimintakulut tästä n. 45%. Katetuotolla pitää kattaa poistot, joiden olisi hyvä olla vuotuisten keskimääräisten
investointien kassa samaa suuruusluokkaa. Kunnat ovat tottuneet siihen,
että vesilaitokset tuottavat hyvin, eikä
kunnilla ole todellisuudessa varaa luopua näistä tuotoista. Vesiyhtiöstä ei kuitenkaan haluttu osinkoja maksavaa yhtiötä eikä muutoinkaan haluttu verollisia tuloja.
Osakassopimuksen mukaisesti omistus yhtiössä määräytyy kuntien vesi-

20 VESITALOUS

4 2002

laitosomaisuuden nykyarvojen suhteessa. Huolellisten laskelmien jälkeen
päätettiin nostaa yhtiön osakepääoma
24%:iin vesilaitosomaisuuden määrästä. Vesilaitosomaisuus myytiin yhtiölle niin, että yhtiö maksoi heti 24% kauppahinnasta, lopun jäädessä velaksi.
Vaikka summat olivat suuria, rahaa ei
tässä tapauksessa tarvinnut liikutella. Kun velalle lasketaan 4% vuotuista korkoa, se vastaa melko tarkkaan
samaa kuin mitä kunnat ovat saaneet
tuottoa vesilaitoksistaan. Investointien tavoitteena pidimme 15 Mmk:n
vuositasoa, mikä sopi hyvin myös
poistoihin.
Vesilaitosomaisuuden myynti yhtiölle ei ollut aivan ongelmaton juttu. Kiinteistökaupassa joudutaan maksamaan
varainsiirtoveroa 4%, mutta mikä on vesihuollossa kiinteistö? Verottajan käsitys poikkeaa siitä, mihin insinöörit ovat
yleensä tottunet. Luetteloimme ja jaoimme vesilaitosomaisuuden yhdessä
verottajan kanssa rakennuksiin, maa- ja
vesirakenteisiin, itsenäisiin koneisiin ja
laitteisiin sekä rakennuksissa oleviin koneisiin ja laitteisiin. Mm verkostot ja
pumppaamot laskettiin kuuluvaksi itsenäisiin koneisiin ja laitteisiin. Verottaja antoi tästä selvityksestä sitovan en-

nakkopäätöksen, jossa todettiin rakennusten sekä maa- ja vesirakenteiden olevan kaupassa varainsiirtoveron alaista
omaisuutta, muiden ollessa siitä vapaata. Verottaja antoi muutenkin hyviä
neuvoja ja ohjeita verosuunnitteluun.
Varainsiirtoverolliset kiinteistöt päätettiin jättää kuntien omistukseen. Niiden
käytöstä tehtiin vuokrasopimukset.
Myös arvonlisävero teetti jonkin verran töitä. Liiketoiminnan luovutuksen
yhteydessä, mistä tässä oli selvästi kysymys, joutuu arvonlisäveropalautukset hyödykseen saaneet kunnat maksamaan ne takaisin valtiolle viimeiseltä
viideltä vuodelta tehdyistä investoinneista. Vaikka summa oli suuri, tässä tapauksessa 17 Mmk, ei tästä aiheutunut
mitään ongelmaa, sillä yhtiö sai saman
summan valtiolta takaisin.
Arkipäivän toiminnassa päätimme
olla heti muuttamatta mitään, mikä voisi toimia entisellään. Halusimme näin
välttää tarpeettomia riskejä. Organisaation sekä keskeiset toiminnot päätimme rakentaa Hämeenlinnan vesilaitoksen pohjalta. Muista kunnista tulevat henkilöt täydensivät sitä. Periaatepäätöksissä oli sovittu yhtiön toimitusjohtajan valitsemisesta julkisella haulla.
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Asiakastietojärjestelmät olivat erilaisia eri kunnissa ja ne piti yhtenäistää.
Taksoista oli sovittu osakassopimuksessa, että niihin ei kosketa vuoteen ja
sen jälkeen ne harmonisoidaan.
Vesimaksujen perinnästä sovittiin, että 31.8.2001 asti tulot kuuluvat kunnille ja 1.9.2001 alkaen yhtiölle. Vesimittareita ei luettu, laskutus siirtyi yhtiölle
kulutusarvioinnin perusteella.
Taloushallintoa ei yhtiöön perustettu. Kirjanpito ostetaan Hämeenlinnan
kaupungin rahatoimistolta. Alussa yhtiöllä ei ollut markkaakaan rahaa, joten
kaupungilta anottiin 5 Mmk:n kassalaina juoksevia menoja varten siihen asti, kunnes tulorahoitus alkaa kattaa toiminnan.
Asiakkaille laadittiin tiedote, joka lähetettiin jokaiseen kotitalouteen ja jossa kerrottiin tapahtuvasta muutoksesta
ja uusista yhteystiedoista. Kun sitten yh-

tiö aloitti 1.9.2001 toimintansa, ei sitä
tainnut juuri kukaan huomata. Todellakin, nyt on luotu vasta edellytykset tavoitella seudullisen vesihuollon etuja!

–
–

Loppupäätelmät
Seudullisen vesiyhtiön syntyminen oli
hyvän yhteistyön ja monien onnistuneiden ratkaisujen summa. Toisaalta
voidaan sanoa, että yksikin umpikuja
olisi riittänyt tyrmäämään koko hankkeen. Kun näin jälkeenpäin arvioin, mitkä seikat merkittävimmin edesauttoivat Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n
syntymisessä, tulevat mieleeni ainakin
seuraavat ajatukset:
– Yhteisen vesihuollon edut olivat teknisten organisaatioiden ja taloudellisten mahdollisuuksien supistuessa
nousseet niin merkittäviksi, että ne
ylittivät vanhat käsitykset kuntien it-

–

–

senäisyydestä, joka pohjautui kaiken
tekemiseen itse.
Henkilöstön asema ja osallistuminen
turvattiin hankkeessa alusta pitäen.
Yhtiön talous suunniteltiin niin, että
kunnat saavat entiseen verrattavan
tuoton yhtiöstä ja yhtiöllä on silti kyky tarvittaviin investointeihin sekä
kyky vastata velvoitteistaan.
Päätös yhtiön perustamisesta tehtiin
kahdessa vaiheessa, ensin periaatepäätös ja sitten perustamispäätös, jolloin poliittisille keskusteluille ja kuntien välisen luottamuksen rakentamiselle jäi riittävästi aikaa.
Mitään kuntaa ei millään tavoin painostettu osallistumaan yhtiöön. Kaikki olivat mukana omasta halustaan ja
niille, jotka eivät vielä olleet valmiita
osallistumaan, haluttiin varata mahdolliuus tulla myöhemmin.

Laatu syntyy
kokemuksesta

Vesihuollon teknologia,
sähkötekniset palvelut ja
toimitukset.

SLATEK

Tuotekuja 4, PL 333, 90401 Oulu
puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220
http://personal.inet.fi/yritys/slatek/
• Sähköistys, instrumentointi ja automatisointi • Valvomoratkaisut • Paineenkorotusasemat
• Jätevesipumppaamot • Ohjauskeskukset • Puhdasvesipumput
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TALOUS

VESILAITOSTEN
2000-LUVUN

TALOUDELLISET
HAASTEET
’’Mikäli toteutunut tuotto ylittää kohtuullisena tuottona pidetyn rajan, on tästä tehtävä ilmoitus energiamarkkinavirastolle 3 kuukauden sisällä sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin tuoton kohtuullistamiseksi’’ (esimerkki energia-alan verkkoliiketoiminnan valvonnasta). Vastaavanlaisen valvontamekanismin voidaan olettaa koskettavan ennen pitkää myös vesihuoltosektoria.

Vesilaitosten taloussuunnittelu ja

Harry Piirainen
osastopäällikkö (rahoituspalvelut)
Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra
E-mail: harry.piirainen@poyry.fi
Kirjoittajalla on pitkäaikainen käytännön kokemus vesihuoltoalan taloudesta sekä sen kehityksestä niin kotimaassa kuin ulkomaan projekteissakin.
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talouden seuranta on viimeisen 20 vuoden aikana kehittynyt merkittävästi.
Painopiste siirtyy vähitellen käyttö- ja
investointimenojen seurannasta kokonaisvaltaiseen talouden hallintaan. Uuden vesihuoltolain läpinäkyvyysvaatimusten myötä vaatimukset vesilaitosten talous- ja seurantajärjestelmille tulevat edelleen kiristymään ja seuraamaan yritysmaailmassa yleisesti sovellettuja oppeja. Tämä asettaa uusia
haasteita ja vaateita paitsi vesilaitoksen

taloushenkilöstölle niin myös vesilaitoksen johdolle.

Hallintomallien kehitys
1980-luvun alussa päähuomio talouden
suunnittelussa keskittyi pääasiassa
määrärahojen seurantaan ja siihen kuinka hyvin suunnitellut määrärahat pystyttiin hyödyntämään. Menojen alitus
ei ollut hyve sinänsä vaan säästöistä
yleensä ’’rangaistiin’’ pienempinä määrärahoina seuraavan vuoden budjetis-
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sa. 1980-luvun loppupuolella huomiota alettiin kiinnittää enemmän tulojen
ja menojen erotukseen eli nettotulokseen. Tulosjohtamisesta tuli entistä tärkeämpi talouden ohjausväline. Keinona talouden tehostamiseksi nähtiin
usein säästöt, joissa huomio kiinnittyi
ensisijaisesti henkilöstömenoihin, jotka
muodostivat yleensä yli 50 % käyttömenoista. Myös investointimenoja seurattiin, mutta investointien tarkempi taloudellinen analyysi ja ohjaus, tarpeellisuus ja vaihtoehdot jäivät usein vähemmälle huomiolle.
1990-luvulla tapahtuivat vesilaitosten ensimmäiset liikelaitostamiset, mikä korosti vesilaitoksen omaisuuden
ja taseen merkitystä. Liikelaitosmallin
toteutuksessa korostui kuitenkin valitettavan usein omistajien tuloutusten
säilyttäminen entisellä tasolla asiakkaan
edun kustannuksella. Kaikesta huolimatta muutos oli merkittävä poistomenettelyn kehittymisen kautta sekä mahdollisuutena sitoa ylijäämä liikelaitoksen reserviin tulevia investointeja varten. Vesilaitosten itsenäisyys talous- ja
henkilöstöasioista päätettäessä jäi edelleen vaillinaiseksi ja omistaja vaikuttaa
aktiivisesti käytännön toiminnassa mm.
henkilöstön palkkakysymyksissä. Tämä on ristiriidassa liikelaitosmallin alkuperäisten tavoitteiden kanssa siirtää
mm. vastuuta ja valtaa enemmän laitoksen johdolle.
Osakeyhtiömalli on viimeaikoina tullut entistä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi. Mm. monet alueelliset vesihuoltoyhtiöt on perustettu osakeyhtiömuotoisina. Veroseuraamusten vastapainona yhtiömalli tarjoaa liikelaitosmalliin verrattuna monia etuja kuten
esim. joustavampi päätöksentekomekanismi. Yhtiötä perustettaessa erityistä huomiota tulee kiinnittää oman ja
vieraan pääoman suhteeseen ja omistajien tuloutusten järjestelyyn veroseuraamusten minimoimiseksi.

Pääoman tuotto
Pääoman kohtuullinen tuotto, kustannusten läpinäkyvyys ja muut uuden vesihuoltolain vaatimukset korostavat vesilaitoksen taseohjauksen merkitystä,
etenkin kun vesihuoltoala tunnetusti on
yksi pääomavaltaisimmista toimialois-

ta. Tuloslaskelman ohella vesilaitoksen
johto joutuu täten kiinnittämään huomiota myös taseen rakenteeseen ja
omaisuuden hankinnan rahoituskustannuksiin. Taseen keventäminen, uudet rahoitusratkaisut, ostopalvelut sekä alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö tulisikin nähdä varteenotettavina ja selvityksen arvoisina vaihtoehtoina yhä useammassa kunnallisessa laitoksessa ja yhtiössä.
Pääoman tuoton laskennan paradoksi on, että mitä tehottomampi tuotanto
ja raskaampi tase, sitä paremmalta, tässä tapauksessa, pääoman tuottoprosentti näyttää. Loppukädessä tehottomuus näkyy kuitenkin korkeampina
vesimaksuina ja selviää tariffivertailujen avulla.

Investointipäätökset
Investoinneista ja taseesta päätettäessä
vesilaitoksen johdon lisäksi omistajien
ja poliittisten päättäjien rooli on keskeinen. Investointipäätösten tueksi
päättäjät tarvitsevatkin entistä perusteellisempia selvityksiä investointien
tarpeellisuudesta sekä varsinkin taloudellisuudesta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää suurten investointien kuten jätevedenpuhdistamoiden ja verkoston rakentamisen ja saneerauksen
kokonaistaloudellisuuteen. Myös kaupunkien ja kuntien sisäistä tarkastusta
ja painopistettä tulisi suunnata enemmän investointien tekniseen ja taloudelliseen tarkasteluun nykyisen hallinnon rutiiniseurannan sijaan.

Viranomaisvalvonta
Esimerkkinä vesihuoltoalan tulevaisuuden haasteista voidaan pitää energia-alan verkkoliiketoiminnan viranomaisvalvontaa, missä energiaverkon
haltijat ovat velvollisia ilmoittamaan
energiamarkkinavirastolle vuosittain
verkkotoiminnan laajuutta, taloutta,
kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut.
Energiamarkkinavirasto seuraa alan
kannattavuutta ja kohtuullista pääoman
tuottoa ns. wacc -mallilla (weighted
average cost of capital) erikseen omalle ja vieraalle pääomalle. Kohtuullinen
tuotto saadaan kertomalla waccílla si-

toutunut pääoma (sitoutunut pääoma
= sähköverkon kirjanpitoarvo + verkon
nykyarvokorotus ínykyarvon ja kirjanpitoarvon erotusí + muu käyttöomaisuus + rahoitus- ja vaihto-omaisuus).
WACC = R d*(1-T c)*D/(D+E)
Re*E/(D+E)

+

jossa:
Rd = vieraan pääoman kustannus
= verokanta
Tc
Re = oman pääoman tuottovaatimus
D
= korollinen vieras pääoma
E
= oma pääoma
Omalle pääomalle sallittu korkein tuotto on valtion viiden vuoden sarjaobligaation vuotuinen keskiarvotuotto lisättynä 1,5 %:n riskilisällä.
Vieraan pääoman tuottona käytetään
yrityslainojen keskimääräistä korkotasoa. Jos toteutunut tulos ylittää kohtuullisena tuottona pidetyn rajan, on
tästä tehtävä ilmoitus energiamarkkinavirastolle kolmen kuukauden sisällä sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin tuoton kohtuullistamiseksi. Vuonna 2001 valtion viiden vuoden sarjaobligaation vuotuinen keskiarvotuotto oli 4,54 % ja yrityslainojen
keskimääräinen korkotaso 4,7 %.
Kohtuullisen pääoman tuoton lisäksi energiamarkkinaviraston päätöksissä huomioidaan toiminnan tehokkuus
alan vastaaviin toimijoihin verrattuna.
Tässä käytetään ns. DEA -menetelmää
(Data Envelopment Analysis), missä aikaansaatuja tuottoja verrataan panoksiin. Tehokkuus = tuotos/panos. Panostekijöitä ovat operatiiviset kontrolloitavissa olevat kustannukset ja tuotostekijöitä mm. siirretty energiamäärä sekä laatu (asiakkaiden kokonaiskeskeytysajan liukuva keskiarvo).
Vesilaitostoiminnassa markkinoiden
tarkempi valvonta ja ohjaus vielä puuttuu mutta on vain ajan kysymys kun
energian verkkoliiketoiminnan kaltaiset valvontamekanismit ulottuvat myös
vesilaitosten liiketoimintaan.
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TYPENPOISTO

Oikotie tehokkaaseen

ASUMISJÄTEVEDEN
TYPENPOISTOON ?
Heikki Kiuru
professori
Teknillinen korkeakoulu, vesihuoltotekniikka
E-mail: heikki.kiuru@hut.fi

Sharon-Anammox -prosessin
suuri etu olisi se, ettei lähtötilanteessa
kokonaan ammoniummuodossa olevan
typen alkuainetypeksi konvertoimisessa tarvita nyt laisinkaan orgaanista hiiltä. Tunnettuhan on, etteivät ammoniumtypen nitrifioimisen eli sen normaalin hapettamisen aerobisissa olosuhteissa ensin nitriittitypeksi ja siitä
välittömästi nitraattitypeksi suorittavat
autotrofiset bakteerit tarvitse sen enempää elintoimintojensa ylläpitämiseksi
kuin kasvamiseensa ja lisääntymiseensäkään orgaanista hiiltä, vaan niille riit-
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Ammoniumtypen NH4-N ja nitriittitypen NO2-N yhdessä tapahtuvaa konvertoimista typpikaasuksi
N2-N (the anaerobic ammonium oxidation) eli ANAMMOX-prosessia esitetään hollantilaisten toimesta ylivoimaiseksi ratkaisuksi asumisjäteveden typenpoistossa sen denitrifikaatiovaiheeseen. Se yhdistetään myös hollantilaiseen SHARON-prosessiin, joka
ensin hapettaa jäteveden ammoniumtypen vain nitriittitypeksi. Kysymys on siitä, ettei ammoniumtypen luonnossa tapahtuvaa hapettumista nitraattitypeksi NO3-N eli nitrifikaatiota viedäkään nyt loppuun asti, vaan se katkaistaan nitriittivaiheeseen eli
NO2-N:ksi. Tämä sitten denitrifioidaan typpikaasuksi
yhdessä ammoniumtypen kanssa, jonka typpi myös
samalla pelkistyy typpikaasuksi N2.
tää hiilen lähteeksi epäorgaaninen hiili
eli hiilidioksidi CO2.
Jos ammoniumtypen hapetuksen keskeytyksen tuloksena nitriittitypeksi jätettävä typpi kyetään pelkistämään eli
denitrifioimaan ammoniumtypen avulla tällaisissa anoksisissa olosuhteissa
typpikaasuksi, ei siihenkään tarvita orgaanista hiiltä, jos asialla ovat autotrofiset bakteerit. Keskeinen kysymys onkin se, onko olemassa sellaisia autotrofisia bakteereja tai ainakin yksi tällainen
bakteeriryhmä, joka kykenee pelkistämään nitriittityppeä typpikaasuksi

käyttämällä substraattinaan ammoniumtyppeä. Kysymyksessä olisivat silloin nitriitin ja ammoniumin yhtä aikaa
pelkistäjät. Jos kysymyksessä ovat autotrofiset bakteerit, todennäköiset ongelmat ovat heti samat kuin nitrifikaatiobakteereilla eli vähäinen biomassan
kasvu ja hyvin alhainen kasvunopeus.
Terminologian kannalta voidaan tietysti arvostella sitä, että hollantilaiset
puhuvat ammoniumtypen anaerobisesta hapettamisesta. Anaerobisissa olosuhteissahan ei mitään hapettumista voi
tietenkään tapahtua. Ammoniumtypen
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vety H4 tosin yhtyy nitriitin pelkistymisen yhteydessä vapautuvan hapen kanssa vedeksi 2 H2O eli hapettuu, jolloin sen
typpi pelkistyy. Esitettyyn oikaisuun
normaalissa typpikierrossa N2-N <=>
NH4-N <=> NO2-N <=> NO3-N <=>
N2-N hapetuksen osuudelle sisältyy joka tapauksessa valtaosa eli 5/6 ammoniumtypen hapettumisesta nitraattitypeksi eli normaalista nitrifikaatiosta.
Uutta, tosin jo v. 1992 keksittyä, asiaa
tässä on nitriittitypen pelkistyminen yhdessä ammoniumtypen kanssa typpikaasuksi. Jos asia todella on näin, vain
puolet alun perin ammoniumtyppenä
olleesta typestä tarvitsee hapettaa nitriittitypeksi. Sen jälkeen juuri tähän tehtävään erikoistuneet mikrobit konvertoivat sen yhdessä ammoniumtypeksi
jätetyn typen toisen puolen kanssa typpikaasuksi. Luonnossa typen pelkistyminen typpikaasuksi tapahtuu aina nitraattitypestä jo pelkästään siksikin, että sen denitrifikaatiopotentiaali on 1,5
x nitriittitypen denitrifikaatiopotentiaali. Toinen tekijä on tietysti se, ettei
luonnosta nitriittityppeä yleensä löydykään kuin sattumalta ja ohimenevästi.
Näistä syistä nitriittitypen pelkistymisen typpikaasuksi esitetäänkin tapahtuvan ammoniumtypen avulla, jos
ja kun sitä on saatavilla helposti. Ammoniumtypen hapettumisessa sitä nitraattitypeksi ajava agentti on liuennut
happi O2. Nitraattitypen pelkistymisessä sitä ammoniumtypeksi ajava
agentti on taas vety H2. Voidaan hyvin
ajatella, että silloin, kun liuennutta happea ei ole saatavilla, mutta vetyä on saatavilla runsaasti ammoniumtyppeen kemiallisesti sidottuna, nitriittityppi pelkistyy ammoniumtypestä autotrofisten
bakteerien biokemiallisesti irrottaman
vedyn avulla typpikaasuksi N2. Tällöin
ammoniumtypestä vapautuvan vedyn
ja nitriittitypestä vapautuvan hapen yhtymistuotteena syntyy vettä H2O.

Mikrobiologia
Hollantilaiset ilmoittavat löytäneensä ja
eristäneensä tähän tehtävään erikoistuneen mikrobiryhmän. Nämä bakteerit
on ristitty anammox-bakteereiksi. Nimeä ei voi pitää onnistuneena, koska

kysymys on ammoniumtypen ja nitriittitypen yhtäaikaisesta pelkistymisestä, ei niiden hapettumisesta, typpikaasuksi. Mikä tässä lopulta hapettuu
eli muuttuu vedeksi, on siis ammoniumtypen vety. Nimi voisikin olla samaa logiikkaa käyttäen anammred- tai
yhtä hyvin hydrox-bakteeri.
Kaunista tässä konseptissa on se, että typenpoiston hoitaisivat kokonaan
nyt autotrofiset bakteerit. Nitriitin ja
ammoniumin yhtäaikaisille pelkistäjäbakteereille tunnusomaista on hyvin vähäinen biomassan tuotto ja myös hyvin
alhainen kasvunopeus (populaatio kaksinkertaistuu noin 10 d:n ajassa 30 °C:n
lämpötilassa). Ensimmäinen eristetyksi ilmoitettu anammox-bakteeri sai nimen Brocadia anammoxidans.

Prosessitekniikka
Bakteeri on luonnollisesti kaikkien yhteistä tieteellistä omaisuutta, mutta siihen perustuva prosessi on suojattu kaupallisesti. Kun puhutaan tarvittavasta
prosessitekniikasta, kysymykset kuuluvat: miten ammoniumtypen hapettuminen katkaistaan hallitusti nitriittitypeksi, eli siitä suoritetaan vain 5/6 ?,
ja miten nitriittitypen pelkistyminen yhdessä ammoniumtypeksi jätettävän typen kanssa typpikaasuksi hoidetaan
käytännössä laitosmittakaavassa ?
Se, että vain puolet alun perin ammoniumtyppenä olleesta typestä hapetetaan, voidaan tietysti hoitaa siten, että hapetettavaksi otetaan vain puolet
käsiteltävästä jätevedestä. Tämä ei ole
vaikeaa. Tällöin toinen puoli jätevedestä jää automaattisesti ammoniumtypeksi, jos aerobisissa olosuhteissa tapahtuva jäteveden biologisen käsittelyn
ensimmäinen eli ilmastettu vaihe sen
osalta toteutetaan oikealla kuormitustasolla. Vaikeampi kysymys sen sijaan
on jo ammoniumtypen hapettumisen
katkaiseminen nitriittitypeksi ja tämän
hapettumisen estäminen edelleen nitraattitypeksi.
Hollantilaiset kertovat kehittäneensä
sitä varten oman prosessinsa eli ns. Sharon-prosessin. Tämä perustuu siihen,
että ammoniumin hapettajilla (mm. Nitrosomonas) on selvästi suurempi kasvunopeus kuin nitriitin hapettajilla (mm.
Nitrobacter). Hapetus tapahtuu tavalli-

sessa täyssekoitusreaktorissa, jossa biomassan ei tarvitse viipyä yhtään enempää kuin jäteveden. Tästä prosessista
heillä on ilmoituksensa mukaan usean
vuoden kokemus myös täydessä mittakaavassa kahdelta puhdistamolta. Miten asia tarkemmin ottaen hoidetaan, ei
ole kerrottu. Tämä on ymmärrettävää,
koska myös tämä prosessi on kaupallisesti suojattu.
Nitrifikaatiosta tiedetään, että valtaosa eli 5/6 siihen tarvittavasta energiasta kuluu nitritaatioon eli ammoniumtypen hapettumiseen nitriittitypeksi, ja vain 1/6 kuluu tämän edelleen
hapettumiseen nitraattitypeksi eli nitrataatioon. Yhtä hyvin tiedetään, että
nitriittityppi on hyvin kestämätön ammoniumtypen välihapetusmuoto. Se
hapettuu erittäin helposti ja nopeasti
nitraattitypeksi, jos olosuhteet vain ovat
riittävän aerobiset ja alkaliteetin riittävyydestä huolehditaan.
Nitrifikaatiosta tiedetään myös se, että normaalisti ammoniumtypen hapettuminen ei yleensä koskaan pysähdy
nitritaatioon eli nitriittitypeksi, vaan se
jatkuu automaattisesti nitrataatiolla eli
hapettuu heti edelleen nitraattitypeksi.
Ammoniumtypen hapettumisen katkaisulla nitriittitypeksi ei siis säästetä
käytännössä kovin paljon hapetuksessa (hapenkulutus on nyt 3,8 g O 2/g
NH 4-N, kun se on normaalisti 4,6 g
O2/g NH4-N). Säästö syntyykin tietysti siitä, että vain puolet käsiteltävästä jätevedestä hapetetaan niin pitkälle, että
myös ammoniumtyppi alkaa hapettua.
Vähän on kerrottu myös siitä, miten
nitriittitypeksi hapetettu typpi pelkistetään anoksisesti yhdessä ammoniumtypen kanssa typpikaasuksi. On tietysti
selvää, että jos nitriittitypen happi irrotetaan siitä anoksisissa olosuhteissa, ja
näin vapautuvasta hapesta muodostetaan yhdessä ammoniumtypestä vapautuvan vedyn kanssa vettä, silloin nitriittitypessä oleva typpi pelkistyy typpikaasuksi. Mutta kysymys kuuluukin,
millä tavoin nitriittityppi ja ammoniumtyppi reagoivat joutuessaan yhteen
tällaisissa olosuhteissa, jotta nitriitin lisäksi myös ammoniumin typpi samalla
pelkistyy typpikaasuksi. Se ei voi denitrifioitua, koska tämä osatapahtuma
ei mene nitraatin tai nitriitin kautta.
Typen reaktiokinetiikasta tiedetään,
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että jos meillä on nitriittityppeä, se luonnossa olosuhteista riippuen joko hapettuu nopeasti edelleen nitraattitypeksi
tai sitten pelkistyy takaisin ammoniumtypeksi, mutta ei jää koskaan nitriitiksi. Miten hoidetaan se, että nitriittityppi saadaan pysymään nitriittinä eli
estettyä sen hapettuminen nitraatiksi ja
pelkistymään yhdessä ammoniumtypen kanssa typpikaasuksi. Onko vastaus yksinkertaisesti se, että meillä on
oltava läsnä yhtä aikaa ja yhtä paljon
ammoniumtyppeä ja nitriittityppeä,
mutta ei liuennutta happea. Nitrifikaatiossahan ei näin ole, vaan sen tapahtuessa on löydettävissä yleensä vain
ammoniumtyppeä ja nitraattityppeä.
Miten tällainen keinotekoinen konstellaatio järjestetään ?

Tekniset ratkaisut
Arvattavaksi jäävät tietysti optimaalinen veden pH-arvo, joka on saatavissa
selville helposti kokeilemalla, sekä tällä lailla tapahtuvan typen pelkistymisen vaikutus jäteveden alkaliteettiin ja
sen pH-arvoon. Jäteveden lämpötilalla
on hyvin suuri vaikutus näiden bakteerien kasvunopeuteen aivan kuten
nitrifikaatiobakteereilla. Tämän vuoksi
prosessi onkin räätälöity toimimaan
20 °C:n lämpötilassa. Kuitenkin hollantilaiset ilmoittavat, että prosessi toimii
myös alemmissa lämpötiloissa. Tätä ei
kuitenkaan perustella muutoin kuin tällöin käytettävillä puhtailla autotrofisilla biomassoilla, jollaisia ei liene vielä
käytännössä nähty.
Tarvittava reaktioyhtälö olisi pelkistetysti NO2 + NH4 = N2 + 2 H2O eli matemaattisesti hyvin yksinkertainen ja
kaunis yhtälö. Biokemiallisten tapahtumien ilmoitetaan olevan kuitenkin
hieman monimutkaisempia, kuten nitraattitypestä tapahtuvassa denitrifikaatiossakin. Typen hapellisina välimuotoina sen denitrifioituessa nitriitistä ovat hollantilaisten mukaan typpimonoksidi NO ja typpioksiduuli N2O
eli ilokaasu. Ammoniumtypen pelkistymisessä välivaiheet ovat hydroksyyliamidi NH2OH ja hydratsiini N2H4. Ilmeistä on, että jäteveden alkaliteetti lisääntyy ja sen pH-arvo nousee samalla tavoin kuin normaalissa denitrifikaatiossa.
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Kun orgaanisen hiilen saatavuus ei
rajoita nyt toimintaa, on mahdollista, että kaikki ammonium- ja nitriittitypessä
oleva typpi saadaan pelkistetyksi alkuainetypeksi. Tällöin myös jäteveden
alkaliteetti ja sen pH-arvo palautuvat
takaisin sille tasolle, jota ne olivat ennen, kun ammoniumtyppi alkoi hapettua. Jos on olemassa edes yksikin mikrobiryhmä, jonka metabolia tuottaa tällaisen biokemiallisen tapahtuman, asia
on periaatteessa kunnossa.
Veden happiatomit ovat niin tiukasti kiinni sen kahdessa vetyatomissa, että ne säilyvät siinä tallella kaikissa olosuhteissa. Voisiko olla niin, että luonnossa tämä bakteeri elää marginaalissa,
mutta että keinotekoisesti voidaan järjestää sellaiset olosuhteet, joissa sillä olisi ylivoimainen kasvu- ja lisääntymisetu
puolellaan. Voisi kuvitella helposti, että tarvittava energia saadaan nitriitin
hapesta. Olisi siis olemassa bakteereja,
jotka saavat tarvitsemansa hapen ottamalla sen nitriitistä ja pelkistävät tällöin
tämän typen typpikaasuksi.
Substraattina olisi tällöin ammoniumtyppi, kuten nitritaatiosta huolehtivilla autotrofisilla bakteereilla. Myös
ammoniumtypen typpi pelkistyisi samalla. Ajatus ei ole lainkaan mahdoton.
Koska läsnä on nitriittiä, ei kysymys voi
olla anaerobisista olosuhteista, vaan
olosuhteista, joissa ei ole on läsnä liuennutta happea, mutta on läsnä nitriittiin sidottua happea, eli tällä tavoin
anoksisista olosuhteista. Happea on läsnä 2/3 siitä, mitä on läsnä silloin, kun
kysymys on perinteisesti anoksisina pidetyistä olosuhteista, joissa läsnä on nitraattiin sidottua happea. On selvää, että energiaa säästetään melkoisesti, koska vain puolet jätevedestä tarvitsee hapettaa ja vain nitriittitypeksi.

Soveltaminen käytäntöön
Suurin etu tulee ilman muuta kuitenkin
siitä, että typenpoistossa ei tarvita laisinkaan orgaanista hiiltä. Tämä on kaikkein kiehtovin puoli asiassa. Ilmeistä
kuitenkin on, että jäteveden orgaaniset
yhdisteet täytyy ensin hajottaa koko käsiteltävästä jätevesimäärästä, kuten normaalistikin nitrifikaatioon ja denitrifikaatioon perustuvassa typenpoistossa.
Miten tällöin estetään nitrifikaation

käynnistyminen koko käsiteltävässä jätevesimäärässä? Ammoniumtypen säilyminen puolessa määrässä käsiteltävää
jätevettä edellyttää kokemuksen mukaan sitä, että jäteveteen jätetään sen
osalta sen verran hajoamatonta orgaanista ainetta, ettei nitrifikaatio käynnisty siinä laisinkaan. Mitä tämä vaikuttaa
puhdistuksen tulokseen BHK7:n suhteen? Joudutaanko siitä tinkimään?
Typen pelkistäminen voidaan hoitaa
tietysti sillä, että on olemassa erityinen
erillinen reaktori tai erilliset reaktorit
ammoniumtypen ja nitriittitypen yhtäaikaista pelkistämistä varten. Puolet käsiteltävästä jätevedestä otetaan siihen
tai niihin aerobisen käsittelyn siitä vaiheesta, jossa typpi on vielä kokonaan
ammoniumtyppenä, mutta jäteveden
orgaaniset yhdisteet on jo valtaosin hajotettu. Toinen puoli jätevedestä otetaan
tähän reaktoriin tai näihin reaktoreihin vasta aerobisen käsittelyn lopusta,
jolloin jäteveden typpisisältö tältä osin
on nitriittityppenä. Kuvista ja kaavioista päätellen juuri näin myös menetellään.
Anammox-reaktoria on kehitetty ns.
granulanmuodostusperiaatteella toimivaksi, mikä on tuttua hollantilaisille
jo yli 10 vuoden takaa anaerobireaktoreista. Muutenkin yhteydet jäteveden ja
lietteen anaerobiseen käsittelyyn tässä
prosessissa eli yhdistetyssä ShannonAnnamox-prosessissa ovat merkittävät.
Granulaperiaatteella toimivista reaktoreista firmoilla Paques ja Balk on maailmanlaajuinen kokemus (yli 300 toimitusta).
Anammox-reaktorit ovat suuria ja
korkeita lieriönmuotoisia teräsvaippasäiliöitä. Suomalaiset kokemukset tähän periaatteeseen perustuvista anaerobireaktreista eivät ole tosin olleet kovin kannustavia. Jos näihin viitaten on
odotettavissa granulakauppaa ja kaupallisten granuloiden avulla tapahtuvia
reaktoreiden toistuvia ja kalliita uudelleenkäynnistyksiä, ei hyvältä vaikuta.

Kirjallisuutta
Van Loodsrecht, Mark; Jetten, Mike ja Abma,
Wybe: Improving the sustainability of nitrogen removal. Water 21, December 2001, sivut 50–52.

VT0204 s10-31

3.9.2002

14:12

Sivu 27

HISTORIAA

PUHDASTA VETTÄ
LONTOOLAISILLE
Kew Bridge Steam Museum Brentfordissa Lontoossa on Englannin merkittävin vesihistoriaan keskittyvä museo. Se sijaitsee entisen Grand Junction
Water Works Companyn rakennuksenakin arvokkaassa pumppuasemassa, joka on säilynyt melko
täydellisenä - mm. viisi ns. cornwallilaista höyrykonetta on yhä alkuperäisillä paikoillaan. Maailmankin mittakaavassa kokoelma on ainutlaatuinen.

Katriina Etholén
fil.maist.
E-mail: ketholen@saunalahti.fi
Kirjoittaja on freelancer. Hänen erikoisalansa
on teollisuushistoria ja hän on Suomen Höyrykoneyhdistyksen jäsen.

Grand Junctionin vesilaitoksen
entisessä kattilahuoneessa sijaitsee Water for Life -galleria. Siellä on Englannin ensimmäinen laaja vesihuollosta
kertova näyttely. Näyttely esittelee Lontoon puhtaan veden historian aina roomalaisajoista nykypäivään ja katsoo
myös tulevaisuuteen. Se kertoo myös
veden puhdistamisesta ja jätevesihuollosta. Johdanto Lontoon vesihuollon
historiaan tehdään eri aikakausina yleisimmin käytetyn vesijohtotyypin kautta. Materiaaleina on käytetty terrakottaa, lyijyä, puuta ja kiveä, usein rinnakkain. Terrakottaa käytettiin roomalaisajoista aina 1800-luvulle saakka. Kiveäkin esiintyi vielä 1800-luvulla. Yksi
Grand Junction -vesilaitoksen johtajista oli myös kivisiä vesijohtoja valmistavan yrityksen johtaja ja hän oli saanut
muut vakuuttuneiksi tuotteensa erinomaisuudesta. Kivi vei laitoksen melkein konkurssiin, sillä se ei kestänyt
höyrykoneen aiheuttamaa painetta. Samasta syystä myös puu joutui väistymään ja painetta kestävä valurauta
yleistyi yhdessä höyrykoneiden kanssa.

Vesilaitokset
Vesilaitosten pioneeri oli London Bridge Water Works Company, joka perustettiin pumppaamaan vettä Thamesistä. Tähän asti vesi oli virrannut painovoiman avulla alkulähteestään kuluttajien saataville, nyt hollantilainen Peter
Morice rakensi London Bridge -sillan
yhden kaaren alle valtavan vesirattaan
pumppua pyörittämään. Vuosi oli 1582.
Lontoon palo tuhosi laitteiston, mutta
se uusittiin ja vesirattaita lisättiin. Laitos toimi sillalla aina vuoteen 1822, jolloin vanha silta purettiin.
1600-luvulle tultaessa Lontoo tarvitsi uusia ratkaisuja puhtaan juomaveden saamiseksi kaupunkiin. Walesilainen pankkiiri ja kultaseppä Hugh
Myddleton otti urakakseen uuden vesilaitoksen rahoittamisen ja rakennuttamisen. Maaseudulla Hertfordshiressä sijaitsevista lähteistä puhdasta vettä
lontoolaisille kuljettava kanava valmistui 1613. Alkuperäiseltä pituudeltaan se
oli lähes 60 kilometriä, mutta vuosien
saatossa kanavan reittiä on oikaistu
mm. korvaamalla osa kanavasta maan-
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Water for Life -galleria. Etualalla näyte Lontoon Ring Main -vedenjakelujärjestelmän
tunnelista.

alaisilla putkilla. Kanava tuo yhä vettä
osaan Lontoota. New River Companya voi pitää kaupungin ensimmäisenä varsinaisena vesilaitoksena. Sitä seurasi 1675 Thamesin rannalle perustettu York Buildings Water Works, joka on
historiallisesti merkittävä siksi, että se
käytti ensimmäisenä höyryä voimanlähteenä. Vuonna 1712 sinne asennettiin Thomas Saveryn suunnittelema kone, joka kuitenkin oli melko epäkäytännöllinen ja pian se korvattiinkin kehittyneemmällä Newcomen-koneella.
Erään laskelman mukaan Lontoossa oli
vuoden 1775 paikkeilla kymmenkunta
höyrykonetta valjastettu veden nostoon.
1800-luvulla Lontoossa oli kahdeksan
isoa vesilaitosta. Vuonna 1811 perustettu Grand Junction Water Works Company oli yksi näistä.

Grand Junction Water Works
Company
Grand Junction oli Grand Junction -kanaalin rakentaneen yhtiön sisaryhtiö.
Kanaalia ylläpitäneet tahot näkivät lisätulojen mahdollisuuden veden myynnistä ja näin vesilaitos sai alkunsa. Aluksi vettä nostettiin kanaalista nykyisen
Paddingtonin rautatieaseman seutuvilla. Melko pian laitos kuitenkin siirsi toimintansa Chelseaan ja alkoi nostaa vettä Thamesista.
1800-luvun alkupuolella oli tullut lu-
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valliseksi laskea viemäreiden sisältö
suoraan Thamesiin. Grand Junction
pumppasi vettä puhdistamattomana lähellä paikkaa, jonne Ranelagh Sewer
laski viemärivedet. Painostus yhtiötä
kohtaan kasvoi.
Grand Junctionin huono vedenlaatu
sai John Wright -nimisen henkilön julkaisemaan vuonna 1828 anonyymisti
The Dolphin -nimisen pamfletin, jossa
hän tuomitsi vedenottopaikan. Lontoon
vesiä alettiin tutkia ja raportti tutkimustuloksista julkaistiin. Nyt mm.
Grand Junction joutui etsimään uutta
vedenottopaikkaa. Sellainen löytyi lopulta Brentfordista. Vuonna 1838 veden
pumppaus uudessa paikassa käynnistettiin. Lontoolaisen Maudslay Sons and
Fieldin rakentama höyrykone - joka
on yksi museon restauroiduista koneista - alkoi pumpata käsittelemätöntä vettä Thamesista yhtiön varastosäiliöihin. Chelseassa olleet koneet siirrettiin myös tänne. Boulton & Watt -yhtiön
rakentama kone (1820) on näistä jo
Chelseassa palvelleista koneista yhä jäljellä ja myös ensimmäinen, joka restauroitiin. Nykyään se on yksi vanhimmista toimivista tämäntyyppisistä vesilaitoksissa käytetyistä höyrykoneista.
Thamesin vedenlaatu kuitenkin huolestutti yhä. Lontoossa riehui tautiepidemioita. Lääkäri John Snow havaitsi
vuonna 1849 yhteyden koleran ja saastuneen veden välillä, mutta kesti ai-

kansa, ennen kuin hänen oivalluksensa
sai kannatusta. Charles Dickens teki
vuonna 1850 vierailun Grand Junctioniin ja hänen vierailusta antamastaan
selonteosta käy ilmi, että hän ei ollut
tyytyväinen paikalla saamiinsa veden
puhtautta ylistäviin vastauksiin. Yhtiö
oli kuitenkin jo seurannut Chelsea Water Companyn insinööri James Simpsonin v. 1829 kehittämää vedensuodatusprosessia, jossa vesi suodatettiin
hiekkakerroksen läpi. Grand Junctionin
vuonna 1845 tehdyn suodatinpenkkialueen rajat ovat yhä havaittavissa ja
museonjohtaja Lesley Bossinen mukaan
nämä hiekkasuodatinpenkin jäänteet
ovat vanhimmat maassa säilyneet.
Vuonna 1852 julkaistiin The Metropolis Water Act, säädös, joka määräsi varastosäiliöt katettaviksi, veden suodatettavaksi hiekkakerroksen läpi ja vedenottopaikat siirrettäviksi Teddingtonin padon yläpuolelle, pois vuoroveden
vaikutusalueelta. Toiminnan seuraukset näkyivät kaupungin kuolleisuuslukujen laskuna.

Muutoksia
Säädös vaikutti myös Grand Junctioniin. Se joutui siirtämään vedenottopaikkansa ylemmäs, Hamptoniin, jossa vuonna 1855 avattiin toinen pumppuasema. Täältä vesi johdettiin Kew
Bridgeen, jossa se suodatettiin ja johdettiin edelleen yhtiön varastosäiliöihin. Näihin aikoihin hankittiin myös tällä hetkellä restauroinnin alaisena oleva
ns. Bull Engine (kehittelijänsä Edward
Bullin mukaan). Tämän koneen arvoa
lisää se, että se on suurin säilynyt tämäntyyppinen kone ja lisäksi ainoa alkuperäisellä paikallaan oleva.
Nykyisin suurin toimiva, ja rakennusaikanaan 1846 maailman suurin vesilaitoksen tarpeisiin rakennettu höyrykone, ns. 90 tuuman kone (jossa tuumakoko viittaa sylinterin halkaisijaan),
sai naapurikseen neljännesvuosisata
myöhemmin 100 tuuman koneen. Tämä suurimman säilyneen tämäntyyppisen koneen arvonimeä kantava kone
odottaa vielä restaurointia. Nämä koneet kävivät yötä päivää turvaten alueen jatkuvan vedensaannin. Kun höyrykoneiden käyttö väistyi 1943/44
Grand Junctionissa diesel- ja sähkö-
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edelleen jakeluun. Jälkimmäinen joutaa
pian käytöstä pois, kun Ring Mainin
pumput liitetään suoraan jakelujärjestelmään.
Museo on auki päivittäin klo 11–17
ja höyrykoneet ovat käynnissä viikonloppuisin. Museon monipuolisesta toiminnasta ja erikoistapahtumista saa lisätietoja Internet-osoitteesta
www.kbsm.org.

Kirjallisuutta

V. 1838 käyttöön otettu Maudslay-höyrykone.

pumppujen tieltä, 100” kone jäi varakoneeksi. Sitä käytettiin vielä niinkin
myöhään kuin 1958, jolloin vaaralliseksi käynyt savupiippu jouduttiin purkamaan. Samalla kattilat myytiin romuksi. Höyryn aika Kew Bridgessä päättyi
lopullisesti.
Usean yksityisen vesilaitoksen sijainti
samassa kaupungissa toi mukanaan jatkuvia selkkauksia. Lopulta vuonna 1902
perustettu Metropolitan Water Board
otti haltuunsa kaikki laitokset yhdistäen ne yhdeksi yleishyödylliseksi palvelulaitokseksi. Ensimmäistä kertaa Lontoon vesihuolto ei perustunut kaupalliseen toimintaan. Mittava rakennusurakka yhdisti jakeluverkostot ja ensimmäistä kertaa palvelu ulottui myös
kaupungin köyhimmille alueille.
1970-luvun alkupuolella Metropolitan Water Board korvattiin Thames Water Authorityllä, joka otti haltuunsa
myös jätevesihuollon paikallisilta viranomaisilta. Myös Lontoon puhtaan
veden jakelu koki pian mullistuksen.
Yhä Thamesista vetensä ottava kehämäinen vedenjakelujärjestelmä, The
London Ring Main, avattiin 1994. Pituutta sillä on 80 kilometriä ja keskimäärin 40 metriä maanpinnan alapuolella kulkeva tunneli on halkaisijaltaan
2,5 metriä. Water for Life -gallerian varsinaiseen näyttelytilaan kävelläänkin

tällaisen tunnelilohkon läpi. Puhdistettu ja käsitelty vesi varastoidaan itse järjestelmään, jolloin se on aina käyttövalmiina ja myös veden kulkusuuntaa
voidaan tarvittaessa muuttaa.

Museoksi
Kew Bridge Steam Museum on merkittävä historiallinen kohde, jonka arvo
ymmärrettiin jo höyrykoneiden käytöstä luovuttaessa ja suurin osa koneista säilytettiin. 1970-luvun alkupuolella
joukko höyrykoneharrastajia otti yhteyttä Metropolitan Water Boardiin ilmoittaen olevansa kiinnostunut koneiden restauroinnista ja julkisen museon
avaamisesta. Museo avasi ovensa vuonna 1975. Museota kehitetään ja laajennetaan yhä ja Lesley Bossine kertoo, että suunnitteilla on mm. sähkön käytön
historiaa vesilaitoksissa esittelevä näyttelytila. Museon tiloissa on nähtävillä
myös muista vesilaitoksista tuotuja erityyppisiä höyrykoneita eikä dieselkoneitakaan ole unohdettu.
Toimintaa nykyisellä museoalueella
oli aina vuoteen 1986, jolloin dieselpumputkin hiljenivät. Tietokoneohjatut
sähköpumput nykyisen museoalueen
naapurissa jatkavat työtä. Kahdesta
pumppuhuoneesta toinen pumppaa
vettä Ring Mainistä ylös ja toinen veden

Halliday, S., 1999. The Great Stink of London.: Sir
Joseph Bazalgette and the Cleansing of the Victorian Capital. Stroud, Sutton Publishing, Ltd. 221 s.
ISBN 0-7509-1975-2
Hansen, R.D., Water-related Infrastructure in
Medieval London. Internet: http://www.waterhistory.or/histories/london/london.pdf
Kew Bridge Steam Museum News. (Kew Bridge
Steam Museumin tiedotteet.) Museonjohtaja Lesley Bossinen haastattelu 9.2.2002.
Trench, R. & Hillman, E., 1993. London under London: A subterranean guide. London, John Murray
Publishers Ltd. 240 s. ISBN 0-7195-4617-6.
Rolf, L.T.C. & Allen, J.S., 1997. The Steam Engine
of Thomas Newcomen. Ashbourne, Landmark Publishing. ISMB 1-901522-44-X.
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MIELIPIDE

Vesitekninen korkeakoulutus
Suomessa
Jälleen kerran vesihuollon korkeakoulutusta ja suunnittelutoimintaa
ollaan keskittämässä joidenkin ajatuksissa kehän III sisäpuolella. Kehitystä
perustellaan Teknillisen korkeakoulun
ja sen intressiryhmien omista tarpeista.
Tämä Helsinki-keskeisyys ei ole mitään
uutta, mutta täällä maakunnassa me
ajattelemme asiasta eri tavalla.
Pääkaupungin ulkopuolella toimivassa vesihuoltoyksikössä olemme havainneet edellä mainitun pyrkimyksen
esiintyneen 90-luvulta lähtien. Olemme
joutuneet seuraamaan sivusta, kun Otaniemi on onnistuneesti kouluttanut vesihuoltoalan diplomi-insinöörejä lähinnä omaan käyttöönsä, pääkaupunkiseudun suunnittelutoimistoille ja tutkimuslaitoksille. Maakuntiin väkeä ei
enää ole sitten riittänytkään. Tämän
paikkaamiseen tarvitsemme edelleen
pääkaupunkiseudun ulkopuolista vesihuoltotekniikan korkeakoulutusta.
Kehityksen sivusta seuraajana
voisinkin väittää, että Otaniemen opiskelijaongelmat johtuvat siitä, että pääkaupunkiseudun yritykset ja opetuksessa kiinteästi mukana olevat suunnittelutoimistot ovat omasta mielestään
saavuttaneet riittävät resurssit. Tarvetta värväykseen ei ole, jolloin opiskelijoiden mielenkiinto siirtyy automaattisesti muille aloille, joilla myös työpaik-
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ka pääkaupunkiseudulla on taattu.
Yleisesti voisi edelleen väittää, että
suurimpien konsulttitoimistojen mielenkiinto on pääpainotteisesti valtion
rahoittamissa suurhankkeissa, lähialueen sekä suurimpien kaupunkien laitoshakkeissa. Näissä toimistoissa uskotaan, että kaikki kotimaan pienkohteet
ja vesihuollon yleissuunnittelu pystytään hoitamaan postikonttoritoimistoilla keskiasteen insinöörivoimin. Kiinnostusta rajoittaa vesihuollon kilpailutilanne, joka hallitsee hintatasoa ja tuotantoyksiköiden kokoa. Onko tämä kehitys ohjattua ja kannattaako sitä tukea
korkeakoulupolitiikalla verovaroin?
Kehittyykö vesihuolto näillä eväillä?
Suomessa vesihuoltosuunnittelijalta
edellytetään laaja-alaista tekniikka-alan
tuntemusta ja käytännön tietämystä
myös muista yhdyskuntien tarpeista ja
toiminnoista, joihin vesihuolto kiinteästi
liittyy. Koulutuksen keskittäminen palvelisikin todennäköisesti yhtä vesihuoltotekniikan ajattelumallia, ehkä jopa väärästä näkökulmasta suhteessa vesihuollon yksikkökokoon ja konsulttipalveluiden kysyntään Suomessa. Pahimmillaan keskittäminen johtaisi vesihuoltosektorin lopulliseen sulkeutumiseen ja vapaan kilpailun rajoittamiseen. Useamman korkeakouluyksikön
käytännön merkitys ja alueelliset tar-

peet ja kilpailusta saavutettavat edut
olisikin tunnustettava avoimen yhteiskunnan normaalina työtapana, ei uhkana.
Tampereen teknillisen korkeakoulun
vesihuoltotekniikan opetus on pärjännyt hyvin vesihuoltotekniikan asiantuntijakoulutuksessa alusta alkaen.
Tampereen kävijänä väitän, että
TTKK:sta on syntynyt todelliseen tarpeeseen vesihuoltotekniikan osaamista
niin tutkimuksessa kuin käytännön insinööritoiminnassa ja johtotehtävissäkin. Työnantajana voimme myös olla
ylpeitä TTKK:sta vesihuoltoalalle siirtyneistä diplomi-insinööreistä. He ovat
turvanneet suunnittelutoimintamme
jatkuvuuden. Toivomme että näin on
jatkossakin.
Seisovassa vedessä eivät kalatkaan
viihdy, joten kilpailua tarvitaan korkeakoulumaailmassakin. Siitä olemme
varmasti samaa mieltä, että koulutukseen tarvitaan rahaa ja resursseja. Myös
Kiurun arviot diplomi-insinöörien koulutusmääristä ovat todennäköisesti oikealla tasolla.
Reijo Haronen
Vesihuollon ammattilainen
Tampereelta.

VT0204 s10-31

3.9.2002

14:13

Sivu 31

Pidin Vesiyhdistyksen järjestämässä Maailman Vesipäivän päätilaisuudessa 22.03. 2002 Helsingin Säätytalolla esityksen aiheesta ’’Vesialan koulutus teknillisissä korkeakouluissa’’.
Koska aihe oli kohdistettu nimenomaan
teknillisissä korkeakouluissa annettavaan vesialan koulutukseen, käsittelin
esityksessä vain vesitekniikan korkeinta opetusta. Esitykseni oli tietoisen puhdas koulutuspoliittinen puheenvuoro
sen puolesta, että vesitekniikan korkeimpaan koulutukseen Suomessa kiinnitettäisiin riittävästi huomiota ja että
sille annettaisiin tarpeeksi voimavaroja. Vesitalous-lehti pyysi luvan ja julkaisi
puheenvuoroni tiivistetyssä muodossa
numerossaan 2/2002.
Kävin puheenvuorossani otsikon mukaisesti ensin läpi pääpiirteissään sen,
mitä rakennustekniikan ja siihen perinteisesti liitetyn vesitekniikan korkeimmassa koulutuksessa Suomessa oli tapahtunut viimeisten reilun viiden vuoden aikana. Jouduin toteamaan mm.
sen, että Oulun yliopiston teknisessä tiedekunnassa ollutta rakennusosastoa oli
ajettu alas vuodesta 1996 lähtien niin,
että osaston toiminta oli loppunut vuoden 2001 syksyllä ja että tähän liittyen
myös osastolla olleet vesirakennuksen
ja vesirakennustekniikan professuurit
oli siirretty tiedekunnan ympäristötekniikan osastolle, jonne on perustettu uutena kemiallisen vedenpuhdistuksen
professuuri.
Samoin totesin, että Tampereen teknillisen korkeakoulun rakennustekniikan osastolla ollut vesitekniikan laitos
oli siirretty vuonna 2000 korkeakoulun
ympäristötekniikan osastolle ja nimetty siellä bio- ja ympäristötekniikan laitokseksi ja että sitä ennen vanhan vesitekniikan laitoksen johtajana toimineen
vesihuoltotekniikan professorin virka
oli lakkautettu. Lisäksi kerroin, että uudessa bio- ja ympäristötekniikan laitoksessa on nyt kaksi uutta professorin
virkaa, toinen biologisten prosessien
professorin ja toinen kemiallisten pro-

sessien professorin virka ja että molempiin virkoihin oli professoreiksi nimitetty filosofian tohtorin tutkinnon
suorittaneet henkilöt.
Tässä yhteydessä mainitsin, että enää
ei voitane kovin vakavasti puhua vesitekniikan korkeimmasta koulutuksesta
TTKK:ssa. Tämä oli liikaa paikalla olleille TTKK:n edustajille. Totuuden julkinen kuuleminenhan ei tunnetusti ole
aina kovin mieluisaa. Itse tilaisuudessa
asiasta käytiin aivan asiallinen keskustelu puheenvuoroni jälkeen. Esitykseni
julkaiseminen Vesitalous 2/2002:ssa oli
kuitenkin kirvoittanut jäljestä päin Simo Isoaholta TTKK:sta tunteikkaan vastapuheenvuoron Vesitalous 3/2002:een.
Vastauksena Simo Isoaholle totean,
että kannoin puheenvuorossani huolta
pelkästään vesitekniikan korkeimman
koulutuksen tulevaisuudesta Suomessa ja kannan siitä huolta edelleenkin.
Minulla ei ole mitään tarvetta pyrkiä
vaikuttamaan siihen, että vesialan koulutusta sen enempää Oulun yliopistossa kuin Tampereen teknillisessä korkeakoulussakaan lakkautettaisiin. Simo
Isoaho on aivan oikeassa siinä, että on
täysin yliopistojen ja korkeakoulujen
oma asia, millaista tutkimusta ne haluavat suorittaa ja millaista siihen liittyvää koulutusta ne haluavat antaa.
Ilmeisesti on tässä syytä käsitellä sitä, mitä vesitekniikalla oikein tarkoitetaan. Lähden siitä, että tekniikka on
luonnontieteiden soveltamista käytännön ratkaisuihin. Tämän mukaisesti vesitekniikka on ensisijaisesti luonnontieteiden soveltamista vesialan käytännön ratkaisuihin. Pelkistettynä kysymys
on veden fyysisen käyttäytymisen ymmärtämisestä ja sen hallitsemisesta, veden kemian ja siinä tapahtuvien kemiallisten reaktioiden ymmärtämisestä
ynnä niiden hyväksikäyttämisestä sekä
veden biologisen toiminnan ja erityisesti
siihen sisältyvän mikrobiologian ja siihen liittyvien biokemiallisten reaktioiden ymmärtämisestä ynnä niiden hyväksikäyttämisestä.

Nämä ovat niitä asioita, joihin Teknillisen korkeakoulun vesitekniikan tutkimustoiminnassa keskitytään ja joihin
liittyvää opetusta meillä annetaan. Näiden lisäksi tarvitaan tietysti myös veteen liittyvien taloudellisten ja hallinnollisten kytkentöjen ymmärtämistä ja
osaamista. Kun näihin asioihin käytettävissä olevat resurssit Suomessa ovat
hyvin rajalliset, uskalsin esittää, että vesitekniikan tutkimus ja siihen liittyvä
korkein koulutus keskitettäisiin Otaniemeen.
Jos minulta kysytään asiasta, olen
edelleenkin samaa mieltä. Toivotan Oulun yliopistolle ja Tampereen teknilliselle korkeakoululle onnea vesialan tutkimuksessa ja sen korkeimmassa opetuksessa sillä tavoin, kuin ne ovat itse
tutkimuksen kohteet ja opetuksen sisällön määritelleet.
Heikki Kiuru
professori
TKK

VÄKIVAHVAT PUMPEX-PUMPUT
jätevesille, lietteille, hiekanerotukseen ja kuivatukseen

SEPTEK OY
kuuluu HyXo yhtiöihin

Pajapellonkuja 5
04200 KERAVA
Puh. (09) 294 4949
Faksi (09) 294 1797
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LIIKEHAKEMISTO

• Jätevedenpuhdistamot
• 1 perheestä 5 000 asukas• vastikkeeseen
• BIOTEK -bioroottorit
• BIOCLERE -biosuodattimet

• FINN-CLEAN -rumpusiivilät
• MEVA -porrasvälpät
• HUFO -suodatinmateriaali,
• myös elintarvikelaatu
• DRAIMAD -säkkikuivaimet

Rullakatu 6 C, 15900 LAHTI
puh. (03) 751 3171, fax (03) 751 3306

Puh. 964-424 7580, fax 424 7588
• Akkreditoitu testauslaboratorio T153
• Julkisen valvonnan alainen vesilaboratorio.
• EELA:n hyväksymä vesilaboratorio.
• Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vesilaboratorio.

BIOPERT-ohjelmistot jätevedenkäsittelyn ohjaukseen
sekä raportointiin. Myös erillisiä raportointijärjestelmiä
lähinnä WINDOWS-ympäristöön.

Enviro Data Oy, Tekniikantie 21, 02150 Espoo,
puh. 09-437 5246, fax 09-437 5247

– Vedenkäsittelyn hallintaa –
• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn
• Erilaiset säiliöt vaihteleviin prosesseihin
• RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
• UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
• pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
• Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
• Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu
Salpakuja 9, 01200 Vantaa, puh. 09 350 88 140, fax. 09 875 1478
Email: dosfil@tuomiteam.fi Antti Jokinen GSM 0400 224777
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 (06) 822 3123
fax (06) 882 5710

BETONITUOTETEHDAS
PL 202, 67101 KOKKOLA

E-mail: kokkobe@kokkola.kpnet.com www.kokkobe.fi

Jäteveden puhdistamot:

www.greenrock.fi
Green Rock Oy
Teollisuustie 2 Puh. +358 (0)8 8192 200
91100 Ii
Fax: +358 (0)8 8192 211

E-mail: info@greenrock.fi
Internet: www.greenrock.fi

KMV-tuotteet
KAIKKEA VEDEN PUMPPAUKSEEN
JA SUODATUKSEEN.
Kirkkonummen Metallivalmiste Oy
Pippurintie 122
02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 09-298 2141
Fax:
09-298 5860

✳ kalatalous
✳ vesistötutkimus
✳ vedenhankinta

Luotsikatu 8 00160 Helsinki
Puh. (09) 692 71 00 Fax (09) 692 71 24
www.silakka.pp.fi

●
●
●

Alitukset junttaamalla 50 mm – 2000 mm
Alitukset kiveen ja kallioon 168 mm – 1020 mm
Putkistosujutukset (Grundoc räck)

LÄNNEN
ALITUSPALVELU OY
Läpikäytäväntie 103 28400 Ulvila
puh. (02) 538 3655 GSM 0400-593928 fax (02) 5383093
KALVOSUODATUS JÄTE- JA
RAAKAVEDEN PUHDISTUKSEEN
- rauta, mangaani, humus, COD, BOD, typpi jne.

OY METALCITY AB LTD
PANSIONTIE 48-52 20240 TURKU FINLAND
PUH. (02) 4151 400 FAX (02) 4151 450
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NOPOL® DDS JA O.K.I.
ILMASTUSJÄRJESTELMÄT
YHDYSKUNTA- JA TEOLLISUUS JÄTEVESIEN
PUHDISTUKSEEN
NOPON OY
Turvekuja 6
00700 Helsinki
Puh. 09-351 730
Fax. 09-351 5620

ProMinent Finland Oy
Orapihlajatie 39, 00320 HELSINKI : Puh. (09) 4777 890, Faksi (09) 4777 8947
prominent@prominentfinland.fi : www.prominentfinland.fi

VARASTO MYYNTI HUOLTO
40 vuotta annostusta ja vedenkäsittelyä
* Otsonaattorit
* UV-desinfiointi
* Klooridioksidilaitteet
* Käänteisosmoosi (RO)

* Annostuspumput
* Kemikaalisäiliöt
* Polymeerilaitteet
* Mittaus- ja säätötekniikka

❊ ROVATTI -vesilaitospumput
❊ PUMPEX -tyhjennys- ja lietepumput
❊ SPECK - keskipakopumput
❊ Paineenkorotusasemat
❊ Erikoissäiliöt

VEDEN JA JÄTEVEDEN
KÄSITTELYLAITTEET- JA LAITOKSET
❊ kotitalouksille
❊ kunnille
❊ vesiosuuskunnille ❊ teollisuudelle
Yrittäjäntie 4,09430 SAUKKOLA
puh. (019) 371 000 fax. (019) 371 011
www.pumppulohja.fi

RADIOMODEEMIT
SALMETEK OY TOIMITTAA:
Langattomaan tiedonsiirtoon laitteita, joilla
voit siirtää RS 232- tai RS 485-tietoa,
ON/OFF-tietoa, 4–20 mA-viestejä, pulsseja.
Langalliseen siirtoon modeemeja sekä
valinnaiseen verkkoon että kiinteille
yhteyksille, myös optiseen kuituun.
Kysy meiltä ELPRO- ja WESTERMOtuotteita.
SALMETEK OY
www.salmetek.fi
PL 103, 01801
info@salmetek.fi
Klaukkala
Puh. 09-2766 250
Fax. 09-2766 2550

PL 20, 00981 HELSINKI
PUH. (09) 343 6200, TELEFAX (09) 3436 2020
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• Vesihuolto, vesirakenteet
• Suunnittelu, työnjohto
INSINÖÖRITOIMISTO
Hiihtomäentie 39 A 1, 00800 Helsinki, puh. 09-7552 1100

UV-LAITTEET
♦ JUOMAVEDET
♦ PROSESSIVEDET
♦ JÄTEVEDET

Yhteistyöllä luontoa säästäviin tuloksiin
◆ Laaja valikoima kiertomäntäpuhaltimia:
Hibon, Hick Hargreaves, WKE ja Roots
◆ Elmacron-näytteenottimet ja pH-laitteet
◆ ProMinent-pumput, hoito- ja valvontavälineet
◆ Mukavat ja hajuttomat BioLet-kompostivessat
Kysy lisää! Meiltä saat asiantuntevaa palvelua!
Launeenkatu 67
Puh. (03) 884 080
15610 LAHTI
Fax (03) 884 0840
Internet: http://www.y-laite.fi Sähköposti: info@y-laite.fi

NEUVOTTELEVIA
INSINÖÖRITOIMISTOJA
Kiuru & Rautiainen Oy
Vesihuollon asiantuntijatoimisto
Olavinkatu 18 LH 21
57130 SAVONLINNA
Puh./fax: (015) 510 855 tai 0500-705 337

SUOMEN
KONSULTTITOIMISTOJEN
LIITON JÄSENET

• Laitosten käytön
optimointi
• Biologinen
ravinteiden poisto
• Yleis- ja prosessisuunnittelu

Vesi- ja ympäristötekniikan asiantuntemusta ja suunnittelua

TRITONET OY
Pinninkatu 53 C, 33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100, fax (03) 3141 4140
E-mail pertti.keskitalo@tritonet.fi

VESIHUOLTO ✭ YMPÄRISTÖNSUOJELU
MAANKÄYTTÖ ✭ TIE- JA LIIKENNE
LVI ✭ SÄHKÖ ✭ AUTOMAATIO
PL 453, 33101 TAMPERE
Puh. (03) 2442 111

PL 52, 20781 KAARINA Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU
Puh. (02) 515 9500
Puh. (08) 883 030

Vesitekniikka
Jätevesitekniikka
30 vuotta flotaatiotekniikkaa

Competence. Service. Solutions.

Sibeliuksenkatu 9 B
Puh. 09-447 161

Maa ja Vesi Oy • PL 50 (Jaakonkatu 3), 01621 Vantaa
Puh. (09) 682 661 • e-mail: sw@poyry.fi

• Jyväskylä • Kuopio • Lahti • Lappeenranta
• Lapua • Oulu • Tampere • Turku • Vantaa

Maa ja Vesi
00250 HELSINKI
Fax 09-445 912

maajavesi.poyry.fi

35 VESITALOUS

4 2002

VT0204 s36-38

3.9.2002

14:17

Sivu 36

UUTISIA

Tulvat lisääntyneet
Tulvat ovat olleet yksi viime aikojen puheenaiheista. Eurooppa on kokenut ennennäkemättömiä kesätulvia ja saanut
tuta mitä jokien tulviminen voi oikein
olla. Tutumpia katastrofaaliset tulvat
ovat monsuunivyöhykkeellä asuville.
Tänä vuonna muun muassa Bangladesh
on ollut massiivisten tulvien kohteena.
Mekong, Yangtze ja muutkin vyöhykken joet tulvivat tämän tästä dramaattisin seurauksin.
Ilmastoon liittyvät katastrofit ovatkin
Punaisen Ristin tuoreen World Disasters Reportin (www.ifrc.org/publicat/wdr2002) mukaan jyrkässä kasvussa. Jaksosta 1992–1996 voimakkaiden tulvien määrä on yhtíäkkiä kaksinkertaistunut. Myös ihmiset saavat osansa: kun 70-luvulla noin 700 miljoonaa
ihmistä kärsi luonnonkatastrofeista, oli
kärsivien määrä jaksolla 1992–2001 kasvanut jo kahteen miljardiin.
Tulvien lisääntyminen johtuu sekä valuma-alueilla tapahtuneista muutoksista että ilmastotekijöistä.

Viimeisen 10 vuoden aikana kolme
miljoonaa ihmistä on kuollut konflikteissa ja erilaisissa katastrofeissa. Konfliktit tappavat noin kolminkertaisen
määrän verrattuna luonnonmullistuksiin. Tulvat tappavat keskimäärin 10 000
ihmistä vuodessa. Tulvan kääntöpuoli,
kuivuus ja siitä seuraava nälkä noin kolminkertaisesti tämän määrän.
Tulvien tappamien ihmisten määrä
on kuitenkin kaikesta huolimatta laskussa: 70-luvulta lähtien luonnonmullistuksissa kuolleiden ihmisten määrä
on pudonnut reilusti alle puoleen. Tästä kiitoksen saavat monenlaiset tulvavalmiuteen liittyvät edistysaskeleet.
Kun vuoden 1970 tulva tappoi puoli
miljoonaa ihmistä Bangladeshissä, on
luku nykyisin vain murto-osa tästä
vaikka tulvat ovat pahentuneet. Ennusteet ja muu tulvasuojelu ovat parantuneet, samoin tiet, vesihuolto ja
muu infrastruktuuri, puhumattakaan
tehokkaista evakuointijärjestelmistä.
Tulvat huomataan tiedotusvälineis-

sä, varsinkin kun ne ovat eurooppalaisille entistä tutumpia. Toisin on kroonisten vesiongelmien kanssa vaikka
ne ovat paljon mittavampia kuin katastrofit: veden välityksellä tarttuvat
taudit tappavat noin 15-kertaisesti sen
määrän mitä sodat ja yli 300-kertaisesti sen mitä tulvat. Aliravitsemukseen
liittyvät ongelmat painivat samassa sarjassa.
Luonnonkatastrofit aiheuttavat vuositasolla keskimäärin 69 miljardin euron vahingot. Tämä on hieman suurempi kuin OECD-maiden antama virallinen kehitysapu, tai noin puolet Suomen bruttokansantuotteesta. Katastrofiapuun annetaan maailmanlaajuisesti
noin 3,6 miljardia dollaria vuodessa.
Suomen osuus tästä oli 44 miljoonaa
dollaria vuonna 2000, mikä on noin seitsemäsosa Ruotsin antamasta katastrofiavusta.
Olli Varis

Vesiyhdistyksen vesistöjaosto järjestää

VESISTÖJEN KUNNOSTUS-SEMINAARIN
Helsingin Säätytalolla 10.12.2002 klo 9.30–16.30
Tilaisuudessa tarkastellaan vesistöjen kunnostuksen nykytilaa, kunnostusmenetelmiä,
lainsäädäntöä, hallintoa, kansalaistoiminnan mahdollisuuksia ja toteutettuja hankkeita.
Teemoihin johdatetaan monipuolisin alustuksin, minkä lisäksi varataan runsaasti aikaa
keskusteluille.
Seminaarin aihepiiri on laaja. Tervetulleita tilaisuuteen ovat niin asiantuntijat,
hallintoviranomaiset, toiminnan harjoittajat kuin kansalaiset ja kansalaisjärjestötkin.
Tilaisuuden tavoitteena on vahvistaa keskustelua vesistöjen kunnostuksesta ja eri
toimijoiden yhteistyömahdollisuuksista.
Seminaarin ohjelma on nähtävissä syyskuun alusta lähtien vesiyhdistyksen verkkosivuilla
www.vesiyhdistys.fi/ajankohtaista. Ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin syksyn kuluessa.
Alustavat tiedustelut ja ilmoittautumiset voi lähettää
Ilona Bärlundille (ilona.barlund@ymparisto.fi, p. 09-40300 332) tai
Markku Puupposelle (markku.puupponen@ymparisto.fi, 09-4030 0555).
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Kotimaan tapahtumakalenteri:
4.–6.9.2002

Ympäristö, Yhdyskunta, Vesi & Viemäri, Jäte & Kierrätys 2002
Ympäristöalojen yhteinen ammattitapahtuma
Helsingin messukeskus
http://www.finnexpo.fi/ymparisto

12.–13.9.2002

Kuntamarkkinat 2002
Kuntatalo, Toinen Linja 14, Helsinki
http://www.kuntaliitto.fi/kuntamarkkinat/index.html

1.–4.10.2002

Second AMAP International Symposium on Environmental
Pollution of the Arctic
Rovaniemi
http://www.amap.no/news/news.htm

17.10.2002

Vesi, Valta ja Voima - Vesioikeuslaki 100 vuotta ja Vesilaki 40 vuotta
Säätytalo, Helsinki
http://www.vesiyhdistys.fi/

31.10.2002

Rakennusinsinööripäivät 2002
Finlandia-talo, Helsinki
http://www.ril.fi/Resource.phx/koulutus/rpaivat.htx

6.–8.11.2002

OtaEco’02 - Economy, Ecology & Business
Koulutuskeskus Dipoli, Otaniemi, Espoo
http://www.dipoli.hut.fi/ymparisto/otaeco/

Vuokrasopimusneuvotteluihin
valmistaudutaan
Suomi ja Venäjä ovat aloittamassa neuvottelut vuonna 2013 umpeutuvan Saimaan kanavan vuokrasopimuksen uudistamisesta. Neuvotteluilla alkaa olla
jo kiire, sillä logistiikkasuunnittelunsa
ja investointiensa takia kanavan vaikutuspiirissä toimiva teollisuus ja varustamot tarvitsevat tiedot kanavaliikenteen ehdoista aivan lähivuosina.
Valtioneuvosto asetti 13. maaliskuuta
Suomen neuvotteluvaltuuskunnan. Sen
puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Juhani Korpela liikenne- ja viestintäministeriöstä ja varapuheenjohtajana
linjajohtaja Harry Helenius ulkoasiainministeriöstä. Ministeriöiden edustajien
lisäksi valtuuskuntaan osallistuu Rajavartiolaitoksen edustaja. Kansliapäällikkö Korpelan (HS 6.8.2002) mukaan Venäjä asettaa asiasta neuvottelukuntansa syksyllä.

12.–13.11.2002 7. Valtakunnalliset jätteen hyötykäyttöpäivät
Lappeenrannan kaupungintalo
http://www.et.lut.fi/jatepaivat2002
21.11.2002

VVY:n alueellinen vesihuoltopäivä
Kitee
http://www.vvy.fi/

27.–28.11.2002 Kalantutkimuspäivät
Rauma-sali, Satamakatu 26, Rauma
http://www.rktl.fi
10.–12.2002

Vesistöjen kunnostus -seminaari
Helsingin Säätytalolla
www.vesiyhdistys.fi/ajankohtaista

TOIMITUSSIHTEERI
VESITALOUS-lehden toimitussihteerin
paikka vapautuu vuodenvaihteessa.

Helsingin Vesi
perusti yhtiön
veden myyntiin
Oy Nord Water Ltd
aloitti toimintansa
Helsingin Vesi on jo muutaman vuoden
ajan käynyt neuvotteluja vedenmyynnistä eri alueille ja pullotettua vettä on
toimitettu koemarkkinointiin Lähi-idän
maihin. Oy Nord Water Ltd vastaa jatkossa myynnistä. Pakatun veden markkinat ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti ja vuotuinen kasvu talousalueesta riippuen on ollut 5–12 prosenttia.
Kasvun odotetaan jatkuvan nopeana.
Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana
on Rainer Lindberg.

Etsimme vahvan toimituskokemuksen omaavaa,
yhteistyökykyistä henkilöä.
Vesi- ja ympäristöalan tuntemus on toivottavaa.
Lähempiä tietoja:
toimitussihteeri Marja-Leena Järvi, puh. (09) 412 5530
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Vesitekniikka

Vesipolitiikan puitedirektiivi
Dipl.ins. Antti Lehtinen
Suomen Ympäristökeskus

Ravinteiden poiston uudet menetelmät
Professori Heikki Kiuru
Teknillinen korkeakoulu

Kaavojen toteuttamisen kustannusvastuun
uudistaminen
Hallitusneuvos Auvo Haapanala
Ympäristöministeriö

Pääkaupunkiseutu - liikettä vai liikennettä?
Professori Pentti Murole
LT-konsultit Oy

13.40 – 14.00

14.05 - 14.25

Megarakentaminen

15.50 –16.10

Kyseessä on ohjelmaluonnos, joten muutoksia saattaa tulla vielä otsikoihin ja luennoitsijoihin.

Varmistuneet luennot

Haitallisten aineiden kulkeutuminen maaperässä Voimalaitosrakentamisen erityispiirteitä
Professori Tuomo Karvonen
Tekn.lis. Timo Kohtamäki
Teknillinen korkeakoulu
Rakennus Oy Lemminkäinen

Case Kamppi - kaupungin ja yksityisen
toteuttajan yhteistyö aluerakentamisessa
Projektijohtaja Harri Kauppinen
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto

16.10 – 16.30

Luonnonmukainen vesirakennus-lähtökohta
tulevaisuuden monimuotoiselle vesiluonnolle
Tekn.lis. Juha Järvelä
Teknillinen korkeakoulu

Näkökohtia Lohjan tulevaisuudesta
Kaupunginjohtaja Elina Lehto
Lohjan kaupunki

15.25 – 15.45

Asiantuntijakanavien
loppukeskustelut
Valmistellut alustukset

Ydinvoimalarakentamisen laatuvaatimukset
Heikki Saarikoski
Säteilyturvakeskus

Kuinka valita pääsuunnittelija / urakoitsija
Kalvosuodatustekniikat talousveden käsittelyssä
voimalahankkeessa?
Tekn.lis. Ville Härmä
Teollisuuden Voima Oy
Maa ja Vesi Oy
(luenn. selviää päätöksen jälkeen)

Pientalot kaupungissa
Yliarkkitehti Aila Korpivaara
Ympäristöministeriö

Kiinteistöliiketoiminta

Talonrakennus

Rakennushankkeen hallinta tuotemallin avulla käytännön esimerkkejä
Dipl.ins. Olli Nummelin
YIT Rakennus Oy

Kumppanuuden tuottavuus ja kokonaishallinta
Liiketoimintayksikön johtaja
Pekka Salokangas
ISS Palvelut

Viranomaisohjaus ja kiinteistökannan
hyödyntäminen
Rakennusneuvos Erkki Laitinen
Ympäristöministeriö

Miten ICT vaikuttaa ja edistää tilan
palvelukykyä?
Projektipäällikkö Erkki Aalto
RAKLI

Talonrakentamisesta toimintaympäristön
rakentajaksi
Johtaja Jussi Kokkila
SRV Viitoset

Suunnittelutiedot valmisosatuotannon
ohjaukseen "lankaa pitkin"
-Case Xsteeel / Dipl.ins. Timo Pekkinen, Finnmap
Consulting Oy
-Case Scale-CAD / Järjestelmäasiantuntija Veijo
Artoma, Parma Betonila Oy

Tiedonhallinta kansainvälisissä
rakennusprojekteissa

Uudistuva suunnitteluprosessti - tiedoista
osaamiseen
Toimitusjohtaja Martti Sinkkonen
MMM-Kehitys Oy / SuPro-projekti

Suunnittelun yhteistyö ja suunnittelun
laadunhallinta megaprojektissa - Case
Leppävaaran liikekeskus
Suunnittelujohtaja Juhani Karhu
TYL NCC Finland / Skanska Oy

Asumisvaihtoehdot kasvavat - huomioidaanko
asiakkaan asumisen tarpeet?
Johtaja Matti Tarhio
Sato-Yhtymä Oyj

TIETO HALLINNASSA- AVAIN
MENESTYMISELLE

Rakennushankkeen tiedonhallinta-nykyiset ja
tulevat ratkaisut
Teknologiapäällikkö Reijo Kangas
Tekes

SITOUTUNUT ASIAKAS LAADUN TAKEENA

Kiinteistöpalvelut elinkaarivastuulla. Case
kuninkaantien lukio, uimahalli ja liikuntahalli
Tekn.tri Anne Ruokolainen
ABB / Kiinteistöpalvelut

Kahvitauko & tutustuminen näyttelyyn

Allianssit moottorivoimaloiden toteutuksessa
Vice President Osmo Härkönen
Wärtsilä Finland Oy

Miten toteutetaan tulevaisuuden tiehankkeet?
Hankintajohtaja Markku Teppo
Tiehallinto

Onko projektinjohtomalli käyttökelpoinen
infrarakentamisessa?
Kaupungininsinööri
Matti-Pekka Rasilainen
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

KUINKA TOTEUTETAAN TULEVAISUUDEN
MEGAHANKKEET?

15.00 – 15.20

14.30 – 15.00

Voiko Itämeren pelastaa?
Kv-asiain neuvos Tapani Kohonen
Ympäristöministeriö

Maakuntakaavasta asemakaavaan
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko
Espoon kaupunki

PUHDAS VESI - RAJALLINEN
LUONNONVARA?

13.15 – 13.35

PAREMPAAN KAUPUNKIIN

Kaupunkisuunnittelu ja
-rakentaminen

14:17

Klo

3.9.2002

ASIANTUNTIJAKANAVAT 31.10.2002 klo 13.15 – 16.20

Finlandia-talo 31.10.2002

Rakennusinsinööripäivät 2002
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KIRJAT

Esittelyssä kirjauutuus:
JYRKI PAASKOSKI:
Viipuriin ja maailmalle.
Saimaan kanavan historia.
Otava. 367 s. 47,40 €

SAIMAAN KANAVA
Vuosisatoja haaveiltu,
kolmesti rakennettu
Kolmannen Saimaan kanavan rakentaminen oli Urho Kekkosen poliittinen voimannäyttö. Hänen motiivinaan hankkeen ajamisessa lienevät olleet paitsi edessä olleet presidentinvaalit myös prosessi, joka olisi johtanut Pariisin rauhansopimuksen avaamiseen ja menetetyn Karjalan palauttamiseen takaisin Suomen yhteyteen. Kanava-alueen ympäristöä vuokraamalla hän pyrki päämääräänsä, mutta
saavutettu tulos oli monille hänen aikalaisilleen,
myös Kekkoselle itselleen, suuri pettymys.

Juhani Kettunen
tutkimusjohtaja
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
E-mail: juhani.kettunen@rktl.fi

Karjalaa ei palautettu, ei edes vuokrattu. Vuokratarjouksen sijaan Kremlistä tuli kuuluisa nootti. Kymmeniä kilometrejä leveän kanavavyöhykkeen
vuokrauksen sijaan Suomi allekirjoitti
vuonna 1962 vuokrasopimuksen, joka
antoi luvan uusia vanhan kanavan rakenteet ja liikennöintioikeuden modernisoidulla sisävesitiellä. Kanavasopimusta arvosteltiin rajusti. Erityisen kritiikin kohteena olivat kanavan investointilaskelmat, jotka olivat kevyehköt.
Nyt puolivuosisataista, kolmannen Saimaan kanavan vuokrasopimusta on jäljellä enää 11 vuotta. Saimaan kanava on
jälleen akuutti keskustelun aihe. Alueen teollisuus ja vesitiellä liikennöivät
varustamot, myös eräät saksalaiset ja
hollantilaiset ovat jo tienhaarassa. Jos
tietoa kanavan tarpeellisesta uudistamisesta ja kanavaliikenteen tulevaisuudesta ei pian ole, ovat investoinnitkin jäissä tai ohjautuvat varmempiin ja
tuottavampiin kohteisiin.

Kanavahaaveet
Kanavia eivät koskaan ole rakentaneet
pikkupojat. Niihin on aina liittynyt paitsi määrätietoisia taloudellisia ja poliittisia tarkoitusperiä, yleensä myös valtavia teknisiä haasteita, jotka ovat venyttäneet projektien toteuttamisen vuosisatojen, aiemmin jopa vuosituhansien mittaisiksi. Klassinen esimerkki asiasta on
keisari Nero, joka vuonna 67 käynnisti
kreikkalaisten lähes 700 vuotta haaveileman Korintin kanavahankkeen. Hänen
tavoitteenaan oli yhdistää Adrianmeri
Aigeianmereen. Sanan mukaisesti kultalapiolla polkaisten hän käynnisti kaivutyöt, joista hän kuitenkin joutui 6000
työmiehensä kanssa perääntymään jo 34 kuukauden puurtamisen jälkeen. Nero palasi Roomaan, koska tekniikka ei
riittänyt eikä talous kestänyt. Korintin
kanava sai odottaa toteutustaan vielä
seuraavat 1800 vuotta. Alukset kiersivät
Peloponnesoksen niemimaan aina vuo-
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teen 1893, jolloin vanha unelma toteutui. Paikalle valmistui yli kuusi kilometriä pitkä, 90-metriä syvä kaivanto,
jota Loutrakin kävijät vieläkin kerääntyvät ihmettelemään.

Kaksi rakentamisyritystä
Myös Saimaan kanavasta haaveiltiin
jo 1500-luvulta alkaen. Jyrki Paaskosken kirjoittama, ensimmäinen kokonaisvaltainen historiateos kuvaa mm.
sitä, kuinka kanavan rakennusyritykseen ryhdyttiin jo vuoden 1555 paikkeilla. Saimaan kanavan rakentamisen
tavoitteena oli paitsi Viipurin ja Olavinlinnan yhdistäminen puolustuksellisista syistä, myös se, että Olavinlinnan päälliköksi nimetty Erik Turesson Bielke halusi tehdä Viipurista Tallinnaa tärkeämmän Venäjän ja LänsiEuroopan välisen kaupan ja transitoliikenteen keskuksen. Bielken uoman
linjaus sijaitsi nykyisen Saimaan kanavan kohdalla, muttei koskaan edennyt 120 metriä pidemmälle. Tuo matka maata kaivettiin noin 90 senttimetrin syvyydeltä ja 5,3 metrin leveydeltä. Toiveikkaiden rakentajien puiset lapiot kuitenkin tylsyivät Etelä-Karjalan
kivikoissa. Tulella kuumentaminen ja
vedellä “säikäyttäminen” ei sekään
osoittautunut tehokkaaksi louhintamenetelmäksi, kun vastassa olisi lau-

ritsalalainen peruskallio.
Epäonnistunut rakennusyritys lannisti rakennusaikeet vain vajaan puolen vuosisadan ajaksi. Uudelleen kaivutöissä oltiin jälleen 1607, jolloin Ruotsin kuningas Kaarle IX antoi valtakirjan kanavan rakentamisesta Bengt Juustenille. Kuninkaan ensisijaisena tavoitteena oli helpottaa vientituotteiden
kauppaa, jota löytöretket ja kansainvälisen työnjaon syveneminen noihin aikoihin vauhdittivat. Aallon harjalla oli
Alankomaiden meri-imperiumi, joka
loi valtaisan kysynnän laivanrakennusteollisuuden raaka-aineille, raakapuulle ja tervalle, joita nahkojen ja voin
lisäksi vietiin myös Suomesta maailmankaupan keskuksiin, Amsterdamiin
ja Lontooseen. Suomen vahvuuksia
kaupassa olivat erityisesti hyvät vesiliikenneyhteydet ja Viipurista kasvoi
suuri kauppapaikka, josta 1680-luvulla lastattiin jopa kaksi viidesosaa Ruotsin viemästä tervasta. Koska terva tuotettiin pääosin Savossa ja Karjalassa ja
kuljetettiin hevospelissä Viipuriin, nousi haave Saimaan ja Suomenlahden yhdistävästä vesitiestä erityisesti Viipurin
kauppahuoneissa.
Tarkkaa tietoa Juusteenin kanavatöiden kestosta ei ole, mutta Viipurin linnan tileistä löytyneen tiliöintimateriaalin mukaan rakennustyöt jatkuivat ainakin syksyyn 1608. Työvoimas-

ta ja elintarvikepulasta kärsinyt kaivaminen osoittautui kuitenkin ylivoimaiseksi tehtäväksi ja päättyi viimeistään
1609, jolloin Bengt Juusteen kuoli.
Oli todennäköisesti Saimaan ja Suomen onni, että Juusteen ja Kaarle IX
epäonnistuivat kanavahankkeessaan.
Vaikkakin sulkutekniikasta oli Ruotsissa jonkinlaista tietoa jo 1600-luvulla,
on epätodennäköistä, että sitä olisi käytetty tai sen sovelluksessa onnistuttu
vielä noihin aikoihin. Tosiasia, joka puhuu tämän tulkinnan puolesta on se, että sulut olisi tuolloisen tekniikan mukaan pitänyt kiinnittää kallioon. Juusteenin kanavaa kaivettiin kuitenkin soraharjuun. Kanavatyössä onnistuessaan
Juusteen olisikin todennäköisesti saanut aikaan hyökyaallon, kun Saimaa
olisi purkautunut sitä patoavan harjun
läpi. Rauenneinakin Juusteenin rakennustyöt jättivät harjuun noin 500 metriä pitkän, syvähkön, vieläkin näkyvissä olevan uoman, joka alkaa Saimaan
rannasta ja päättyy Pontukseen, Lappeenrannan ja Joutsenon välisen maantien varteen.

Hanke jäissä
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Kuva 1. Rahtialus Scheldeborg Mälkiän sulussa.
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Saimaan kanavahankkeesta keskusteltiin vielä 1630-luvulla, jolloin Juusteenin kanavatyöt haluttiin käynnistää uudelleen. 30-vuotinen sota ja vuonna
1700 syttynyt pohjan sota hautasivat kanavahankkeen puoleksitoista sadaksi
vuodeksi. Tuona aikana Saimaan alueelle kehittyi merkittävä sahateollisuus,
joka toimitti tuotantonsa vesikuljetuksena Joutsenoon ja Lauritsalaan ja siitä
hevoskyydillä Viipuriin myytäväksi.
Saimaan kanavahankkeen peruuntumisesta huolimatta muun Saimaan
alueen kanavointi oli käynnissä myös
1700-luvun lopulla. 1790-luvun puolivälissä venäläiset rakensivat Lappeenrannan ja Savonlinnan välisten huoltoja kuljetusyhteyksien parantamiseksi
Kutveleen, Käyhkään, Kukonharjun ja
Telataipaleen avokanavat, jotka sijaitsevat nykyisten Ruokolahden, Puumalan ja Sulkavan kuntien alueilla. Kanavien rakentamiseen he joutuivat, koska
alueen luonnollinen vesitieyhteys Puumalansalmen kautta oli jäänyt Ruotsin
alueelle. Saimaan alue oli kahden suurvallan strategista vyöhykettä.
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Saimaan kanavaa koskeva toimeliaisuus heräsi uudelleen 1800-luvun alussa. Venäjän viranomaisten lisäksi aktiivisia olivat Saimaan alueen puunjalostajat. Viipurin kauppahuoneet eivät
aluksi asialle lämmenneet, mutta aktivoituivat nekin uudelleen 1830-luvulla
pelätessään, että menettäisivät kaupallisia asemiaan mm. pietarilaisille.
Parissa sadassa vuodessa edellytykset kanavan onnistumiselle olivat parantuneet merkittävästi. Erityisesti ranskalaiset olivat jo 1600-luvulla kehittyneet toimivia kanavaratkaisuja. Esimerkkinä oli mm. 1666 aloitettu Biskajanlahden ja Välimeren välille rakennettu ”Canal du Midi”, jonka taidonnäytteitä olivat sata sulkukammiota, vedettävät maantiesillat, kanavan alittavat holvaukset ja monet muut tekniset
taidonnäytteet, joita insinöörit ja taiteilijat ympäri Euroopan kerääntyivät
ihastelemaan ja ylistämään. Tietotaito
levisi myös muualle Eurooppaan. 1700luvulla kanavanrakennuksen painopiste siirtyi Englantiin ja Skotlantiin.
Myös Venäjän ja Ruotsin kanavointi olivat 1800-luvulla hyvässä vauhdissa.
Oppia Ruotsiin haettiin erityisesti englantiin kouliintuneilta mestareilta.
Myös rakennusmateriaaleissa oli tapahtunut huikeaa kehitystä. Rautaisia
kanavarakenteita oli menestyksellä käytetty mm. skotlantilaisissa kanavissa ja
erityisen merkittävä uusi keksintö oli
Portland-sementti, joka ensimmäistä
kertaa teki mahdolliseksi vedenalaiset
betonityöt.
Ensimmäisen Saimaan kanavan tekninen suunnitelma valmistui 1843. Ehdotuksen Suomen kenraalikuvernööri
Mensikoville jätti everstiluutnantti Carl
von Rosenkampff, jolle nimettäväksi
ehdotetusta kävelykadusta, promenadista, on kiistelty Helsingissä koko kulunut kesäkausi 2002.
Kanavan kustannusarviota pidettiin
aluksi korkeana, mutta kun sitä voitiin alentaa yli prosenttia ja kun kanavan tuotto-odotuksetkin näyttivät kohtuullisilta, määräsi Tsaari Nikolai I kanavanrakentamisen aloitettavaksi 1844.
Teknisen kehityksen ja kaupan laajentamiselle myötämielisenä tunnetun
tsaarin tärkeänä motiivina lienee ollut

Järvi-Suomen merenkulkupiirin valokuva-arkisto.

Kaikki onnistuu

Kuva 2. Purjeveneet ja rahtialukset kohtaavat Mälkiän sululla.
ruotsalaisen vaikutuksen pienentäminen suuriruhtinaskunnassa. Toisaalta
myös suomalaisen sivistyneistön, mm..
J.V. Snellmanin ja J.J. Nervanderin rooli asian puolestapuhujina oli hyvin huomattava.
Vuonna 1856 valmistunut ensimmäinen Saimaan kanava oli tekninen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen suurmenestys. 58 kilometriä pitkä, 28-sulkuinen kanava syntyi aikataulussaan ja
rakentamisen kustannusarvio piti lähes
kirjaimelleen paikkansa. Suomeen kouliintui valtaisa vesirakentajien sukupolvi, joka oli kansainvälisten asiantuntijoiden ohjauksessa toteuttanut
maailman ensimmäisen, arktiseen, routivaan maaperään rakennetun sulkukanavan. Hankkeen taloudellista menestystä kuvaa se, että kanava oli maksanut investointikustannuksensa korkoineen takaisin jo vuonna 1879, vain
reilun 20 vuotta valmistumisensa jälkeen. Tämän jälkeen vesiväylä tuotti autonomiselle Suomelle voittoa useiden
kymmenien vuosien ajan. Saimaan kanava oli myös Itä-Suomen kansainvälisen vientikaupan, laivanvarustuksen ja
Saimaalle syntyneen matkailuelinkeinon moottori. Merkittävin turistivirta
Saimaalle tuli Pietarin alueelta. Suomen
suurruhtinaskunta oli venäläisille eksoottinen matkailukohde sikäläisistä
poikkeavien maisemiensa, kulttuurinsa ja erioikeuksiensa ansiosta. Myös

Lappeenrannan, Savonlinnan ja Kuopion kylpylät sekä Punkaharju ja erityisesti Imatrankoski kiinnostivat venäläisiä.

Kanava II
Kanavaa oli korjattu ja laajennettu vuotuisin määrärahoin aina 1890-luvulta alkaen. Liikenteen kasvaessa sulkujen
suuri lukumäärä ja uoman kapeus kuitenkin alkoivat ruuhkauttaa liikennettä pahanlaisesti. Pahimman pullonkaulan muodostivat kolmikammioiset kytkysulut, joiden noin 70 aluksen vuorokautinen sulutuskyky oli auttamattomasti riittämätön. Niinpä vuonna 1923
itsenäistyneessä Suomessa asetettu kulkulaitoskomitea antoi mietinnön, joka
ehdotti joko uusien rinnakkaissulkujen
rakentamista tai vanhojen sulkujen kasvattamista.
Ensimmäiseen rakennustyöhön verrattuna toisen kanavan rakentamista leimasi suunnittelutyön horjuvuus ja ylimalkaisuus. Esimerkiksi kanavan yleissuunnitelma valmistui vasta 1933, kun
Mälkiän sulun rakennustyöt olivat jo
täydessä käynnissä. Yleissuunnitelman
mukaan kanava tuli uusia kolmessa vaiheessa siten, että ensimmäinen vaihe
olisi valmistunut 1940.
Toisen kanavan rakentaminen ehdittiin aloittaa ja osa rakenteista ehdittiin
ottaa käyttöönkin. Suursodan syttymi-
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nen aiheutti kuitenkin sen, ettei toinen
kanava koskaan ehtinyt alkuaan pidemmälle. Sota muutti Saimaan kanavan poliittista ja taloudellista merkitystä monella tavoin. Pääosa kanavasta jäi
alueluovutusten jälkeen Neuvostoliitolle, huomattava osa kanavan rakenteista tuhoutui ja sodan jälkeen itäinen
naapurivaltio aluksi Stalinin johdolla
tyrmäsi johdonmukaisesti kaikki avaukset kanavan uudelleenrakentamiseksi.

Mahtava perusteos
Jyrki Paaskoski on kirjoittanut Saimaan
kanavan vaiheista merkittävän perusteoksen, joka avaa mielenkiintoisen näkökulman koko Suomen historiaan viimeisen viidensadan vuoden ajalta. Paikoin Paaskosken teksti on hyvin tiivistä. Historiaa harpotaan väliin vauhdilla, joka saa maallikon haukkomaan
henkeään. Tämä on kuitenkin ymmärrettävää. Kaikissa historiallisissa vaiheissaan Saimaan kanava on ollut sen
kokoluokan hanke, että se on liittynyt
lähes kaikkeen muuhunkin oleelliseen,
mitä Suomessa on tapahtunut. Tiiviydestään huolimatta Paaskosken teksti
on kiehtovaa ja innostaa miettimään
suurten vesitekniikan keskeistä roolia
merkitystä valtakunnan taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa jopa henkisessä kehityksessä. Kun teoksen antia
todella miettii, ei pitäisi olla epäselvää,
miksi luonnontieteitä ja tekniikkaa on
Suomessa aina arvostettu hyvin korkealle jo kauan ennen Nokia-kautta.
Paaskoski kiteyttää kirjan näkökulman kolmeen pääkysymykseen: Keiden intresseissä, millä perusteilla ja millaisilla edellytyksillä vesitieyhteyden
rakentaminen Saimaalta merelle on milloinkin suunniteltu ja rakennettu. Päätavoitteessaan hän onnistuu erinomaisesti, mutta heti perään hän osoittaa oivallisesti myös sen, että muitakin hedelmiä kanava on kantanut. Erityisesti ensimmäisen kanavan tapauksessa
nuo hedelmät olivat erityisen makeita
niin taloudellisesti, teknisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin. Suomen talous kasvoi, yhteiskunta vaurastui ja kehittyi sosiaalisesti, kulttuurielämä kukoisti ja ainakin Itä-Suomi oli kenties
kansainvälisempi kuin koskaan sen jälkeen. Syy oli varmasti osin Saimaan ka-
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Saimaan kanavan historiateos paljastaa mm.:
Neuvostoarmeija miinoitti kesällä 1941 tärkeät Saimaan kanavan rakenteet radio-ohjatuilla räjähteillä. Mm. Juustilan sulkukammioista löydettiin
vastaanottimet ja yli 4000 kiloa voimakasta räjähdysainetta, trotyyliä. Älymiinojen toimintaperiaate selvisi suomalaisille pian ja Suomen armeija,
Yleisradion avustuksella, teki miinat vaarattomiksi lähettämällä varta vasten perustetulla ’’radiokanavalla’’ parin kuukauden pituisen toivekonsertin. Säkkijärvenpolkka soi miinataajuudella katkeamatta ja räjähteisiin
kytkettyjen radiovastaanottimien akut kuluivat loppuun. Virrattomat miinat
oli helppo tehdä vaarattomiksi. Suomalainen informaatioteknologia näytti
kyntensä jo kauan ennen kännyköitä.
Vuonna 1856 valmistunut ensimmäinen Saimaan kanava oli huikea taloudellinen menestystarina. Alun 3000–4000 aluksesta liikenne kasvoi vuosisadan vaihteeseen mennessä yli 10 000 alukseen vuodessa. Jo vuonna
1879 maailman ensimmäinen, arktisiin olosuhteisiin rakennettu miljoonainvestointi oli maksanut itsensä korkoineen takaisin ja tuotti suurruhtinaskunnalle puhdasta voittoa. Autonominen Suomi teki ’’vesitietulleilla’’
loistavaa tiliä.

navan. Toisaalta autonomian aika taisi
olla muutoinkin Suomen voimakkaimman kehityksen aikaa, kuten mm. Raoul Palmgren aikoinaan pohdiskeli.
Kolmas Saimaan kanava oli Kekkosen idänpolitiikan sävyttämä. Kekkosen ja hänen lokaajiensa perintö taitaa
leijua edelleenkin ilmassa, kun Saimaan
kanavasta keskustellaan. Syy ei tietenkään ole Paaskosken. Sen ilmenemismuodot kuitenkin näkyvät esimerkiksi silloin, kun Paaskoski dokumentoi
kolmannen kanavan taloushistoriaa.
Hän kirjoittaa, ettei kanavaan ja syväväylästöön sijoitettuja investointikustannuksia koskaan päästy kuolettamaan eikä pääomalle näin saatu korkoakaan. Saattaa olla, mutta kun kanavaliikenteen kannattavuutta ruoditaan
lähinnä lupa- ja luotsausmaksujen ja kanavan aiheuttamien välittömien käyttökustannusten erotuksena tehdään sille kyllä kohtuuton rasite maassa, jossa
yhtään fyysistä väylää ei liene ainakaan
sodanjälkeisenä aikana rahoitettu tietulleilla. Silti monia teitä ja väyliä pidetään kannattavina. Kustannus-hyötyanalyysien osalta tekstiviestiliikenne
ja ensimmäisen Saimaan kanavan huikea menestys lienevät johtaneet kovin
yksinkertaisiin johtopäätöksiin. Ne vaativat yhdeltä liikenneväylältä erilaista
kovin kannattavuutta kuin muilta. Toi-

vottavasti yhtä yksinkertaistavaa laskentaa ei käytetä kanavan tulevaisuutta harkittaessa.
Isänpäivä lähestyy. Paaskosken Saimaan kanavan historia on varteenotettava lahjaehdokas perinteisten Paasilinnan ja Tervon kirjojen rinnalle.
Voisihan se jouluna kilpailla Hietamiehenkin kanssa.

kuuluu HyXo Yhtiöihin

DynaSand-suodatin ja
muut ratkaisut mm:
➡
䢇 humuksen
➡
䢇 fosforin ja typen
➡
䢇 raudan ja mangaanin
poistoon
Tuotteenamme puhdas vesi!
VodaPro Oy
Nuijamiestentie 3 B, 00400 HELSINKI
Puh. (09) 4131 9300, faksi 4131 9330
www.vodapro.fi
etunimi.sukunimi@vodapro.fi
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OHJEITA KIRJOITTAJILLE

KUINKA KIRJOITTAA
YMMÄRRETTÄVÄSTI
Teksti saa merkityksen vasta, kun se luetaan. Siksi ei ole aivan sama, kuinka asiansa esittää. Artikkelin kirjoittajan tarkoituksena on viestittää asiansa mahdollisimman selvästi. Tätä helpottaa, jos miettii tarkkaan tekstinsä lukijaryhmän ja tavoitteen.
Myös kielelliset valinnat vaikuttavat siihen, kuinka
teksti ymmärretään. Kielen tulisi olla riittävän yksinkertaista ja konkreettista.

Masi Rinkinen
fil.yo, kustannustoimittaja
masi.rinkinen@helsinki.fi
Kirjoittaja tekee suomen kielen pro gradu -tutkielmaa tieteellisestä kirjoittamisesta. Työn aineistona on Vesitalous-lehden artikkeleita.

Kirjoittaminen, varsinkin tieteellinen kirjoittaminen, on aina osa keskustelua. Tekstien tarkoitus on vaikuttaa vastaanottajaan. Ne voivat esimerkiksi pyrkiä muuttamaan lukijan käsityksiä asiasta tai vahvistamaan jo olemassa olevaa käsitystä. Tällaiset tekstit
ovat merkityksettömiä kunnes ne luetaan ja ymmärretään.
Tässä kirjoituksessa käsittelen Vesitalous-lehden kaltaisiin julkaisuihin kirjoittamista. Lehden artikkelit ovat lähinnä tieteellistä kirjoittamista. Koska
tekstit on tarkoitettu luettavaksi, koko
tekstin pitäisi palvella lukijaa. Toisin sanoen lukija on kuningas. Kaikille ei voi
kirjoittaa samalla tavalla vaan on valittava lukijaryhmä, jolle teksti osoitetaan.

Lukijaryhmä vaikuttaa ennen kaikkea
termien käyttöön mutta jonkin verran
myös esimerkiksi virkerakenteisiin. Mitä suppeammalle asiantuntijaryhmälle
kirjoittaa, sitä enemmän lukijalta voi
vaatia taustatietoa aiheesta. Kääntäen,
mitä laajemmalle yleisölle kirjoittaa, sitä enemmän ymmärtämiseen tarvittavaa tietoa on annettava itse tekstissä.

Lukijaryhmän valinta
Vesitalous-lehden lukijakunta on moneen muuhun julkaisuun verrattuna
yhtenäinen. Siinäkin voidaan kuitenkin
erottaa useita eri ryhmiä, joiden koulutus ja asiantuntemus eroavat toisistaan.
Suurimmillaan artikkelin lukijoina on
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koko tilaajakunta, mutta suppean erikoisalan artikkelin voi lukea vain pari
asiasta kiinnostunutta. Ennen kirjoittamista onkin syytä selvittää itselleen
mahdollisimman tarkkaan, kenelle kirjoittaa. Hyvä tapa olisi ilmoittaa oletettu lukijaryhmä myös toimitukselle
esimerkiksi käsikirjoituksen kansilehdellä. Tällöin toimituksen ja käsikirjoitusten arvioijien työ helpottuu, koska
he voivat arvioida mm. termistön käyttöä juuri oikealle kohderyhmälle. Samalla voidaan tietysti arvioida, onko
Vesitalous-lehti oikea julkaisufoorumi
kyseiselle artikkelille.

Selkeä tavoite ja näkökulma
Lukijakunnan ohella on tärkeää miettiä
myös, mitä kirjoittaa ja miksi kirjoittaa.
Aiheen riittävä rajaaminen on tärkeää,
sillä se helpottaa kirjoittamista ja sitä
kautta myös lukemista. Hyvällä tekstillä on yleensä yksi selkeä tavoite, ja koko teksti on suhteessa tähän tavoitteeseen. Pääväittämän voi muotoilla yhdeksi lauseeTässä artikkelissa käsittelen...
Tällöin voi aina ongelmakohdissa palata tähän väittämään ja miettiä, kuinka kyseinen kohta palvelee valittua tavoitetta. Lopulliseen versioon on tosin
parempi muotoilla artikkelin alku tyylikkäämmäksi menemällä suoraan asiaan. Hyvä artikkeli on siis aiheeltaan tiivis, ja kaikki, mikä ei olennaisesti liity
aiheeseen, on jätettävä pois. Artikkelin
rakennetta miettiessään voi turvautua
kysymyksiin, joihin sitten kirjoittaessaan vastaa. Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksimiten ja miksi. Kysymyksiä, joihin voi vastata yhdellä sanalla tai muuten vain hyvin lyhyesti, kannattaa välttää.
Kirjoittajan on mietittävä asioita lukijan näkökulmasta. Tämä onkin yksi
vaikeimpia asioita silloin, kun kirjoittaa
aiheesta, josta itse tietää paljon. Silloin
asioiden väliset yhteydet saattavat helposti jäädä tekstin ulkopuolelle. Toisin
sanoen tekstin koheesio eli yhtenäisyys
muodostuu asiantuntijan tietämyksestä aiheesta, mutta se ei käy ilmi tekstistä. Lukijan tietomäärä onkin parempi ali- kuin yliarvioida. Tällöin tekstistä tulee sujuvampaa ja ymmärrettävämpää. Ymmärrettävyyden paradoksi on siinä, että kirjoittajan asiantunte-
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mus saattaa muodostua esteeksi ymmärrettävyydelle. Kuinka sitten ymmärrettävyys toteutetaan tekstin tasolla? Seuraavaksi esittelen muutamia
tekstin ymmärrettävyyteen vaikuttavia
sanavalintoihin ja lauserakenteisiin liittyviä seikkoja.

Termit
Erikoisalojen kielissä tarvitaan termejä.
Termit tiivistävät käsitteitä, joiden määrittelemiseen saatetaan tarvita pitkiäkin
lauseita ja jopa useita virkkeitä. Termit
ovat usein yläkäsitteitä, jotka ovat abstraktimpia kuin niiden kattamat alakäsitteet. Esimerkiksi vedenotto kattaa
kaikki tavat ottaa vettä. Abstraktiotason
valintaan vaikuttaa lukijakunta, jolle
teksti on tarkoitettu. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa tarvitaan termiä
kytketty pientalo, mutta ihmiset kuitenkin kertovat asuvansa rivi- tai paritalossa. Kirjoittajan tulisi osata valita käyttämänsä termit oikein, eli suunnittelijoiden kesken voidaan puhua kytketyistä pientaloista mutta maallikoille on
käytettävä konkreettisempia ilmaisuja.
Vesitalous-lehdessäkin on mietittävä,
kuinka konkreettisesti omasta erikoisalastaan on kirjoitettava. Usein onkin
järkevää selittää termi silloin kun sitä
käyttää ensimmäisen kerran.
Termit ovat myös usein vierasperäisiä. Jos tällaiselle termille on olemassa hyvä omaperäinen vastine, sitä olisi
suosittava. Omaperäisen sanan ymmärtää usein myös sellainen lukija, jolle termi muuten on vieras. Kaikille termeille ei tietenkään ole olemassa täsmällistä suomenkielistä vastinetta. On
kuitenkin hyvä muistaa, että jos jostain
termistä ryhdytään käyttämään omakielistä sanaa, se saa pikkuhiljaa käyttäjien keskuudessa saman merkityksen
kuin vierasperäinen. Jos termi on oikein
osuva, niin se leviää hyvinkin nopeasti.

Millaista on hyvä teksti?
Tekstin, kappaleiden ja lauseiden rakenne vaikuttavat ymmärrettävyyteen.
Tässä en puutu juurikaan artikkelin kokonaisrakenteeseen, koska se on melko
vakiintunut ja yleensä selvä. Sen sijaan
esittelen, millaiseen kielenkäyttöön olisi hyvä pyrkiä.

Hyvä ja ymmärrettävä teksti on virkerakenteeltaan vaihtelevaa. Toisaalta
on syytä välttää tekstiä, joka koostuu
pelkistä lyhyistä päälauseista, mutta toisaalta myös pitkiä virkerakenteita. Pitkien virkkeiden ongelmana on usein
niiden monimutkainen rakenne. Niihin
tulee helposti esimerkiksi ns. kiilalauseita, jotka tulevat määritteen ja pääsanan väliin. Ihmisen lähimuistiin mahtuu vain noin seitsemän sanaa, ja jos
määrite on kaukana pääsanastaan, kokonaisuus on vaikea hahmottaa. Joskus
on suositeltu, että teksti olisi hyvä koostaa pelkistä päälauseista, ja perusteena
on käytetty juuri lähimuistin kapasiteettia. Nykyisen tiedon mukaan tällainen liian tiivis teksti kuitenkin kätkee
tiedot asioiden välisistä suhteista. Suhteita ilmoittavat nimenomaan konjunktiot, joten sivulauseiden käyttö helpottaa usein ymmärrettävyyttä. Pitkiä vaikeaselkoisia virkkeitä voi välttää kirjoittamalla vain yhden asian yhteen
virkkeeseen.

Vältä substantiivitautia
Tekstin tiivistämiseen käytetään mm.
teonnimirakenteita. Liiallista teonnimirakenteiden käyttöä kutsutaan substantiivityyliksi. Substantiivityylissä
konkreettinen verbi korvataan substantiivilla ja lauseen predikaatiksi otetaan merkitykseltään väritön verbi (suorittaa, olla, muodostua, tehdä, toteuttaa).
Puheessa sanomme mieluummin minä
juon nyt kahvia kuin suoritan nyt kahvinjuontia. Kirjoituksessa substantiivityyli on kuitenkin yleistä. Sitä neuvotaan välttämään, sillä se johtaa usein
vaikeaselkoisiin virkerakenteisiin.
Substantiivityylissä asioiden suhteet
saattavat jäädä epäselviksi. Asian täydellinen tajuaminen vie aikaa on epämääräisempi kuin vie aikaa, ennen kuin asian
tajuaa täydellisesti. Tällaisissa tapauksissa on syytä pyrkiä puheenomaisempaan sivulauseiden käyttöön kahdesta
syystä. Ensinnäkin kytkentäsana osoittaa lukijalle selvästi asioiden välisen
suhteen laadun: onko kyseessä esimerkiksi syy-, seuraus- vai aikasuhde. Toiseksi myös kirjoittaja joutuu oikeaa kytkentäsanaa valitessaan miettimään
asiansa loppuun saakka. Kirjoittaja joutuu siis asettautumaan lukijan rooliin ja
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miettimään, selviääkö tekstistä hänen
alkuperäinen tarkoituksensa.
Substantiivityyliä voi välttää käyttämällä substantiivin pohjana olevaa verbiä. Rakennetta, jossa esiintyy jokin verbeistä suorittaa, tehdä, toteuttaa tai tapahtua, tarvitaan harvoin. Ne voidaan lähes aina korvata substantiivin pohjana
olevalla verbillä. Esimerkiksi arvojen laskeminen suoritettiin voidaan ilmaista paremmin arvot laskettiin. Myös termit
ovat usein teonnimiä, ja jos teonnimi
ei ole välttämätön ammattitermi, niitä
kannattaa välttää. Tällaiset turhat termistämiset ovat usein muodostettu -minen-johtimella. Vakiintuneet termit taas
on useimmiten muodostettu lyhyemmillä johtimilla.
Kirjoittajan ja lukijan yhteistä taustatietoa vaativat usein myös lauseenvastikkeet. Seuraavassa esimerkissä kursivoitu kohta voidaan tulkita kolmella tavalla, joilla kaikilla on hieman eri merkitys. Merkitystä ei kuitenkaan ilmaista tekstissä. ’’Vaara-Suomessa havaittava vuoristolumi muistuttaa taigaluokan lunta, mutta sademäärän ollessa suurempi myös hanki kehittyy paksummaksi.’’ Kohta voidaan tulkita kun, jos
ja koska-sivulauseen vastikkeeksi. Sivulause onkin ymmärrettävyyden kannalta usein lauseenvastiketta varmempi valinta.

Tuttu ja uusi oikeaan
järjestykseen
Ymmärrettävyyteen vaikuttaa myös uuden ja vanhan tiedon esittämisjärjestys.
Suomen kielessä tuttu tieto on yleensä
ennen predikaattia ja uusi predikaatin
jälkeen. Myös koko kappaleissa tuttu
tieto on alussa ja uusi lopussa. Tämä
kannattaa muistaa etenkin, jos kääntää
tekstiä kielestä, jossa uusi ja tuttu ilmaistaan artikkeleilla, jolloin vieraan
kielen sanajärjestystä ei tule kopioida
suoraan.
Tuttua tietoa kutsutaan teemaksi ja
uutta reemaksi. Teema on se, mitä puhutaan, ja reema kertoo, mitä teemasta
sanotaan. Teeman kulku voi kappaleissa (laajemmin myös kokonaisessa tekstissä) olla erilainen. Edellisen lauseen
reema voi esimerkiksi muodostaa seuraavan lauseen teeman: A–B, B–C, C–D
jne. Käsittelyssä voi olla myös jokin ylä-

käsite, johon tuodaan lisätietoa jakamalla yläkäsite osiin: A–B, A1–C, A2–D
jne. Teema voi myös pysyä samana, jolloin siitä kerrotaan aina jotakin lisää:
A–B, A–C, A–D jne. Tekstissä näitä teemankulkumalleja käytetään usein rinnakkain samassakin kappaleessa. Tutkimusten mukaan epälooginen teemankulku vaikeuttaa lukemista ja heikentää myös tekstin muistamista jälkeenpäin.

Anna lukuohjeita
Tekstin lukemista ja kokonaisuuden
hahmottamista helpottaa ns. metateksti. Metatekstiä ovat asioiden suhteita ilmaisevat kytkentäilmaisut ja tekstiä
kommentoivat ilmaukset. Luettavassa
tekstissä on paljon asioiden suhteita ilmaisevia kytkentäilmauksia, esimerkiksi koska, jotta, jos, ilmeisest ja kuitenkin. Ne auttavat lukijaa hahmottamaan
tekstin kokonaisuuden. Eri kytkentäilmaukset osoittavat erilaisia asioidenvälisiä suhteita, esimerkiksi kausaalisuutta (koska, joten, niinpä, näin ollen, tämä johtuu jne.), aikajärjestystä (kun, samalla) ja vertailua (kuin, toisaalta, mutta,
vastaavasti jne.).
Myös tekstiä kommentoivat ja kokoavat lauseet auttavat hahmottamaan
tekstin kokonaisuutta. Sellaisia ovat esimerkiksi ’’Selityksiä on useita. Ensinnäkin... Toiseksi... Kolmanneksi...’’ ja ’’Mahdollista on, että...’’. Tällaiset lauseet ovat
yleensä ennen varsinaista asiaa, mutta
koonti voi tapahtua myös jälkeenpäin,
esimerkiksi siis-sanalla.

Pidä teksti konkreettisena
Usein tekstin pohjana ovat tilastot tai
muut tulokset. Tällöin sorrutaan helposti ulkoisen maailman kuvaamisen
sijaan selittämään tilastoja. Tämä näkyy
tekstissä tilastokielenä, jossa esimerkiksi
käyrien suuntaa mukaillen kaikki vain
nousevat ja laskevat, vaikka konkreettisesti ajatellen olisi luontevaa puhua esimerkiksi suurentumisesta ja pienentymisestä. Tilastokielellä esimerkiksi bakteeritoiminta on korkeaa, mutta vivahteikkaammin ilmaistuna bakteeritoiminta
on vaikkapa vilkasta.
Tällaista ulkoisen maailman suodattumista tilastojen ja papereiden läpi voi-

daan kutsua tutkijan näkökulmaksi. Samantyyppistä todellisuuden unohtamista on myös se, että luonnossa ilman
tutkijan havaintoakin esiintyvät ilmiöt
kuvataan tutkijan tekemän havainnon
kautta. Esimerkiksi merijään kiderakennetta analysoitaessa löydetään merijään kiderakenteessa on samantyyppisiä kerrostumia kuin järvissä.

Otsikot, tiivistelmä, kuvat ja
taulukot
Lukijalle tärkeitä ovat myös otsikko ja
väliotsikot, tiivistelmä sekä kuvat ja taulukot. Niihin kannattaa panostaa, sillä
esimerkiksi otsikot ja tiivistelmän lukee
huomattavasti useampi kuin koko artikkelin tai edes osia siitä. Otsikon tulisi kertoa artikkelin aihe ja näkökulma
mahdollisimman tarkasti. Usein suositellaan lausemaisten otsikoiden käyttöä
ja toisaalta kehotetaan välttämään pelkkää substantiivia, joka kyllä yleensä kertoo aiheen mutta ei näkökulmaa. Myös
tiivistelmä on tärkeä. Sen tulisi toisaalta houkutella lukemaan, mutta siitä tulisi myös käydä ilmi artikkelin sisältö
sekä keskeiset tulokset ja päätelmät. Esimerkiksi alkuperäisartikkelin tiivistelmään tulisi noudattaa samaa rakennetta kuin koko artikkelin, eli johdanto,
metodi, tulokset ja päätelmät.
Kuvat ja taulukot auttavat lukijaa.
Lehteä selaillessa huomio kiinnittyy
juuri niihin. Lukuja ei kannata luetella
tekstissä kovin paljon, vaan niistä kannattaa tehdä taulukko. Hyvät kuvat ja
taulukot auttavat hahmottamaan asian
paremmin kuin teksti. Kuvien ja taulukoiden tulisi olla sellaisinaan ymmärrettäviä ilman artikkelin lukemista.
Niiden selittämistä tekstissä tulee välttää, jolloin artikkeli myös lyhenee. Selitykset tulisi liittää kuva- ja taulukkoteksteihin. Jos jokin kuva tai taulukko
vaatii pitkää selitystä, kannattaa miettiä, onko se riittävän havainnollinen, jotta se kannattaa esittää. Kuvien ja taulukoiden tehtävä ei ole toistaa tekstiä vaan
havainnollistaa ja antaa lisäarvoa tekstille.

Siis
Tärkeintä kirjoittamisessa on siis selvittää itselleen kenelle kirjoittaa ja pitää
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oletettu lukija mielessä. Tekstillä on oltava yksi selkeä tavoite, ja kaikkien tekstin osien on liityttävä tuohon tavoitteeseen. Artikkelit ovat lyhyitä eikä niihin voi jättää ylimääräisiä rönsyjä, vaikka tietoa olisikin paljon. Teksti on myös
pyrittävä pitämään termistöltään ja
muutenkin riittävän konkreettisena ja
välttää edellä esitettyä tutkijan näkökulmaa. Kielen pitää olla yksinkertaista ja yksiselitteistä, mutta liikaa tiivistämistä pitää välttää. Oheisessa tietolaatikossa on artikkelin tarkistuslista, ja
kirjallisuusluettelossa tutustumisen arvoisia kirjoja, lehtiä ja Internet-linkkejä.

Kirjallisuus
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Tarkistuslista ennen artikkelin lähettämistä Vesitalous-lehteen.
Lähde: Kauppinen ym. 2000: 281 (muokattu).
Tarkoituksena on käydä teksti läpi ulkopuolisen silmin.
Tarkista!
TAVOITE JA NÄKÖKULMA
Onko kirjoituksen tavoite ja näkökulma selvä?
Palveleeko valittu näkökulma lukijaa?
Onko tekstissä juuri tavoitteen kannalta olennaiset seikat?
OTSIKOINTI JA ALOITUS
Onko otsikko tehokas, ja kuvaako se täsmällisesti käsiteltävää asiaa?
Kertooko tiivistelmä lyhyesti koko artikkelin sisällön?
Onko väliotsikoita riittävästi, ja jakavatko ne tekstin loogisiin osiin?
KIELIASU JA TYYLI
Onko tekstin kieliasu sellainen, etteivät kieli- tai kirjoitusvirheet vaikeuta
lukemista?
Ovatko virkerakenteet selkeitä?
Ymmärtääkö lukija käytetyt termit ja muut ilmaukset, vai olisiko ne syytä
määritellä tai selittää?
Onko tekstissä riittävästi konkreettisia substantiiveja ja verbejä?
KUVAT JA TAULUKOT
Ovatko kuvat ja taulukot ymmärrettävissä sellaisinaan?
Antavatko kuvat ja taulukot lisätietoa tekstin aiheesta?
Selitetäänkö kuvia ja taulukoita tekstissä liikaa?
PITUUS
Onko teksti suositellun pituinen?
Voisiko tekstiä lyhentää?
VIITTEET
Ovatko viitteet lehden suosittamassa muodossa?
Ovatko kaikki tekstissä mainitut lähteet myös kirjallisuusluettelossa?
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Tarjouspyyntöjä?
Pyydä ne kerralla
Internetin kautta.

Vesitalouden portaalilla ovat LV-alan
toimittajat, Vesitalouden verkkolehti
sekä hyödylliset linkit.

Haun avulla löydät sadasta LV-alan
tuotteiden toimittajasta ja palvelun
tarjoajasta sinulle sopivat.

LV-alan

sähköinen
markkinapaikka
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Ohjeita Vesitalous-lehden kirjoittajille
Artikkelit toimitetaan lehden toimitussihteerille sähköpostiosoitteeseen vesitalous@mvtt.fi Käsikirjoituksen toivottava enimmäispituus on noin 12 000 merkkiä. Teksti kirjoitetaan 1,5 rivinvälillä raakatekstinä. Asetuksia
(esim. tabulointia) ei siis käytetä. Pakollinen rivinvaihto ainoastaan kappaleiden välillä. Otsikoiden tulee olla
lyhyitä, väliotsikoita ei numeroida. Kirjoitusten tulee olla viimeisteltyjä. Artikkelin ensimmäiselle sivulle merkitään tekijän nimen lisäksi oppiarvo ja työpaikka sekä yhteystiedot, myös sähköpostiosoite.
Kirjoittajan valokuva julkaistaan artikkelin yhteydessä, mieluimmin värikuvana. Toimitetaan joko sähköisesti
tai postitse (toimituksen osoite: Tontunmäentie 33 D 02200 Espoo, puh. (09) 412 5530).
Kirjoittajan odotetaan laativan myös:
• Tiivistelmän. Artikkelista julkaistaan sisällysluetteloaukeamalla kirjoittajan tekemä ytimekäs tiivistelmä,
jonka pituus on korkeintaan 250 merkkiä. Kirjoittajan tekstissä tiivistelmä sijoitetaan ennen artikkelin otsikkoa.
• Ingressin. Artikkeli aloitetaan kirjoittajan laatimalla ingressillä, jonka tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus.
Pituus 200-400 merkkiä. Se sijoitetaan otsikon jälkeen. Leipätekstiä ei aloiteta väliotsikolla.
• Kirjoittajan taustatiedot. Lukijalle tarjotaan hieman taustatietoa eli noin 100 merkillä kirjoittajan työhistoriaa
tai muuten artikkelin kannalta olennaista tietoa. Taustatiedot sijoitetaan kirjoittajan tekstissä yhteystietojen jälkeen.
• Taulukoita ei aseteta tekstiin, vaan tekstin loppuun numerojärjestyksessä. Taulukon otsikon tulee kertoa mahdollisimman lyhyesti taulukon olennainen sisältö. Desimaaliluvuissa käytetään pilkkua.
• Kuvia ei myöskään sijoiteta tekstiin, vaan tekstin loppuun ja ne numeroidaan juoksevasti. Kuvia ei kehystetä
viivoin. Kuvien tulee olla sellaisenaan painovalmiita ja niiden kaikkien osien tulee olla luettavissa myös pienennetyssä koossa. Kuvatekstit kirjoitetaan yhtenä ryhmänä, ei siis kuvien yhteyteen. Valokuvista mahdolliset
rajausohjeet. Taulukoiden ja kuvien sijoituspaikoista voi kirjoittaja antaa ohjeet.
• Kirjallisuus. Käytetään nimenomaan sanaa kirjallisuus (ei lähteet, viitteet tms.) Kirjoittaja voi antaa myös kirjallisuusviitteittensä internet-osoitteet hypertekstikohdassa mainitulla tavalla.
• Englanninkielinen lyhennelmä julkaistaan osasta artikkeleita. Se saa olla enintään noin 100 sanan pituinen.
Käännös ja kielentarkastus tehdään lehden toimesta.
Sähköisessä muodossa tulevien kuvien osalta huomattavaa:
• Kuvan tarkkuus vähintään 300 dpi
• Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todellisen koon suuruinen
• Kuva CMYK-muodossa
• Kuvan tallennusformaatti .EPS tai .TIF
• World-, PowerPoint ym. kuvat tulostuvat 72 dpi:nä eli ne eivät pääsääntöisesti toimi lehdessä
• Toimitus 100 Mb Zipillä tai CD-ROM:illa
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ABSTRACTS
Water management and
the water policy framework directive
by Markku Maunula
The water policy framework directive furthers
the application of economic steering instruments in water protection and in the use and
maintenance of water resources. The directive
requires economic analysis of water use and an
assessment of the coverage of the cost of water
services. By 2010 at the very latest, water pricing policy will have to provide users with adequate incentives for the effective use of water
resources. In practice, however, water fees can
be decided at national level. Implementation of
the water policy framework directive calls for
expertise in water management.

Biological filtering of
wastewater after chemical purification
by Eeva Heiska
Until 1998, the Oulu wastewater treatment
plant applied direct chemical precipitation
exclusively. Tightening of licence terms in the
1990s, however, called for more effective
removal of organic matter and thus the construction of a new treatment plant. In 1998, a
chemical-biological purification process that
removes organic matter in a biofiltering plant
located after the chemical precipitation section
came into use. However, Finland lacks experience in the use of such plants. The Oulu plant
has not functioned as expected and its dimensioning has therefore had to be reassessed.
After operating for only a few years, the biofil-

tering plant is therefore to be enlarged in an
effort to meet the requirements for the removal
of organic matter.

Financial challenges
facing waterworks in the
21st century
by Harry Piirainen
The introduction of the Water Supply Act has
increased the importance of balance sheet
steering and the total planning and monitoring
of water supply plant budgets. Supervision of
the yield and reasonableness of the capital of
water plants will be stepped up in the future. As
an example we can take the supervision conducted by authorities of the activities of energy
networks.

Clean water for
Londoners
by Katriina Etholén
Kew Bridge Steam Museum in Brentford,
London, is the most important historic site of
the water industry in England. The museum is
located in the pumping station of the former
Grand Junction Water Works Company - in
itself a magnificent building. The station, which
houses five Cornish beam engines in their original positions, has remained largely unchanged.
Nowhere else in the world is there such a fine
collection of artefacts. When the Water for Life
Gallery was completed in one of Grand
Junction’s two former boiler rooms it was the
first exhibition in the United Kingdom devoted

exclusively to the subject of water supply. The
exhibition explores the history of the supply of
clean water to Londoners from Roman times to
the present day and even peeps into the future.
It also tells about the purification of water and
wastewater management.

Other articles
Water management operational models reevaluated
by Rauno Piippo
Water and pressure drainage pipes in shallow soil
by Robert Donner
Hämeenlinnan Seudun
Vesi Oy is established
by Jouko Kettunen
Short-cut to denitrification of houshold wastewater?
by Heikki Kiuru
The Saimaa canal
by Juhani Kettunen
How to write intelligibly
by Masi Rinkinen
The municipality as the
owner of a water supply
plant
by Timo Kietäväinen
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KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN
OMISTAJANA
Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto
E-mail: timo.kietavainen@kuntaliitto.fi

Terveellisen talousveden ja sammutusveden saanti sekä kuivatuksen ja
jätevesien viemäröinnin järjestäminen
edellyttivät kehittyvissä yhdyskunnissa yhteistoimintaa, joka luontevasti vakiintui kunnan tehtäväksi. Viime vuosikymmeninä vesihuolto on kehittynyt
maksurahoitteiseksi taloudellisestikin
kannattavaksi palveluksi. Tämän kehityksen myötä vesihuolto on lisääntyvästi alkanut kiinnostaa liiketoimintana myös yksityistä sektoria. Erityisesti
niistä maista, joissa yksityisen sektorin
rooli on pitkään ollut merkittävä vesihuoltotoiminnassa, esitetään vaatimuksia EU:n piirissä vesihuollon avaamiselle avoimelle kilpailulle. Kädenvääntöä käydään erityisesti Saksan
suurten vesimarkkinoiden avaamisesta
kilpailulle.
Meillä uudessa vesihuoltolaissa kunnalle säädettiin vastuu vesihuollon kehittämisestä koko alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Kunnalla
säilytettiin myös velvollisuus viimekädessä ryhtyä toimenpiteisiin vesihuollon aikaansaamiseksi, kun se suurehkon
asukasjoukon tarpeen taikka terveydellisten tai ympäristönsuojelullisten syiden vaatiessa on tarpeen. Toisaalta vesihuoltolaki poisti aiemmat esteet vesihuollon järjestämiseltä yksityisenä toimintana. Taloudelle ja veden hinnoittelulle laki asettaa rajat määräämällä, että pitkällä aikavälillä maksutulojen tulee kattaa kustannukset ja investoinnit
ja toisaalta maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Kunnalliselta vesihuoltolaitokselta edellytetään läpinäkyvyyden vuoksi sen talouden eriyttämistä kunnan kirjanpidossa.
Vesihuolto on raskaiden verkostojensa ja laitostensa sekä niihin sitoutuneen
pääoman vuoksi luonnollisessa mono50 VESITALOUS
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poliasemassa toiminta-alueellaan. On
vaikea edes kuvitella, miten vesihuolto voitaisiin avata kilpailulle Suomen
markkinoilla niin, että saataisiin aikaan
palvelujen laadun paranemisen tai hintojen alenemisen kautta asiakasta hyödyttävä pysyvä kilpailutilanne. Monopoliasema, kunnan lakisääteiset velvoitteet sekä vesihuollon kytkökset
maankäyttöön ja muuhun kunnallistekniikkaan ovat erittäin painavia syitä
säilyttää vesihuolto kunnan omistuksessa ja ohjauksessa. Kunnan omistuksen ja vesihuollon järjestämistavan valinnan vapautta pakollisella kilpailulla
rajoittamaan tähtäävät aloitteet tulee
määrätietoisesti torjua sekä EU:n piirissä että kotimaassa. Ei ole mitään syytä
pyrkiä luomaan yksityisiä monopoleja
julkisten monopolien sijaan.
Vaikka kunnan on syytä pitää tiukasti kiinni vesihuoltolaitoksensa omistuksesta, tulee rakentamiseen, kunnossapitoon ja laitoksen käyttötoimintoihin
kehittää uusia toimintamalleja hyödyntäen myös avoimia markkinoita hankintoja kilpailuttaen. Oman henkilökunnan eläköitymisen, lisääntyvän teknisen osaamisen tarve, investointien rahoituksen haasteisiin vastaamiseen on
tarjolla erilaisia ratkaisuja eri laitoksissa perinteisestä urakoinnista ja palvelujen ostosta aina koko laitoksen käytön
ja kunnossapidon ulkoistamiseen. Hyvin harkinnan arvoinen ratkaisu on
kuntien yhteistyö vesihuollossa, josta
erinomainen avaus ja esimerkki on kuntien yhteisesti perustama ja omistama
Hämeenlinnan seudun vesihuolto-osakeyhtiö.
Viime aikoina on keskusteluun noussut ja muutamia selvityksiäkin tehty
kunnissa vesihuollon ja energiahuollon
yhdistämisestä samaan organisaatioon.
Mitä käytännön synergiaetuja tällaisista liitoksista saadaan on vielä arvioiden
varassa. Kuntaa omistajana saattaa kiinnostaa mahdollisuudet toimintojen pääomaerien järjestelemiseen, erilaisten toimintojen esim. päivystyksen ja valvonnan yhdistelyyn sekä toiminnan tuloksellisuuden parantamiseen. On kuitenkin syytä huomata, että vesihuolto ja

energiahuolto ovat kovin eri vaiheissa
kehityskaarellaan markkinaehtoistumisessaan. Järjestelyillä ei pidä riskeerata
kunnan mahdollisuutta vesihuoltolaitoksen omistukseen ja ohjaamiseen.
Kunnan kiinnostusta vesihuoltolaitoksensa omistamiseen lakisääteisten
velvoitteiden ja maankäytön synergiahyötyjen lisäksi on syytä vahvistaa
myös taloudellisella kannattavuudella.
Laki sallii omistajalle kohtuullisen tuoton pääomalle. Kunnan kannattaa tulouttaa itselleen mitä omistajalle kuuluu. Kohtuullisen tuoton sisältyminen
veden hintaan on yksi tekijä pitämään
hintatason oikeana ja vertailukelpoisena. Kohtuullisen tuoton tuloutus vähentää myös tarvetta hakea sitoutuneelle pääomalle tuottoja muilta markkinoilta.
Vesihuoltolaki ei ota kantaa vesihuoltolaitoksen organisoimiseen mutta
määrittelee hinnoittelua ja kirjanpidon
eriyttämistä koskevilla säännöksillä vesihuoltolaitoksen taloudeltaan varsin
erilliseksi yksiköksi. Vesihuoltolaitoksen ohjaus tuleekin kehittää vastaamaan
kunnan omistaman yhtiön tai liikelaitoksen ohjausta. Laitokselta voidaan ja
tulee edellyttää taloudellista tulosta, joka riittää kattamaan pitkäjänteisen toiminnan vaatimat investoinnit ja omistajalle kohtuullisen tuoton. Edelleen laitokselle tulee asettaa vesihuoltolain sallimissa puitteissa toiminnalliset vaatimukset tuotettujen palvelujen laadun ja
kattavuuden suhteen. Kun laitokselta
vielä vaaditaan toiminnan kilpailukykyistä tehokkuutta muihin vastaaviin
laitoksiin verrattuna, onkin jo tarpeen
huolehtia siitä, että laitokselle jätetään
riittävä liikkumavara asetettujen tulosten saavuttamiseen.
Oleelliset elementit tässä liikkumavarassa ovat veden ja palvelujen hinnat
sekä henkilöstön ja muiden tuotantoresurssien mitoitus. Irti on päästävä siitä
vielä tavallisesta käytännöstä, että vesitaksoja korotetaan erillisenä asiana kunnan talousarvion tasapainottamisen viimeisenä oljenkortena. Tässäkin toiminnassa tarvitaan pitkäjännitteisyyttä.
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