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uoltovarmuus on viime vuosina alkanut esiintyä yhä enemmän julkisuudessa ja kansalaisten puheissa. Termi huoltovarmuus on kuitenkin yllättävän uusi. Suomessa sen käyttö nykyisessä merkityksessä alkoi vakiintua vasta 1990-luvulla Huoltovarmuuskeskuksen perustamisen
ja toimintaan liittyvän lainsäädännön kehityksen myötä. Vuonna 1992 painetusta Nykysuomen sanakirjasta termiä ei vielä löydy. Huoltovarmuudella
tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. Kansainvälisesti on vaikea löytää juuri samansisältöistä sanaa.
Englanninkielen ’security of supply’ ei esimerkiksi kata kriittisen infrastruktuurin varmistamista.
Vuodesta 1995 lähtien valtioneuvosto on asettanut huoltovarmuudelle tavoitteet. Nopea tekninen ja taloudellinen muutos edellyttää, että tavoitteita
on uudistettava noin viiden vuoden välein. Elokuussa 2008 valtioneuvosto
määritteli uusimmat huoltovarmuustavoitteet. Painotuserona aikaisempaan
on kriittisen infrastruktuurin näkeminen yhä selvemmin kaiken tuotannon
välttämättömänä – ja haavoittumisherkkänä – perustana. Vesihuollosta tavoitepäätös toteaa, että puhtaan veden saanti turvataan kaikissa olosuhteissa.
Lisäksi todetaan, että vesi- ja viemärilaitosten toimintaa ja muuta yhdyskuntatekniikkaan liittyvää varautumista kehitetään.
Vesiasiat ovat varmaankin alalla toimivien mielestä olleet vähintään riittävästi julkisuudessa kuluneen vuoden aikana. On sekä paradoksaalista että
puhuttelevaa, että maassa, jossa uskomme ja tiedämme vesihuollon olevan
mallikkaasti järjestetty, nousee puhtaan veden saannin turvaaminen kansalliseksi huolenaiheeksi. Inhimillisessä toiminnassa ei ole itsestäänselvyyksiä.
Huoltovarmuuskeskus, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ja Kuntaliitto solmivat 30.10.2006 sopimuksen Vesihuoltopoolin toiminnan käynnistämisestä. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin valmiutta luova poolitoiminta on käynnistynyt
Suomessa jo 1950-luvulla puolustustaloudellisena toimintana. Heinäkuun
2008 alusta lukien uusittiin toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, ja nyt
poolit ovat Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen organisoimia. Samalla
Huoltovarmuuskeskus, joka on noin 30 hengen asiantuntijaorganisaatio,
sai uuden toimitusjohtajan. Puolustustaloudellisista painotuksista on siirrytty normaaliolojen ja niissä ilmenevien häiriötilanteiden edellyttämään varautumiseen puolustustaloutta kuitenkaan unohtamatta.
Talousveden saanti ja jätevesihuolto ovat keskeisiä huoltovarmuuskysymyksiä. Jos vesihuolto ei toimi, sillä on yhteiskuntaan yhtä lamauttava vaikutus kuin sähkön puuttumisella. Puhtaan veden ja jätevesihuollon puuttuminen aiheuttaa hyvin nopeasti myös laajan terveysongelman. Vesihuoltopooli
onkin organisoitu osaksi terveydenhuoltosektoria.
Nokian vesikriisi nosti muun ohella esille kysymyksen, pitäisikö maassamme varautua paremmin puhtaan veden jakeluhäiriöihin. Tapaus osoitti, että
suurille ihmismäärille meillä ei ole erityisen soveliasta tekniikkaa veden siirron tilapäisjärjestelyihin. Terveydenhuoltosektori on pyytänyt asian tarkastelua ja mahdollisia ehdotuksia Vesihuoltopoolilta syksyn 2008 aikana.

Erityistilanteisiin varautuminen

Vedenhankinnalla
haastava tulevaisuus

On arvioitu, että yhdyskuntien käyttämästä vedestä
vuonna 2030 puolet on pohjavettä, neljännes tekopohjavettä ja neljännes pintavettä. Alueelliset
väestömuutokset tuovat oman haasteensa
vesihuollolle, samoin kuin ilmastonmuutos.
Toisaalta vedenhankinnan tekniikat kehittyvät
jatkuvasti luoden uusia mahdollisuuksia
muun muassa vesilähteiden valinnalle.
Artikkeli perustuu Yhdyskuntien vedenhankinnan tulevaisuuden
vaihtoehdot –selvitykseen (Isomäki ym. 2007) sekä Vesihuoltolaitosten
varmuusluokitus –raporttiin (Lähteenmäki ja Munsterhjelm 2007).
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aamme asukkaista yli 90
prosenttia on keskitetyn
vedenhankinnan piirissä.
Käyttäjämäärät ovat viimeisten vuosikymmenten aikoina lisääntyneet
noin prosenttiyksiköllä vuosittain.
Suhteellisesti eniten vesilaitosten palvelujen käyttäjiä on Pohjois-Pohjanmaalla
ja vähiten Etelä-Savossa sekä muilla
alueilla, joissa paikalliset vesivarat ovat
hyviä ja riittäviä. Suomen noin 1500
vesilaitoksesta lähes 40 prosenttia on
pieniä, alle 200 ihmistä palvelevia laitoksia. Toisaalta vedenhankinnallisessa
mielessä monet pienet laitokset liittyvät
isompaan kokonaisuuteen. Etenkin viime aikoina toteutettaessa haja-asutusalueiden keskitettyä vesihuoltoa on vesi
usein hankittu kunnan keskustaajamaa
palvelevalta vesilaitokselta.
Yhdyskuntien vedenhankinnassa on
1970-luvulta lähtien ollut tavoitteena
pohjavesien käytön lisääminen, ja pohjavesien osuutta on kasvatettu tasaisesti. Kun 1970-luvun alussa kolmannes
käytetystä vedestä oli pohjavettä ja loput pintavettä, on pohja- ja tekopohjaveden osuus nykyisin 60 prosenttia.
Alueellisista eroista johtuen vedenhankinnassa on kuitenkin huomattavia eroja maan eri osissa.

Vesihuoltolaitosten
varmuusluokitus
Viimeaikaisten poikkeuksellisten vesiolojen johdosta on erityistä huomiota alettu kiinnittää vesilaitosten toimintavarmuuteen kaikissa olosuhteissa. Vedenhankinnan suhteen toimintavarmuutta kuvaa varmuusluokitus.
Luokituksen avulla voidaan arvioida
ja vertailla vesilaitosten kykyä toimittaa vettä asiakkaille erityistilanteissa.
Vesilaitoksen varmuusluokka määräytyy
sen mukaan, kuinka paljon laitos pystyy
toimittamaan vettä asiakkaille, jos sen
pääasiallinen vedenottamo ei ole käytettävissä. Lisäksi luokituksessa huomioidaan myös muun muassa veden jakelun järjestämistapa ja toiminnan suunnittelu erityistilanteiden varalta.
Vesihuoltolaitosten varmuusluokitus
koostuu kolmesta varsinaisesta luokasta I-III sekä niin sanotusta 0-luokasta.
Varmuusluokkien raja-arvot on kuvattu taulukossa 1. Alimpaan 0-luokkaan
kuuluvat ne vesilaitokset, joilla on pää-
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asiallisen vesilähteen lisäksi käytettävissä hyvin vähän tai ei lainkaan varavettä
(Taulukko 1).
Taulukko 1 Vesilaitosten varmuusluokat.
Luokka

Talousvettä
käytettävissä
(l/as/d)

I

>120

II

50–120

III

5–50 *

0

0–5

* Kun talousveden jakelu tapahtuu muutoin kuin
verkon kautta, voidaan luokkaan lisätä ”+”,
mikäli poikkeusolojen vallitessa on mahdollista
talousveden lisäksi toimittaa verkon kautta >120 l/as/d vettä, joka ei välttämättä täytä
talousveden laatuvaatimuksia.

Suomen vesihuoltolaitoksista 59
prosenttia kuuluu varmuusluokkiin I
ja II, mikä tarkoittaa, että ne pystyvät
toimittamaan asiakkailleen vähintään
50 litraa vettä päivässä myös pääasiallisen vesilähteen ollessa poissa käytöstä.
Näihin laitoksiin on liittynyt lähes 90
prosenttia kaikista vesihuoltolaitosten
asiakkaista. Pienten laitosten toimintavarmuus erityistilanteissa on keskimäärin suuria heikompi ja monet niistä ovat yhden vesilähteen varassa, joten ne ovat erityisen alttiita esimerkiksi
kuivuuden tai vesilähteen pilaantumisen aiheuttamille häiriöille. Kokonaan
ilman varavesilähdettä on noin 40 prosenttia alle 5000 asiakkaan laitoksista.
Niiden osuus kaikista vesilaitosten asiakkaista on noin 3 prosenttia (Kuva 1).

Riittävän palvelutason ja huoltovarmuustason turvaamiseksi tulevaisuudessa
ainakin yli 1 000 käyttäjän laitosten tulisi
kuulua varmuusluokkiin I ja II, eli niiden
tulisi järjestää vaihtoehtoinen vedenhankinnan lähde erityistilanteiden varalle.
Myös tätä pienempien laitosten olisi syytä
pyrkiä luokkiin I ja II. Koska vesilaitoksen
varmuusluokka antaa vain osittaisen kuvan laitoksen toimintavarmuudesta, tarvitaan sen rinnalle jatkossa lisää toimintavarmuutta kuvaavia indikaattoreita.

Vedenhankinnan
järjestäminen tulevaisuudessa
Suomen väkiluvun on ennustettu kasvavan vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen
se alkaa vähentyä. Alueelliset erot ovat
kuitenkin suuria, sillä väestö keskittyy
muutamiin kasvukeskuksiin (Taulukko
2). Voimakkaimmin väestö ja vedentarve lisääntyvät pääkaupunkiseudulla.
Vesihuoltoverkkoja laajennetaan kuitenkin edelleen myös haja-asutusalueille.
Verkoston laajentamisissa tulisi huomioida kuluttajien määrän kehittyminen
koko elinkaaren ajalta varsinkin väestöltään vähenevillä alueilla (Taulukko 2).
Suomen pohjavesivarat ovat riittävät
yhdyskuntien vedenhankinnan tarpeisiin tulevaisuudessakin, mutta ne ovat
epätasaisesti jakaantuneet kulutustarpeisiin nähden ja niiden laadussa on eroja. Tämän vuoksi eri osissa maata joudutaan turvautumaan erilaisiin vedenhankintaratkaisuihin. Pohjavesivarat
eivät ole riittäviä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun

Kuva 1 Vesilaitosten sijoittuminen varmuusluokkiin vuonna 2006.
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seuduilla, joille on ennustettu voimakasta väestönkasvua. Uudenmaan ja
Pohjanmaan rannikkoseutujen pohjavesivarat ovat yleensä riittämättömiä ja
laadultaan huonosti vedenhankintaan
soveltuvia. Ihmistoiminnan vaikutus ja
pohjavesien pilaantumisriskit ovat usein
suurimpia samoilla alueilla, joissa pohjavesialueiden antoisuus on jo nykyisin
liian pientä.
Pohjaveden arvioidaan säilyvän tärkeimpänä vesilähteenä tulevaisuudessakin, mutta tekopohjaveden osuus kasvanee merkittävästi. Vedenhankinta tulee perustumaan pelkästään pohjavesien
käyttöön Pohjois-Karjalassa, Kainuussa,
Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjaja tekopohjavettä tullaan käyttämään
vedenhankintaan Lounais-Suomessa,
Etelä-Hämeessä, Pirkanmaalla, KeskiSuomessa, Kaakkois-Suomessa ja Savossa.
Valtakunnallisesti pintaveden osuus yhdyskuntien vesilähteenä vähenee, vaikka
etenkin Uudellamaalla sen osuus kasvaa
voimakkaan väestönkasvun myötä. Lisäksi
pintavettä joudutaan jatkossakin käyttämään monilla alueilla varavesilähteenä.
Mikäli kaikki suunnitellut tekopohjavesihankkeet toteutuvat, niin tulevaisuudessa
yhdyskuntien käyttämästä vedestä puolet
on pohjavettä, neljännes tekopohjavettä
ja neljännes pintavettä. Kalliopohjaveden
osuus yhdyskuntien vedenhankinnassa
tulee jatkossakin säilymään vähäisenä.
Vedenhankinnan suurimmat tarpeet
ja suurimmat riskit kohdistuvat usein samoille alueille ja samoihin vesivaroihin.
Siksi tulevaisuuden vedenhankinnan turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeätä, että
käytössä olevat ja käyttöön otettavat vesilähteet pystytään säilyttämään sekä laadultaan että antoisuudeltaan kelvollisina.

Ilmastonmuutos
Vedenhankintaa uhkaavat sekä luonnosta aiheutuvat tekijät että ihmisen toiminnan vaikutukset. Eri osissa maata ne
voivat olla erilaisia. Luontaisia uhkia lisää
ilmastonmuutoksen aiheuttama ääri-ilmiöiden yleistyminen myös vesioloissa.
Rankkasateiden ja kuivuusjaksojen
yleistyminen voi nostaa ylimpiä ja laskea alimpia pohjavedenpinnan korkeuksia ainakin pienillä pohjavesialueilla. Kuivuusaikoina vedenottamoiden
antoisuus voi vähentyä aiheuttaen alueellista vesipulaa. Pintaveden lämpöti-

Taulukko 2 Vuoden 2005 väkiluku sekä arvioitu väkiluku vuosina 2010–2040
alueellisten ympäristökeskusten toimialueilla. [Tilastokeskus 2006)].
2005

2010

2020

2030

2040

*

UUS

1 454 000

1 507 000

1 589 000

1 633 000

1 640 000



LOS

690 000

696 000

709 000

714 000

706 000



HAM

367 000

372 000

382 000

387 000

385 000



PIR

464 000

479 000

500 000

510 000

508 000



KAS

321 000

319 000

317 000

316 000

310 000



ESA

161 000

156 000

150 000

144 000

136 000



PSA

250 000

246 000

238 000

230 000

219 000



PKA

168 000

165 000

158 000

152 000

144 000



KSU

268 000

271 000

276 000

277 000

272 000



LSU

436 000

433 000

429 000

424 000

412 000



PPO

377 000

386 000

397 000

399 000

392 000



KAI

85 000

81 000

75 000

70 000

65 000



LAP

185 000

179 000

171 000

165 000

157 000



5 226 000

5 290 000

5 391 000

5 421 000

5 346 000

Yhteensä

*  Väkiluku laskussa,  Väkiluku nousussa.

lan kohoaminen voi puolestaan vaikuttaa erityisesti matalasta ja pienestä vesistöstä otettavan veden nautittavuuteen.
Toisaalta rankat sateet ja korkeat pohjavesien pinnat ovat uhka pohjavesien laadulle, jos sadevesi pääsee liian nopeasti
imeytymään pohjaveteen. Näin tapahtui
ilmeisesti Porvoossa kesäkuussa 2008.

Maankäyttö
Toinen merkittävä vesilähteiden kelpoisuutta uhkaava tekijä on maankäyttö.
Maankäytön suunnittelun tulisi tapahtua
kiinteässä yhteistyössä vedenhankinnasta
vastaavien tahojen kanssa, jotta estettäisiin
veden laatua uhkaavien toimintojen sijoittaminen vedenhankintaan käytettäville
pohjavesialueille ja pintavedenottamoiden
valuma-alueille. Suunnitteluratkaisuilla
on merkittävä rooli talousveden ottoon
soveltuvien vesilähteiden säilyttämisessä,
sillä varsinkin pohjavesien osalta pilaantumisen vaikutukset voivat olla hyvin pitkäaikaisia. Päällystettyjen pintojen lisääntyminen ja sadevesien johtaminen viemäreihin voivat myös vähentää pohjavesialueiden antoisuutta.
Maankäytön ja vedenhankinnan
tarpeiden yhteensovittaminen tarkoituksenmukaisella tavalla edellyttää entistä tarkempien tietojen hankkimista
vedenottoon soveltuvista pohjavesialu-

eista ja ihmistoiminnan vaikutuksista
pohjavesien laatuun. Erityisesti kasvukeskusten läheisyydessä olevista pohjavesialueista tarvitaan tarkempia tietoja.
Suojelun tärkeyttä korostaa myös se, että
näillä alueilla pohjavesivarat ovat lähes
kokonaisuudessaan käytössä ja niiden
pilaantuminen aiheuttaisi kalliita uudelleenjärjestelyjä vedenhankinnassa.

Verkostot ja toimintavarmuus
Vesilaitosten varmuus toimittaa vettä
myös erityistilanteissa ei ole riittävä, ja tämän parantamiseksi on paljon tehtävää.
Varsinkin pienten laitosten osalta tilanne on huono, mutta muutaman isonkin
kaupungin vedenhankinta on vain yhden
vesilähteen varassa. Tilanteen parantaminen edellyttää uusien vedenottamoiden ja
alueellisten siirtoyhteyksien toteuttamista.
Näiden toteutuksesta huolimatta vanhatkin vedenottamot ja vedenpuhdistamot
tulee säilyttää toimintakuntoisina varavedenottokapasiteetin turvaamiseksi.
Vesijohtoverkkojen yhdistäminen parantaa laitosten toimintavarmuutta, mutta voi aiheuttaa myös ongelmia. Veden
pilaantumistapauksissa likainen vesi leviää verkostossa laajoille alueille, ellei veden
jakelua pystytä rajoittamaan. Tämä edellyttää jakeluun toimitettavan veden laadun valvonnan kehittämistä tosiaikaiseen

VESITALOUS 5/2008

7

Erityistilanteisiin varautuminen

SG-VALURAUDALLA
MENNÄÄN PITKÄLLE
SG-valurauta on vuosi vuodelta vahvistanut mainettaan kestävänä ja
luotettavana materiaalina juoma- ja
jätevesien paineputkijärjestelmissä.
SG-valurauta kestää ja se mukautuu
ympäristön moninaisiin vaatimuksiin.

suuntaan. Pienilläkin vesilaitoksilla tulisi
olla suunniteltuna menettelyt veden desinfioimiseksi ja valmius käynnistää desinfiointi nopeasti. Kuivuustilanteessa
laajan verkoston ongelmaksi saattavat tulla periaatteet niukkuuden jakamiseksi eri
laitosten välillä, koska tiettävästi sitovia
sopimuksia kuivuustilanteiden varalta ei
ole tehty. Tällaisten sopimusten tekeminen tai periaatteista sopiminen olisikin
erittäin toivottavaa.
Vedenhankintajärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi on huolehdittava riittävästä saneeraustoiminnasta.
Esimerkiksi useat pienempien vesilaitosten ottamot vaativat merkittäviä saneeraustoimenpiteitä. Vuotovesien vähentämiseen perustuva veden säästäminen tulee edellyttämään vesilaitoksilta yhä enenevässä määrin verkostojen uusimista.
Vesihuolto on yhteiskunnalle elintärkeä toiminta ja siihen kohdistuu tulevaisuudessa merkittäviä ja myös uudenlaisia riskejä. Jotta ongelmien ratkaisemiseen olisi valmiuksia, on myös
vedenhankinnan ja vedenkäsittelyn
tutkimukseen panostettava jatkuvasti.
Avainasemassa ovat maailmalla tapahtuvan menetelmäkehityksen seuraaminen
ja soveltaminen sekä täysin uusien ratkaisujen kehittäminen Suomen vesien ja
geologian erityispiirteet huomioiden.

Kirjallisuus

Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 601
E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www. sgps.fi
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Talousveden

standardisoitu

turvallisuus
EU:n komission tulevan lokakuun asialistalla on juomavesidirektiivin uudistaminen. Merkittävin muutos tullee olemaan
ennakoivan riskien hallinnan
määrääminen pakolliseksi vesilaitoksille. Riskien hallinta edellytetään ilmeisesti tehtäväksi
WHO:n lanseeraamassa Water
Safety Plan -formaatissa. Toisaalta elintarviketeollisuus on kehitellyt tuotteilleen turvallisuusjärjestelmiä jo muutamia vuosia tarkoitukseen räätälöidyn
ISO 22000 -standardin pohjalta.
Alueen merkittävien elintarvikeyritysten kannustamana ryhmä
Seinäjoen seudun vesilaitoksia
testasi miten ISO 22000 soveltuu
työkaluksi talousveden turvallisuusjärjestelmän laadintaan.

E

nnakoiva riskien hallinta näyttäisi juomavesidirektiivin syksyllä 2008 toden teolla käynnistyvän uudistuksen myötä olevan tulossa pakolliseksi vesilaitoksille. Jokaisessa
vesilaitoksessa pyritään toki jo nytkin
takaamaan talousveden korkea laatu ja
käyttöturvallisuus paikallisesti mietityin
täsmätoimenpitein. Mikä sitten muuttuu? Uutta on oikeastaan se, että laa-

dunvarmistus on jatkossa tehtävä tietyllä formaatilla, joka todennäköisesti
tulee olemaan Maailman terveysjärjestön (WHO) lanseeraama Water Safety
Plan (WSP).
Seinäjoen seudun kaksi tukkuvesilaitosta ja kaksi kunnallista vesilaitosta päättivät kolmen valtakunnallisesti
merkittävän elintarvikeyritysasiakkaansa kannustamina rakentaa itselleen talousveden laadunhallintajärjestelmän jo
keväällä 2007. Koska WSP:n ohjeistus
oli silloin ja on osin vieläkin epävirallista ja keskeneräistä ja siitä saadut käytännön kokemukset vähäisiä, järjestelmät
päätettiin perustaa WSP:n sijasta ISO
22000:2005 standardiin. ISO 22000
on elintarviketeollisuuden elintarviketurvallisuuden varmennusjärjestelmien
sisällöt määrittelevä standardi, jota useat suomalaisetkin yritykset ovat jo käytännössä testanneet.

Mikä ihmeen HACCP?
Neljän vesilaitoksemme talousveden laadunhallintajärjestelmät koostuvat nyt
siis ISO 22000 vaatimusten mukaisista
menettelyjen kuvauksista sekä laitoksia
valvovien viranomaisten hyväksymästä
omavalvonnasta. Järjestelmän asiakirjahierarkia on esitetty kuvassa 1. Samoin
kuin WSP:n myös ISO 22000:n kivijalka on HACCP:ksi (Hazard Analysis and
Critical Control Points) nimetty pro-

OLLI KESKI-SAARI
dipl.ins., toimitusjohtaja
Lappavesi Oy
E-mail: olli.keski-saari@lappavesi.fi
Kirjoittaja on Lapuanjokilaakson neljän kunnan yhteisen vedenhankintayhtiön
Lappavesi Oy:n toimitusjohtaja, VVY:n hallituksen ja vesilaitosryhmän jäsen ja Suomen
vesilaitosten edustaja Euroopan vesilaitosjärjestön EUREAUn juomavesikomissiossa.

sessiin liittyvien vaarojen analysointi ja
kriittisten hallintapisteiden määrittely.
Kunkin vesilaitoksen ISO 22000 -järjestelmä sisältää laadunhallintajärjestelmän
kuvauksen, tuote- ja prosessikuvauksen,
tukijärjestelmän ja HACCP -järjestelmän. Laadunhallintajärjestelmä sisältää
tiedot muun muassa asiakirjojen hallinnasta, lomakepohjat, työohjeet, viestintäohjeet ja järjestelmän arviointiohjeet. Tukijärjestelmään on dokumentoitu muun muassa hygieenisen toiminnan
ohjeet, puhdistus- ja kunnossapito-ohjelmat, toiminta häiriötilanteessa, pohjaveden suojelusuunnitelmat ja talousveden
kulutus- ja viipymäseuraohjeet. HACCPjärjestelmään on taulukoitu tunnistetut
vaarat, jotka on myös pisteytetty todennäköisyytensä ja seurausten vakavuuden perusteella. Tunnistetuille vaaroille
on esitetty hallintakeinot. Vakavimmille
vaaroille on laadittu erityiset kriittisten
pisteiden hallintaohjelmat.
Kokemuksemme perusteella elintarviketeollisuuden ISO 22000 sopii hyvin työkaluksi myös talousveden laadun
varmistuksen. Konsulttina toimineen
Foodwestin kokemuksesta elintarviketeollisuuden laadunhallintaprojekteissa oli
meille järjestelmiemme luomisessa merkittävää hyötyä, koska sen ansiosta asiakirjapohjiin, standardin vaatimuksiin syventymiseen ja niiden täyttymisen esiarviointiin ei kulunut kohtuuttomasti vesi-
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laitosväen aikaa. Alan ulkopuolelta tullut
konsultti esitti myös pitkin matkaa niitä tunnettuja ”typeriä”, mutta kuitenkin
hyödyllisiä kysymyksiä. Totutun kyseenalaistaminenhan on vahinkojen ennalta
ehkäisyyn pyrkivässä turvallisuustyössä
välttämätöntä, mutta usein vaikeaa.

Laatuprojektin
plussat ja miinukset
ISO 22000 -projektimme merkittävin
ansio oli tuotantoprosessin systemaattinen läpikäynti vesilähteeltä kuluttajan
hanaan. HACCP:n läpivienti pääosin
usean vesilaitoksen kesken ryhmätyönä
oli erinomainen toimintatapa: se monipuolisti asioiden käsittelyä ja vähensi
”pyörän keksimistä uudelleen”. Samalla
yhteistyö asetti tiettyä aikataulupainetta, joka esti järjestelmätyön hautautumista muiden ”kiireellisempien” asioiden alle. Vesilaitosammattilaisten
kesken projektiryhmässä, sekä vesilaitosten ja elintarvikeyritysasiakkaiden
avainhenkilöiden kesken ohjausryhmässä käyty vilkas ja hyödyllinen tietojen ja näkemysten vaihto antoi sekin
ISO 22000 -projektillemme odotettua
enemmän lisäarvoa.

Miinuspuolelle ISO 22000 -projektista jäivät melkoisen merkittävät
muutokset, mitä kuitenkin tarvittiin verrattuna elintarviketeollisuudelle rakennettuihin järjestelmiin.
Muutospaineita aiheuttivat yhtäältä
vesilaitoksen yksinkertainen raaka-ainepohja ja yksi ainoa tuote, toisaalta
tuotteen (talousveden) monimutkainen jakelutie ja sitä kautta tietyn tuote-erän huono jäljitettävyys ja huonot
edellytykset viallisen tuotteen ”takaisinvetoon”. Toiseksi tuotteen jakelun
keskeytyminen tai esteettinen vika ei
ollut ISO 22000:ssa (ainakaan ahtaasti
ajateltuna) kriittinen ongelma, mutta
vesilaitokselle se on sitä mitä suurimmassa määrin. Muutkin kuin laaturiskit päätettiin käsitellä HACCP:ssä,
vaikka niistä ei tullutkaan ”kriittisiä
pisteitä”. Vesilaitoksesta puhuttaessa
pelkkä turvallisuus ei riitä, vaan lisäksi vaaditaan 100 prosenttista toimitusvarmuutta ja moitteetonta teknis-esteettistä laatua. Kun elintarvikeyrityksellä on raaka-aineen laadun suhteen
ongelmia, se voi yleensä vaihtaa toimittajaa. Vesilaitoksella sitä ylellisyyttä harvoin on.

ISO 22000-JÄRJESTELMÄ
(laatukäsikirjataso)
järjestelmään kuuluvien menettelyiden kuvaukset
organisaation, tuotteen, tuotannon ja jakelun kuvaukset
rakennusten, tilojen, koneiden ja laitteiden kuvaukset
tukijärjestelmät (esim. puhdistus- ja kunnossapito-ohjelma,
toimintaohjeet häiriötilanteisiin ja kulutusseurantaan)






MUUT JÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAT




työohjeet
seuranta- ja raportointilomakkeet
ulkopuolista alkuperää olevat asiakirjat (esim. vedenottoluvat, lainsäädäntö ja käyttöturvallisuustiedotteet)

Kuva 1 ISO 22000-järjestelmän asiakirjahierarkia (Asko Mäyry, Foodwest Oy).
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Käyttöönotto ja ylläpito
Laatuhankkeen kriittinen vaihe – olipa
kyse WSP:stä, ISO 22000:sta tai muusta laatustandardista - on järjestelmän
jalkauttaminen koko organisaatioon.
Tämä vaihe on meilläkin nyt jatkunut
jo vuoden. Koko henkilöstön näkemykset ISO 22000 -dokumenteista on saatu
kootuksi, ja kunhan ne on päivitetty dokumentteihin, on aika katsoa miten järjestelmä kestää arjen testin. Siellä täällä
olemme toki tähänkin mennessä jo ottaneet käyttöön aiemmasta tarkennettuja rutiineja ja toimintamalleja, milloin se on yhteisesti koettu kiireelliseksi.
Järjestelmän perimmäinen tarkoitus, eli
talousveden turvallisuuden systemaattinen varmistaminen yhteisesti hyväksytyin (dokumentoiduin) työmenetelmin,
raportoinnein ja tarkastuksin työmenetelmin on vielä saavuttamatta.
Standardin mukaan kunkin dokumentin laatija pääsääntöisesti vastaa laatimansa asiakirjan ylläpidosta. Asiakirjat on
päivitettävä aina suurempien toimintatapa-, tuote- ja prosessimuutosten jälkeen.
Lisäksi järjestelmän toimivuus ja ajantasaisuus tarkistetaan tarvittaessa - kuitenkin vähintään vuotuisissa johdon katselmuksissa – nimetyn HACCP -tiimin toimesta. Tällöin huomio kiinnitetään asiakirjojen ajanmukaisuuteen, kriittisten pisteiden valvontatuloksiin ja suoritettuihin
korjaaviin toimenpiteisiin, saatuihin analyysituloksiin, viranomaisyhteydenottoihin, asiakas- ja kuluttajapalautteeseen, uuteen lainsäädäntöön, läheltä piti –tilanteisiin ja havaittuihin muutostarpeisiin.

Talousveden turvallisuus –
lähitulevaisuus
Vesilaitosten henkilöstöä on muun kuntasektorin tapaan pyritty ajamaan alas jo
15 vuotta samalla kun erilaisia rapor-

Erityistilanteisiin varautuminen

tointivelvoitteita on lisätty. Tällaisessa tilanteessa WSP tai ISO 22000 voi helposti olla
punainen vaate etenkin sille henkilöstön osalle, joka ei välittömästi vedenlaatuhäiriön sattuessa ole asiakkaiden, median ja omistajien
tulilinjalla. Laadunhallintajärjestelmä dokumentointeineen ja tarkastuksineen sopii tavallaan huonosti tämän päivän tehokkuutta äärimmilleen korostavaan toimintakulttuuriin. Vaadittava työpanos on kuitenkin
kohtuullinen, jos sillä saavutetaan talousvesihuollon entistä suurempi toimintavarmuus
ja turvallisuus.
Vesilaitoksen johtajan ja myös talousveden
käyttäjän näkökulmasta on monien viimeaikaistenkin tapahtumien valossa selvää, että
vesilaitosten on syytä tehostaa ennakoivaa riskienhallintaansa. Se, millaisin kannustimin
tehostamistyö saadaan vauhtiin ja millaisilla työkaluilla se tehdään, on vähemmän tärkeää. Tällä hetkellä näyttää ilmeiseltä, että
kannustimena – tai oikeammin pakotteena
- tulee toimimaan uusittava juomavesidirektiivi ja sen pohjalta kansallisesti annetut lait ja
asetukset. Vesilaitosten ennakoivan riskienhallinnan työkaluksi koko EU:ssa tullaan todennäköisesti valitsemaan Water Safety Plan.
Avoinna on tällä hetkellä lähinnä aikataulu,
ja siihenkin saataneen lisävalaistusta vielä kuluvan vuoden aikana, kunhan komissio syksyllä pääsee käsiksi direktiivin uusintaan.

Kirkkaasti parempi
Puhdasta vettä yli 40 vuotta!
UV-sterilisaattorit
Käänteisosmoosi ja nanosuodatus
Talousvesisuodattimet Teollisuussuodattimet
Uraanin ja radonin poistolaitteet
Arseenin poistolaitteet
Uima-allaslaitteet
Kemikaalien annostelulaitteet

www.hoh.fi
Varppeenkatu 28, PL 19, 21201 RAISIO puh. (02) 436 7300
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Vesihuoltoverkostojen saneeraus
osana erityistilanteisiin
varautumista
Suomen vesijohto- ja viemäriverkostojen nykytilasta ja saneeraustarpeesta on valmistunut maa- ja metsätalousministeriön tilaama selvitys. Työ on jatkoa vuonna 1992 tehdylle tutkimukselle. Valmistuneen
selvityksen mukaan maassamme tulisi kunnostaa verkostoja noin 1 900 km vuodessa eli kaksin- tai lähes kolminkertainen määrä nykyisestä, jotta verkostojen kunto pystytään turvaamaan. Verkostojen
kunnossapito ja saneeraaminen ylläpitävät vesihuollon toimintavarmuutta vähentämällä vedenjakeluhäiriöiden ja vuotojen riskiä. Siten myös saneeraukset ovat osa erityistilanteisiin varautumista.

S

MATTI HEIKKINEN
dipl.ins., suunnittelupäällikkö
FCG Planeko Oy
E-mail: matti.heikkinen@fcg.fi
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uomen yhdyskuntatekniikan
verkostojen tilaa ja saneeraustarvetta selvitettiin kokonaisvaltaisesti edellisen kerran vuonna 1992.
Tuolloin laadittu YVES- tutkimus 1992
(Ympäristöministeriön kaavoitus- ja rakennusosasto) käsitti katu-, vesihuolto-,
kaukolämpö-, kaasu-, sähkö- ja televerkostot. Kun tutkimuksesta on kulunut
nyt noin 15 vuotta, on sen ajantasaistaminen tullut tarpeelliseksi.
Kuluneen vuoden aikana on YVEStutkimus päivitetty vesijohto- ja viemäriverkostojen osalta. Työn tuloksena on
laadittu raportti ”Vesihuoltoverkostojen
nykytila ja saneeraustarve, YVES- tutkimuksen päivitys 2008”. Tutkimuksen
käytännön toteuttajana toimi FCG
Planeko Oy yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
Keskeinen tietolähde oli Suomen
vesihuoltolaitoksille tehty kyselytutkimus. Siinä kartoitettiin verkostojen
uudisrakentamisen ja saneerauksen volyymia ja investointeja sekä verkostojen kuntoa ja saneeraustarvetta. Kysely
kattoi vesijohdot sekä jätevesi-, hulevesi- ja sekaviemärit. Tutkimus tukeutui
myös ympäristöhallinnon vesilaitostilastoihin, vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen ylläpitämään tunnuslukujärjestelmään sekä muun muassa laitosten
toimintakertomuksiin.

Verkostomäärien kehitys
Koko maan vesijohtopituuden arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 92 000
km ja viemäripituuden noin 46 000 km
(kuvat 1 ja 2). Vesijohtoja rakennetaan
vuosittain noin 1 600 km ja viemäreitä
noin 950 km. Putkimateriaaleissa muovin osuus on edelleen kasvanut (kuvat 3
ja 4). Vesijohdoissa alle 20 vuotta vanhojen putkien osuus on noin 46 prosenttia. Viemäreiden osalta vastaava
osuus on noin 40 prosenttia. Koska valtakunnalliset verkostotilastot ovat ajan
tasalla vain vuosituhannen vaihteeseen
asti, on sen jälkeinen kehitys arvioitu
otanta-aineistojen perusteella.

Saneeraustoiminta
vesihuoltolaitoksissa
Vesijohtoja saneerataan nykyisin vuosittain noin 0,4 prosenttia verkostopituudesta (laskettuna vuoden 2006 putkipituudesta). Koko Suomen vesilaitoksissa on näin ollen vuotuinen vesijohtojen saneerausmäärä ollut viime vuosina noin 390 km vuodessa. Viemärien
vuotuinen saneerausmäärä on kyselyn
mukaan noin 0,6 prosenttia verkostopituudesta. Siten koko Suomessa on viime vuosina saneerattu viemäreitä noin
270 km vuodessa. Myönteisenä kehityksenä voidaan todeta, että edellisestä
YVES- tutkimuksesta kuluneena aikana
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Kuva 1 Vesijohtopituuksien kehitys.
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Kuva 2 Viemäripituuksien kehitys.
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saneerausmäärä on kasvanut sekä absoluuttisina pituuksina laskien että
myös suhteessa verkostopituuksiin.
Kyselyssä kartoitettiin myös laitosten menettelytapoja saneerausten toteutuksessa. Korjattavien kohteiden vuosittainen valinta laitoksissa perustuu putkistojen kuntohavaintoihin ja tutkimuksiin sekä
niiden perusteella laadittuihin pitkän tähtäimen saneerausohjelmiin.
Kuntohavaintojen lisäksi saneeraustoimintaa ohjaavia tekijöitä saattavat
olla sekaviemäröinnin poistaminen,
katujen uusiminen sekä asemakaavoituksen muutokset.
Uusiminen auki kaivamalla on
yleisin saneerausmenetelmä. Sen lisäksi kyselyssä usein mainittuja menetelmiä olivat pätkäsujutus, sukkasujutus, muotoputkisujutus, pitkäsujutus, pakkosujutus ja sisäpuolinen betonointi. Tarkastuskaivoja
korjataan uusimalla vanhoja kaivoja muovikaivoiksi sekä rakentamalla
betonikaivojen sisään muovikaivo tai
pinnoittamalla betonikaivoja.
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Kuva 3 Vesijohtojen materiaalijakauma.
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Vesihuoltolaitoksilta tiedusteltiin arviota verkostojen kunnosta.
Vastausten mukaan maamme vesijohtoverkostoista on huonossa tai
erittäin huonossa kunnossa noin
6 prosenttia. Tämä tarkoittaa noin
5 500 kilometrin vesijohtopituutta. Viemäriverkostoista huonoja tai
erittäin huonokuntoisia on 12 prosenttia eli myös noin 5 500 kilometriä. Likimain vastaaviin määriin
voidaan päätyä eri vuosikymmeninä rakennettujen ja saneerattujen
putkipituuksien perusteella laskien.
Vesihuoltolaitosten välinen vaihtelu
verkostojen kuntoarvioissa on suuri.
Selvityksen mukaan verkostojen
vuotuinen saneeraustarve on huomattavasti suurempi kuin edellä esitetyt toteutuneet kunnostusmäärät,
jotta verkostojen kunnon heikkeneminen pystytään estämään. Tämä
todettiin jo edellisessä YVES- tutkimuksessa, eikä tilanne ole ratkaisevasti parantunut sen jälkeen.
Vesijohtojen saneeraustarve on
kyselyn ja verkostotilastojen perus-
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Johtopäätökset
Verkostojen huono kunto ja korjausten laiminlyönnit ovat riski vesihuollon toimintavarmuudelle.
Vesijohtovauriot aiheuttavat häi-
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Kuva 4 Viemärien materiaalijakauma.
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Kuva 5 Vesijohtojen saneeraamisen volyymi ja tarve.
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Selvityksen mukaan lähivuosina
vesihuoltoverkostojen saneerausten rahoitustarve on yhteensä noin
320 miljoonaa euroa vuodessa (€/a).
Nykyisin saneerauksiin käytetään
vuosittain noin 120 miljoonaa €/a,
joten kasvua nykyiseen rahoitukseen
on suuruusluokkaa 200 miljoonaa
€/a. Selvityksessä on arvioitu, että
saneerausvolyymin kasvattaminen
vaatimuksia vastaavalle tasolle lisäisi
Suomen vesihuoltolaitosten vuotuisia kustannuksia keskimäärin 15–
20 prosenttia. Vesihuoltolaitosten
tulisi varautua saneerausinvestointien kasvuun ja kehittää selkeät perusteet ja rahoitussuunnitelmat
verkostosaneerauksille.
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teella lähivuosina maassamme yhteensä noin 1000 km/a (kuva 5).
Viemärien saneeraustarve on noin
900 km/a (kuva 6). Yhteensä siis
saneerausmäärä tulisi kasvattaa tasolle noin 1900 km/a eli 2…3-kertaistaa nykyisestä. Nämä arviot sisältävät jo kertyneen saneerausvajeen poistamisen seuraavien kymmenen vuoden aikana sekä myös
normaalin verkoston vanhenemisen myötä tulevan uuden saneeraustarpeen. Epävarmuustekijänä arvioissa on esimerkiksi 70-luvulla rakennettujen suurien putkimäärien
korjaustarpeen ajankohtaistuminen
lähivuosikymmeninä.
Kunnostamisen tarve painottuu
tällä hetkellä 1960-luvulla rakennettuihin putkiin. Toiminnallisia
ja rakenteellisia vikoja kuten vuotoja, syöpymistä, muodonmuutoksia ja putkirikkoja ovat aiheuttaneet
moninaiset tekijät materiaalikohtaisista ominaisuuksista asennuksen ja
täytön puutteellisuuksiin. Tilastojen
mukaan putkirikkoja tai tukoksia
esiintyy suurimmissa vesihuoltolaitoksissamme muutamasta kymmenestä runsaaseen sataan tapaukseen
vuodessa.
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Kuva 6 Viemärien saneeraamisen volyymi ja tarve.
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Erityistilanteisiin varautuminen
riöitä vedenjakelulle, ja viemärien
rikkoutumisesta tai tukkeutumisesta saattaa seurata haitallisia päästöjä
ympäristöön.
Maamme vesijohto- ja viemäriverkostoista on huonossa tai erittäin
huonossa kunnossa noin 11 000 km.
Verkostoja saneerataan tällä hetkellä
Suomessa yhteensä noin 700…900
km vuodessa. Saneeraustarve on
edelleen huomattavasti suurempi
kuin toteutuneet saneerausmäärät.
Nykyinen saneerausmäärä tulisi kasvattaa tasolle noin 1 900 km vuodessa eli noin 2…3 -kertaistaa, jotta verkostojen kunto pystytään turvaamaan ja kertynyt saneerausvelka
poistamaan.
Saneerauksen kasvattaminen tälle tasolle lisäisi Suomen vesihuoltolaitosten vuotuisia kustannuksia.
Tämä vaikuttaisi vesihuollon maksuihin tapauskohtaisesti, sillä esimerkiksi muutokset uusinvestointien
määrissä vaikuttavat myös maksujen
kehittymiseen.
Vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset,
että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitosten investoinnit
ja kustannukset. Kustannusten kattamisen vaatimus koskee vesihuoltolaitoksen koko toimintaa, siis myös
saneerausinvestointien kustannusten kattamista. Saneeraustoiminnan
vaje antaa kuitenkin aihetta harkita lainsäädännön kehittämistä riittävän rahoituksen varmistamiseksi.
Vesihuoltolaitosten tulisi joka tapauksessa parantaa varautumista saneerausinvestointien kasvuun ja kehittää
selkeät perusteet ja rahoitussuunnitelmat verkostosaneerauksille.
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Tautia hanasta
Nokian vesilaitoksen marraskuussa 2007 alkaneet murheet
ovat olleet koko Suomen mielenkiinnon kohteena. Ennen luotettavana pidetystä vesijohtovedestä tuli äkkiä pelätty ja
vihattu tautien kuljettaja.
Nokian vesiepidemia oli huomattava koko Euroopan mittakaavassakin. Pahemmin kävi Kanadassa joitakin vuosia
sitten Walkertoniassa, jossa
vesivälitteinen EHEC- epidemia vaati kuusi kuolonuhria.

E

dellinen saman mittaluokan epidemia oli Suomessa viimeksi yli
90 vuotta sitten Tampereella.
Silloin vuonna 1915 alkaneessa epidemiassa vesijohtoveden välityksellä lavantautiin sairastui tuhansia ihmisiä ja
kuoli lähes 300 ihmistä.
Tampere teollistui nopeasti ja väkiluku kasvoi huomattavasti 1800- ja 1900lukujen vaihteessa. Kaupunkiin oli rakennettu ensimmäinen vesi- ja viemärilaitos aivan 1880-luvun alussa. Vettä
vesijohtoihin johdettiin käsittelemättömänä Näsijärven Mältinrannasta ja
viemärit kuljettivat jätevedet puhdistamattomina vesistöihin. Osa viemäreistä laski jopa Näsijärveen, josta kaupungin vesilaitoksen jakama juomavesikin
otettiin.
Tampereelle rakennettiin uusi vesilaitos vuonna 1898, mutta siitä jätettiin suunnittelija C. Hausenin vastustuksesta huolimatta pois hidassuodatus.
Muualla maailmassa hidassuodatusmenetelmän oli todettu yksiselitteisesti vähentävän sairastumista koleraan ja lavantautiin. Tämän uuden vesilaitoksen valmistuttua neljänä ensimmäisenä
toimintavuotena Tampereella esiintyi
useita lavantautitapauksia, mutta tilanne vakiintui alhaiselle tasolle. Varoitus
saatiin vuosina 1908–1909 riehuneessa lavantautiepidemiassa, mutta pahempaa oli luvassa.
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fil.tri, dosentti
Tampereen, Oulun ja Turun yliopistot
E-mail: petri.juuti@uta.fi

Tampere, vuosi 1916
Vuoden 1916 puolelle painottunut lavantautiepidemia oli Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen voimakas. Vesija viemäritekniikan yleinen kehitys oli
muualla pääasiassa laskenut lavantautiin
sairastuneiden ja kuolleiden lukumäärää, mutta tilanne Tampereella oli mennyt pahempaan suuntaan Näsijärven
saastuessa. Lavantauti iski vesilaitoksen verkoston kautta ja pääsi näin leviämään poikkeuksellisen laajalle.
Näin ongelman kiteytti nimimerkki
Kaupunkilainen Aamulehdessä vuonna
1908:
”Hämmästyttävää epäjohdonmukaisuutta ilmenee siinä tavassa, millä yleisöä kehotetaan varovaisuuteen kulkutautien suhteen. Maat ja taivaat pannaan
liikkeelle, jos Rajajoella tapahtuu yksi
koleratapaus, mutta ei hiiskuta halaistua sanaa, jos kokonaiset perheet sairastuvat lavantautiin. Ja juuri nyt lavantauti on täällä kimpussamme. Viime viikolla oli jo kolmattakymmenettä tapausta. Ensimmäiseltä kaupunginlääkäriltä
on jo kauan odotettu joitakin varoituksia
tai neuvoja liikkeellä olevan kulkutaudin johdosta. Samaten on odotettu tietoja, missä on taudin perä, mistä se on tänne
kulkeutunut ja minkälaatuista se on ankaruutensa nähden? Mutta näistä asioista
ei ole julkisuudessa puhuttu sanaakaan.”

RIIKKA RAJALA
dipl.ins., tutkija
Tampereen yliopisto
E-mail: riikka.rajala@uta.fi

Vuonna 1916 tautiin sairastuneiden
määrä 1000 asukasta kohden ylitti kolminkertaisesti vuoden 1887 lavantautiepidemian määrän, jolloin kaupungissa ei vielä ollut viemäröintiä ja suuri
osa väestöstä käytti huonolaatuista kaivovettä. Yhteensä lavantautiin sairastui
noin 3000 henkeä ja lähes 300 kuoli.
Aamulehti tiedotti katastrofin etenemisestä. Myös viranomaiset tiedottivat
asiasta, mutta liian myöhään. Lisäksi
sotasensuuri vaikutti asiaa tutkineen
Mika Koskisen mukaan tiedottamiseen.
Syyllisiä etsittiin pitkään ja hartaasti,
mutta se ei omaisia lohduttanut.

Nokia, vuosi 2007
Nokialla vuonna 2007 riehunut vesiepidemia alkoi putkirikosta ja yhden venttiilin kääntämisestä. Työntekijä aukaisi
jätevedenpuhdistamolla venttiilin, jonka kautta jätevettä pääsi juomaveteen.
Kahden päivän viiveellä nokialaisia sairastui vatsatautiin. Vika löydettiin ja
korjattiin sekä annettiin vedenkeittokehotus. Kun epidemia oli ensi metreillä, tiedotus jäi hyvin vaatimattomaksi
ja tilanne pääsi pahenemaan. Reilu viikko tästä tapahtui uusi putkirikko, veden
täydellinen käyttökielto astui voimaan
ja asiasta annettiin hätätiedotus. Vedestä
löytyi norovirus. Perusteellinen katastrofin selvitystyö on käynnissä, mutta
jo saatujen tietojen mukaan likaantu-
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neen veden alueella yli 5000 henkilöä
sairastui vatsatautiin, joka on väestöön
suhteutettuna kahdeksan kertaa enemmän kuin vertailuväestössä Kangasalla.
Poliisi tutkii kahden kuolemantapauksen yhteyttä vesiepidemiaan.
Aamulehti nosti esille koetun katastrofin isot kysymykset pääkirjoituksessa 18.4.2008. Lehden mukaan
raha- ja korvausasioita tärkeämpää oli
kysymys siitä miten kaikki pääsi tapahtumaan. ”Miksi nykyaikaisessa kunnassa, sen nykyaikaisessa vesilaitoksessa,
järjestelmä petti niin, että poliisi joutuu
tutkimaan kuolemantuottamuksia?” Ja
edelleen hyvä kysymys: ”Onko järjestelmää muutettu?”. Lehti pohtii myös aiheellisesti miten nämä asiat on hoidettu muualla Suomessa. Alkuvuodesta
2008 tehdyn tutkimuksen mukaan
puutteita vesilaitoksilta löytyi hurja
määrä. Helmikuussa uutisoitiin, että
muiden vikojen lisäksi Suomessa on
peräti yli 20 vedenpuhdistamoa, joissa on samanlainen venttiilijärjestelmä
kuin Nokialla.

Palvelua kuntalaisille
Tampereen ja Nokian kaupunkien vesihuolto on esimerkki julkisesta kaupunkilaisten itsensä omistamasta palvelusta,
joka pystyy hoitamaan vedenhankintaa
ja viemäröintiä kohtuullisin kustannuksin. Vaikka palvelut syntyivätkin teol-
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listumiseen ja muuhun kaupungin kasvuun nähden myöhässä, on esimerkiksi
vesilaitos alkuvaikeuksien jälkeen ratkaisevasti parantanut kaupungin paloturvallisuutta, hygieenisiä ja terveydellisiä oloja sekä ympäristön laatua. Laitos
on lisäksi merkittävästi edistänyt teollisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Myös jätehuollon ratkaisut ja määräykset vaikuttivat myönteisesti kaupungin hygieniaan ja yleiseen
viihtyvyyteen.
Nykyisiä ympäristöpalvelujen ratkaisuja tehtäessä sekä meillä että muualla olisi syytä pitää menneisyyden ratkaisut ja niiden vaikutukset kirkkaina
mielissä, jotta virheratkaisuilta vältyttäisiin. Aikaisemmasta teollistumis- ja
kaupungistumisvaiheesta saadut kokemukset voivat auttaa ymmärtämään nykyisiä kriisejä. Ympäristöhistoria on siitä kiintoisa tieteenala, että luonto tarjoaa monien menneisyyden ongelmien
tutkimiseen eräänlaisen ”historiallisen
laboratorion”, jonka tuloksiin (esimerkiksi vesistöjen ja maaperän saastuminen, ihmisten terveydentila) voi akateemisia tutkimuksia verrata.
Esimerkiksi 1915–1916 lavantautiepidemiassa ”historiallinen laboratorio” osoitti kouriintuntuvan karmaisevasti, kuinka virheellinen ratkaisu hidassuodatuksen poisjättö ja
likavesien lasku vesistöön yhdessä
olivat. Säästöjen hakeminen turvallisuuden kustannuksella on vaarallista
kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina, myös nyt. Nokian ”laboratoriossa” nähtiin mitä tapahtui kun systeemi
petti. Kuitenkin, vielä Nokian kriisin
ollessa käynnissä, Kangasalla paikallinen sanomalehti vakuutti, että mitään
samanlaista kuin Nokian vesikriisi ei
voisi Kangasalla käydä. Eikö mitään
ole opittu?
Varsinkin luonnon kanssa välittömässä yhteydessä olevat järjestelmät
ovat haavoittuvia ja vaativat jatkuvaa
huoltoa ja seurantaa. Ja jos jokin pettää, ja aina ennemmin tai myöhemmin
pettää, niin ongelmista on tiedotettava
heti, mahdollisimman laajalle ja usein.
Muutoin voi käydä todella huonosti.
Pään pensaaseen työntäminen eli uskottelu, että mitään vastaavaa ei voisi
tapahtua, ei auta.
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Kriisiviestinnällä ehkäistään epäilyjä ja haudataan huhut

Vesihuoltolaitoksille
yhteiset kriisiviestintäohjeet
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”Juomavedestä löytyi kolibakteereja”, ”tekopohjavesiyhtiön putki ilkivallan kohteena”, ”vedenottamo suljettiin torjunta-aineen
takia”…vesikriisit ovat nousseet yhä näkyvämmin otsikoihin viime vuosien aikana. Pahin
kolaus vesihuollon maineelle oli viime vuoden vaihteessa,
kun Nokialla tuhannet ihmiset
sairastuivat vesijohtovedestä.
Samassa yhteydessä tuli hyvin
esille se, miten tärkeässä roolissa tiedottaminen on kriisitilanteissa. Tätä silmällä pitäen
Vesihuoltopooli on tekemässä
yhtenäisen kriisiviestintäohjeen
kaikille vesihuoltolaitoksille.

V

irheitä tapahtuu aina. Ne eivät
välttämättä aiheuta isoja kriisejä, kun niihin osataan reagoida oikein ja niistä tiedotetaan ajoissa.
Kriisit kun yleensä lähtevät liikkeelle
pienistä asioista, jotka helposti kasvavat isoksi, ellei niitä tunnisteta tai niihin
puututa ajoissa.
Kriisienhallinnan kuin myös kriisiviestinnän osalta keskeistä on mahdollista erityistilannetta ennakoivien vihjeiden tunnistaminen ja nopea toimiminen. Kriisit yleensä mielletään peruuttamattomiksi katastrofeiksi, mutta
niistä voi selvitä kunnolla muun muassa hyvällä tiedottamisella ja henkilökuntaa valmentamalla. Hyvin hoidettu kriisi voikin kääntyä myönteiseksi; se
osoittaa, että organisaatio kykenee toimimaan hyvin myös silloin, kun kaikki
ei mene suunnitellusti.
Viestinnän merkitystä kriisitilanteissa kuvastaa hyvin se, että tänä päivänä
kriisin saattaa aiheuttaa pikemminkin
epäonnistunut viestintä tai viestinnän
puute kuin pieleen mennyt tapahtuma.
Median silmä on muuttunut yhä tarkkaavaisemmaksi ja kriisejä nostetaan
yhä helpommin otsikoihin. Yksi toimialalla tapahtunut onnettomuus leimaa

ARI NEVALAINEN

ELINA RAUTIO

FM, viestintäpäällikkö
Helsingin Vesi
E-mail: ari.nevalainen@hel.fi

YTM, tiedottaja
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
E-mail: elina.rautio@vvy.fi

usein myös muita toimijoita. Näin on
käynyt nyt vesihuollolle.
Kriisiviestinnässä pelisäännöt ovat
selkeät: tiedottamisen on oltava nopeaa, avointa ja luotettavaa. Aloite on
syytä pitää omissa käsissä ja kriisitilanteen osalta organisaation tulisi olla ensimmäinen, joka tuo uutisensa julkisuuteen. Nopea toiminta ja rehellinen viestintä kriisin ensimmäisten tuntien aikana ovat kriisin ratkaisun ja yhteisön
maineen kannalta ratkaisevia.
Avoimuudelle ei liioin ole vaihtoehtoja. Tilanteesta on kerrottava julkisuuteen niiltä osin, kun siitä on tietoa. Kriisitilanteen peittelyn paljastuminen lisää kriisin vakavuutta ja aiheuttaa asiakkaissa ja kuluttajissa huolta ja
epäluottamusta.
Kriisi ei katoa viestinnän avulla,
mutta sen avulla voidaan ehkäistä turhia epäluuloja ja huhuja.

pahin tapahtuu, koko organisaatio osaa
toimia niiden mukaan. Yhtenäiset ohjeet kriisien ajan viestinnästä kuuluvat
keskeisenä osana kriisitoimenpiteisiin.
Kriisiviestintäsuunnitelmassa määritellään periaatteet, välineet, sidosryhmät
eli yhteistyökumppanit ja viestinnän
toimenpiteet.
Vesihuoltopoolin vesihuoltolaitoksille laatiman kriisiviestintäohjeen tavoitteena on luoda helppokäyttöinen
ohje viestintään, silloin kun pahin tapahtuu. Tarkoituksena on ollut kuvata
viestinnän vaiheet kriisin ensimmäisestä vihjeestä jälkihoitoon asti. Ohjeessa
on keskitytty konkreettiseen toimintaan. On helppo tunnistaa hetki, jolloin tulisi viestiä. Mutta millaisia keinoja on viestiä henkilökunnalle, miten
valmistautua haastattelutilanteeseen ja
kuinka huolehtia omasta hyvinvoinnista kriisitilanteessa?
Ohjeessa viestintää tarkastellaan kahdeksasta eri näkökulmasta. Kriisiä ennakoivia osioita ovat kriisiviestinnän tehtävien ja tavoitteiden sekä kriisiskenaarioiden määrittely. Lisäksi vesihuoltolaitoksia opastetaan kriisiviestinnän suunnitteluun. Koska kriisi yllättää todennäköisimmin perjantai-iltana, nousee

Kriisin silmässä
Kriisitilanteissa ei useinkaan ole aikaa
kaivella ohjeita ja suunnitelmia tai etsitä
syyllisiä. Silti yhteisten toimintatapojen
määrittely ennen kriisejä helpottaa kriisitilanteessa toimimista. Ohjeiden tulisi olla niin selkeät ja helpot, että kun
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ennakointi avainasemaan. Esimerkiksi
vastuutahojen välinen viestintäketju on
syytä kirjata tarkasti ylös ja tarkistaa sen
toimivuus ihan oikeasti.
Ohjeessa käydään läpi vesihuoltolaitoksen kriisiviestinnän kohderyhmiä ja
annetaan keinoja niiden tavoittamiseen.
Erityistilanteessa tiedon tarve kasvaa ja
tiedotettava on, vaikka kaikkea tilanteesta ei vielä tiedettäisi. Ohjeeseen on
koottu erilaisia viestinnän työkaluja, jotta vesihuoltolaitos tavoittaisi haluamansa tahot mahdollisimman tehokkaasti.
Kriisitilanteen tiedottamista varten
viestinnän vastuuhenkilöt ja toimenpiteet on tärkeä määritellä ennakkoon.
Ohje auttaa hahmottamaan tiedottamisen eri osa-alueita ja mahdollista roolijakoa erityistilanteessa. Ohje myös kannustaa kirjaamaan kaiken ylös. Näin
kriisiviestinnän onnistumista on helpompi arvioida jälkikäteen.

Media on kriisiviestinnässä tärkeä
yhteistyökumppani ja ohjeessa on keskitytty erityisesti toimintaan tiedotusvälineiden kanssa. Toimittaja tulee saada
kiinnostumaan erityistilanteesta mahdollisimman pian. Täytyy kuitenkin
muistaa, että toimittaja ei aja vesihuoltolaitoksen etua, vaan etsii mehevää juttua. Ohjeeseen on kirjattu konkreettisia
neuvoja aina haastattelun mallivastauksista onnistuneen tiedotustilaisuuden
järjestämiseen.
Uutena osa-alueena ohjeeseen on
nostettu työntekijöiden henkinen jaksaminen. Mukaan on koottu vinkkejä
erityistilanteessa toimimisesta sekä johdolle että työntekijöille. Ihmiset reagoivat kriisiin eri tavoin. Tärkeää kuitenkin
olisi, että jokaisella yhteisössä toimivalla
olisi perustiedot kriisin mahdollisesti aiheuttamista psyykkisistä oireista ja valmiudet seurata työtoverin jaksamista.

Ohjeet käytäntöön
Vesihuoltolaitosten kriisiviestintäohjeessa on panostettu esimerkkeihin ja
malleihin. Ohjeessa on mm. malli kriisitapahtumien dokumentointilomakkeesta, pohja yhteystietotaulukolle ja
mallitiedotteita. Tiedotteita on laadittu eri kohderyhmille ja erilaisiin tilanteisiin. Mallien avulla ohjeesta on
pyritty tekemään mahdollisimman
käytännönläheinen.
Jotta uusi kriisiviestintäohje ei jäisi kirjahyllyn täytteeksi, on sen sisältö
tiivistetty mukana kuljetettavaan kriisiviestintäkorttiin. Kortti on viestinnän
muistilista erityistilanteeseen joutuvalle
työntekijälle. Se kokoaa tärkeimmät toimenpiteet ja yhteystiedot, joista osa hädän hetkellä helposti unohtuu.
Uuden asian omaksuu parhaiten
harjoittelemalla. Harjoitus on tärkeässä asemassa myös kriisiviestintäohjeen
käyttöön ottamisessa. Ohjeistus jalkautetaan koulutustilaisuuksissa vuoden
2009 aikana.

Hyvä ja aktiivinen
viestintä on keino
suojautua maineriskeiltä
Kun asukkaat jonottavat vettä ämpärit
käsissään tai vesihuoltolaitokset joutuvat
maksamaan korvauksia aiheuttamastaan
vahingosta, on selvää, että maineella on
merkitystä. Maine perustuu aina hyvään toimintaan ja hyvään viestintään,
molemmat tukevat toisiaan. Positiivisen
maineen rakentamiseen menee vuosia,
mutta sen voi menettää hetkessä.
Yhä selvemmin on havaittavissa, että
ihmiset ja media eivät arvioi kriisiin joutunutta organisaatiota kriisin todellisen
syyn tai sen aiheuttajan perusteella, vaan
kuinka hyvin tai huonosti organisaatio
hoiti itse kriisin. Kriisinviestinnän keskeisenä tavoitteena on välittää avoimesti oikeaa tietoa julkisuuteen ja turvata
näin organisaation toiminnan jatkuminen myös kriisin jälkeen. Samalla ylläpidetään asiakasluottamusta, jota ilman
menestyksestä on turha haaveilla.
Se, miten hyvin kriisitilanteissa viestitään, heijastuu pitkälle tulevaisuuteen.
Kriisit voikin nähdä myös mahdollisuutena. Jos kriisiviestintä ja kriisinhallinta
hoidetaan mallikkaasti, se voi tukea organisaation maineen rakentamista.

20

VESITALOUS 5/2008

Erityistilanteisiin varautuminen

Poikkeusolojen
kenttäkäyttöiset
vedenkäsittelylaitteistot

Raakavedenoton järjestäminen paikallisesta lammesta.
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Kehittyneissä maissa talousveden hankinnasta ja hyvästä laadusta vastaa vesilaitos. Maailmalla
talousveden käsittely juomakelpoiseksi vasta käyttökohteessa eli taloudessa on yleistä (pointof-use). Rahalla ja kohtuullisella vaivalla saa hankittua monenlaisia vedenkäsittelylaitteita eri
mittakaavan tarpeita varten. Laitteistoja löytyy yhden henkilön vesipilleistä aina pienten vesilaitosten
kapasiteettiin saakka. Tampereen teknillisen yliopiston Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio testasi
Suomen Punaisen Ristin kanssa kahden erilaisen kenttälaitteiston käytettävyyttä ja tehokkuutta
suomalaisissa leiriolosuhteissa.

TUULA TUHKANEN
Professori
Tampereen teknillinen yliopisto,
Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio.
E-mail: tuula.tuhkanen@tut.fi

PETRI KESKINEN
ERU-suunnittelija
Suomen Punainen Risti
E-mail: petri.keskinen@redcross.fi

O

ltiinpa Suomessa tai maailmalla, kunnallisesta verkostosta
tuleva vesi on pääsääntöisesti paras vaihtoehto. Kehittyneissäkin
maissa saattaa erityistilanteiden aikana
veden laatu huonontua käyttökelvottomaksi. Niin kauan kun on käytössä
sähköä tai tulentekovälineitä, varmin ja
helppokäyttöisin tapa on keittää juomavesi ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuva vesi. Toistaiseksi Suomessa
tapahtuneiden veden laatuongelmien
tai käyttökatkosten aikana kuntien kapasiteetti on riittänyt myös veden jake-
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Oxfam-tankin kokoaminen kuuluu SPR:n reserviläisten perusvalmiuksiin.

luun säiliöautoista tai pullovetenä.
Haja-asutusalueella ja muualla oman kaivon varassa olevat saattavat kärsiä kaivoveden huonosta laadusta. Pääsääntöisesti vettä, joka aiheuttaa välitöntä terveysvaaraa, ei pitäisi
edes käsitellä, vaan tilanne tulisi estää
tai korjata. Tyypillisimmillään tällaisia
tapauksia ovat ulosteperäisillä jätevesillä tai pintavalumilla saastuneet kaivot.
Jokavuotinen tarkastus ja huolto kuuluvat oman kaivon ihanuuksiin. Vedessä
voi esiintyä myös sameutta, happamuutta, syövyttävyyttä, väriä, makua,

hajua, rautaa, mangaania, nitraattia
(alle 50 mg/l) ja muita ominaisuuksia,
jotka haittaavat veden käyttöä, vaikka varsinainen raja-arvo tai -suositus ei
ylittyisikään. Sallitut talousveden enimmäispitoisuudet ja tietoa veden mahdollisista käsittelymenetelmistä löytyy
esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta.
Kun siirrytään Suomen rajojen ulkopuolelle, turvallisen ja käyttökelpoisen
veden saatavuus ei ole itsestäänselvyys.
Suomen Punaisella Ristillä on runsaasti kokemuksia siitä, miten sairaalaa,

Erityistilanteisiin varautuminen

Seta-laitteisto on kuin vesilaitos pienoiskoossa.

pakolaisleiriä ja henkilökunnan arkea pyöritetään olosuhteissa, joissa veden laadun varaan ei voi laskea mitään.
Katastrofin sattuessa suuret ihmismassat joutuvat lähtemään kodeistaan ja
majoittumaan varsinkin katastrofin alkuvaiheen aikana erittäin puutteellisissa olosuhteissa. Ruokaa, vettä, vessoja
ja suojaa ei ole. Kun akuutein tilanne
on ohi, alkaa parhaassa tapauksessa saapua kansallista ja kansainvälistä apua.
Kun paljon heikkokuntoisia, loukkaantuneita, vanhuksia ja lapsia kerääntyy
yhteen, yleinen hygieniataso romahtaa.
Ulosteperäiset taudinaiheuttajat saastuttavat helposti juomaveden sekä leviävät kosketustartunnan kautta. Myös
muut tarttuvat taudit leviävät ahtaissa ja
likaisissa olosuhteissa.
Elintarvikkeiden, fyysisen suojan,
huopien ja telttojen lisäksi tarvitaan
myös juoma- ja pesuvettä. Panostamalla
elinolosuhteisiin voidaan estää tautien
puhkeaminen ja parantaa yleistä hyvinvointia. Monien tautien estäminen on
paljon helpompaa ja halvempaa kuin niiden hoitaminen. Tutkimusten mukaan
kaikista paras kustannus-hyöty –suhde
saadaan panostamalla vesihuoltoon ja
varsinkin sanitaatioon. Kansainväliset
avustusjärjestöt kuten Oxfam, Care,
saksalainen Technisches Hilfswerk sekä
Kansainvälinen Punainen Risti ovat ottaneet myös vedenhankinnan, -käsittelyn, -varastoinnin ja jakeluun liittyvän
materiaali- ja henkilövalmiuden osaksi
katastrofiapua.
Kun puhutaan kymmenien tuhansien ihmisten tilapäisestä vedentarpeesta, laadusta on pakko tinkiä. Jos tarjolla
on pohjavettä, voi vedensaanti ratketa
helposti. Yleensä alueilla, jossa on runsaasti hyviä vesivaroja, on myös jo ennestään asutusta. Varsinkin poliittisen
tai muun konfliktin aikana eri väestö-
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ryhmien edut törmäävät ja tulokkaita ei
haluta ainakaan pysyvästi jakamaan vettä ja muita resursseja. Ilmastonmuutos
on jo ehkä nyt lisännyt sääolosuhteisiin,
kuivuuteen ja tulviin, liittyviä ympäristöuhkia. Molemmissa tapauksissa vesi
on keskeinen ongelma – sitä ei ole tai
on liikaa. Tulvat pystyvät sekoittamaan
helposti myös kehittyneen yhteiskunnan normaalitoiminnot.
Puolet maailman väestöstä juo jatkuvasti vettä, joka ei täytä edes lievimpiäkään WHO:n laatuvaatimuksia.
Juomavesi otetaan pintavesilähteistä,
joista, järvistä, puroista, kastelukanavista ja rapakoista. Kansainväliset avustusjärjestöt ovat yhtenäistäneet ohjeitaan
poikkeusolojen vesihuollosta ja järjestöjen valmiusvarastoon kuuluu ainakin
erikokoisia Oxfam-vesitankkeja, pumppuja, putkia/letkuja, jakelupisteitä ja säilytysastioita. Väestölle tarkoitettua vettä
kutsutaan massavedeksi, joka pyritään
saostamaan kemiallisesti ja desinfioimaan. Käsittelemätönkin vesi on parempi kuin ei ollenkaan vettä. Kemiallinen
saostus poistaa vedestä sameuden sekä
suurimman osan taudinaiheuttajista. Jos
vesi vielä kloorataan asianmukaisesti, veden pitäisi olla turvallista, vaikkakaan ei
aina erityisen hyvänmakuista.
Sairaalat, klinikat ja ruokintakeskukset tarvitsevat hyvälaatuista vettä,
johon pelkkä kemiallinen saostus ja
klooraus eivät riitä. Maailmalla on saatavilla erilaisia kenttäkäyttöisiä vedenkäsittely-yksikköjä, jotka voivat tehdä
juomakelpoista vettä äärimmäisen huonosta raakavedestä. Yhteistä näille laitteistolle on se, että ne koostuvat monista toisiaan täydentävistä yksikköprosesseista, vaativat sähköä, kemikaaleja,
varaosia ja jatkuvaa huoltoa ja prosessiseurantaa. Laitteistot ovat kalliita,
kömpelöitä kuljettaa, herkkiä kuljetusja käyttövaurioille ja vaativat kokeneen
käyttäjän, jonka on oltava logistiikan,
sähköasennuksen, prosessin säädön ja
ohjauksen, vesikemian ja -analytiikan
tuhattaituri. Vedenkäsittelylaitteiston
pyörittäminen on työlästä ja kärsivällisyyttä kysyvää, mutta ei mahdotonta. Kahden erilaisen vedenkäsittelysysteemin käytettävyyttä ja tehokkuutta testattiin SPR:n kurssikeskuksessa
Nynäsissä. Tulokset johtopäätöksineen
on esitelty seuraavassa kappaleessa.
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ScanWater -yksikön kemikaaliannostuksen optimointi kenttäolosuhteissa.

Kenttäsairaalan vesipiste. Vesi todettiin myöhemmin mikrobiologisesti
juomakelpoiseksi kenttätestien avulla.

Koeolosuhteet ja tulokset
Vedenkäsittelylaitteistojen kolmepäiväinen testaus suoritettiin Nynäsin
kurssikeskuksessa Suomen Punaisen
Ristin reservin harjoituksen yhteydessä. Harjoitusta varten pystytetyn kenttäsairaalan vesijärjestelmä toteutettiin alusta loppuun kenttälaitteistolla.
Raakavesi otettiin paikallisesta lammesta ja käsittely tapahtui kahdella erilaisella kaupallisella laitteistolla. Käsitelty
vesi varastoitiin Oxfam-tankkiin sekä toimitettiin jakeluverkoston avulla

sairaala-alueelle. Testitiimissä oli mukana vesialan ammattilaisia, tekniikan
alan delegaatteja sekä laboratoriohenkilökuntaa. Vesilähteeksi pyrittiin saamaan huonointa tarjolla olevaa pintavettä. Mutaiselta ja rehevältä vaikuttanut lampi osoittautui jatkotutkimuksissa erittäin hyvälaatuiseksi. Ilmeisesti
suurin osa sen vedestä oli peräisin
pohjavesilähteistä.
Testissä käytettävät laitteet olivat espanjalainen Seta-käsittelyvaunu ja Scan
Waterin EmWat 4 000 muunneltava laitteistokokonaisuus. Molemmista

Erityistilanteisiin varautuminen
laitteistoista löytyy lisätietoja lähdeviitteistä. Seta-laitteisto on kuin vesilaitos
pienoiskoossa: kiinteälle alustalle rakennettuun vaunuun kuuluu esiklooraus,
alumiinisulfaattisaostus, lamelliselkeytys, hiekka- ja aktiivihiilisuodatus ja jälkiklooraus. Sekä saostus- että kloorauskemikaalit valmistetaan liuossäiliöihin,
joista annostelu tapahtuu säädettävillä
pumpuilla tarpeen mukaan. Optimointi
tapahtuu sameutta ja jäännösklooripitoisuutta seuraamalla. Klooria syötetään
niin paljon, että vapaata klooria löytyy
vedestä 0,5 mg/l vielä puoli tuntia käsittelyn jälkeen. Yksikön maksimituotto
on noin 4 kuutiota tunnissa, mutta päivittäinen tuotto vaihtelee huoltotarpeen
ja veden varastointi- ja jakelukapasiteetin mukaan. Laitteiston säätö, kemikaalien annostelu ja suodattimien huuhtelu
riippuvat käytettävissä olevan raakaveden laadusta.
Scan Waterin järjestelmä koostuu
puolestaan kemiallisesta saostuksesta,
joka tapahtuu syöttämällä rauta- tai alumiinisuoloja tabletteina yhdessä anionisten tai kationisten polyelektrolyyttien kanssa sekoituspesiin, joista vesi johdettiin vähintään 60 metrin pituiseen
letkuun, jotta kemiallinen saostuminen
ehtisi tapahtua. Sakka kerätään hiekkasuotimeen, jonka huuhtelutarvetta
arvioidaan vastapainetta seuraamalla.
Käsittelyn viimeistelee aktiivihiilisuodatin ja jälkiklooraus. Klooraus tapahtuu käyttämällä 300 gramman patruunoita, joten myöskään kloorin annostuksen hienosäätömahdollisuutta ei ole.
Jos käytettävissä oleva vesi on heikkolaatuista tai sameaa, tarvitaan erillinen
esikäsittely kemiallisesta saostamalla.
Muuten laitteiston hiekkasuodinta joutuu huuhtelemaan jatkuvasti.
Molemmat laitteistot saatiin käyttökuntoon puolen vuorokauden työllä.
ScanWaterin kuljettaminen on helpompaa ja osien nostaminen on mahdollista
käsivoimin. Seta-vaunu on rakennettu
alustalle, jota voidaan vetää auton perässä. Laitteistojen kokoaminen onnistuu yhdeltä kokeneelta teknikolta, mutta apuvoimaa tarvitaan varsinkin laitteistoja kasattaessa. Enemmän aikaa
meni Oxfam-vesisäiliön kokoamiseen
ja varsinkin jakeluverkon pystyttämiseen. Sameuden ja jäännöskloorin seurannan avulla molemmat käsittelylait-

Taulukko 1. Seta ja Scan Water kenttälaitteiston toimintatehokkuus.
pH

Sameus,
NTU

Väri

TOC,
mg/l

Kok.
koliformit,
pmy/100ml

Fekaaliset koliformit,
pmy/100ml

Raakavesi

6,4

1,7

10

3,9

9

16

Seta

6,4

0,6

5

1,1

0

0

ScanWater

6,1

0,7

5

1,7

0

0

-

-

-

-

0

0

Verkosto

teistot saatiin viritettyä oletettuun optimisiinsa. Käsitellyn veden mikrobiologinen laatu varmistui moitteettomaksi
kenttälaboratorion tekemän indikaattoribakteerien viljelyn avulla vielä harjoituksen kuluessa. Tarkemmat vesianalyysit tehtiin jälkikäteen Tampereen teknillisen yliopiston bio- ja ympäristötekniikan laboratoriossa. Tulosten yhteenveto
on esitetty taulukossa 1.
Harjoituksessa käytetty raakavesi
osoittautui ”turhan helpoksi”, koska
siitä puuttui Suomessa pintavesille tyypillinen humus. Toisaalta tällainen vesi
on tyypillistä niille alueille, joissa SPR
toimii. Mikrobien ja orgaanisen aineen
poistotehokkuus olivat hyviä ja rutakon
vedestä saatiin tehtyä STM:n mikrobio-

logiset ja kemialliset laatuvaatimukset
täyttävää talousvettä. Molemmat laitteistot ovat laajalti käytössä ympäri
maailmaa erilaisten avustusjärjestöjen
käytössä. Suomen Punainen Risti käyttää kyseisiä laitteistoja kenttäsairaaloiden vesihuollon turvaamiseen avustusoperaatioiden aikana ja WatSan (Water
and Sanitation) koulutus liittyy SPR:n
reservin koulutukseen.
Lisätietoja laitteista:

ScanWater EmWat Kit: (luettu 12.9.2008). http://
www.scan-water.com/products/purification/
index.htm
Seta (luettu 12.9.2008) http://www.icrc.org/
emergency-items/Volume3/04ERU%20LOG/
285ERUWATSSPEC/285ERUWATSSPEC.htm.

Oletko sopeutumiskykyinen, vaikeissa olosuhteissa
työskentelemään tottunut ammattilainen?
Suomen Punainen Risti lähettää reservistään avustustyöntekijöitä lyhyttai pitkäaikaisiin ohjelmiin ja operaatioihin eri puolille maailmaa. Haemme
projekteihimme vesialan asiantuntijoita ja osaajia, joilla on vähintään
kolmen vuoden työkokemus, 25–55 vuoden ikä ja sujuva englannin kielen
taito. Muu kielitaito, järjestötuntemus sekä projektin hallintataidot sekä
kokemus kouluttamisesta katsotaan eduksi. Voit liittyä reserviin peruskurssin
kautta. Tänä vuonna järjestämme kurssin 19.–25.10. ja ensi vuonna
15.–21.3.2009 sekä 18.–24.10.2009. Hakemus tulisi jättää viimeistään kolme
kuukautta ennen kurssin ajankohtaa. Hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnoista
hyvissä ajoin ennen kurssia. Kurssin hinta on 120 €. Hakemuksen löydät
osoitteesta www.redcross.fi/aidwork ja lisätietoja saat koulutussuunnittelija
Sirpa Mikkolalta (sirpa.mikkola@redcross.fi, 09-1293 278) tai ERU-suunnittelija
Petri Keskiseltä (petri.keskinen@redcross.fi, 03-3142 1414).
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Fosfori- ja typpikuormituksen
muodostuminen Lepsämänjoessa
kevät- ja syystulvatilanteissa
Jatkuvatoiminen veden laadun seuranta tuo uutta ja tarkempaa tietoa peltovaltaisen valumaalueen ravinnekuormituksesta. Merkittävä osa fosforikuormituksesta muodostuu Lepsämänjoessa
hyvin nopeana kuormituspiikkinä tulvan nousuvaiheessa ja suurin osa typpikuormasta tulvan
laskuvaiheessa. Fosforikuorma syntyy pintavalunnan seurauksena, mutta typpikuorma kertyy
myös maaperän läpi suotautumalla ja salaojien kautta. Ravinnekuormituksen dynamiikan tarkempi
tunteminen auttaa kuormituksen vähentämiskeinojen toimivuuden arvioinnissa sekä niiden
tehokkaammassa kohdentamisessa.

P

PASI VALKAMA
FM, tutkija
Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry
E-mail: pasi.valkama@vesiensuojelu.fi

KIRSTI LAHTI
MMT, toiminnanjohtaja
Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

ASKO SÄRKELÄ
MMM, ympäristöasiantuntija
Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry
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urojen ja jokien kuljettamien ravinne- ja kiintoainekuormien arviot perustuvat Suomessa yleensä yksittäisten vesinäytteiden perusteella tehtyihin laskelmiin. Pitoisuuksia on
myös arvioitu virtaaman perusteella.
Kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet eivät
kuitenkaan ole suoraan riippuvaisia absoluuttisesta virtaama-arvosta, vaan pikemminkin virtaamassa tapahtuvasta muutoksesta (Lopez ym. 2000). Virtaaman
ja pitoisuuksien välinen suhde riippuu
myös kuormituksen alkuperästä. Veden
laadun vaihtelu virtavesissä on niin nopeaa, että yksittäisen näytteen perusteella tehty arvio uomassa kulkeutuvan
kiintoaineen tai ravinteiden määrästä on
erittäin epävarmaa. Automaattisten antureiden käyttäminen veden laadun seurannassa on osoittautunut erinomaiseksi
menetelmäksi selvitettäessä veden laadun
nopeaa vaihtelua ja valuma-alueelta pois
huuhtoutuvia kiintoaine- ja ravinnemääriä (Särkelä ym 2006; Valkama ym.
2007a; Valkama ym. 2007b).
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on käyttänyt automaattisia jatkuvatoimisesti veden laatua
seuraavia antureita savisameissa virtavesissä vuodesta 2005 asti. Lepsämänjoen
yläjuoksulla mittauksia on tehty yhtäjaksoisesti vuoden 2006 huhtikuusta alkaen. Tässä artikkelissa esitellään
Lepsämänjoesta saatuja tuloksia vuoden 2007 kevät- ja syystulvan ajalta.
Artikkelissa keskitytään erityisesti fosfori- ja nitraattikuormituksen erilaiseen
muodostumiseen tulvatilanteissa.
Lepsämänjoen valuma-alueen maaperästä merkittävä osa on savea. Valumaalueen pellot sijaitsevat savisen maaperän

alueella ja myös uomasto on syntynyt tai
kaivettu usein juuri hienojen savitasankojen alueelle. Peltojen osuus valuma-alueen
pinta-alasta on 36,5 prosenttia (Kuva 1).

Aineisto ja menetelmät
Mittausjakso ajoittui keväällä ajalle
21.3.–7.5.2007 ja saman vuoden syksyllä
ajalle 28.9.–23.11.2007. Mittausjaksot
käsittivät siis 48 ja 57 päivää.
Lepsämänjoesta mitattiin tunnin välein veden sameutta, sähkönjohtavuutta ja lämpötilaa YSI:n mittausanturilla. Samanaikaisesti nitraattipitoisuutta
ja liukoisen orgaanisen hiilen (DOC)
pitoisuutta mitattiin UV-VIS -spektrometriaan perustuvalla Scanin anturilla (Kuva 2). Anturin mittausspektri on 200–750 nm. Antureihin oli tiedon tallennusta ja siirtoa varten liitetty
GSM-yhteydellä varustettu Luode-dataloggeri. Erillisen paineanturin avulla mitattiin vedenkorkeutta myös tunnin välein. Vedenkorkeustietoa käytettiin yhdessä mittauspaikalle laaditun
purkautumiskäyrän kanssa virtaaman
määrittämiseen.
Tutkimusjaksojen aikana joesta
otettiin yhteensä 20 vesinäytettä, joista määritettiin laboratoriossa anturin
mittaamien muuttujien lisäksi kiintoainepitoisuus (GF/C ja Npc suodattimet), kokonaisfosfori ja -typpi, liukoiset ravinteet, pH ja kemiallinen hapenkulutus. Laboratoriossa mitattuja arvoja
käytettiin antureiden toiminnan seuraamiseen ja mittausdatan kalibrointiin.
Molemmille tutkimusjaksoille laadittiin laboratoriossa mitattujen kokonaisfosforipitoisuuksien ja anturin mittaaman
sameuden välille regressioyhtälöt, joiden

Ravinteet
avulla kokonaisfosforipitoisuus voitiin laskea tunnin välein. Scanin
anturin mittaama nitraattipitoisuus kalibroitiin mittausjakson jälkeen laboratoriossa määritettyjen
nitraattipitoisuuksien perusteella.
Tutkimusjakson aikaiset fosfori- ja
nitraattikuormat laskettiin tunneittain mitattujen pitoisuus- ja virtaamatietojen avulla.

Tulokset ja niiden
tarkastelu
Korrelaatiot

Kuva 1 Lepsämänjoen yläosan valuma-alueen sijainti,
uomasto ja pellot sekä mittausaseman sijainti.

Laboratoriossa määritetyn kokonaisfosforipitoisuuden ja anturin
mittaaman sameuden välillä todettiin erittäin merkitsevä positiivinen korrelaatio. Sameuden ja kokonaisfosforipitoisuuden väliset selitysasteet olivat keväällä 93,3 prosenttia (n=12) ja syksyllä 98,5 prosenttia (n=8). Typpipitoisuuden ei
todettu korreloivan anturin mittaaman sameuden ja sähkönjohtavuuden kanssa.
Syksyllä havaittiin yksi regressiosuoralta poikkeava näytetulos,
jossa kokonaisfosforipitoisuus
oli sameuteen nähden pienempi
kuin muulloin. Kyseinen näyte
otettiin yläjuoksulla tehtyjen kaivuutöiden aiheuttaman sameuspiikin aikana. Poikkeama viittaa
siihen, että kaivamisen seurauksena uomaan joutui kiintoainetta, joka sisälsi vähemmän fosforia
kuin yleensä uomassa kulkeutuva
kiintoaine. Vertailu laboratoriossa tehtyjen eri kiintoaineen suodatusmenetelmien välillä paljasti,
että kiintoaine oli tässä tapauksessa ollut karkeampaa kuin yleensä Lepsämänjoessa. Poikkeava arvo jätettiin pois havaintojoukosta
regressioyhtälöä laadittaessa.
Anturin ja laboratoriossa
tehtyjen mittausten vastaavuus
osoitti antureiden toimineen hyvin tutkimusjaksojen aikana.

Fosfori
Kuva 2 Itävaltalaisvalmisteisen Scanin anturin toiminta
perustuu UV-VIS-spektrometriaan.

Keväällä 2007 tutkimusjakson
alussa kokonaisfosforipitoisuudessa
ja virtaamassa oli havaittavissa selvä
vuorokausirytmi johtuen kylmien

VESITALOUS 5/2008

27

Ravinteet
öiden aiheuttamasta valunnan hidastumisesta (Kuva 3). Sama ilmiö havaittiin
myös Lepsämänjoen sähkönjohtavuudessa ja liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuudessa. Mitä suurempi oli yö- ja päivälämpötilojen välinen ero keväällä yöpakkasten
aikaan, sitä suurempi oli vuorokausivaihtelu myös virtaamassa ja veden laadussa.
Syksyllä vastaavaa vuorokausivaihtelua ei
ollut havaittavissa (Kuva 4).
Tutkimusalueella satoi 24 mm 19. –
20.4.2007 aiheuttaen tulvan. Tuolloin
Lepsämänjoen kokonaisfosforipitoisuus
nousi voimakkaasti virtaaman kasvaessa
ja saavutti huippunsa (798 μg/l) 15 tuntia ennen virtaaman maksimiarvoa.
Syksyn mittausjaksolla virtaaman
maksimi ajoittui marraskuun puoliväliin,
jolloin alueella koettiin 11 peräkkäistä sadepäivää. Suurin vuorokausisadanta jaksolla oli 22 mm. Tuolloin kokonaisfosforipitoisuuden maksimi (416 μg/l) havaittiin 29 tuntia ennen tulvahuippua.
Kuvassa 5 on esitetty virtaaman ja
kokonaisfosforipitoisuuden välinen
hysteresis- silmukka huhtikuun lopun virtaamapiikin ajalta. Hysteresisnimitystä on käytetty yleensä kuvaamaan virtaamahuipun ja kiintoainepitoisuuden maksimin välistä viipymää (Seuna & Vehviläinen 1986).
Kiintoainepitoisuuden huippu voi esiintyä ennen virtaamahuippua tai sen jälkeen riippuen esimerkiksi kiintoaineen
alkuperästä (Lawler ym. 2006).
Kuvan 5 kaltaisesta ilmiöstä käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä kokonaisfosforin positiivinen hysteresis. Vuoden 2005 syksyllä alkaneiden
Lepsämänjoen mittausten aikana kiintoainepitoisuuden ja kokonaisfosforipitoisuuden kohdalla vallitsevana on ollut positiivinen hysteresis. Sen on ajateltu johtuvan tulvan nousuvaiheessa
uoman pohjaan kerääntyneen kiintoaineen liikkeelle lähdöstä (Tikkanen ym.
1985; Zabaleta ym. 2007). Kiintoaine
ja siihen sitoutunut fosfori kerääntyvät
Lepsämänjoen uomaan lähinnä valumaalueen pelloilta pintavalunnan mukana.

Kuva 3 Laskennallinen kokonaisfosforipitoisuus ja virtaama tunnin välein
määritettynä keväällä 2007.

Kuva 4 Laskennallinen kokonaisfosforipitoisuus ja virtaama tunnin välein
määritettynä syksyllä 2007.

Nitraatti
Myös nitraattipitoisuudessa näkyi keväällä virtaaman vuorokausivaihtelusta aiheutunut pitoisuuden vaihtelu (Kuva 6).
Kevät 2007 oli lämmin ja lumen sulaminen tapahtui jo maaliskuun puo-
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Kuva 5 Kokonaisfosforipitoisuuden huipun saavuttaminen
ennen virtaamahuippua johtaa hysteresis-silmukan
kiertymiseen myötäpäivään keväällä 2007.

Ravinteet

Kuva 6 Lepsämänjoen nitraattipitoisuus (mg N/l)
tunnin välein mitattuna keväällä 2007.

Kuva 7 Lepsämänjoen nitraattipitoisuus (mg N/l)
tunnin välein mitattuna syksyllä 2007.

len välin jälkeen. Toukotyöt aloitettiin
Lepsämänjoen valuma-alueella hyvissä
ajoin huhtikuun puolella.
Nitraattipitoisuus ja kokonaisfosforipitoisuus käyttäytyvät huhtikuun lopun tulvatilanteessa eri tavalla. Nitraattipitoisuus laskee hyvin voimakkaasti juuri tulvavaiheen alussa.
Pitoisuuden maksimiarvo (5,4 mg/l)
saavutettiin 25 tuntia myöhemmin kuin
kokonaisfosforipitoisuuden maksimi.
Virtaama oli tällöin jo laskuvaiheessa.
Syksyllä Lepsämänjoen nitraattipitoisuus vaihteli virtaamassa tapahtuvien muutosten yhteydessä (Kuva 7).
Maksimipitoisuus (4,8 mg/l) ajoittui
marraskuun puolivälin sadejakson yhteyteen. Tuolloin nitraattipitoisuuden
maksimiarvo saavutettiin vasta 56 tuntia kokonaisfosforimaksimin jälkeen
virtaaman laskuvaiheessa. Lokakuun
alkupuolen kylmä jakso lopetti eteläisen Suomen termisen kasvukauden.
Nitraattipitoisuuksissa näkyi tällöin
pienten virtaamanmuutosvaiheiden aikaiset suhteellisen suuret nitraattipiikit.
Nitraattipitoisuuden maksimiarvon ja
virtaaman maksimin välinen viive aiheuttavat nitraattipitoisuuden hysteresis- silmukan kiertymiseen vastapäivään (Kuva
8). Ilmiöstä käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä nitraatin negatiivinen hysteresis. Nitraattikuorma muodostuu siis
eri tavalla kuin fosforikuorma. Viive virtaaman ja pitoisuuden välillä viittaa nitraattikuorman tulevan hitaammin uomaan kuin fosforin. Maatalousvaltaisella
valuma-alueella onkin todennäköistä, että nitraatti tulee uomaan salaojien kautta, jolloin veden suotautuminen maakerroksen läpi salaojasyvyyteen ja edelleen salaojia pitkin uomaan aiheuttaa
havaitun viiveen. Pintavalunnan mukana huuhtoutuu vain pieni osa nitraatista
(Tan ym. 2002).

Ravinnekuormat

Kuva 8 Nitraattipitoisuuden huippu saavutettiin keväällä 2007
vasta virtaamahuipun jälkeen. Tämä johtaa hysteresis-silmukan
kiertymiseen vastapäivään.

Taulukkoon 1 on koottu molempien
tutkimusjaksojen aikana kulkeutuneet
ravinnekuormat. Syksyn jakso oli hieman pidempi ja sen keskivirtaama ja sademäärä olivat suurempia kuin keväällä. Kokonaisfosforikuorma oli syksyllä
yli kaksinkertainen verrattuna kevään
tilanteeseen.
Myös nitraattikuorman suuruuteen
syksyllä vaikuttavat kevättä suurempi kes-
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Ravinteet
kivirtaama ja sademäärä. Tutkimusjakson
jatkuminen kasvukauden ulkopuolelle lisää typen huuhtoumia. Tällöin aktiivista nitraattia käyttävää kasvustoa ei tutkimusalueella enää ollut. Maahan jäänyt
lannoitenitraatti ja orgaanisen aineksen
hajoamisen seurauksena vapautuva nitraatti lisäävät huuhtoumia kasvukauden
ulkopuolella (Tan ym. 2002).

Taulukko 1 Kevään ja syksyn ravinnekuormat Lepsämänjoen yläosalla.

Kevät 2007
Syksy 2007

Nitraattikuorma
kg typpeä
3 700
7 000

Fosforikuorma
kg
170
380

Keskivirtaama
l/s
293
513

Sademäärä
mm
46
118

Jakson
pituus
d
48
57

Johtopäätökset
Automaattisten mittausantureiden
käyttö veden laadun seurannassa on
tuonut paljon uutta tietoa pienissä virtavesissä tapahtuvista ravinne- ja kiintoainekulkeutumista. Pitoisuuksien
nopeat vaihtelut on mahdotonta todentaa perinteisellä vesinäytteenotolla.
Jatkuvatoiminen veden laadun seuranta on osoittautunut erinomaiseksi välineeksi tutkittaessa virtavesien kuormituksen lyhyen aikavälin dynamiikkaa ja
tarkennettaessa valuma-alueelta tulevia
kiintoaine- ja ravinnekuormitusmääriä. Automaattisten mittausantureiden
käyttö on lisääntynyt ja lisääntyy tulevaisuudessa paljon eri puolilla Suomea.
Vesistöihin huuhtoutuvien fosfori- ja
typpikuormien vähentäminen vaatii niiden erilaisen luonteen huomioiden erilaisia toimenpiteitä. Fosforikuormituksen
vähentämisessä ensisijaisen tärkeää olisi sitoa kiintoaine ja siihen sitoutunut
fosfori sen lähtöalueelle, pellolle, esimerkiksi suorakylvön avulla. Pelloilta
huuhtoutuvan typpikuorman vähentäminen on vaikeampaa, koska typpi on
pääasiassa liukoisessa muodossa ja siten kuormitus tapahtuu erityisesti salaojien kautta. Typpilannoituksen vähentäminen peltolohkoilla, joilla typpitase on selvästi ylijäämäinen, olisi yksi mahdollinen huuhtouman vähentämiskeino. Nitraatin huuhtoutumiseen
etenkin kasvukauden ulkopuolella vaikuttaa myös edeltävän kasvukauden sademäärä ja sadon määrä. Jos nitraattia
jää maahan kasvukaudella vähäisten sateiden ja huonon sadon takia, sitä on
enemmän huuhtoutumassa kasvukauden ulkopuolella valunnan lisääntyessä. Koska suurin osa nitraatista tulee
salaojavalunnan kautta, maankosteudella on myös merkitystä. Pitkä kuiva
jakso vähentää salaojien kautta tulevaa
valuntaa ja siten nitraatin huuhtoutumista. Nitraattilannoituksen sääte-
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ly kasvukautta edeltävien ja kasvukauden aikaisten olosuhteiden mukaan olisi huuhtoutumisen kannalta järkevää.
Tämä vaatisi kasvuston typpitilan aktiivista seuraamista ja peltolohkotasolla
tapahtuvaa täsmälannoitusta.
Suomessa on viime aikoina keskusteltu voimakkaasti erityisesti maataloudesta tulevan Itämerta kuormittavan ravinnekuorman osuudesta ja
merkityksestä. Automaattimittauksilla
on mahdollisuus tarkentaa kokonaiskuormien määrää, mutta niillä on
myös mahdollista havaita niitä hienovaraisia muutoksia, joita veden laadussa mahdollisesti tapahtuu, kun valuma-alueella tehdään kuormituksen
vähentämistoimia.
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Verkostomateriaalit

Vesijohtoverkostojen
käyttöikää voidaan pidentää
Vesijohtoverkostojen uusimisessa ja kiinteistöjen putkiremonteissa materiaalien valintaperusteet eivät ole yhdentekeviä.
Säädösten mukainen talousvesi
voi olla syövyttävää ja aiheuttaa
riskejä materiaalien kestävyydelle. Asennus- ja käyttöönottovirheet ovat kuitenkin merkittävin
syy talousveden jakelu- ja kiinteistöverkostojen vaurioihin.
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Artikkeli perustuu Vesi-Instituutin
selvityksiin veden laadusta sekä
verkostomateriaalien vaurioista ja
käyttöiästä Suomessa. Selvitysten
perusteella talousveden teknisessä laadussa
ja asentamisen laadussa on parannettavaa
Suomessa.

esihuollon ensisijainen tarkoitus on tuottaa ja toimittaa ihmisten terveyden kannalta hyvälaatuista vettä. Suomessa talousvesi
on yleensä laadultaan hyvää ja talousvesiasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriö 461/2000) vaatimusten ja suositusten mukaista. Säädösten mukainen
talousvesi voi kuitenkin olla syövyttävää ja aiheuttaa riskejä materiaalien kestävyydelle. Verkostomateriaalien käyttöiän tulisi olla mahdollisimman pitkä,
sillä jakelu- ja kiinteistöverkostojen vesijohtojen kansantaloudellinen arvo on
huomattava. Toimivat ja asianmukaisista materiaaleista rakennetut vesijohdot
ja laitteistot eivät heikennä talousveden
laatua sen matkalla vedenkäsittelylaitokselta kuluttajan hanaan. Jakelu- ja
kiinteistöverkostojen olosuhteet, käytännöt ja toimijat poikkeavat toisistaan,
mutta veden laatu on molempia verkostoja yhdistävä tekijä.
Vesi-Instituutissa on tehty talousveden laadusta sekä verkostomateriaalien vaurioista ja käyttöiästä selvitykset,
jotka antavat perustietoa vesijohtoverkostomateriaalien valinnan pohjaksi ja
käyttöiän pidentämiseksi sekä auttavat
arvioimaan talousveden laadun merkitystä materiaalien kestävyydelle. Tämä
tieto on välttämätön EU-säädösten
ja -standardien valmistelutyössä, jotta siinä voidaan ottaa huomioon suomalaiset olosuhteet niin, että säädökset ovat sovellettavissa ongelmitta myös
meillä. Tietoa tarvitaan muun muassa

juomavesidirektiivin uusinnassa ja vesijohtoverkostomateriaalien tulevassa
tuotehyväksyntäjärjestelmässä.

Selvitykset
verkostomateriaalien
vaurioista ja talousveden
laadusta Suomessa
Vesi-Instituutin selvityksessä ”Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa” esiteltiin ja analysoitiin tieteellisiä tutkimustuloksia ja vesihuoltolaitoksilta saatua kokemusperäistä tietoa
vedenjakeluverkostojen ja kiinteistöjen
lämmin- ja kylmävesijohtojen materiaalien vaurioista ja vauriomekanismeista
sekä selvitettiin keinoja pidentää materiaalien käyttöikää.
Vesi-Instituutin tutkimuksessa ”Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä
kuluttajan hanaan vuosina 1999–2007”
selvitettiin suomalaisen talousveden laatua kattavasti kaivoissa, vesiosuuskunnissa sekä pienissä, keskisuurissa ja suurissa vesilaitoksissa. Selvityksessä kuvataan 60 muuttujaa, joista 44 sisältyy
talousvesiasetukseen. Muut muuttujat
ovat keskeisiä muun muassa veden syövyttävyyden arvioinnin kannalta.

Tulokset
Jakelu- ja kiinteistövesijohtojen
vauriot
Nykyisin Suomessa on käytössä useita erilaisia vesijohtomateriaaleja.
Jakeluverkostojen uudisrakentamisessa
käytetään eniten polyeteeni-, PVC- ja
pallografiittirautaputkia. Myös teräsputkia asennetaan. Harmaata valurautaa käytetään muun muassa venttiileissä.
Asennettavat pallografiittirauta- ja teräsputket ovat yleensä sisäpuolelta sementtilaastilla pinnoitettuja. Kiinteistöissä
päämateriaalit ovat kupari, PEX, monikerros- eli komposiittimuovi ja ruostumaton teräs. Messinkiä ja muoveja käytetään liittimissä ja venttiileissä.
Sinkittyä terästä ei ole asennettu enää
1970-luvun jälkeen.

VESITALOUS 5/2008

31

Verkostomateriaalit
Kaikkiin materiaaleihin vaikuttavat
erilaiset ilmiöt verkostoissa ja lopulta materiaalit saavuttavat joko suunnitellun tai sitä lyhyemmän käyttöiän.
Käyttöiän päättymiseen johtavia vaurioita aiheuttavat:
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PEH-putken (250 mm) asennus vesijohtotyömaalla.

KUVA: MARKO MIKKOLA.

Suurin osa vaurioista aiheutuu virheellisestä asennuksesta ja käyttöönotosta.
Verkostossa vaikuttavat kaiken aikaa
materiaalien ja veden väliset erilaiset
vuorovaikutusilmiöt, joista materiaalien vaurioitumiseen vaikuttavat ilmiöt
määritellään tässä vaurioitumisilmiöiksi. Vaurioitumisilmiöiden esiintyminen
ja voimakkuus riippuvat olosuhteista
kuten talousveden tai maaperän aggressiivisuudesta, materiaalin ominaisuuksista sekä asennus- ja käyttöönottovirheistä (Taulukko 1).
Metallisten vesijohtojen vauriot
ovat tyypillisesti erilaisia murtumia tai
piste-/paikallissyöpymiä, jotka johtuvat sähkökemiallisista syöpymismekanismeista ja/tai ylikuormituksesta.
Muoviputkien vauriot voidaan jakaa
hauraaseen ja sitkeään murtumaan,
joista tyypillisesti ensimmäinen aiheutuu materiaalien vanhenemisesta ja aineiden liukenemisesta. Jälkimmäinen
taas aiheutuu ylikuormituksesta.
Sementtilaastin vaurioituessa siitä liukenee aineita ja kiinnipysyvyys sekä
koostumuksen laatu heikkenevät.
Jakeluverkostojen putkissa voimakkaita ulkopuolisia rasituksia aiheuttavat mekaaninen rasitus kuten esimerkiksi liikenne ja maaperässä tapahtuvat
kemialliset, fysikaaliset ja mikrobiologiset ilmiöt, jotka yhdessä vaikuttavat
enemmän materiaalien käyttöikään
kuin verkoston sisäpuoliset ilmiöt.
Kiinteistöissä vesijohtojen ulkopinnan
vaurioituminen on selvästi vähäisempää kuin jakeluverkostoissa, mutta sisäpuoliset olosuhteet ovat haastavat
virtauksen ja paineen suuren vaihtelun sekä lämminvesijohtojen korkeam-

KUVA: MARKO MIKKOLA.

– asennus- ja käyttöönottovirheet
– aggressiiviset olosuhteet (esimerkiksi syövyttävä maaperä)
– teknisen käyttöiän saavuttaminen
– vahingot (esimerkiksi kaivinkoneen rikkoma putki tai putken läpi
naulaaminen)
– virheelliset tuotteet

PEH-putken (63 mm) asennus suuntaporaamalla.

Verkostomateriaalit
Taulukko 1. Materiaalien käyttöikään vaikuttavat olosuhteet ja ilmiöt materiaaliryhmittäin.
Materiaaliryhmä

Vaurioitumisilmiö

Ilmiöiden voimakkuuteen
vaikuttavat olosuhteet

Metallit

Sähkökemiallinen korroosio

- veden laatu

Muovit

Vanheneminen ja aineiden liukeneminen

- maaperän laatu

Sementtipohjaiset materiaalit

Aineiden liukeneminen

Kumit

Vanheneminen ja aineiden liukeneminen

- mekaaniset kuormitukset
- mikrobitoiminta biofilmeissä
- asennus- ja käyttöönottovirheet

Taulukko 2. Teknisesti hyvälaatuisen talousveden suositusarvoja eri lähteissä
sekä niiden toteutuminen vesilaitosten toimittamissa vesissä.
Muuttuja

a
e

Talousvesiasetus 461/2000

Osuus
vesilaitoksista,
joilla asetuksen
suositus toteutuu

Talousvesiasetuksen
soveltamis-opas
461/2000b

SITRA:n
tutkimusc

Vesi-Instituutin
selvitysd

Osuus
vesilaitoksista,
joilla tavoitearvod
toteutuu

pH

6,5–9,5

92 %

> 7,5

> 8,3

≥ 7,5

48 %
(200/418)f

Kloridit, mg/l

< 250
(< 25) a

100 %
(92 %) a

-

< 50

< 100

100 %
(422/424)f

Sulfaatit, mg/l

< 250
(< 150) a

100 %
(100 %) a

-

< 100

< 100

99 %
(404/409)f

Alkaliteetti, mmol/l

-

-

> 0,6

> 0,6

>1

39 %
(51/131)f

Kalsium, mg/l
(Kovuus, mmol/l)

-

-

> 10
(> 0,3)e

-

> 20
(> 0,5)e

58 %
(87/149)f

Hiilidioksidi, mg/l

-

-

-

-

< 15

89 %
(87/98)f

tavoitearvo syöpymisen ehkäisemiseksi, b Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ja Suomen Kuntaliitto 2001, c SITRA 1980, d Kekki ym. 2008,
tavoitearvo kovuutena, f vesilaitosten lukumäärä, joilla tavoitearvod toteutuu/ vesilaitosten kokonaismäärä.

man lämpötilan vuoksi. Nämä olosuhteet edesauttavat aineiden liukenemista, syöpymistä ja mikrobiologista toimintaa.
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Teknisesti hyvälaatuinen vesi
ja sen toteutuminen Suomessa

Kaanaan vesitorni, Pori.

Talousveden laatu vaikuttaa metallisten ja sementtipohjaisten verkostomateriaalien kestävyyteen syöpymisen ja aineiden liukenemisen seurauksena. Veden tekniseen laatuun eli
syövyttävyyteen vaikuttaviin tekijöihin luetaan yleensä pH, alkaliteetti,
kovuus, kloridien ja sulfaattien pitoisuus, sähkönjohtavuus ja hiilidioksidi. Veden teknisten laatumuuttujien
vaikutuksia muovimateriaaleihin ei
ole tutkittu.
Teknisesti hyvälaatuisella vedellä tarkoitetaan tässä vettä, joka soveltuu hyvin kaikille jakelu- ja kiinteistöverkostojen materiaaleille. Vesi-

Instituutin vaurioselvityksessä on
määritetty kaikkien materiaalien kannalta hyvälaatuisen veden suositusarvot (Taulukko 2). Taulukossa 2 on
esitetty lisäksi suositusarvojen toteutuminen vesilaitosten jakamissa vesissä. Näitä veden laadun suositusarvoja
ei voi käyttää materiaalivalinnan perusteena, koska suositusten ulkopuolelle jäävä vesi ei ole kaikissa tilanteissa
syövyttävää.
Vesi-Instituutin selvitys osoitti, että jopa talousvesiasetuksen mukainen
vesi voi aiheuttaa riskejä materiaalien kestävyydelle, koska vesi voi olla
syövyttävää. Yleisimmin syövyttävää
vettä toimittavat pienet ja keskisuuret
pohjavesilaitokset.
Suomessa talousveden pH-arvo on materiaalien kestävyyden kannalta paikoin alhainen.
Talousvesiasetuksen suosituksen
mukaisesti pH-arvon tulisi olla
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Verkostomateriaalit

Sakkakertymää vesijohtoliittimessä.

yli 6,5. Vesilaitoksista 8 prosenttia toimittaa vettä, jonka pH alittaa tämän arvon, ja
kaivovesistä osuus on 30 prosenttia. VesiInstituutin vaurioselvitys osoittaa, että
materiaalien kannalta korkeammat pH-arvot (yli 7,5) ovat suositeltavampia. Tämän
suosituksen mukaista vettä toimittaa noin
puolet vesilaitoksista. Alhaisia pH-arvoja
havaitaan erityisesti pienillä ja keskisuurilla pohjavesilaitoksilla sekä kaivovesissä.
Alkaliteetille esitetyn tavoitearvon
(>1 mmol/l) mukaista vettä toimittaa noin
40 prosenttia vesilaitoksista. Alhaisia alkaliteettiarvoja havaitaan kaikissa vesilaitostyypeissä, suhteellisesti kuitenkin eniten
pienillä vesilaitoksilla ja pintavesilaitoksilla. Alkaliteetin mediaaniarvo erityyppisillä
vesilaitoksilla ja kaivovesissä vaihtelee välillä 0,2 – 1,8 mmol/l.
Suomalaiset talousvedet ovat pehmeitä, paikoin jopa erittäin pehmeitä kovuuden mediaaniarvon vaihdellessa erityyppisillä vesilaitoksilla ja kaivovesissä välillä
0,2 – 0,7 mmol/l. Kovuuden tavoitearvon
(> 0,5 mmol/l) mukaista vettä toimittaa
noin 60 prosenttia vesilaitoksista. Alhaisia
kovuusarvoja havaitaan erityisesti pienillä ja
keskisuurilla pohjavesilaitoksilla.
Lähes kaikkien vesilaitosten toimittama vesi on kloridille ja sulfaatille esitettyjen suositusten mukaista. Vapaan hiilidioksidin tavoitepitoisuuden (< 15 mg/l)
mukaista vettä toimittaa noin 90 prosenttia vesilaitoksista. Tavoitepitoisuus ylittyy
useimmin pohjavesilaitoksilla.

KUVA: MARKO MIKKOLA.

Johtopäätökset

Laadukas talousvesi on yhteistyön tulos.
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Materiaalivaurioselvitys osoittaa, että asennus- ja käyttöönottovirheet ovat merkittävin syy talousveden jakelu- ja kiinteistöverkostojen vaurioihin. Myös veden laatu on
merkittävä materiaalien vaurioihin ja käyttöikään vaikuttava tekijä Suomessa, ja työssä määritettiinkin paras mahdollinen veden
laatu eri materiaalien kestävyyden kannalta. Suomessa on selvä tarve kattavalle ja
julkiselle kiinteistöjen putkimateriaalien
vaurioselvitykselle, jossa kaikkien materiaalien vauriomekanismit kartoitettaisiin.
Metallisten materiaalien vauriomekanismeista tiedetään paljon vaikkakaan ei riittävästi, mutta PEX- ja komposiittimuoviputkien osalta tällaista tutkimustietoa ei ole
käytettävissä. Uusia, ainetta rikkomattomia
kuntotutkimusmenetelmiä tulisi kehittää.
Veden laatuselvitys osoittaa, että suomalainen talousvesi on talousvesiasetuksen

Verkostomateriaalit
suosituksiin ja vaatimuksiin verrattuna korkealuokkaista. Säädösten mukainen vesi saattaa kuitenkin olla syövyttävää ja näin lyhentää verkostomateriaalien käyttöikää. Suomessa ja muissa pohjoismaissa talousvesi on luontaisesti syövyttävämpää kuin Keski- ja
Etelä-Euroopassa.
Talousvesiasetuksen lauseelle ”(vesi)
ei saa aiheuttaa haitallista syöpymistä
tai haitallisten saostumien syntymistä
vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa”
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2000)
tulisi saada selkeä määritelmä, jossa
mainitaan mitattavat muuttujat ja niiden tavoitepitoisuudet. Vesilaitosten
toimittaman veden pH-arvon suositusalarajan nostoa arvosta 6,5 arvoon 7,5 tulisi harkita veden syövyttävyyden vähentämiseksi. Alkaliteetti
ja kovuus tulisi lisätä talousvesiasetukseen kansallisina syövyttävyyteen
liittyvinä suosituksina. Jos vesilaitoksen toimittaman talousveden pH-, alkaliteetti- tai kovuusarvot poikkeavat
suositusarvoista, veden käsittelyä vähemmän aggressiiviseksi on syytä harkita. Mikäli se on mahdotonta, on
syytä pohtia verkostomateriaalin valintaa. Materiaalin käytön rajoittamisen tulee kuitenkin perustua kiistattomaan asiantuntemukseen ja riittävään
tutkimustietoon.
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Vesihuoltosektorin
organisaatiouudistus
Tanskassa
Tanskan kuntasektorilla puhaltavat muutoksen tuulet.
Samaan tapaan kuin Suomessa tavoitteena on selkeyttää
paikallishallinnon rakenteita ja vähentää kuntien lukumäärää.
Muutoksia on luvassa myös vesi- ja viemärilaitosten organisointia
ja taloushallintoa koskevaan lainsäädäntöön. Suomen vesisektorin
kannalta kiinnostavimpiin uudistuksiin kuuluvat yhtiöittäminen,
pakollinen tunnuslukuvertailu sekä taloudellisen
valvontaviranomaisen perustaminen.
EIJA VINNARI
TkT, KTM, ma. yliassistentti
Turun kauppakorkeakoulu
Email: eija.vinnari@tse.fi

S

uomessa on viime aikoina keskusteltu vuonna 2001 voimaan astuneen Vesihuoltolain uudistamistarpeista. Lakiin sisältyvillä vesihuoltolaitosten taloutta koskevilla säännöksillä
pyrittiin muun muassa takaamaan kunnan sisäisten rahavirtojen läpinäkyvyys
sekä varmistamaan vesihuoltolaitosten
edellytykset ikääntyvän infrastruktuurin saneerausinvestointeihin.
Tutkimustulokset viittaisivat kuitenkin siihen, että uudesta lainsäädännöstä
huolimatta vesihuoltolaitoksia on erityisesti isoissa kunnissa käytetty sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen budjetin tasapainottamiseen (Vinnari, 2006; Vinnari
ja Näsi, 2006). Pienemmissä kunnissa
taas joudutaan tukemaan laitoksia verovaroista (Kuntaliitto, 2007).
Ratkaisuiksi ongelmiin on ehdotettu
muun muassa kohtuullista tuottoa ja saneerausinvestointeja koskevien säännösten uudistusta, tunnuslukuvertailua tai
viime kädessä kansallisen valvontaviranomaisen perustamista (Mäkinen, 2005;
Vinnari, 2008). Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä valmisteleekin parhaillaan Vesihuoltolain uudistusta, jonka yhtenä osa-alueena on vesihuoltosektorin liiketoiminta. Uudistusehdotuksen
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Vesihuoltolaitokset
ollessa vielä työn alla on hyvä aika luoda katsaus samanlaisten
kysymysten kanssa painivaan Tanskaan.

Vesihuoltosektori Tanskassa
Tanskan vesihuoltosektorin rakenne on perinteisesti ollut hyvin samanlainen kuin Suomessa. Juomavettä tuottavista 2600
laitoksesta yli 90 prosenttia on käyttäjien omistamia osuuskuntia tai yhdistyksiä ja vajaa 10 prosenttia kunnallisia laitoksia.
Jälkimmäiset kuitenkin tuottavat 60 prosenttia kaikesta käytetystä vedestä. Jätevesilaitosten kohdalla tilanne on hieman erilainen:
1300 jätevesilaitoksesta suurin osa on kunnallisessa omistuksessa
ja 25 suurinta laitosta puhdistaa puolet kaikesta jätevedestä.
Tanskan juomavedenhankinta perustuu 99-prosenttisesti pohjaveteen. Vettä säästävien kalusteiden sekä kohonneiden
hintojen ansiosta vedenkulutus on laskenut lähes viidenneksellä
viimeisen vuosikymmenen ajan. Vuonna 2006 suurimman vedenkäyttäjäryhmän eli kotitalouksien kulutus oli 119 litraa henkeä kohti päivässä. Mittaamaton vedenkulutus on viime vuosina
vakiintunut 6-7 prosenttiin, mikä johtunee osaksi sakonluonteisesta verosta, jonka palveluntuottaja joutuu maksamaan valtiolle
mittaamattoman kulutuksen ylittäessä 10 prosenttia.
Vesi- ja jätevesimaksut Tanskassa muodostuvat käyttömaksujen lisäksi kiinteistä maksuista sekä erilaisista veroista (Kuva 1).
Vesihuoltomaksut ovat 1990-luvun puolivälistä nousseet kolmanneksella, mutta kuluttajien reaaliset vesihuoltomenot ovat
pysyneet vakiotasolla samanaikaisesti vähentyneen vedenkulutuksen ansiosta. Vuonna 2006 tanskalaisperhe maksoi vedestä
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ja jätevedestä keskimäärin 3 700 kruunua (500 euroa). Hintojen vaihteluväli
on kuitenkin laaja: ero kalleimman ja
halvimman kunnan vesihuoltomaksujen
välillä on viime vuosina saattanut olla jopa nelinkertainen.

Uudistusten taustaa
Aivan kuten Suomessa on Tanskassakin
käynnissä laaja kuntauudistus, jonka tavoitteena on muun muassa selkeyttää paikallishallinnon rakenteita sekä vähentää
kuntien lukumäärää. Tässä yhteydessä on
kiinnitetty huomiota myös kunnallisiin
vesihuoltopalveluihin. Tanskan kilpailuvirasto, ympäristöministeriö ja muut viranomaiset ovat viime vuosina laatineet
selvityksiä vesihuoltosektorin toiminnasta ja taloudesta. Raporttien mukaan kunnallisten vesi- ja viemärilaitosten välillä
on huomattavia tehokkuuseroja, mistä
yhtenä merkkinä pidetään juuri asiakasmaksujen huomattavia alueellisia eroja.
Hintaerojen katsotaan johtuvan toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden lisäksi nykyisestä hinnoittelu- ja sääntelyjärjestelmästä. Voiton kerryttäminen pitkällä
aikavälillä on ollut kiellettyä ja laitoksen
kaikki kustannukset on voitu siirtää asiakasmaksuihin, mikä asiantuntijoiden mukaan ei ole luonut kannustimia kustannustehokkaaseen varojenkäyttöön tai järkeviin investointipäätöksiin. Tällä hetkel-

lä vesihuoltolaitosten yhteenlasketun tehostamispotentiaalin on arvioitu olevan
noin 1,6 miljardia kruunua (0,2mrd. euroa) vuodessa sillä oletuksella, että kaikki
laitokset saavuttaisivat saman tason kuin
tämän hetken tehokkaimmat.
Tarvetta kustannusten minimointiin perustellaan paitsi kuluttajien edulla
myös tulevaisuuden haasteilla. Tanskan
ympäristöministeriön laskelmien mukaan EU:n vesipuitedirektiivin vedenlaatuvaatimusten saavuttaminen tulee maksamaan Tanskalle 14 miljardia kruunua
(1,9 mrd. euroa) seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Samanaikaisesti
tarvitaan kipeästi lisäinvestointeja viemäriverkoston saneerausvelan vähentämiseksi. Eräiden arvioiden mukaan jopa
16 prosenttia maan viemäriverkostosta
on pikaisen saneerauksen tarpeessa.
Tanskan vesihuoltosektorin tehokkuusongelmien ratkaisuksi on esitetty
kaupallistamista ja kilpailun lisäämistä moniosaisella rakenne- ja sääntelyuudistuksella, johon sisältyisivät muun
muassa vesihuoltolaitosten yhtiöittäminen, liiketoiminnan viranomaisvalvonta sekä pakollinen vertaisarviointi.

Yhtiöittämisestä
selkeyttä kirjanpitoon
Kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta pidetään tärkeimpänä edellytyksenä tanskalaisten vesihuoltolaitosten

toiminnan tehostamiselle, mutta näihin
tarkoituksiin tämänhetkiset laitosten kirjanpitoa koskevat vaatimukset ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Kuntien ja
laitosten yhteinen kirjanpito on mahdollistanut muun muassa sen, että muita julkisia palveluita on rahoitettu kunnallisen viemärilaitoksen nimiin otetuilla lainoilla. Merkittävän kirjanpidollisen
ongelman on muodostanut myös laitosten käyttöomaisuus, sillä omaisuuserien
sijainnista ja määristä ei ole tarpeeksi tietoja eikä niiden arvon laskemiseen ole ollut yhdenmukaista menettelytapaa.
Uuden vesisektorilakiehdotuksen mukaisesti kaikki kunnallisessa omistuksessa
olevat vesi- ja viemärilaitokset tulisi perustaa kuntaorganisaatiosta erillisiksi osakeyhtiöiksi, joissa noudatettaisiin osakeyhtiöitä koskevaa kirjanpitolainsäädäntöä.
Kunnat jäisivät yhtiöiden pääomistajiksi ja niillä olisi oikeus myydä laitoksensa
myös julkisen sektorin ulkopuolisille toimijoille. Kuntien kiusausta täydentää rahakirstujaan vesiyhtiöiden myynnillä hillittäisiin kuitenkin erillisellä, jo voimassa olevalla lailla, jonka mukaan käyttöomaisuuden myyntitulot otetaan huomioon kunnan valtionosuuksia laskettaessa.
Vesihuoltolaitoksensa myyntitulot suoraan käyttöön ottava kunta menettää 60
prosenttia laskennallisista valtionosuuksistaan, kun taas tuloutuksen pitemmälle
aikavälille jakavan kunnan osuuksista vähennetään 40 prosenttia.

Kuva 1. Veden ja jäteveden hinnan muodostuminen Tanskassa (DANVA, 2007, tekijän muokkaama).
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Viranomaisvalvonta
Suunnitellulla lakiuudistuksella pyritään
tehostamaan vesihuoltosektorin toimintaa myös tasoittamalla kansallisia eroja
veden ja jäteveden kuluttajahinnoissa.
Niitä valvomaan perustettaisiin kansallinen virasto, joka soveltaisi esimerkiksi
Englannin ja Walesin vesisektorilta tuttua hintakattosääntelyä (price cap regulation). Pääpiirteissään hintakattomenettely tarkoittaa, että viranomainen laskee
jokaisen laitoksen tuottamalle vedelle ja
puhdistamalle jätevedelle maksimihinnan, johon sisältyy sekä inflaatiovaraus
että laitokselle asetettu toiminnan tehostamisprosentti. Tanskassa valvonnan piiriin on suunniteltu kuuluvan kaikki vettä tai jätevettä yli 200 000 m3/vuodessa
käsittelevät laitokset. Nämä myös kattaisivat valvontaviranomaisen perustamisja toimintakustannukset.
Kolmas merkittävä uudistus Tanskan
vesihuoltosektorilla koskee tunnuslukuvertailua eli benchmarkingia. Vuonna
1999 käyttöön otettua, tähän asti vapaaehtoista vertailua on toteuttanut
Tanskan suurimpia vesi- ja viemärilaitoksia edustava yhdistys DANVA. Viime
vuonna 250 tunnuslukua kattavaan vertailuun osallistui 78 laitosta, jotka palvelevat 45 prosenttia maan väestöstä.
Jos uusi laki hyväksytään, tunnuslukuvertailuun osallistumisesta tulee pakollista ainakin kaikille liiketaloudellisen
valvonnan piiriin kuuluville laitoksille.
Tähän Tanskan kilpailuviraston toteutettavaksi kaavailtuun vertailuun tosin
valittaisiin vain 5-8 avaintunnuslukua.

Kritiikki lykännyt
toimeenpanoa

vuoden 2009 alusta. Lakiehdotuksen
julkisella kuulemiskierroksella nousi
kuitenkin esiin monia avoimia kysymyksiä ja tarkennuspyyntöjä.
Yksi lakiehdotuksen monisanaisimmista kriitikoista on ollut DANVA, jonka edustajan Jan Egelund Andersenin
mukaan yhdistys pitää sektorin toiminnan tehostamista sinänsä kannatettavana ajatuksena, mutta suhtautuu varauksella kaavailtuun valvontajärjestelmään.
Ensinnäkin vain muutamaan tunnuslukuun perustuva vertailu ei anna tarpeeksi kattavaa kokonaiskuvaa laitosten toiminnasta. Toisekseen DANVA
ei ole vakuuttunut järjestelmän kustannus-hyötysuhteen optimaalisuudesta
kulut maksavien laitosten näkökulmasta. Kolmanneksi yhdistys on arvostellut
myös lakiehdotuksen kuulemiskierroksen menettelyä. Nelisen vuotta kestäneen valmisteluprosessin jälkeen vesisektorin sidosryhmille annettiin vain kolme
viikkoa aikaa tutustua laajaan lakiehdotukseen ja esittää siihen muutoksia.
DANVAa ja muita sidosryhmiä kuultuaan lakiehdotusta käsitellyt kokous
päätti ympäristöministerin johdolla lykätä ehdotuksen esittämistä loppuvuoteen 2008, jolloin uusi lainsäädäntö astuisi voimaan vasta vuoden 2010 alussa.

Päätelmät

luontevalta olettaa, että suomalaisessa
vesihuoltolakiuudistuksessa esitettävät
ratkaisukeinot muistuttavat tanskalaisia ehdotuksia. Tunnuslukuvertailulla
lienee tällä hetkellä positiivisin noste
Suomessa, kun taas liiketoiminnan valvonnasta on esitetty varsin vastakkaisia
mielipiteitä. Tanskalaisehdotuksen saamaan kritiikkiin perehtymisestä saattaisi olla hyötyä myös suomalaisille
päätöksentekijöille.
Kirjoittaja haluaa kiittää Jan Egelund
Andersenia (DANVA) henkilökohtaisesta haastattelusta.
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Kuntatalouden paikkailu vesilaitosten rahoilla, epäyhtenäiset kirjanpitokäytännöt sekä saneerausvelan kertyminen ovat johtaneet tarpeeseen selkeyttää ja yhdenmukaistaa vesihuoltosektorin toimintapuitteita niin Suomessa
kuin Tanskassakin. Näin ollen tuntuisi

Alkuvuodesta 2007 Tanskassa saavutettiin poliittinen konsensus vesisektorin tehostamiseen tähtäävästä laajamittaisesta
sopimuksesta, jonka mukaan edellä kuvatun lainsäädännön piti astua voimaan
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Laatu ja
kilpailutus:
Mahdoton
yhtälökö?
Yksi hankintalakiuudistusten
keskeisimmistä tavoitteista oli
edesauttaa laadukkaiden hankintojen tekemistä, mutta tässä
tavoitteessa on toistaiseksi onnistuttu heikosti. Suurimpana
syynä tähän on monien hankintayksikköjen puutteellinen
tietous koskien hankintasäännösten keskeisintä käytännön
kysymystä: miten kilpailutettaessakin voidaan varmistaa
hankintojen korkea laatu?

V

esihuoltoalan tavarahankintoihin sovelletaan erityisalojen
hankintalain korkeahkoa kynnysarvoa (tällä hetkellä 412 000 euroa),
jonka tulee ylittyä ennen kuin lain normien mukaista kilpailuttamista vaaditaan. Tästä huolimatta, kilpailuttamisen tuomia ongelmia esiintyy paikoittain myös vesihuoltoalalla, koska useat
alalla toimivat hankintayksiköt ovat pakotetut noudattamaan oman kuntansa
hankintasäännöksiä, jotka edellyttävät
lähes yhtä raskaita hankintamenettelyjä
kuin mitä hankintalaeissa määrätään.
Alamme hankintojen ainutlaatuisuus ja tekninen vaativuus huomioiden, on aina syytä kyseenalaistaa sellaisten hallinnollisten järjestelyjen viisaus, jossa vesihuoltoalan hankinnat
tulee kilpailuttaa samoja sääntöjä noudattamalla kuin esimerkiksi toimistotarvikkeiden hankinnat. Joka tapauksessa, kyseisten järjestelyjen olemassaolo
tekee yhä tärkeämmäksi sen, että alan
hankintayksiköillä tulee olla tarvittava
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tietous laadukkaiden hankintojen tekemiseen itsellensä määrättyjen hankintamenettelyjen puitteissa. Sitä tuskin olisi
alamme julkaisussa edes tarpeen erikseen mainita, kuinka keskeistä laatuun
painottaminen on juuri vesihuoltoalalla, jossa ne suurimmat hankinnan kustannukset koituvat hankintayksiköille
hankittujen tuotteiden mahdollisesti
rikkoontuessa.
Hankintalakien perussääntönä on,
että hankintayksiköt määrittelevät itse
hankinnan kriteerit ja heillä on oikeus
päättää ostettavien palveluiden ja tuotteiden sisällöstä sekä laadusta. Täten,
myös hankintalakien edellytysten mukaisesti kilpailutettaessa, on hankintayksikön periaatteessa täysin mahdollista ostaa juuri sellainen tuote joka halutaan, kunhan valittavalta tuotteelta ei
edellytetä tiettyä alkuperää tai valmistusmenetelmää. Erityistä teknistä ominaisuutta voi aina vaatia, ja tätä pitääkin
osata vaatia, mikäli sillä on hankintayksikölle merkitystä.
Hankintalakien mukaisessa kilpailutusprosessissa on kaksi eri vaihetta, jossa hankintayksiköillä on mahdollisuus
vaikuttaa hankinnan laadulliseen sisältöön. Ensimmäinen mahdollisuus on
asettaa tarjouspyynnössä tarjouskilpailuun hyväksyttäville tuotteille ehdottomia teknisiä ja laadullisia vaatimuksia
esimerkiksi edellyttämällä tiettyjen laatunormien ja standardien täyttämistä
ja kilpailuttamalla kyseiset vaatimukset
täyttävät tuotteet pääasiassa hinnan perusteella. Yleisesti tämä onkin hankintaa tehdessä melko hyvä keino peruslaadun varmistamiseksi, ja tämä on myös
se lähestymistapa, jota monet yleistä

JERE NIEMINEN
Lakimies
Oy Lining Ab
E-mail: jere.nieminen@lining.fi

hankintakoulutusta tarjoavat lakimiehet avoimesti suosittelevat.
Ongelmaksi kyseisen menettelyn soveltamisessa vesihuoltoalan tavarahankintoihin muodostuu kuitenkin luotettavien standardien puuttuminen.
Nykyiset ISO-, EN- jne. normit eivät
takaa tuotteiden laadukkaita toiminnallisia ominaisuuksia tai kestävyyttä. Tilanne on pikemmin se, että mitä eksoottisempi on tuotteen alkuperä, sitä komeammat kultareunuksiset
laadunvarmistusdokumentit siitä löytyvät, mutta varsinaisen laadun kanssa
niillä papereilla ei ole mitään tekemistä. Täten, luottaessaan siihen, että tiettyjä normeja ja standardeja vaatimalla
pääsisi karsimaan laadultaan epäilyttävät tuotteet ja tämän jälkeen tekisi jäljelle jääneiden tuotteiden vertailun hintaa painottamalla, ajaa hankintayksikkö
helposti itsensä siihen ikävään tilanteeseen, että se lopulta joutuu tekemään
epämieluisan hankinnan. Se ei ole muille kuin sivustakatsojille hauska tilanne,
kun raskaan kilpailutusprosessin kautta hankittuja tuotteita tampataan suohon, että niitä vaan ei jouduttaisi oikeasti käyttämään.
Suomen kansallisessa vesiohjelmassa
(2008 – 2013) alan yrityksiä kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli EN-

Ajankohtaista
ja ISO- standardien kehittämisessä ja
täytyy vain toivoa, että tähän haasteeseen tartutaan laajalla rintamalla. Tämä
on kuitenkin tulevaisuuden asia ja ainakin vielä tällä hetkellä se ainoa tapa
varmistua vesihuoltoalalla tarjolla olevien tuotteiden laadusta on, että hankintayksikköjen asiantuntijat itse fyysisesti
tutustuvat tuotteisiin ja arvostavat tuotteiden laadun oman asiantuntemuksensa perusteella.
Tilanne on siinä mielessä hyvä, että yllämainittu laadunarviointimenettely on täysin hankintalakien säännösten
mukaan toteutettavissa. Hyvä taktiikka
on esimerkiksi se, että tarjouspyynnössä esitetyissä vertailuperusteissa ilmoitetaan, että hankintayksikön kokoama
asiantuntijaryhmä tutustuu tuotteeseen
ja pisteyttää sen laadun ennalta annettujen arviointiperusteiden mukaisesti.
Ainoa edellytys kyseisen menettelyn sallittavuudelle hankintalakeja silmälläpitäen on se, että laatukriteerit ovat niin
hyvin yksilöidyt, että hankintayksikölle
ei jää täysin rajoittamatonta valinnanvapautta siihen mitä se laadun vertailussa haluaa painottaa. Tämäkään ei ole

ongelma, sillä juuri alan asiantuntijoidenhan tulee itse parhaiten tietää mitkä
laatukriteerit ovat tärkeitä millekin vesialan tuotteelle. Hyvinä esimerkkeinä
voisi mainita seuraavat: mekaaninen lujuus, liitosten pitävyys, tiiviys sekä asennusystävällisyys. Tärkeitä asioita, joita ei
pelkästään laadunvarmistusdokumentteihin tuijottamalla voi arvioida.
Lisäksi tulee muistaa, että laadun arvioinnista on hyötyä ainoastaan niissä
tapauksissa, joissa laadulle on annettu
riittävä painoarvo tarjousvertailussa.
Mikäli hinnan painoarvo nousee selvästi yli 50 prosentin, tulee laadunarvioinnista helposti yhdentekevää, koska hankintayksikkö on joka tapauksessa pakotettu halvimman tuotteen ostamiseen.
Valitettavan paljon vastaan tulee
edelleen tarjouspyyntöjä, jossa hinnalle on määrätty selvästi suurin painoarvo. Osasyyllinen tähän on varmasti se virheellinen käsitys, että laatuun
painottaminen avaisi mahdollisuuden valituksille markkinaoikeuteen.
Hankintamenettelyjen tarkoituksenahan on edesauttaa kokonaistaloudellisten, eli ei pelkästään hinnaltaan halvem-

pien tuotteiden hankkimista ja kuten
yllä on esitetty, antavat hankintalait tähän myös mahdollisuuden.
Toki hankintayksiköillä on oikeus
painottaa hintaa aivan siinä laajuudessa
kun he itse tahtovat ja suuri hinnan painoarvo lienee myös kohdallaan joidenkin perustavaroiden osalla, joissa ei suuria laadullisia eroja esiinny. Kuitenkin,
kun kyse on teknisistä vesihuoltoalan
tuotteista, niin hinnan yliarvostaminen
tuo aina mukanaan vaaran, että taas
suolla tavataan ja tampataan.
Mikäli hinnan liiallisesta painottamisesta hankinnoissa tulee vakiokäytäntö, vaarana on myös se, että alan
toimittajat saattavat alkaa miettiä, josko heidän tuotteensa yksinkertaisesti vain ovat liian laadukkaita ja kalliita tälle vesihuoltoalan mallimaamme
markkinoille. Halvempia tuotteita olisi
aina saatavilla, ja katekin olisi varmasti
parempi. Toimittajat kuitenkin lopulta
haluavat olla ylpeitä tuotteistaan ja yhteistyö on muutenkin mukavampaa silloin kun tuotteet toimivat ja asiakkaat
pysyvät tyytyväisinä. Toivottavasti näin
voidaan toimia jatkossakin!

VEDEN- JA JÄTEVEDENKÄSITTELYLAITTEITA KUNNILLE JA TEOLLISUUDELLE
Tuotteitamme
Välppäysyksiköt:
Hiekanerotus- ja kuivausyksiköt
Lietekaapimet:
Sekoittimet:
Lietteenkuivausyksiköt:
Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt

Ruuvi-, porras- ja lamellivälpät, rumpusiivilät
FW-M ja FW-MIL tyypit sekä vaunukaapimet
Siltalaahat, pyörölaahat, pumppuvaunut, vaunulaahat
Staattiset- ja potkurisekoittimet, vaaka- ja
pystyhämmentimet
Suotonauhat, puristimet, rumputiivistimet,
säkkikuivainyksiköt
Polymeeriyksiköt, kemikaaliliuoksen valmistus- ja
annosteluyksiköt, kemikaalijauhesiilot
Esi- ja jälkipuhdistukseen

HALLINTO JA MARKKINOINTI
Steniuksentie 11 B 25
00320 Helsinki
P.09-44 69 72
F.09-44 69 73

3

Porrasvälppä 5500 m /h (/ kpl)
Toimitus 5 kpl, Kazan

SUUNNITTELU JA VALMISTUS
Laturitie 10
60510 Hyllykallio
P. 06-41 44 580
F. 06-41 44 581
www.fennowater.fi
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Haastattelu

Marketta Virta Uudenmaan
ympäristökeskuksen johtoon
Diplomi-insinööri Marketta Virta on nimitetty Uudenmaan
ympäristökeskuksen johtajaksi heinäkuun alusta alkaen.
Hän on aiemmin toiminut Uudenmaan ympäristökeskuksen
osastopäällikkönä. Viiden vuoden virkakausi on haasteita
täynnä. Ympäristöhallinnon organisaatiouudistus on
käynnistymässä ja ympäristöasiat ovat nousemassa
yhä tärkeämpään rooliin yhteiskunnassa.

T

eknillisestä korkeakoulusta
vuonna 1975 vesihuoltotekniikan diplomi-insinööriksi valmistunut Marketta Virta on työskennellyt koko uransa ympäristöhallinnon palveluksessa. Virran organisaatioita ovat ennen Uudenmaan ympäristökeskusta olleet Helsingin vesipiiri,
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri sekä
ympäristöministeriö.
”Työ on käsittänyt melko laajasti koko ympäristösektorin tehtäviä. Jo
1970-luvulla useimmat nykypäivän
painopistealueet kuten jätehuolto, pohjavedet ja vesiensuojelu olivat tärkeitä puheenaiheita ja tutkimuskohteita,
mutta vasta myöhemmin niiden merkitys kasvoi ja on ryhdytty konkreettisiin tekoihin ympäristön tilan parantamiseksi. Ilmastonmuutos ja Itämeri
ovat uudempia haasteita, jotka ovat laajentaneet tehtäväkenttää entisestään”,
Marketta Virta muistelee.

ALKU- hanke muokkaa
ympäristöhallinnon
organisaatioita
Matti Vanhasen II hallitus linjasi hallitusohjelmassaan aluehallinnon uudistamista. Kesällä 2007 käynnistettiin

hanke uudistamisen toteuttamiseksi ja
nimitettiin hankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmät. Ehdotuksen mukaan nykyisten lääninhallitusten, työvoima- ja
elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien tehtävät organisoidaan uudelleen. Uudistus
on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoteen 2010 mennessä.
”Edellinen suuri organisaatiouudistus tapahtui vuonna 1995, jolloin kaikki ympäristöön liittyvät asiat koottiin
yhteen ja muodostettiin muun muassa alueelliset ympäristökeskukset. On
luonnollista, että hallinto mukautuu
kulloinkin yhteiskunnan muuttuviin
tarpeisiin ja muokkaa rakenteita uusiksi”, Virta sanoo.
Ehdotuksessa valtion aluehallinto koottaisiin kahteen viranomaiseen,
joista käytetään tällä hetkellä työnimiä
Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus (ELLU) ja Aluehallintovirasto
(ALLU). Käytännössä suunnitelmien
toteutuminen tarkoittaisi sitä, että alueelliset ympäristökeskukset siirtyisivät
samaan organisaatioon TE-keskusten ja
tiepiirien kanssa ELLU:un ja ympäristölupien käsittely tapahtuisi ALLU:ssa.

Diplomi-insinööri
Marketta Virta.
”Suuret muutokset tarjoavat aina
sekä haasteita että mahdollisuuksia.
Esimerkiksi tiiviimpi yhteistyö TE-keskusten ja tiepiirien kanssa tulee nähdä
mahdollisuutena viedä ympäristönäkökulmaa voimakkaammin myös maatalous- ja pienyrityssektorille”, Virta
arvioi.

Hyvää kehitystä näköpiirissä
Marketta Virran mukaan Suomessa on
erittäin hyvät edellytykset viedä ympäristön tilaa eteenpäin. Ilmastonmuutos
on noussut tärkeäksi teemaksi poliittisessa keskustelussa ja se otetaan jo vakavasti huomioon päätöksenteossa.
”Ympäristöasioista vastaavat ministerit ovat tehneet määrätietoista työtä
ja saaneet hyviä tuloksia aikaan. Pientä
huolestuneisuutta on kuitenkin ilmassa, sillä ympäristöhallinnon tehtävien määrä on kasvamassa ja resurssit
ovat muutenkin tiukoilla asetettujen
tuottavuustavoitteiden kanssa. Tämä
asia tulisi ottaa huomioon tulevassa
organisaatiouudistuksessa.”

Uutinen
Euroopan vesijärjestön varapresidentiksi
professori Pertti Seuna
Suomi on saanut merkittävän huomionosoituksen. Suomen Vesiyhdistys ry:n johtokunnan jäsen, professori Pertti Seuna on nimitetty Euroopan vesijärjestön (EWA,
European Water Association) varapresidentiksi vuoden 2009 alusta lähtien. EWA (www.ewaonline.de) on puolueeton, ei-kaupallinen, koko vesialan kattava järjestö, joka 25
eurooppalaisen jäsenyhdistyksensä kautta edustaa noin 60 000 vesialan ammattilaista.
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Liikehakemisto
VESIKEMIKAALIT
Ciba Specialty Chemicals Oy

  
 
   
  
Raisionkaari 60
PL 250
FI-21201 Raisio

VESIKEMIKAALIEN
YKKÖNEN

Puh. 020 380 022
customerservice.finland@ciba.com
www.ciba.com

Kemira Oyj
Kemira Water
PL 330, 00101 HELSINKI
Puh. 010 861 211, fax. 010 862 1968
http://www.kemira.com/water
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Liikehakemisto
AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET
putkistoasennukset
ohjattavalla
vaakaporauksella

Putket maahan.
Kaivamatta.
viemärisaneeraukset
VPP SUJUpätkäputkilla
Ympäristöystävällinen vaihtoehto avokaivuulle

Vaakaporauspalvelu VPP Oy
Puhelin (02) 674 3240

www.vppoy.com
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Liikehakemisto
SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

&R
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Kiuru & Rautiainen Oy

Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
Talous- ja organisaatioselvitykset
Taksojen määritysennusteet
Ympäristölupahakemukset

SAVONLINNA
HELSINKI

www.sito.fi

Vesihuollon asiantuntijatoimisto

(015) 510 855
(09) 692 4482

www.kiuru-rautiainen.fi

SITO on suomalainen infran, liikenteen ja
ympäristön suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja
tuottava moniosaaja.
Palvelutarjontamme kattavat vesihuollon
suunnittelun ja selvitykset:
• Vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmat
• Verkosto- ja linjasuunnittelu
• Laitos- ja prosessisuunnittelu
• Pumppaamosuunnittelu
• Haja-asutusalueiden vesihuolto
Espoo – Turku – Tampere – Kuopio – Kouvola – Rovaniemi
Puhelin 020 747 6000

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

Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Flotaatiolaitokset

Sibeliuksenkatu 9 B
Puh. 09-447 161

00250 HELSINKI
Fax 09-445 912

Knowledge taking people further---

Vesi- ja ympäristötutkimuksia
Yrittäjäntie 12
70150 Kuopio
Puh. (017) 279 8600
Fax (017) 279 8601

 Limnologia
 Kalatalous

 Vesikemia
 Hydrobiologia

Yhdyskuntatekniikan ratkaisuja
 Vedenhankinta
 Jätevedenpuhdistamot

 Vedenpuhdistuslaitokset
 Vesihuoltolinjat

www.ramboll.fi
puhelin 020 755 611
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Hitsaajankatu 4 c
00810 Helsinki
puh. 044 091 77 77

info@veela.fi

www.veela.fi

VESIHUOLTOPALVELUA

•vesihuollon projektinhoito
•palveluhankintojen kilpailutus
•ympäristölupapalvelut
•osuuskuntien isännöinti
•osaamistestaus

Vesi- ja ympäristötekniikan
asiantuntemusta ja suunnittelua

#!! !
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Tritonet Oy
Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100
Fax (03) 3141 4140
www.tritonet.fi

VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET
Flotaatiotekniikkaa yli 40 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset
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Kotimaiset, energiaa säästävät
AIRIT™-ilmastimet
MIXIT™-sekoittimet
• Kunnallisen ja teollisen jäteveden käsittelyyn
• Luonnonvesien hapetukseen
Waterixilta kokonaispalveluna järjestelmien
suunnittelu, asennus, huolto, etävalvonta ja
tarvittaessa vuokraus.

WWW.WATERIX.COM
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Liikehakemisto

PINNINKATU 53 B
33100 TAMPERE
www.sk-trade.com

PUH. (03) 35 95 400
FAX (03) 35 95 444

UV-LAITTEET
 JUOMAVEDET
 UIMA-ALTAAT

 JÄTEVEDET
 PROSESSIVEDET

– 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. 042 494 7800, fax 042 494 7801
Email: dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY
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Liikehakemisto
VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

EDULLISET JA LUOTETTAVAT
VENTTIILIT VEDENKÄSITTELYYN

/&*#&&#%)
/ 1)+(&*#&*)
/!*!%"1#&2&*#&*)
/"#()#)
/&1!(!%'**+&*#&*)
/).2#*&&%&*#&*)
/&%)!*'&*#&*)
/). 2&*#&*)
/(!%))#)


&*

KEYFLOW OY
Paalukatu 1
53500 LAPPEENRANTA
Puh. (05) 614 6400, fax (05) 614 6464
info@keyflow.fi

www.keyflow.fi
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- pumppaamot
- uppopumput
- kuiva-asenteiset
pumput

KSB Finland Oy

- venttiilit
- pumppuautomaatio
- käynnissäpito

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

Vesilaitokset, urakoitsijat,
vesiosuuskunnat
ITT Flygt 50 vuotta
Suomessa!
x
x
x
x
x
x
x

Pumput
Sekoittimet

www.flygt.fi

- pumppaamot
- mittauskaivot
- ilmanpoistokaivot
.fi - paineenkorotusasemat
YHDYSKUNTATEKNIIKKA - panospuhdistamot
- muut vesihuoltolaitteet

Paanutie 8, Keuruu p. 020 719 9700

Ilmastimet
Pumppaamot
Myynti
Vuokraus
Huolto

ITT Water & Wastewater Suomi Oy
Mestarintie 8
01730 Vantaa
Puh (09) 849 4111
Fax (09) 852 4910

VENTTIILIT - KARANJATKOT
KAIVOT - PALOPOSTIT - SÄHKÖHITSAUS
VEESEADMED Oy, LAHTI 010–424 4000
Info@veeseadmed.fi
www.veeseadmed.fi
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Abstracts

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

Water supply faces a
challenging future
It has been estimated that one half
of the water used by local authorities in
2030 will be groundwater, one quarter recharged groundwater and one quarter surface water. Water supply faces challenges
posed by regional population movements
as well as by climate change. On the other
hand, continuous improvements in water
supply techniques will create new opportunities for choosing water sources.
OLLI KESKI-SAARI:

Standardised safety
of drinking water
Revision of the directive on drinking water is on the agenda of the EU
Commission this October. The most important change will be making the management of predictable risks compulsory
for water supply plants, most probably
using the water safety plan approach put
forward by the WHO. Nevertheless, for
several years now the food industry has
been developing safety systems for its
products on the basis of the ISO 22000 standard tailored specifically for this purpose. A group of water supply plants in
the Seinäjoki district tested the food industry’s ISO 22000 to see how suitable
a tool it would be for devising a safety
system for drinking water.
MATTI HEIKKINEN:

Modernisation of water supply
networks in anticipation of
exceptional circumstances
The survey of the current state and
need for modernisation of water and sewer networks in Finland commissioned by
the Ministry of Agriculture and Forestry
has been completed. It recommends that
about 1900 km of networks should be rebuilt annually, that is, about twice or three
times as much as is being done today, if
we are to keep the networks in good working order. Maintenance and modernisation guarantee the reliability of water supply by reducing disturbances and leaks in
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water distribution systems. In that sense,
modernisation is part of the preparation
for exceptional circumstances.
PETRI JUUTI AND RIIKKA R AJALA:

Disease from the tap
The trouble at Nokia water supply
plants that began in November 2007 has
sparked interest countrywide. All of a sudden tap water, previously considered so
safe, became a feared and hated spreader
of disease. Nokia’s water-borne epidemic
was significant even on a pan-European
scale. Nevertheless, things were worse in
the town of Watertown in Canada a few
years ago, when a waterborne EHEC outbreak claimed six lives. The last disastrous
outbreak in Finland occurred over 90 years
ago, in Tampere in 1915. Then thousands
of people fell ill with water-borne typhoid
fever and almost 300 of them died.

tural catchment. The bulk of the phosphorus load of the Lepsämänjoki consists
of very rapid concentration peaks at the
onset of high flow events, but the nitrate
concentration reaches its maximum after
the discharge peak. The main source of
the phosphorus load in the catchment is
surface runoff from arable land, but the
bulk of the nitrogen load consists of nitrate loss through tile drainage.
MERJA AHONEN AND TOMI KEKKI:

Extending the operational life
of water distribution systems

TUULA TUHKANEN AND PETRI KESKINEN:

When renewing water distribution
systems and real estate pipes, it is not
unimportant which materials are used.
Household water meeting the standards
may be corrosive, posing a risk to material durability. Nevertheless, the main
causes of damage to distribution and real-estate pipelines are errors during installation and start-up.

Field water treatment units for
exceptional circumstances

EIJA VINNARI:

In developed countries, water supply
plants are responsible for the supply and
quality of household water. Elsewhere, it
is common practice for household water
to be treated at point-of-use to meet the
standards of potable water. With money
and a reasonable amount of effort it is possible to acquire all kinds of water treatment
devices to meet a variety of needs. These
devices cover the range from a one-man
water pipe to the capacity of a small water
plant. Together with the Red Cross, the
Institute of Environmental Engineering
and Biotechnology at Tampere University
of Technology tested two dissimilar field
apparatuses for usability and efficiency
under Finnish field conditions.
PASI VALKAMA,
K IRSTI LAHTI AND A SKO SÄRKELÄ:

Build-up of phosphorus and
nitrogen loads in the river
Lepsämänjoki during spring
and autumn floods
Continuous water-quality monitoring provides better understanding of the
dynamics of nutrient fluxes in an agricul-

Re-organisation of water
supply sector in Denmark
Winds of change are blowing through
Denmark’s local authorities. As in Finland,
the aim is to clarify the structures of local
government and reduce the number of local authorities. Changes are also expected
in the legislation concerning the organisation and financial administration of
water and sewerage plants. For Finland’s
water sector, the most interesting reforms
include outsourcing, compulsory comparison of key figures, and establishing
of a financial control authority.
Other articles:
ARI NEVALAINEN AND ELINA R AUTIO:

All water supply plants to
receive a common set of crisis
communication directions.
HANNU PELTTARI:

Water equals security of supply
TUULA TUHKANEN:

What is it about water that gets
people’s backs up? Twenty ways
to annoy consumers.

Vieraskynä

Mikä vedessä kuohuttaa
– kaksikymmentä tapaa
suututtaa kuluttajat

V

esihuollon ongelmia on perinteisesti ratkaistu tekniikan keinoin – niin sanotuilla kovilla tieteillä.
Käyttäytymistieteet ja kuluttajien näkökulma on ollut vieraampi lähestymistapa. Kun kaikki on hyvin, vesi tulee
ja menee, arkielämäkin sujuu. Katkokset vedenjakelussa tai
muutokset laadussa mullistavat päivittäisiä rutiineja ja johtavat huomattavaan epämukavuuteen, pahimmassa tapauksessa kuluttajien sairastumiseen (jopa kuolemaan?). Suomalaiset
ovat jo vuosikymmeniä voineet luottaa siihen, että kunnallinen vesilaitos hoitaa talouteen veden ja jätevedet pois siististi ja turvallisesti - kohtuullista korvausta vastaan. Tämä perusturvallisuus järkkyy, kun kuluttaja saa leivän sijaan kiven
– juomaveden sijaan jätevettä – mihin tässä maailmassa enää
voi luottaa?
Suomen kielen sanaa ”riski” käytetään puhekielessä hyvin
monessa merkityksessä. Riski mies ei ole mitenkään vaarallinen vaan päinvastoin positiivisessa mielessä aikaansaava henkilö. Edes vakiintuneessa riskinarvioinnin sanastossa sille ei
ole yhtä ainoaa oikeaa määritelmää. Yleisimmin käytössä oleva määritelmä korostaa vaaran todennäköisyyttä ja suuruutta.
Jotkut määritelmistä korostavat riskiin liittyvän psykologisen
komponentin osuutta. Tässä tapauksessa koettu riski on riski
plus raivofaktori, ”Outrage factor”. Riskikommunikaation
uranuurtaja Peter Sandman on listannut noin kaksikymmentä tekijää, jotka vaikuttavat kaikkiin yleisesti kohtaamiimme
uusien asioiden kokemiseen (http://www.psandman.com).
Suurin riskikommunikointia vaikeuttava tekijä on riskin kokemiseen liittyvä yksilökohtainen vaihtelu. Riippuen henkilön taustasta, senhetkisestä tilanteesta ja saamasta informaatiosta, riski voi vaikuttaa pieneltä ja hyväksyttävältä tai toisaalta
täysin sietämättömältä. Sama riski, joka hyväksytään turistimatkalla käyttämällä paikallista vettä, ei olekaan enää hyväksyttävä kotioloissa.
Vapaaehtoisesti olemme valmiita ottamaan huomattavia
riskejä. Esimerkiksi alkoholin juominen tappaa tuhansia suomalaisia vuodessa, mutta viinan ja talousveden juomisen vertaaminen ja pienenkään talousveden käyttöön liittyvän riskin hyväksyminen on poliittisesti äärimmäisen epäkorrektia.
Luonnolliset syyt ovat hyväksyttävämpiä kuin ihmisen aiheuttamat vahingot: rankkasateet ja tulvat voivat pilata juomavesilähteen. Vesitornissa pesivien oravien aiheuttama epidemia
on siedettävämpi kuin että joku kytkee, tahattomastikin, jätevesilinjan talousverkostoon.
Ihmiset käsittelevät tietoa omien ennakkokäsitystensä ja
esitietojen perusteella. Moniin vaaratekijöihin voi tottua –
harva tulee ajatelleeksi miten vaarallista on lähteä tieliikenteeseen. Ja kotiin on moni kuollut. Nitraatti kaivovedessä aiheuttaa ymmärrettävästi riskin pienille vauvoille, mutta aikuiset

saavat nitraattia ruoasta muutenkin paljon.
Hormoninkaltaisille
yhdisteille altistuminen
pelottaa, koska kukaan
ei oikein tunnu tietävän, miten ne tulevat
vaikuttamaan – ja vielä
tuleviin sukupolviin
Ulkomailla ympäristön saastumiseen liittyvät ”Right to Know”
-ryhmät ovat hyvin tavallisia. Erilaisten asukasyhdistysten toiminta on lisääntynyt myös
Suomessa. On hyvin
ymmärrettävää, ettei
kukaan halua vaarantaa
TUULA TUHKANEN
itsensä ja läheistensä
Professori
terveyttä ja viihtyvyytTampereen teknillinen yliopisto
E-mail: tuula.tuhkanen@tut.fi
tä pilaantuneen ympäristön takia. Toisaalta
tämä voi johtaa yhteiskunnallisesti vaikeaan tilanteeseen, koska jonnekin kemikaalivarastot, kaatopaikat, jätevedenpuhdistamot ja vedenottamot
on kuitenkin sijoitettava. Tällistä ilmiötä kutsutaan nimellä
”Not into my Backyard” -syndrooma.
Tiedotusvälineillä on suuri merkitys riskinkommunikaatiossa ja riskien kokemisessa. Median tehtävänä on välittää
uutisia. Sanonta ”no news is good news” on valitettavasti myös käänteinen – se, että kaikki on hyvin, ei ole uutinen. Kiinnostavaan ja myyvään uutiseen tarvitaan onnettomuus, väärinkäytös, skandaali, asiantuntijoiden välinen
oppiriita tai vähintään koskettava tarina ihmiskohtalosta
(Ääriesimerkki – ”Karpolla on asiaa”).
Riskikommunikaatio on viimeisiä vaiheita riskinhallintaan liittyvässä toimenpideketjussa. Kun riskinarviointi on
tehty kaikkine siihen liittyvine epävarmuustarkasteluineen
ja eri sidosryhmien kuulemisineen, ryhdytään toimenpiteisiin. Tämä näkökulma on kirjoitettu sisään uusiin WHO:n
ohjeisiin talousveden laadusta ja sen varmistamisesta uusien riskinhallintamenetelmien avulla (Water Safety Plan,
HACCP). Riskitekijöiden tunnistaminen ja varautuminen
poikkeustilanteisiin on tullut myös vesihuoltoon. Vanha sanonta ”Siperia opettaa” voidaan muuttaa ”Kyllä Nokia opettaa”. Jotkut oppivat lukemalla, jotkut toisten virheistä, mutta
joidenkin pitää kusta sähköpaimeneen.
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Weholite-rumpu
kestää eikä ruostu

oustava ja kestävä Weholite on tarkoitettu
halkaisijaltaan suuriin putkistoihin vaativissa
teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan sovelluksissa.
Weholite Rumpu -putket sopivat tie-, rautatie- ja
katualueiden rummuiksi. Nerokas kierreliitos kestää
vetoa ja nopeuttaa asentamista. Rummut ovat
jatkettavissa lyhyillä jatkokappaleilla. Rakentaminen
on nopeaa ja taloudellista ilman hukkapaloja.
KWH Pipellä on yli 50 vuoden kokemus vaativista
putkistosovelluksista.

J

www.kwhpipe.ﬁ
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