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Vedellä on tärkeä rooli jätteiden hajoamisessa ja stabiloitumisessa. Kaatopaikan prosessien ja
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V

edellä on keskeinen merkitys jätehuollossa. Jätteenkäsittelykeskuksissa tehokasta vesien hallintaa tarvitaan yhtäältä jätteenkäsittelyn
tarpeisiin ja toisaalta ympäristönsuojelun korkean tason turvaamiseksi. Vesi
toimii keskeisenä elementtinä erilaisissa hajoamisreaktioissa, mutta myös
haitta-aineiden levittäjänä ympäristöön.
Jätteet itsessäänkin sisältävät yleensä
merkittävän määrän vettä.
Nykyaikaisissa jätteenkäsittelykeskuksissa materiaalivirtoja hallitaan monenlaisilla toiminnoilla, joista osa on
luonteeltaan varastoivia ja osalla muunnetaan jätelajeja ympäristölle haitattomampaan tai hyödyntämisen kannalta
soveltuvampaan muotoon. Tähän materiaalihallinnan kokonaisuuteen liittyvät keskeisesti jätevesiä ja muita päästövirtoja kokoavat, estävät ja prosessoivat ympäristönsuojelutoimet, joilla torjutaan jätteenkäsittelyn ympäristölle aiheuttamia haittoja. Käsittely- ja hyödyntämistoimintojen monipuolistuessa kaatopaikkasijoituksen rooli on
muuttumassa pääkäsittelytavasta erilaisten prosesseissa syntyvien hyödyntämiseen kelpaamattomien jäännösjakeiden loppusijoittamiseen.
Jätteenkäsittelykeskuksissa syntyviä
ominaisuuksiltaan erilaisia vesiä luokitellaan yleisesti puhtaisiin, laimeisiin ja
väkeviin vesiin. Hulevedet pyritään keräämään ojilla ja viemärein yhteen siten, etteivät ne joudu kosketuksiin jät-

teiden kanssa. Laimeat, esimerkiksi käsittelykentiltä kootut, lievästi likaantuneet vedet voivat edellyttää jonkinasteista käsittelyä ennen niiden johtamista luontoon. Usein riittävät suhteellisen
yksinkertaiset paikalliset käsittelymenetelmät. Väkevien vesien pääasiallinen lähde ovat kaatopaikat, mutta voimakkaammin likaantuneita vesiä voi lisäksi syntyä esimerkiksi biojätteiden,
lietteiden, kuivajätteiden ja nestemäisten jätteiden käsittelyssä sekä sosiaalitiloista. Muodostumispaikasta riippuen
väkevät vedet voivat sisältää runsaasti
muun muassa kiintoainetta, orgaanista
ainesta, ravinteita sekä jonkin verran
metalleja ja mahdollisesti muita haittaaineita. Yleinen käytäntö kaatopaikkavesien käsittelyn ratkaisemisessa on ollut johtaa ne yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille.
Kuntien jätelaitoksille investoinnit jätteenkäsittelykeskuksissa syntyvien jätevesien käsittelyyn ovat ajankohtainen
asia. Kiinnostus omatoimiseen puhdistamiseen on viime vuosina kasvanut,
koska vaatimukset ovat tiukentuneet jätevesien johtamisessa yleiseen viemäriverkkoon ja yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille. Kohonnut vaatimustaso on nostanut eräillä paikkakunnilla
viemärimaksuja ja tehnyt omasta paikallispuhdistamosta myös taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon.
Tämän Vesitalous-lehden teema-artikkelit antavat näkymän jätehuollon

ajankohtaisimpiin vesikysymyksiin. Erikoisasiantuntija Riitta Kettunen tarkastelee veden välttämättömyyttä kaatopaikan jätetäytön prosesseissa ja toisaalta vaatimusta rajoittaa veden pääsyä täyttöön. Toiminta onkin tasapainoilua kahden vastakkaisen vaatimuksen välillä. Tutkija Markku Juvankoski
läpileikkaa kaatopaikan suojausrakenteille asetettuja vaatimuksia ja rakennemateriaalien sertifiointimenettelyä.
Professori Markku Pelkonen puolestaan
pohtii kaatopaikkavesien käsittelytekniikoita ja luotaa niiden kehittämistarpeita. Jussi Rinttilä esittelee saksalaisen
käänteisosmoositekniikan sovittamista
Suomen oloihin käytännössä.
Jätteenkäsittelykeskuksissa korostuu
vesien kokonaishallinnan merkitys, jotta voidaan järkevästi toteuttaa sekä ympäristön suojaaminen haitta-aineilta että vedenhankinta jätteenkäsittelyn ja
ympäristönsuojelun prosesseihin. Kaatopaikkavesien laatua ja määrää muuttavat lähitulevaisuudessa merkittävästi kaatopaikkojen uudet suojausrakenteet, biohajoavan jätteen kaatopaikalle
viennin rajoitukset ja jätteen energiahyödyntämisessä syntyvien tuhkien lisääntyvä loppusijoittaminen.
Jätehuollossa eletään edelleen voimakasta muutoksen aikaa. Alan tutkimus- ja kehitystoiminnassa myös vesiasiat ovat kasvavan mielenkiinnon kohteena.
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KAATOPAIKAT

Kaatopaikan
jätetäytön prosessit ja
veden merkitys

Riitta Kettunen
Erikoisasiantuntija, dosentti, tekn.tri
Tritonet Oy
E-mail: riitta.kettunen@tritonet.fi
Kirjoittaja on tehnyt jäte- ja vesihuoltoon liittyvää tutkimusta ja suunnittelua 15 vuoden
ajan.

K

aatopaikalla jätteiden loppusijoituksen tavoitteena on jätteiden stabilointi ja ympäristövaikutusten
minimointi lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Kemialliset ja mikrobiologiset
prosessit muuntavat ja hajottavat jätettä kaatopaikalla, minkä lisäksi erilaiset
fysikaaliset ilmiöt vaikuttavat aineiden
kulkeutumiseen. Jätetäytön prosessien
tunteminen edesauttaa kaatopaikan
hoitotoimenpiteiden valintaa ja lopettamiseen liittyvien ratkaisujen tekoa
mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.
Useimmilla kaatopaikoilla, jonne on
tuotu orgaanisia jätteitä, mikrobiologiset prosessit (biohajoaminen) vaikuttavat eniten jätteen stabiloitumiseen. Mik-
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Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista edellyttää jätetäyttöön
pääsevän vesimäärän rajoittamista. Toisaalta vedellä on keskeinen rooli jätteiden hajoamisessa ja stabiloitumisessa. Toiminta kaatopaikoilla on tasapainoilua näiden kahden vastakkaisen vaatimuksen välillä. Kaatopaikan prosessien ja vesitaseen tunteminen auttaa päätöksen teossa ja menetelmien valinnassa.

robiologiset prosessit säilyvät tärkeinä
jatkossakin, vaikka tavanomaisen jätteen kaatopaikoille saa sijoittaa vain vähäisessä määrin biohajoavaa jätettä
(Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista nro 861/1997, muutokset 1049/1999,
552/2001, 13/2002).
Vedellä on keskeinen merkitys jätetäytön kemiallisissa ja mikrobiologisissa prosesseissa, koska suuri osa reaktioista tapahtuu vedessä tai veden välityksellä. Tämän lisäksi vesi on merkittävä aineiden kuljettaja jätetäytön sisällä
ja jätetäytöstä ulos. Toisaalta Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista edellyttää, että jätetäyttöön pääsevää vesimäärää rajoitetaan ja että ulkopuolelle

johdettavien kaatopaikkavesien määrä
ja kuormitus ovat mahdollisimman pieniä. Toiminta kaatopaikoilla on siten tasapainoilua näiden kahden vastakkaisen vaatimuksen välillä.

Jätetäytön vesitase
Jätetäytön vesitase voidaan pelkistetysti
esittää seuraavalla kaavalla:
Jätetäyttöön tuleva vesimäärä
– jätetäytöstä poistuva vesimäärä
± varaston muutos = 0.
Jätetäyttöön tulevan veden määrä
riippuu sadannasta ja maanpinnalta tapahtuvasta kokonaishaihdunnasta, jätetäyttöön sijoitettavien jätteiden vesi-
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pitoisuudesta ja jätetäytön peittämisestä sekä lopullisen pintarakenteen vedenläpäisevyydestä. Vanhoilla, huonosti pohjaeristetyillä kaatopaikoilla
myös pinta- ja pohjavesiä voi päästä jätetäyttöön.
Jätetäytöllä on tietty vedenpidätys- ja
varastointikyky, joka riippuu jätteiden
laadusta ja jätteiden koneellisesta tiivistämisestä sekä painovoimasta johtuvasta jätetäytön tiivistymisestä aikaa myöten. Jätteiden laatu ja tiivistäminen /
tiivistyminen vaikuttavat myös jätetäytön huokoisuuteen ja veden kulkeutumiseen.
Ylimääräinen vesi, jota jätetäyttö ei
pysty pidättämään, poistuu jätetäytöstä kaatopaikkavetenä. Se koostuu pääasiassa jätteen mukana tulevasta vedestä ja jätteen läpi suotautuneesta, likaantuneesta sadevedestä. Lisäksi osa
vedestä poistuu vesihöyrynä jätteiden
hajoamisessa muodostuvan biokaasun
mukana.

Vettä tarvitaan biohajoamisessa
Kaatopaikalla jätteen mukana tulleet ja
ympäristöstä rikastuneet mikro-organismit hajottavat jätteen orgaanista ainesta ja stabiloivat jätteen vuosien kuluessa. Mikrobiologiset prosessit ovat
pääasiassa anaerobisia (hapettomia),
koska jätetäytössä mikro-organismit kuluttavat nopeasti käytettävissä olevan
hapen loppuun. Prosessit riippuvat
muun muassa jätteen koostumuksesta
ja ympäristötekijöistä kuten lämpötilasta, pH:sta ja vesipitoisuudesta.
Orgaanisen aineen anaerobisen hajoamisprosessin keskeiset vaiheet ovat
hydrolyysi, fermentaatio ja anaerobinen
hapetus sekä metanogeneesi (kuva 1).
Ensimmäisessä vaiheessa eli hydrolyysissä kiinteässä muodossa olevasta orgaanisesta aineesta liuotetaan veteen
erilaisia orgaanisia yhdisteitä. Hydrolyysi on tärkeä osa hajoamisprosessia,
koska valtaosa mikro-organismeista
pystyy käyttämään ravintonaan vain
liukoisessa muodossa olevia aineita.
Käytännössä on havaittu, että jätteiden
hajoamisen käynnistymiseksi ja hajoamisen etenemiseksi tulisi vesipitoisuuden olla vähintään 20–30 %. Ilman vettä jätteet eivät juuri hajoa, mikä on havaittu esimerkiksi Yhdysvaltojen länsi-

Kuva 1. Orgaanisen aineen anaerobisen hajoamisprosessin keskeiset vaiheet sekä
väli- ja lopputuotteet.

ja eteläosien kuivilla alueilla.
Jätteiden hajoaminen nopeutuu selvästi vesipitoisuuden kasvaessa. Laboratoriokokeissa, joissa jätettä ei juuri ole
tiivistetty, jätteiden hajoamisnopeus on
kasvanut kolminkertaiseksi vesipitoisuuden noustessa 30:stä 55 %:iin. On esitetty, että optimaalista anaerobista hajoamista ajatellen vesipitoisuuden tulisi
olla vähintään 50 %. Vesipitoisuus ei saisi kuitenkaan olla liian suuri (>75 %),
sillä se voi kiihdyttää hajoamisen välituotteiden (happojen) muodostumista
ja johtaa pH:n laskuun, mistä seuraa jätteiden stabiloitumisen keskeytyminen.

Vesi toimii kuljettajana ja
väliaineena
Useat fysikaaliset voimat ja kemialliset
prosessit vaikuttavat yhdessä ja erikseen aineiden muuntumiseen ja kulkeutumiseen jätetäytössä ja jätetäytöstä ulos. Vesi toimii kuljettajana ja väliaineena osallistuen itsekin osaan prosesseista. Myös fysikaalis-kemialliset
prosessit riippuvat lämpötilasta, pH:sta
ja muista ympäristötekijöistä.
Gravitaation vaikutuksesta vesi ja sen

mukana partikkelimaiset ja liuenneet
aineet pyrkivät suotautumaan jätetäytössä alaspäin. Toisaalta aineiden pitoisuuserot eri puolilla systeemiä pyrkivät tasoittumaan molekyylien satunnaisen liikkeen johdosta (diffuusio), virtauksen aiheuttaman molekyylien hajaantumisen johdosta (dispersio) ja
esim. paine-erosta johtuvan virtaussuunnassa tapahtuvan molekyylien
kulkeutumisen ja sekoittumisen johdosta (advektio). Lisäksi vedellä on tietty ominaisuus (viskositeetti) vastustaa
aineiden kulkeutumista.
Jätetäytössä olevat kappaleet ja partikkelit estävät mekaanisesti toisten partikkeleiden kulkeutumista veden mukana (suodattuminen ja siivilöityminen). Jätetäytön tiiviys ja muodostuvat
virtauskanavat vaikuttavat nestemäisten ja kaasumaisten aineiden kulkeutumiseen.
Tietyillä aineilla on taipumus pidättyä/väkevöityä väliaineen pinnalle (adsorbtio) tai sisään (absorptio). Pidättymistä tapahtuu kaasu – neste (vesi) ja
neste – kiinteä aine rajapinnoilla. Adsorboituvia aineita ovat muun muassa
tietyt metallit ja hydrofobiset (vettä hyl-
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Kuva 2.
Jätetäytöstä
poistuva
kaatopaikkavesi
määrä
(m3/kaatopaikk
a-m2/vuosi)
taulukossa 1
kuvatussa
esimerkissä, kun
jätetäyttöön
sijoitetaan
kuivaa tai
kosteaa jätettä.
Kuvassa on
vertailun vuoksi
esitetty myös
vuotuinen
sademäärä.

kivät) orgaaniset kemikaalit. Jätetäytössä adsorboivia (pidättäviä) aineita
ovat muun muassa humus, savi ja metallikarbonaatit.
Useat jätetäytön kemiallisista prosesseista liittyvät aineiden esiintymiseen
eri olomuodoissa. Kukin aine on yleensä kaasu–neste -tasapainossa (haihtuminen ja tiivistyminen), neste–kiinteä aine
-tasapainossa (liukeneminen ja saostuminen) ja happo–emäs -tasapainossa
muiden muotojen kanssa. Esimerkiksi
jätetäytössä hiilidioksidi (CO2) esiintyy
vedessä liuenneena hiilihappo-, bikarbonaatti- (HCO3-) ja karbonaattimuodoissa (CO32-) pH:sta riippuen. Hiilidioksidikaasu on lisäksi tasapainossa
veteen liuenneen ja kaasutilassa olevan
pitoisuuden välillä. Vedessä liuenneena ollessaan hiilidioksidi voi myös saostua esim. kalsiumin kanssa (CaCO3).
Käytännössä todellista tasapainotilaa ei
saavuteta, koska jätetäytön läpi suotautuu vettä jatkuvasti ja koska kaasut
pyrkivät karkaamaan ilmakehään esim.
paine- ja lämpötilaeroista johtuen.
Jotkut yhdisteistä ovat helposti liukenevia (esim. ruokasuola NaCl, etikkahappo) ja kulkeutuvat jätetäytössä
helposti veden mukana. Niukkaliukoiset yhdisteet (esim. ferrosulfidi FeS, öljyt) pidättyvät mieluummin jätetäyttöön. Metallit voivat saostua jätetäytössä tiettyjen anionien kanssa ja muuttua
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siten niukkaliukoisiksi. Hapettomissa
olosuhteissa tärkeimpiä anioneja ovat
sulfidit (S2-) ja karbonaatit (CO32-). Useiden metallien saostuminen sulfideina
ja karbonaatteina lisääntyy, kun jätetäytön mikrobiologiset prosessit siirtyvät happovaiheesta metaanivaiheeseen
eli kun pH muuttuu happamasta neutraaliksi. Vastaavasti esim. tuhkajätteen
metallien liukoisuus lisääntyy aikaa
myöten, kun riittävä määrä hapanta sadevettä on suotautunut tuhkan läpi eli
kun pH muuttuu emäksisestä neutraaliksi.
Hapetus-pelkistysreaktioilla on myös
merkittävä osuus jätetäytössä, sillä mikro-organismit tuottavat usein tarvitsemansa energian hapetus-pelkistysreaktioiden avulla. Lisäksi jätetäytön hapettomissa olosuhteissa aineet pyrkivät
yleensä pelkistymään esim. ferrirauta
(Fe3+) muuttuu ferromuotoon (Fe2+). Aineet käyttäytyvät (esim. saostuvat tai
ovat toksisia) eri tavalla hapetusasteesta riippuen.

Esimerkki jätetäytön vesitaseesta
Seuraavassa on tarkasteltu laskennallisesti jätetäyttöön tulevaa ja jätetäytöstä
poistuvaa vesimäärää jätteiden läjityksen aikana sekä kaatopaikan lopettamisen jälkeen. Laskelmat on tehty kirjassa Integrated Solid Waste Manage-

ment (Tchoganoglous ym., 1993) esitetyllä menetelmällä taulukossa 1 esitettyjä lähtöoletuksia käyttäen. Lähtöoletukset perustuvat lähdeluettelossa esitettyyn aineistoon sekä Ilmatieteenlaitoksen pitkäaikaisiin (1971–2000) sademäärä- ja haihduntahavaintoihin. Tarkastelussa on mukana kaksi vaihtoehtoa, jossa ensimmäisessä jätetäyttöön läjitetään vähän vettä sisältävää kuivaa
jätettä ja toisessa vettä runsaammin sisältävää kosteaa jätettä. Ilmiöiden ymmärtämiseksi tarkastelun ulkopuolelle
on jätetty mahdolliset vuosittaiset vaihtelut niin jätteen vesipitoisuudessa, sademäärissä kuin haihdunnassa.
Kaatopaikan käyttöaikana kummassakin vaihtoehdossa merkittävä osa jätetäyttöön tulevasta vedestä on peräisin jätteestä (taulukko 1). Jätetäytöstä
poistuva vesimäärä kasvaa ajan kuluessa (vuodet 1–5, kuva 2), kun jätetäytön korkeus kasvaa ja ylemmät kerrokset puristavat painollaan jätteestä
pois sen veden, mikä ylittää jätteen vedenpidätyskyvyn. Koska kostean jätteen mukana tulee enemmän vettä kuin
kuivan jätteen mukana, vettä myös
poistuu enemmän kosteaa jätettä sisältävästä jätetäytöstä kuin kuivaa jätettä
sisältävästä jätetäytöstä.
Jätteiden tuonnin loputtua jätetäytöstä poistuva vesimäärä laskee (vuosi
6, kuva 2) ja eikä muutu tästä merkittä-
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västi, ennen kuin lopulliset pintarakenteet tehdään. Lopulliset pintarakenteet lisäävät painoa jätetäytön päällä, minkä seurauksena jätetäytöstä puristuu taas enemmän vettä ulos (vuosi
8, kuva 2), vaikka pintarakenteen läpi
jätetäyttöön imeytyy vähemmän vettä
kuin alkuvuosina (taulukko 1). Painumisen lakattua jätetäytöstä poistuva ve-

simäärä tasaantuu matalle tasolle (vuosi 9, kuva 2). Tällöin jätetäytöstä kaatopaikkavetenä poistuva vesimäärä on
runsas 90 % jätetäyttöön imeytyvästä
vesimäärästä. Kahden tarkastellun vaihtoehdon välillä ei juuri ole eroa pintarakenteiden rakentamisen jälkeen, koska jätteen vedenpidätyskyvyn ylittävä
osuus vedestä on jo alkuvuosina puris-

tunut pois kummastakin jätetäytöstä.
Yllä laskennallisesti saatu tulos on yhdenmukainen kentällä tehtyjen kaatopaikkavesihavaintojen kanssa. Lisätietoja kaivataan kuitenkin kaatopaikan
todellisista vesitaseista lähtien sadantaja haihduntamittauksista ja jätteen ominaisuuksien määrityksistä.

Johtopäätökset
Taulukko 1. Jätetäytön vesitaselaskelman lähtötiedot.
Esimerkissä käytettyä jätetäytön osaa täytetään kerroksittain 5 vuoden
ajan (vuodet 0–5), minkä jälkeen jätetäytön annetaan painua vuoden
verran (vuosi 6). Jätetäytön lopulliset pintarakenteet tehdään vuonna 7,
minkä jälkeen ne painollaan tiivistävät jätetäyttöä vuonna 8.
Vuosi 9 edustaa tilannetta pintarakenteiden rakentamisen jälkeen,
kun tiivistyminen on enää vähäistä.

Jätemäärä (märkäpaino)
Jätteen läjittämiseen käytetty pinta-ala
Jätteen kuiva-ainepitoisuus (k.a.)
Jätteen vesipitoisuus1)
Jätteen mukana tuleva vesimäärä
Yhden jätekerroksen paksuus
Jätteen tiheys koneellisen tiivistyksen jälkeen
Peittämiseen käytetyn mineraalimaan paksuus
(kunkin jätekerroksen päällä)
Peittämiseen käytetyn maan tiheys
Jätekerrosten lukumäärä
kaatopaikan käyttöaikana
Jätetäytön lopullinen korkeus
ennen pintarakennetta
Lopullisen pintarakenteen paksuus
Pintarakenteen keskimääräinen tiheys
(humuspitoinen kerros ja
mineraaliset kerrokset)

Yksikkö

Kuiva jäte

Kostea jäte

t/vuosi
m2
%
%
% k.a.
m3/m2/vuosi

10000
5300
75
25
33
0,473

10000
5300
60
40
66
0,756

m
kg/m3
m

2,7
700
0,3

2,7
700
0,3

kg/m3
kpl

1500
5

1500
5

m

15

15

m
kg/m3

2
1100

2
1100

Biokaasuntuotto jätteen hajotessa
Kaasun sisältämä vesihöyrymäärä (20°C)

m3/kg/vuosi
kg/m3

0,004
0,018

0,004
0,018

Vuotuinen sademäärä
Sademäärästä imeytyy ennen pintarakenteita
Sademäärästä imeytyy pintarakenteiden
rakentamisen jälkeen

m3/m2/vuosi
%
%

0,6
50
20

0,6
50
20

Jätetäyttöön tuleva vesimäärä
yhteensä käyttöaikana
Jätetäyttöön tuleva vesimäärä yhteensä pintarakenteiden rakentamisen jälkeen

m3/m2/vuosi

0,773

1,056

m3/m2/vuosi

0,120

0,120

1)

Jätteen maksimi vedenpidätyskyky (kenttäkapasiteetti) on 60 % kuiva-aineesta
koneellisen tiivistyksen jälkeen (Tchobanoglous ym., 1993). Vedenpidätyskapasiteetti
pienenee Tchobanoglous ym. (1993) esittämällä tavalla, kun paino jätekerroksen päällä
lisääntyy.

Vesitaselaskelman perusteella näyttää
siltä, että Suomen olosuhteissa jätetäytössä on yleensä riittävästi vettä mikrobiologisten ja kemiallisten prosessien
etenemiseksi ja jätteiden stabiloitumiseksi. Jätetäytöstä poistuu aina ylimääräistä vettä, jos vain osa sadevedestä
imeytyy pintarakenteen läpi jätetäyttöön. Tilanne on toinen, jos pintarakenne tehdään vettä läpäisemättömäksi, jolloin vettä poistuu jonkin verran biokaasun mukana, mutta uutta ei tule tilalle.
Pintarakenteen rakentamisen jälkeen
jätetäytön läpi kulkeva vesimäärä on
pieni käytönaikaiseen verrattuna, mikä
voi heikentää aineiden sekoittumista ja
kulkeutumista sekä hidastaa jätteen stabiloitumista. Tämän vuoksi kaatopaikkavesien kierrättäminen saattaa olla perusteltua joissakin kohteissa. Kierrätettävän vesimäärän tulee kuitenkin olla
kohtuullinen kuten kasvimaan kastelussa, jotta mikrobiologiset prosessit eivät häiriinny ja jotta jätepenkereen kantavuus ei heikkene.
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Kuva 3.
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määrittämiseen
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kaatopaikalla.
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KAATOPAIKAT

Kaatopaikkavesien
käsittely ja tekniikan
kehittämisen tarpeet
Kaatopaikkojen ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan on
viime vuosina kiinnitetty lisääntyvää huomiota mm. kaatopaikkoja koskevien uusien säädösten vuoksi. Vesien hallinta on tärkeä osa tätä kokonaisuutta sisältäen eristysrakenteet, vesitalouden hallinnan laajemmin sekä vesien käsittelyn. Pohdinnan arvoista on, miten nykyiset ja erityisesti lähitulevaisuuden vesien
hallinnan investoinnit suhtautuvat tähän kokonaisuuteen ja mihin suuntaan vesien hallintaa ja käsittelyä pitäisi kehittää.

Markku Pelkonen
Professori
Teknillinen korkeakoulu,
vesihuoltotekniikan laboratorio ja
TKK:n Lahden keskus
E-mail: markku.pelkonen@tkk.fi

K

aatopaikkavesien hallintaan vaikuttavat olennaisesti vesien laatu
ja määrä. Muodostuvan veden laatu riippuu mm. jätemateriaalin koostumuksesta, sen hajoamistilasta ja -olosuhteista, täyttötekniikasta ja –nopeudesta (esimerkiksi 2 vai 4 m vuodessa), pintarakenneratkaisuista ja ilmastollisista olosuhteista. Tarkasteltaessa

esimerkiksi yhdyskuntajätteen loppusijoitusta Suomessa ilmastolliset olosuhteet ovat erilaiset verrattuna KeskiEurooppaan, mikä ilmenee eroina hajoamisolosuhteissa (lämpötila, hajoamisnopeus). Tämä vaikuttaa samalla
muodostuvan veden laatuun ja sen hallintaan. Vastaavasti teollisuudessa muodostuva loppusijoitettava materiaali si-

sältää yleensä vähemmän hajoavaa materiaalia verrattuna yhdyskuntajätteeseen, mikä vaikuttaa veden laatuun ja
käsittelyyn.
Taulukossa 1 on esitetty eräiltä loppusijoitusalueilta käsittelyyn johdettavien vesien laatutietoja. Havaintojen lukumäärä, joista keskiarvot on laskettu,
vaihtelee kohteittain välillä 5–50. Jos ha-

Taulukko 1. Kaatopaikkavesien keskeisimpiä laatusuureita keskiarvoina.
Aika

Ämmässuo
1998–2002
Nurmijärvi
2000–2005
Lahti
2004–2005
Teollisuuden kp 2002–2005
(Paperi- ja sellutehdas)

COD
mg/l

BOD
mg/l

kok-N
mg/l

NH4-N
mg/l

kok-P
mg/l

pH

johtokyky
mS/m

TOC
mg/l

AOX
ug/l

BOD/COD

1190
553
483
794

270
144
164
112

367
145
141
30–60

339
127
130

3,8
1,9
2,2
3,3

7,6
7,7
7,4
8,4

646
394
393
1072

485

589

216

183

0,23
0,26
0,34
0,14
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vaintoja on ollut vähemmän, on esitetty suuruusluokka. Tyypillisesti suurin
vaihtelu on BOD:ssa, jossa keskihajonta voi olla 70–80 % keskiarvosta. COD:n,
pH:n ja johtokyvyn vaihtelu on vähäisempää. Vaihtelu johtuu toisaalta lämpötilan vaikutuksesta, kesällä BOD -pitoisuudet ovat alhaisempia kuin talvella, mutta toisaalta vesimäärien vaihtelusta, kun suuremman virtaaman aikana vedet ovat laimeampia. Teollisuuden
kaatopaikan veden ominaisuuksia kuvaavat korkeampi pH ja johtokyky sekä alhaisempi typpipitoisuus ja
BOD/COD-suhde kuin yhdyskuntajätteen loppusijoituksessa. Lisäksi tärkeä
laatusuure on veden lämpötila, joka voi
kesäaikaan olla 15–23 °C ja talvella 2–10

Kuva 1.
Tärkeimmät
kaatopaikkavesien käsittelymenetelmät
(Ehrig ja Hagedorn
1998).
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°C taulukon 1 esimerkkitapauksissa
mm. laitoskoosta riippuen.
Veden määrään vaikuttaa olennaisesti
pintarakenteet. Tarkasteltaessa täyttötoiminnassa olevia alueita, muodostuvan kaatopaikkaveden määrä on tyypillisesti 40–55 % sadannasta vuositasolla. Jos pintarakenteet on asennettu,
veden määrä on 5–30 % sadannasta riippuen pintarakenteesta. Lisäksi käsittelyyn johdettaviin vesiin kuuluu usein
mm. kompostointialueiden ja -laitosten
vesiä sekä liikennealueiden vesiä, jotka
paitsi kasvattavat kokonaisvesimääriä
myös vaikuttavat veden laatuun. Vesimäärien vaihtelu on merkittävää, sillä
esimerkiksi lumen sulamisen aikainen
yhden kuukauden vesimäärä voi olla

25 % koko vuoden vesimäärästä. On
selvää, että tarvitaan tasausallastilavuutta tasaamaan käsittelyyn johdettavan veden virtaamaa keskimääräistä
suurempien ja pienempien virtaamien
varalle.

Käsittelyvaatimukset ja
-menetelmät
Veden laatu ja määrä asettavat lähtökohdan vesien hallinnalle. Arvioitaessa eri hallintavaihtoehtojen tehokkuutta ja kustannuksia, on vesien laatu ja määrä sekä niiden vaihtelu tunnettava riittävän tarkasti. Nämä ovat
aina tapauskohtaisia, ja niiden määrittäminen edellyttää suunnitelmallista
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seurantaohjelmaa. Esimerkkejä on tapauksista, joissa vesien käsittelylaitoksen tarjouspyyntö on esitetty tilanteessa, jossa laitoksen virtaama on ollut lähes tuntematon. Virtaama olisi
tunnettava tai arvioitava riittävän tarkasti kuukausitasolla. Muutoin investoinnista aiheutuu helposti tarpeettomia lisäkustannuksia ylimitoituksen
tai toimimattoman prosessin vuoksi.
Kun suunnitellaan kokonaan uutta järjestelmää, jolloin seurantatietoa ei ole
mahdollista saada, voidaan soveltuvin
osin käyttää edustavan referenssin tietoja.
Käsittelylle asetettavat vaatimukset
määräytyvät yleensä ympäristöluvassa. Ensimmäinen kaatopaikkavesien käsittelyvaatimus Suomessa on annettu
Nurmijärven laitokselle v. 2000, jonka
jälkeen niitä on annettu vaihtelevan tasoisina muuallekin. Jo aikaisemmin 90
-luvulla on ehdotettu valtakunnallisten
käsittelyvaatimusten linjaamista, mutta asia ei ole edennyt. Ulkomailla tällaiset vaatimukset ovat yleisiä (esim.
Pelkonen 2002). Menemättä em. viitteessä mainittuihin vaatimuksiin tarkemmin, käsittelyn vaatimukset kohdistuvat yleisesti seuraaviin komponentteihin: orgaaninen aine (COD,
BOD), ravinteet (typen fraktiot, fosfori), raskasmetallit ja orgaaniset haittaaineet (AOX, PAH, fenolit, tms.). Suomessa annetuissa vaatimuksissa on
yleensä mm. BOD, COD, NH4-N, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori sekä pitoisuusraja-arvoina että poistotehokkuuksina.
Vesien käsittelytavan valintaan vaikuttaa päästöjen vähentäminen ja sen
elinkaari kokonaisuudessaan. Vesien
hallinnan tulisi palvella tätä kokonaisuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Kaatopaikan pitkällä elinkaarella on
tärkeä merkitys, voivathan veden mukana poistuvat haitta-aineet vaatia vesien käsittelyä 50–200 vuotta, ellei jätteen hajoamiseen ja päästöjen poistumiseen aktiivisesti puututa. Eri tutkimuksien kohteena onkin ollut jätteen
stabiloitumisen nopeuttaminen ja samalla riskipotentiaalin pienentäminen
sekä jälkihoidon tarpeen vähentäminen. Vesien käsittelylaitosinvestointi
tulisi sovittaa ajallisesti tähän kokonaisuuteen niin, että ko. investoinnin

avulla voidaan huolehtia merkittävimmästä osasta vesifaasin päästöistä
ja 20–30 vuoden kuluttua voidaan
siirtyä kevyempiin käsittelymenetelmiin. Esimerkiksi typpipäästöjen vähentäminen jätetäytöstä edellyttää pitkälle vietyä stabilointia, muutoin typpipäästöt ja niiden poistamistarve voivat jatkua yli 100 vuotta (Pelkonen
2001).
Kun tarkastellaan käsittelymenetelmien soveltamista esimerkiksi Saksassa, jossa vaatimukset ovat olleet voimassa jo yli 15 vuotta (vuodesta 1989,
ja joita on tarkennettu 1996), voidaan
ne esittää kuvan 1 mukaisesti. Vallitsevana menetelmänä on biologinen käsittely, johon on yhdistetty täydentäviä
menetelmiä käsittelyvaatimuksien saavuttamiseksi. Biologisen käsittelyn
avulla voidaan tehokkaasti poistaa orgaaninen aines (BOD, osin COD), fosfori (jota joudutaan mahdollisesti hieman lisäämään ravinnesuhteiden tasapainottamiseksi) sekä typen eri komponentit. Biologisessa käsittelyssä poistuvat yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen vesistä myös raskasmetallit sekä
biologisesti hajoavat orgaaniset haittaaineet. Täydentäviä menetelmiä tarvitaan lähinnä konsentroituneiden kaatopaikkavesien biologisesti hajoamattoman COD:n ja orgaanisten haittaaineiden poistoon (AOX). Täydentäviä
menetelmiä ovat mm. aktiivihiilisuodatus tai kalvoerotukseen perustuvat
prosessit. Mahdollinen reitti on myös
hapetus ja biologinen jälkikäsittely. Viime vuosina suuntaus on ollut biologisen ja kalvoprosessin yhdistelmään,

vieläpä samaan kokonaisuuteen kalvobioprosessiksi. Pelkkää kalvotekniikkaa on sovellettu aikaisemmin jossain määrin, mikä tarkoittaa esikäsittelyä ja käänteisosmoosia. Saksassa
melko tiukat käsittelyvaatimukset edellyttävät kaatopaikkavesien esikäsittelyä edellä mainituin tavoin, vaikka vedet johdettaisiin yleiseen viemäriverkkoon. Suomessa viemäriverkkoon johtaminen on yleisin hallintatapa, eikä
esikäsittelyä ole vaadittu ainakaan toistaiseksi. Tarkemmat haitta-aineiden raja-arvot on määritelty viemäriverkon
liittymissopimuksessa. Esikäsittelyn
avulla voidaan vaikuttaa mm. jätevesimaksuihin.
Eri maissa on eri käsittelymenetelmien soveltamiseen vaikuttaneet paitsi
käsittelyvaatimukset myös paikalliset
tekijät ja perinteetkin. Esimerkiksi Ruotsissa vallitsevana käsittelymenetelmänä on ollut johtaminen viemäriverkkoon, ja paikalliset käsittelysovellutukset ovat yhdyskuntajätteen loppusijoitukseen liittyen olleet lähinnä luonnonmukaisia menetelmiä soveltavia.
Tuhkakaatopaikkojen osalta on sovellettu kemiallista käsittelyä raskasmetallien poistoon.
Englannissa on sovellettu lähes pelkästään biologista käsittelyä BOD:n ja
typen poistoon.

Tilanne Suomessa
kehittämisen kannalta
Uusien kaatopaikkamääräysten ja ympäristölupien myötä jatkossa edellytetään tehokkaampaa vesien käsittelyä
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kuin tähän asti, mikä johtaa mm. lisääntyviin vesienkäsittelylaitosten investointeihin. Näille voidaan asettaa
mm. seuraavia tavoitteita tai kriteerejä:
kustannustehokkuus, haitta-aineiden
poistotehokkuus, joustavuus ja ympäristövaikutusten minimointi lyhyellä ja
pitkällä aikavälillä. Yhdistämällä edellä mainittuja voidaan esittää käyttökelpoinen typenpoistotehokkuuden kriteeri kustannuksena poistettua typpikiloa kohden. Vesien käsittelyn tavoitteena voi olla lisäksi myös tekniseen
käyttöön soveltuvan veden tuottaminen.
Kun tarkastellaan taulukossa 1 mainittuja yhdyskuntajätteen kaatopaikkavesiä, veden BOD/COD-suhde osoittaa, että biologisesti hajoavaa orgaanista ainetta on jäljellä ja jätetäytössä tapahtuva biologisesti hajoavan orgaanisen aineen poistuminen on osittaista.
Teollisuuden kaatopaikkavedessä suhde on pienempi.
Biologisesta käsittelystä orgaanisen
aineen ja typen poistossa on saatu positiivisia kokemuksia Nurmijärven tapauksessa (Kotro ja Pelkonen 2000).
BOD:n poistossa päästään yli 95 % vähenemiin ja alle 20 mg/l jäännöspitoisuuteen. Typen poiston tehokkuuteen
vaikuttaa olennaisesti typen ja BOD:n
suhde, ja esimerkiksi taulukon 1 tapauksissa ei aktiivilieteprosessia sovellettaessa päästäisi ilman ulkoisen hiilen
lisäystä yli 50 % kokonaistyppireduktioon. Lisähiilen syöttö tuo mukanaan kemikaalista aiheutuvia lisäkustannuksia.
Teknillisessä korkeakoulussa on tutkittu pienen mittakaavan koeprosesseissa
sekä aktiiviliete- että biofilmiprosessia
kaatopaikkavesien käsittelyyn. Näiden
tulosten pohjalta etusija jatkotutkimuksille on biofilmiprosessissa sen selvästi pienemmän lisähiilen tarpeen
vuoksi.
Voidaanko biologisella prosessilla
saavuttaa tiukimmatkin käsittelyvaatimukset suomalaisissa olosuhteissa ?
Tähän kysymykseen ei laitosmittakaavan tuloksilla voida suoraan vastata,
vaan tarvitaan kehitys- ja tutkimustyötä. Tarkoituksenmukaisena lähtökohtana on, että täydennetään biologista prosessia soveltuvalla menetelmällä kuten kalvotekniikalla, jolloin
myös toimintavarmuuden voidaan
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otaksua paranevan. Biologisen käsittelyn yhteydessä varteenotettavimmat
vaihtoehdot ovat ultra- ja nanosuodatus. TKK ja VTT ovat yhdessä käynnistämässä tutkimusta, jonka eräänä
osana olisi biologisen käsittelyn ja kalvotekniikan yhdistäminen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa käytännön
mittakaavaan soveltuvaa tietoa, mitkä
ovat tällä tekniikalla saavutettavat
puhdistustehokkuudet eri haitta-aineiden suhteen ja mitkä ovat käsittelykustannukset. Puoliteknisen mittakaavan kokeet on tarkoitus suorittaa
edustavilla kaatopaikkavesillä eri olosuhteissa.
Eräänä biologisen käsittelyn vaihtoehtona on esitetty käänteisosmoosia eli
suolanpoistoa.
Tämän prosessin soveltamisella voidaan saavuttaa poistuvalle vedelle asetetut raja-arvot (orgaaninen aines, typpi, AOX). Haittapuolena on, että pelkkään kalvotekniikkaan perustuvassa käsittelyssä haitta-aineita ei hajoteta, vaan
johdetaan konsentroituneina jatkokäsittelyyn, joka on kallista, tai mahdollisesti takaisin jätetäyttöön, mikä on halvempaa. Jälkimmäinen menettely on
kielletty eräissä maissa. Ongelmana on,
että konsentroituneiden haitta-aineiden
pitkäaikaisesta käyttäytymisestä jätetäytössä ei ole kokemuksia. Haitta-aineet voivat vapautua takaisin vesifaasiin ennemmin tai myöhemmin, mikä
merkitsisi jälkihoidon tarpeen pidentymistä.
Edellä mainitut kalvotekniikat, ultra- ja nanosuodatus ovat kustannuksiltaan selvästi halvempia kuin käänteisosmoosi. Toisaalta yhdistämällä
biologinen hajotus kalvotekniikkaan
saavutetaan sellaista lisäarvoa, jota ei
pelkkään kalvotekniikkaan perustuvalla ratkaisulla ole mahdollista saavuttaa.

Päätelmät
Kaatopaikkavesien käsittelyn tavoitteet
tulee sovittaa kaatopaikan päästöjen
hallintaan pitkällä aikavälillä. Tarkoituksenmukaista on pyrkiä stabiloimaan
jäte mahdollisimman nopeasti ja soveltaa tehokkaita ja täytön pitkäaikaispäästöjen potentiaalia vähentäviä vesien käsittelymenetelmiä aktiivisen hal-

lintajakson aikana.
Biologisella käsittelyllä on mahdollista saavuttaa vaativatkin käsittelytulokset, mutta tarkoituksenmukaista on
tehostaa biologista käsittelyä kalvotekniikalla, jos edellytetään erittäin
vaativia käsittelytuloksia. Varteenotettavimpana vaihtoehtona on biofilmiprosessin soveltaminen käyttökustannusten alentamiseksi sekä ultra- ja/tai
nanosuodatus jälkikäsittelynä. Näillä
saavutettavien poistotehokkuuksien
ja kustannusten tarkemmaksi arvioimiseksi suomalaisissa olosuhteissa tarvitaan tutkimus- ja kokeilutoimintaa.

Kirjallisuus:
Kotro, M. & Pelkonen, M. 2000. Kaatopaikkaveden biologinen käsittely – kokemuksia laitosmittakaavasta Nurmijärvellä. Vesitalous 41:4. s. 25–28
Pelkonen M. 2001. Kaatopaikka bioreaktorina ja
kaatopaikan päästöjen hallinta. Kuudes jätehuollon
tutkimusseminaari. TKK vesihuoltolaboratorio, julkaisu TKK-VHT-31.
Pelkonen M. 2002. Kaatopaikkavesien käsittely,
julkaisussa Jätteiden loppusijoituksen tutkimustarpeet Suomessa (Kaatis-esiselvitys, Tekes). 13 s.
Ehrig J. & Hagedorn S. 1998. Sickerwasserbehandlung, Belastungen, Verfahren, Entwicklung,
und Bewertung. Julkaisussa Hamburger Berichte
Band 12, Economica Verlag, Bonn.
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E-mail: markku.juvankoski@vtt.fi

VTT

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa käynnistettiin vuonna 2003 Tekesin
INFRA -teknologiaohjelmaan sisältyvä
projektikokonaisuus ’’Infrarakenteiden
käyttöikäsuunnittelu’’. Projekti koostui
neljästä osa-alueesta, joista ensimmäisen muodosti yleinen osa ’’Infrarakenteiden käyttöikämitoitus’’, ja kolmesta
sovellusesimerkistä. Yhtenä sovellusesimerkkinä oli Pohjavedensuojausrakenteet.
Pohjavedensuojausrakenteet -osaprojektin tavoitteena oli määrittää kaatopaikan eristysrakenteissa käytettäville materiaaleille ja rakenteille tuotehy-

Tekesin INFRA -teknologiaohjelman ’’Infrarakenteiden käyttöikäsuunnittelu’’ osaprojektissa ’’Pohjavedensuojausrakenteet’’ on
laadittu perusteet kaatopaikan tiivistysrakenteissa käytettävien
materiaalien ja rakenteiden vapaaehtoiselle tuotehyväksyntämenettelylle. Menettelyllä varmennetaan, soveltuuko jokin materiaali tai rakenne kaatopaikan tiivistysrakennekäyttöön pohjarakenteessa tai pintarakenteessa itsenäisenä kerroksena tai
yhdistelmärakenteen osana, niin että se täyttää pohjavedensuojausrakenteille asetut määräykset ja käyttötarkoituksenmukaiset toimivuusvaatimukset. Vapaaehtoinen tiivistysmateriaalien
tuotehyväksyntä suoritetaan VTT:n tuotesertifiointina.

väksyntämenettely ja käyttöikämitoitus, jotka perustuvat suojausrakenteille asetettaviin toimivuustavoitteisiin ja
-vaatimuksiin. Toimivuusvaatimuksia
ja tuotehyväksyntämenettelyä määriteltäessä pyrittiin ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suojausrakenteilta vaadittu käyttöikä (pitkäaikaistoimivuus).
Pohjavedensuojausrakenteet -projektin rahoittivat Tekes (INFRA -teknologiaohjelma) ja valvontaryhmässä edustettuna olleet yritykset sekä VTT. Valvontaryhmään kuului myös viranomaistahojen, SYKE:n ja ympäristökeskusten edustajat.

Pohjavedensuojausrakenteet -osaprojektin tuloksena on laadittu tutkimusprojektin loppuraportti ’’Pohjavedensuojausrakenteiden käyttöikäsuunnittelu ja tuotehyväksyntä’’. Eristysrakenteiden tuotehyväksyntämenettely on kuvattu em. raportin lisäksi erillisessä raportissa ’’Kaatopaikan tiivistysrakenteiden ja materiaalien tuotehyväksyntä.
Menettelytapaopas vapaaehtoiselle tuotehyväksynnälle. Luonnos 15.6.2004’’, joka sisältää vain tuotehyväksynnän menettelytavan kuvauksen. Molemmat raportit ovat luettavissa VTT:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.vtt.fi/
publications/index.jsp.
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Raporteissa esitetyssä tuotehyväksynnässä mahdollisen tuotehyväksynnän olisi myöntänyt puolueeton asiantuntijaryhmä (tuotehyväksyntäryhmä).
Monien vaiheiden jälkeen tuotehyväksyntämenettelyä on muutettu siten, että mahdollisen tuotehyväksynnän myöntää VTT tuotesertifikaattina. VTT:n suorittamaa tuotesertifiointia varten luodaan aina sertifiointiperusteet. Em. menettelytapaoppaasta on muotoiltu Kaatopaikkojen tiivistysrakenteiden ja -materiaalien sertifiointiperusteet (VTT
SERT R029/05). Näissä sertifiointiperusteissa esitetty menettely on periaatteessa sama, kuin mikä on esitetty em.
raporteissa. Suurin muutos aikaisemmin esitettyyn menettelytapaan nähden
on se, että hakemuksen käsittelee ja
mahdollisen sertifikaatin myöntää VTT,
aikaisemmin esitetyn puolueettoman
asiantuntijaryhmän sijaan. Aikaisemmin esitetty asiantuntijaryhmä toimii
tarvittaessa sertifiointimenettelyssä tuotesertifiointia valvovan johtokunnan nimeämänä toimikuntana, jonka tehtävänä on kehittää sertifiointimenettelyä.

Sertifiointimenettely
Kaatopaikkojen tiivistysrakenteiden ja
-materiaalien sertifiointiperusteissa on
esitetty sertifioinnin tausta, soveltamisala, tuotekuvaus (sertifioinnin kohde, sertifiointimenettelyn osapuolet,
tuotesertifiointihakemus), tuotteen vaatimukset (tuotteiden yleiset vaatimukset eristysrakenteissa, tiivistyskerrosten
rakenteiden / materiaalien arviointiperusteet, tiivistemateriaaleista sertifioinnissa esitettävät ominaisuudet ja tiedot),
laadunvalvonta, tuotesertifikaatin voimassaolo ja kustannukset.
Materiaalien tai eristysrakenneratkaisujen hyväksyminen kaatopaikan
eristyskäyttöön edellyttää materiaalien
teknisten ominaisuuksien ja rakenteiden teknisen toimivuuden osoittamista. Tämä osa kuuluu tuotesertifioinnin
piiriin.
Teknisten ominaisuuksien arvioinnin
lisäksi myös kaatopaikkarakenteiden
toimivuus ympäristön, työntekijöiden
turvallisuuden ja terveyden, kaatopaikan uudelleen käytettävyyden, toteutettavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta on tunnettava. Kaikki nämä
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asiat on arvioitava, ennen kuin rakenne voidaan hyväksyä käyttöön.
Sertifiointiperusteet on laadittu mineraalimateriaalien käytön näkökulmasta.
Suojausrakenteissa käytettäviä geosynteettisiä tuotteita (geomembraanit,
bentoniittimatot, geotekstiilit) käsitellään suojausrakenteen / yhdistelmärakenteen ’’valmisosana’’ arvioitaessa
yhdistelmärakenteiden toimivuutta.
Sertifiointiperusteissa on esitetty hyväksymiskriteerit (pääosin koekäyttöön) myös geosynteettisille tuotteille.
Sertifiointimenettely on tarkoitettu
– materiaalien tuottajille kaatopaikoilla käytettävien materiaalien käyttökelpoisuuden arviointiin
– jätealan yrityksille heidän arvioidessaan yritysten esittämien uusien materiaalien ja rakenteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta
– urakoitsijoille esim. KVR -urakoinnissa heidän hakiessa ympäristölupaa esittämälleen kaatopaikkarakenteelle
– ympäristölupaviranomaisille heidän
arvioidessaan ympäristölupahakemuksessa (kaatopaikkalupahakemuksessa) esitettyjen suojausrakenneratkaisujen toimivuutta ja hyväksyttävyyttä

Ympäristölainsäädännön mukaan
pohjavedeneristysrakenteiden hyväksyntä on viimekädessä ympäristöluvan
myöntäjän asia. Vaikka materiaalille tai
rakenteelle on myönnetty tässä esitetyn
menettelyn mukainen sertifikaatti, niin
se ei kaikissa yksittäistapauksissa takaa
ratkaisujen käyttömahdollisuutta edes
sertifikaatin osoittamassa laajuudessa.

Tuotesertifiointihakemus
Tuotteensa sertifiointia haluava hakija
toimittaa hakemuksen VTT:lle. Hakemuksessa on oltava seuraavat tuotetta
koskevat tiedot yhteenvedonomaisesti:
1. Tuotteen nimi (tuotemerkki)
2. Tuotehyväksynnän hakija ja yhteystiedot
3. Tuotekuvaus
4. Tuotteen käyttötarkoitus (johon hyväksyntää haetaan)
5. Tuotekohtaiset ominaisuustiedot (vähimmäis-/enimmäisarvot, vaihtelurajat), jos olemassa
6. Tuotetiedot / tuotteen koostumus
(esitettävä vaaditut ominaisuudet)
7. Tuotteen suunnittelutiedot
– Mitoitusparametrit (käyttötarkoituksen mukaan)
– Pitkäaikaiskäyttäytyminen
– Ympäristökelpoisuus
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8. Referenssikohteet ja käyttökokemukset (jos olemassa)
9. Yleinen työselitys
Hakemukseen liitetään kaikki materiaalitutkimusten tulokset, parametrit
(mitattujen lisäksi myös arvioidut arviointiperusteineen), laskennallisten tarkastelujen tulokset ja käyttötarkoitusta
kuvaavat rakennekuvat, työselitys ym.
anomuksen liitteeksi vaaditut asiakirjat.

Tuotteiden yleiset vaatimukset
eristysrakenteissa
Tuotteiden on oltava sopivia eristysrakenteeseen, joko kokonaisuutena tai
erillisiltä osiltaan sopivia tarkoitukseensa (yhteensopivuus muiden rakenneosien / materiaalien kanssa). Tuotteelle asetettavat vaatimukset riippuvat
tuotteen käyttötarkoituksesta ja käyttökohteesta (pohjarakenne, pintarakenne). Asetettujen vaatimusten on täytyttävä tuotteen koko käyttöiän ajan.
Kaatopaikan eristysrakenteet on
suunniteltava siten, että ne täyttävät
asetetut vaatimukset pintaveden, pohjaveden, maaperän ja ilman saastumisen sekä kaikkien niistä johtuvien ihmisten terveydelle ja luonnolle aiheutuvien vaarojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi niin pitkälle kuin mahdollista.
Kaatopaikan eristysrakenteet on
myös rakennettava siten, että kaatopaikasta ei aiheudu pitkänkään ajan kuluessa vakavaa vaaraa ympäristölle eikä haittaa ihmisten terveydelle.

Tiivistyskerrosten materiaalien ja
rakenteiden arviointiperusteet
Tiivistekerroksessa käytettävien materiaalien ominaisuusarvoja ja rakenteiden toimivuutta arvioidaan suhteessa
Suomessa voimassa oleviin viranomaismääräyksissä esitettyihin tai viranomaisten muuten joko yleisesti tai
kaatopaikkakohtaisesti asettamiin arvoihin ja toimivuusvaatimuksiin.
Olennaiset tiivistyskerroksen toimivuusvaatimukset ovat:
– tiiviys (konvektio, diffuusio, rakennekohtainen)
– kestävyys työnaikaisia tai kaatopaikan käytön aikaisia mekaanisia rasituksia vastaan

– pitkäaikainen kestävyys fysikaalisia,
kemiallisia ja biologisia rasituksia vastaan
– kerroksen pitkäaikainen toimivuus,
ominaisuuksien pysyvyys, rakenteellinen varmuus
– yhteensopivuus ja toimivuus muiden
rakenneosien kanssa
– rakennettavuus / valmistettavuus
– laadunvalvontatoimenpiteiden toteutettavuus ja luotettavuus.
Tiivistysrakenteen rakenneyksityiskohdilla (läpiviennit, liitynnät, saumaukset yms.) on ratkaiseva merkitys
tiivistyskerroksen toimivuudessa ja vedenläpäisevyydessä. Näiden yksityiskohtien ratkaisutavat esitetään työselityksessä.
Sertifioituja tuotteiden laatua valvotaan myös sertifioinnin myöntämisen
jälkeen. Valvonta käsittää materiaalivalmistajan tuotantomenetelmän ja
oman valvonnan tarkastuksen ja mahdollisen ulkopuolisen testauksen. Valvonta käsittää myös kohteen suunnitelmien läpikäynnin ja kohteen toteutuksen seurannan.

Tuotesertifikaatin voimassaolo ja
kustannukset
Tuotesertifikaatti on voimassa tyypillisesti 5 vuotta, uusille tuotteille sertifikaatin voimassaoloaika on aluksi lyhyempi, 2 vuotta. Sertifikaatin haltijalta edellytetään, että hän raportoi tuotteen käytöstä kaatopaikkarakenteissa.
Mikäli sertifioinnin kohteena olevaa
materiaalia tai rakennetta on käytetty
voimassaoloaikana eikä materiaalista
tai rakenteesta ole tullut esille mitään
sen käyttöä rajoittavia tekijöitä, voidaan päätös uusia 5-vuotisjaksoissa.
Sertifiointi edellyttää ulkoista laadunvalvontaa, jolla osoitetaan tuotekoostumuksen säilyneen koko toimintajakson ajan sertifiointiaineistoa vastaavana.
Sertifikaatti voidaan perua, jos tuotteen kestävyys myöhemmin toteutuskohteista saatavan palautetiedon perusteella tai muuten todetaan sertifioinnin yhteydessä arvioitua heikommaksi tai jos siihen havaitaan olevan
aihetta tuotteen valmistuksen tai
laadunvalvonnan epäkohtien johdosta.

Sertifikaatin hakija vastaa sertifiointiin ja siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.

Tuotesertifioinnin hyödyt
Yhtenäisten ja käyttökelpoisiksi todettujen menettelytapojen käytön suojausrakenteissa käytettävien materiaalien tutkimisessa ja kelpoisuuden
toteamisessa sekä rakenteiden käyttöiän
huomioonottavassa suunnittelussa, mitoittamisessa ja niiden toimivuuden
seurannassa toivotaan mm. helpottavan
suojausrakenteiden toteutukseen liittyvien lupaprosessien käsittelyä suojarakenteiden hyväksyttävyyden osalta
(hyödyn saajia rakennuttajat ja lupaviranomaiset), auttavan materiaalituottajia omien materiaaliensa tuotteistamisessa (hyödyn saajia rakenteiden tekijät ja materiaalituottajat) ja parantavan
suojausrakenteiden toimintavarmuutta (hyödyn saajia suojausrakenteiden
’’omistajat’’).

Kirjallisuus
Tammirinne, M., Juvankoski, M., Laaksonen, R.,
Rathmayer, H., Pohjavedensuojausrakenteiden
käyttöikämitoitus ja tuotehyväksyntä. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Espoo (2004), 253 s.
http://virtual.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2004/pohjaveden_suojausrakenteet.pdf
Tammirinne, M., Juvankoski, M., Laaksonen, R.,
Rathmayer, H., Kaatopaikan tiivistysrakenteiden ja
–materiaalien tuotehyväksyntä Menettelytapaopas
vapaaehtoiselle tuotehyväksynnälle, Luonnos
15.6.2004. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Espoo (2004), 24 s. + liit. 18 s.
http://virtual.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2004/menettelytapaohje.pdf
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K

aatopaikkavesien käsittelyssä on
perinteisesti kiinnitetty huomiota
lähinnä ravinteisiin, joiden purkamista vesistöihin on rajoitettu edellyttämällä biologiselle hapenkulutukselle
(BOD), typelle ja fosforille vaihtelevia
puhdistustehoja. Suomessa on tähän asti myös hyväksytty viemäröinti kunnallisille jätevedenpuhdistamoille juurikaan kyseenalaistamatta ratkaisun todellista kykyä puhdistaa kaatopaikkojen vahvasti pilaantuneita vesiä. Uusissa ympäristöluvissa on menty hieman
eteenpäin, kun paikalliskäsittelylle määrätään jo yleisesti kemiallisen hapenkulutuksen (COD) raja-arvoja, mutta
Suomessa on vielä matkaa Keski-Euroopan maiden vaatimustasoon. Vaatimusten tulisi muuttua siihen suuntaan,
että näkökulmana on entistä voimakkaammin luontoon pääsevä kuormitus.
Tällöin tarkasteluissa on huomioitava
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Ympäristösyiden takia kaatopaikoilla ollaan entistä enemmän
siirtymässä paikalliseen kaatopaikkavesien käsittelyyn. Käänteisosmoositeknologialla on saavutettu lupaavia tuloksia suotovesien käsittelyssä. Sen vahvuuksia ovat hyvät puhdistustulokset ja alhaiset käyttökustannukset.

sekä kaatopaikkaveden sisältämien haitallisten komponenttien pidättyminen
yhdyskuntajäteveden puhdistamon
prosesseissa että yhdyskuntajäteveden laimentava vaikutus. Kalvotekniikan käytön puolesta puhuukin parhaiten se, että luontoon ei pääse käytännössä kuin vesimolekyylejä. Tekniikka
on immuuni veden lämpötila- ja pitoisuusvaihteluille, ja puhdistustuloksen ollessa kaikille komponenteille
luokkaa 98–99 %.

Kustannukset kuriin
uudella tekniikalla
Perinteisesti suotoveden puhdistus
BAT-menetelmin on ollut kallis vaihtoehto, ja tämä onkin johtanut monenkirjaviin sovelluksiin sekä hyvin yleisesti
jo mainittuihin viemäröintiratkaisuihin.
Käyttökokemusten myötä on kuitenkin

havaittu, että kalvotekniikalla toimivia puhdistamoita on pystytty toteuttamaan merkittävästi alle viemärimaksujen tason. Viemärimaksujen taso tosin vaihtelee laajasti riippuen usein kuntaomisteisuuden aiheuttamista valinnoista sekä paikallisen puhdistamon tehokkuusvaatimuksista. Käänteisosmoosipuhdistamon käyttökustannukset riippuvat myös monista tekijöistä,
kuten suotoveden ominaisuuksista, sijoituspaikan sijainnista ja käyttöhenkilöstön saatavuudesta. Nyrkkisääntönä
voidaan kuitenkin pitää tasoa euro per
kuutiometri, hinnan vaihdellessa jopa
viisikymmentä senttiä puoleen tai toiseen. Erityisen edullisesti käsittely voidaan toteuttaa, kun jätteenkäsittelykeskuksessa syntyvällä metaanilla tuotetaan omatoimisesti sähköä esimerkiksi
mikroturbiinilla. Käänteisosmoosipuhdistamon kustannukset koostuvat pää-
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Kuva 1. Kuusiselän kaatopaikan jäteveden puhdistamo Rovaniemellä.

osin sähkönkulutuksesta muiden kustannusten osuuden ollessa verrattain
vähäinen. Erityisesti käyttöhenkilöstön
kuormitus laskee käynnistysvaiheen
puolipäiväisyydestä nopeasti tasolle,
jossa riittää ajoittaisten tarkastuskäyntien tekeminen.

Tekniikan esittelyä demo-ajoilla
Uuden teknologian soveltaminen hoitamaan tehtävää, joka ei kestä epäonnistumista tai edes pitkiä seisokkeja, ei
ole helppoa. Niinpä ensivaiheessa Doranova Oy järjesti kaksi demo-ajoa, joiden yhteydessä esiteltiin laitteistoa ja
sen toimintaa kotimaisissa oloissamme.
Suomessa on kylmä puolet vuodesta,
eikä vettä oikein ole varaa lähteä lämmittämään, ja puhdistustehon tulee säilyä veden lämpötilasta huolimatta. En-

simmäinen näistä demo-ajoista tapahtui YTV:n Ämmässuon kaatopaikalla
helmikuussa 2004, ja jo tuolloin saatiin
hälvennettyä tekniikkaan kohdistuneita soveltuvuusepäilyjä myös ulkoilman
lämpötilan suhteen. Tuolloin oli pakkasta 25 astetta, ja pystyttiin käytännössä osoittamaan, että kun laitteiston
ulkopuoliset vesilinjat rakennetaan ajatuksella, kylmyys ei häiritse itse prosessia. Päinvastoin, puhdistustulos oli
kaikilta osin erinomainen haitta-aineiden reduktion ollessa 98–99 %. Toisena esittelykohteena maaliskuussa 2004
oli Vapo Biotechin Mustankorkean
kompostilaitos, jossa käsiteltiin kompostitunneleiden suotovesiä ja ilmanpesussa käytettävien happopesureiden
ylivuotovesiä. Myös kompostivesien
osalta laitteiston toiminta ylitti odotukset.

Useita toteutuksia
demojen jälkeen
Ensimmäisistä operatiiviseen käyttöön
tulevista laitteistoista päästiin sopimaan
vielä demo-ajojen aikaan, ja toimitukset alkoivat heinäkuussa 2004 toteutetulla puhdistamolla Päijät-Hämeen Jätehuollon Kujalan kaatopaikalle, jossa
korvattiin määräajaksi alas ajettavaksi
päätetty haihduttamo. Samana vuonna
sovittiin vielä laitteistotoimituksesta
Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaanmäen
jätekeskukseen, jossa oli toimimattoman
haihduttamon jättämä tyhjiö, ja haluttiin ympäristösyistä siirtyä paikalliseen
käsittelyyn. Toimivien referenssien
myötä oltiin jo eri asemassa, kun Perämeren Jätehuolto Oy järjesti tarjouskilpailun paikallispuhdistamosta Riukka-
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Yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmät vesi- ja
viemäriverkostojen
rakentamiseen

Uponor-maaviemärijärjestelmä Dupplex
Järkevä putkistokokonaisuus jätevesiviemäröinnin yleiskäyttöön.
Edullinen hankkia, kevyt ja nopea asentaa.
Koot 160-400 mm, käyttöluokka SN8.

Uponor-paineputkijärjestelmä ProFuse
Tulevaisuuden putkisto vesijohtojen ja paineviemäreiden rakentamiseen. Suojakuori suojaa putkea kolhuilta ja naarmuilta valmistuslinjalta kaivantoon. Koot 110-250 mm.

Uponor Suomi Oy
PL 21, 15561 Nastola
P 020 129 211
F 020 129 210
E infofi@uponor.com
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www.uponor.fi

jängän jätteenkäsittelykeskuksen alueelle
Kemi-Tornioon. Kilpailuttajakonsultti ISSProko perehtyi ympäristöllisiin seikkoihin
perusteellisesti, mutta vertaili tarjouksia
myös kustannusperustein.
Tämän jälkeen Doranova Oy voitti Napapiirin Residuum Oy:n järjestämän tarjouskilpailun Kuusiselän kaatopaikan puhdistamourakasta. Napapiirin Residuum ja
Suunnittelukeskus olivat valinneet urakkansa toteutustavaksi KVR-urakan, jolloin
urakoitsija sai vastatakseen kaikki puhdistamoon läheisesti liittyvät rakenteet. Napapiirin Residuumin urakan yhteydessä
kohdattiin uusi haaste pitkän talven ja kiireisen aikataulun vuoksi. Talvirakentamisen ja -asentamisen vaikeuden takia koko
puhdistamo rakennettiin luovutuskuntoon
kahdessa kuukaudessa sopimuksen allekirjoituksesta syksyllä 2005. Lapin kohteet
ovat molemmat omalla tavallaan hyvin
merkityksellisiä. Perämeren Jätehuollon
puhdistamo on iso installatio, ja Napapiirin Residuumin kaatopaikka taas on kokonaisuutena merkkipaalu jätehuollon ympäristönäkökohtien huomioonottamisessa.
Kuusiselän kaatopaikka alle vuoden ikäisenä ja kaikkien täyttöalueidensa osalta nykyvaatimusten mukaisilla EU-tason pohjarakenteilla varustettuna voidaan nähdä
Suomen puhtaimmaksi kaatopaikaksi, kun
suotovesistäkään ei pääse haitta-aineita
luontoon.
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TURVALLISUUS

ATEX-direktiivien vaikutus
jätevedenpuhdistamoilla

Heidi Ekholm
E-mail: heidi.ekholm@poyry.com
Kirjoittaja toimii Pöyry Environment Oy:ssä
projekti-insinöörinä. Hän on laatinut räjähdyssuojausasiakirjoja useille jätevedenpuhdistamoille sekä ollut suorittamassa niille
syttymisvaaranarviointeja.

1.7.2006 astui voimaan täysimääräisenä
ATEX-työolosuhdedirektiivin (1999/
92/EY) mukainen valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten
työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (27.6.03 576/2003, saatettu voimaan 1.9.2003). ATEX-työolosuhdedirektiivi koskee kaikkia niitä toiminnanharjoittajia, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi palavista nesteistä,
kaasuista tai pölyistä aiheutuville räjähdyksille. Vesihuollon osalta direktiivi koskee erityisesti jätevedenpuhdistamoita, joilla muodostuu lietteen mädätysprosessissa metaanipitoista biokaasua ja joilla käytetään metanolia lisähiililähteenä. ATEX-työolosuhdedirektiivi velvoittaa toiminnanharjoittajia
selvittämään räjähdysvaarat, estämään

ATEX-direktiivit koskevat räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelyä ja niissä käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä. Direktiivien tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä henkilöitä, yhtenäistää EU:n räjähdysvaarallisten tilojen ja niissä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimuksia sekä taata Ex-laitteiden vapaa kauppa EU
-alueella. ATEX-direktiiveiksi kutsutaan laitedirektiiviä 94/9/EY
ja työolosuhdedirektiiviä 1999/92/EY. Tässä artikkelissa esitellään EU:n ATEX-direktiivit ja niiden tuomia vaikutuksia jätevedenpuhdistamoille.

mahdolliset räjähdykset sekä vähentämään mahdollisten räjähdysten vahingollisia seurauksia työpaikoilla. Räjähdysvaarallisista tiloista on laadittava tilaluokitus ja räjähdyssuojausasiakirja, jossa on esitetty tiedot räjähdysvaarallisista tiloista, räjähdysvaaran aiheuttamista aineista ja toteutetuista räjähdyssuojaustoimenpiteistä. Direktiivin tarkoituksena on vähentää räjähdysvaarallisissa tiloissa tapahtuvia
henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Direktiivin mukaiset velvoitteet (räjähdyssuojausasiakirja ja tilaluokitus) tuli
olla tehtynä vanhoilla laitoksilla
30.6.2006 mennessä ja uusissa laitoksissa ne tulee olla tehtynä ennen käyttöönottoa.
ATEX-laitedirektiivi (1994/9/EY), jo-

ka on saatettu voimaan asetuksella
917/1996 ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 918/1996 on laadittu
räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojausjärjestelmiä koskevan lainsäädännön lähentämiseksi jäsenvaltioiden välillä. Räjähdysvaarallisissa tiloissa olevien laitteiden on edellytetty olevan direktiivien
mukaisia 1.7.2003 lähtien.

Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen
muodostavat aineet
Jätevedenpuhdistamoilla räjähdysvaaran aiheuttavia aineita ovat metaani,
metanoli ja polymeerit.
Mädätysprosessissa bakteerit hajottavat anaerobisissa olosuhteissa lietteen
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orgaanisen aineksen mineraalisuoloiksi, vedeksi ja metaaniksi. Prosessissa
syntyy biokaasua, joka sisältää keskimäärin 63–68 % metaania ja vähäisiä
määriä muita palavia kaasuja kuten vetyä 0–3 % ja rikkivetyä 0,1–0,5 %. Metaani on erittäin helposti syttyvä ja sen
syttymisrajat ovat 5–15 til.-%. Syttymisraja tarkoittaa, että metaanikaasu ei
enää syty normaalipaineessa ja 20 °C:n
lämpötilassa, mikäli ilmatilassa on metaania alle 5 % tai yli 15 %.
Joissakin typenpoistolaitoksissa käytetään metanolia ulkoisena hiililähteenä. Metanoli on palava neste, joka syttyy herkästi lämmön, kipinöiden, staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta.
Metanolivuodot voivat aiheuttaa räjähdysvaaran sisätiloissa ja viemäreissä.
Metanolin syttymisrajat ovat 5,5–36,5
til.-%.
Palavia pölyjä jätevedenpuhdistamoilla ovat lietteen kuivauksen tehostamiseen käytettävät hienojakoiset polymeerit. Yleisesti pienempi raekoko lisää pölyräjähdysriskiä. Eri polymeeritoimittajat ovat kirjanneet polymeerien
käyttöturvallisuustiedotteeseen tietoja
mahdollisista pölyjen aiheuttamista pölyräjähdysvaaroista.

Räjähdyssuojausasiakirja
Räjähdyssuojausasiakirjassa kuvataan
työpaikka, työskentelytilat ja niissä tehtävät toiminnot. Toimintojen yhteydessä kuvataan myös tilojen siivous ja ilmanvaihtotiedot. Kaikista palavista nesteistä, kaasuista ja pölyistä laaditaan kuvaus ja esitetään niiden turvatekniset
tunnusluvut (mm. leimahduspiste, syttymisrajat, syttymislämpötila). Asiakirjassa esitetään lisäksi laitoksella toteutetut räjähdyssuojaustoimenpiteet, joita ovat mm. ennaltaehkäisevät toimenpiteet, rakenteelliset ja prosessinohjaustekniset toimenpiteet sekä ohjeistus
ja valvonta.
TUKES on valvovana viranomaisena
jätevedenpuhdistamoilla, joilla palavien
nesteiden (metanoli) ja palavien kaasujen (metaani) käsittely on laajamittaista. Paloviranomaiset ja työsuojelupiiri
valvovat jätevedenpuhdistamoita, joissa kemikaalien käsittely on vähäistä.
Valvonta on toteutettu laitoksille tehtävinä määräaikaistarkastuksina.
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Kuva 1. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n Paroisten jätevedenpuhdistamon
mädättämö

Jätevedenpuhdistamolla
tilaluokiteltavat kohteet
Tilaluokituksella määritetään sellaiset
tilat tai vyöhykkeet, joissa räjähdyskelpoista ilmaseosta voi mahdollisesti
esiintyä. Tilaluokitusten laatimiseen on
olemassa standardeja ja käsikirjoja,
mutta tilaluokitusten laatiminen tulee
tehdä aina laitoskohtaisesti, sillä standardien esimerkit eivät välttämättä sovellu sellaisenaan kaikkiin kohteisiin,
eikä niissä ole otettu huomioon tilassa tehtyjä räjähdyssuojaustoimenpiteitä.
Eri laitosten tilaluokitus ja luokiteltavat kohteet saattavat vaihdella johtuen

jätevedenpuhdistamoiden erilaisista ja
eri tavoilla toteutetuista liete- ja kaasuprosesseista. Esimerkiksi lieteprosessissa viipymä vaikuttaa siihen, ehtiikö
prosessissa syntyä metaania. Tämän lisäksi tilaluokitukseen vaikuttavat ilmanvaihdon tehokkuus ja kohdepoistot.
Lieteprosessi
Lieteprosessissa sakeuttamoiden viipymä on normaalitilanteessa niin lyhyt,
ettei metaanikäyminen ehdi niissä
käynnistyä. Lisäksi Suomen olosuhteissa alhainen lämpötila hidastaa metaanikäymistä.
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Kuva 2.
Polymeerin
annostelu
suursäkistä
siiloon.

ovat pölyräjähdyksen kannalta merkittäviä. Esimerkiksi polymeerin tyhjentäminen suursäkistä siiloon, tai jos polymeerin annostelussa muodostuu paljon pölyä. Joillakin laitoksilla polymeerin annostelu on järjestetty siten, että räjähdyskelpoista ilmaseosta ei pääse syntymään. Pölyävyyttä voidaan arvioida
tarkistamalla, paljonko huonetilaan kerääntyy polymeerin annostelun yhteydessä pölyä.

Räjähdysvaaranarviointi

Mädättämöiden lietepinnan yläpuoliseen tilaan muodostuu metaania,
jolloin tämä tila tulee luokitella. Mädättämöiden kaasu- ja varalaitetila ovat
myös luokiteltavia alueita. Luokiteltavia kohtia ovat mm. varoventtiilien, sekoittimen akselitiivisteen ja miesluukkujen ympäristö.
Joissakin prosesseissa liete johdetaan
välisäilöön, jossa metaanikäyminen
saattaa jatkua, jolloin välisäiliössä muodostuu metaanikaasua ja välisäiliö on
tilaluokiteltava.
Lietteen välisäiliöstä tai suoraan mädättämöstä liete johdetaan lietteen linkokuivaukseen, jossa lieteruuvi sekoittaa lietteen ja huonetilaan voi päästä
metaanikaasua. Lingoilta liete putoaa
lietesiiloon, joissa on usein useamman
päivän viipymä ja hapettomat olosuhteet, jolloin lietepinnan yläpuolelle voi
muodostua metaanikaasua.
Kaasuprosessi
Biokaasuputkisto tilaluokitellaan sisäpuolelta kokonaisuudessaan. Biokaasuputkistossa olevien päästölähteiden
ympäristö tulee tilaluokitella. Mahdol-

lisia päästölähteitä ovat mm. venttiilit,
laipat ja vedenerottimet.
Kaasuprosessissa tilaluokiteltavia
alueita ovat kaasunvarastointi (kaasukello) ja sen varalaitteet, kun taas ylijäämäkaasupoltinta, kaasukattilaa ja
kaasugeneraattoria ei ole luokiteltu. Ylijäämäkaasupolttimen, kaasukattiloiden
yms. perusteena on sovellettu Valtioneuvosten maakaasuasetuksen 2005
luonnosversiota, jossa on mainittu, että
kaasun käyttölaitetta ja sen ympäröivää
tilaa ei tarvitse luokitella, mutta räjähdyskelpoisten ilmaseosten syntyminen
laitteiden ulkopuolella tulee mahdollisuuksien mukaan estää.
Kemikaalin annostelu
Metanolin annostelussa luokiteltavia
alueita ovat kaikki ne alueet, joissa metanolia käsitellään tai sitä voi mahdollisesti vuotaa. Näitä ovat metanolin
täyttöpaikka ja täyttöpaikan vuotokaivo, metanolisäiliö ja säiliön varoallas sekä metanolin annostelupumput, venttiilit ja laippaliitokset.
Polymeerin annostelu on tilaluokiteltava, mikäli annosteltavat määrät

Räjähdysvaaranarvioinnissa tulee käydä läpi mitä mahdollisia syttymislähteitä räjähdysvaarallisissa tiloissa on ja
minkälaisen riskin ne aiheuttavat normaalitilanteessa, huolto- ja kunnossapitotilanteessa ja ennakoitavissa olevissa poikkeustilanteissa. Jätevedenpuhdistamoilla todennäköisemmin esiintyviä syttymislähteitä ovat sähkölaitteet,
mekaanisesti syttyvät kipinät, liekit,
kuumat kaasut, staattinen sähkö ja salama.
Vaaranarvioinnissa tarkistetaan räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden luokitukset, sähköiset ohjaukset, maadoitukset sekä tilan ilmanvaihto. Puutteita havaittaessa ne tulee korjata. Vanhoissa laitoksissa voidaan käyttää vielä laitteita, jotka eivät ole ex-laitteita,
mutta tällöin laitteelle tulee laatia riskiarviointi, jolla varmistetaan että kyseistä laitetta voidaan käyttää tilassa turvallisesti.
Räjähdysvaaranarviointi vaikuttaa
myös tilaluokitusten laatimiseen, sillä
vaaranarvioinnissa käydään läpi kaikki tilat ja arvioidaan, voiko kyseisessä
tilassa missään tilanteissa muodostua
räjähdysvaarallista ilmaseosta. Esimerkiksi lietesiilotilassa on normaalisti
mahdollista, että tilaan voi muodostua
metaanikaasua. Vaaranarvioinnissa arvioidaan mikä on todennäköisyys, että
tilaan syntyy räjähdysvaarallinen ilmaseos ja miten se voidaan estää. Lietesiilotilan tilaluokitus voidaan poistaa, jos
esimerkiksi viipymä siilossa on niin lyhyt, että metaania ei missään tilanteessa pääse syntymään tai jos tilan ilmanvaihto on niin tehokas, että metaania
poistuu huonetilasta siten, ettei huonetilaan pääse muodostumaan räjähdysvaarallista ilmaseosta.
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Kuva 3.
Tampereen
Veden Raholan
jätevedenpuhdistamon
kaasukello.

Toimenpiteet
Räjähdyssuojausasiakirjojen laatimisen
yhteydessä tarkistetaan jätevedenpuhdistamon tilaluokitukset ja tarvittaessa
ne päivitetään nykyisten standardien
mukaisiksi. Jätevedenpuhdistamoilla
tulee tehdä laitevalinnat tilaluokitusten
mukaisesti. Lisäksi puhdistamoille tulee tehdä vaaranarviointi, jonka avulla
puhdistamolla voidaan paremmin varautua riskitilanteisiin.
Puhdistamoille laaditaan mm. ohjeistusta räjähdysvaarallisissa tiloissa
työskentelystä, siivouskäytännöistä ja
toiminnasta metaanikaasuhälytyksen
aikana. Lisäksi puhdistamoilla tulee
kiinnittää erityistä huomiota yleiseen
työturvallisuuteen ja siihen liittyvään
koulutukseen.
Räjähdysvaaranarvioinnissa havaitaan mahdollisia puutteita räjähdyssuojaustoimenpiteissä. Useilla jätevedenpuhdistamoilla on kokeneita työn-
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tekijöitä, joille on kertynyt tietotaitoa,
miten räjähdysvaarallisissa tiloissa tulee työskennellä. Tulevaisuutta varten
tulisi nämä hyvät käytännöt ja suulliset
ohjeet kirjata ylös tulevia uusia työntekijöitä varten, näitä ohjeita ovat mm. räjähdysvaarallisissa tiloissa tehtävät tulityöt, huolto- ja kunnossapitotyöt.
Jätevedenpuhdistamoilla on räjähdysvaarallisissa tiloissa metaani-ilmaisimia, jotka antavat ääni- ja valohälytyksen. Lietteenkäsittelytiloissa tulee olla tarpeeksi tehokas ilmanvaihto, jolla
varmistetaan että tilaan mahdollisesti
vuotanut metaani saadaan poistetuksi.
Ilmanvaihto voi olla koko ajan tehostettu tai se voidaan kytkeä tehostetusti
päälle, kun metaani-ilmaisin hälyttää.
Mikäli ilmanvaihto perustuu metaanimittaukseen, tulisi tämä ohjaustoiminta
olla kovan puolen lukituksena ja lisäksi
toiminnasta tulisi saada tieto automaatiojärjestelmän kautta valvomoon. Lietteenkäsittelyn räjähdysvaaraa voidaan

oleellisesti vähentää, jos lieteprosessissa
on mädätyksen jälkeen kaasunkatkaisu,
jossa saadaan metaanikaasu poistetuksi
ilmastamalla mädätettyä lietettä, jolloin kaasunkatkaisun jälkeinen prosessi
on ’’metaanivapaata’’.
Jätevedenpuhdistamoilla tulee ottaa
huomioon aina laitoksia saneerattaessa
tai uutta rakennetaessa myös tilojen räjähdyssuojaustoimenpiteet, sillä jälkikäteen nämä toimenpiteet voivat olla
hankalasti toteutettavissa. Lisäksi niistä voi aiheutua lisäkustannuksia tai tilojen työskentelyä varten tulee laatia
tiukat ohjeet, joka taas hankaloittaa
työntekoa. Suunnitteluvaiheessakin tulisi laatia jo räjähdysvaarallisten tilojen riskiarviointi, jolla havaitaan etukäteen mahdolliset puutteet ja pystytään
tekemään suunnitelmiin muutokset.
Tärkeintä on, että jätevedenpuhdistamoiden henkilökunta voi työskennellä
myös räjähdysvaarallisissa tiloissa turvallisesti.
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POHJAVEDET

Bakteereilla merkittävä
rooli tekopohjaveden
puhdistumisprosessissa

Reija Kolehmainen
DI, tutkija
Tampereen teknillinen yliopisto
E-mail: reija.kolehmainen@tut.fi

T

ampereen teknillisen yliopiston
Bio- ja ympäristötekniikan laitoksella on tutkittu vuoden 2004 alusta lähtien tekopohjaveden muodostukseen liittyvää mikrobiologiaa, josta on
toistaiseksi olemassa hyvin vähän tietoa. Tavoitteena on ollut saada lisätietoa järviveden puhdistumisprosesseista orgaanisen aineksen eli humuksen
osalta. Lisäksi on haluttu selvittää akviferin mikrobiyhteisöissä imeytymisen
aikana mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena
on tuottaa lisätietoa imeytyksen optimoimiseksi tekopohjavesilaitoksilla.

Tekopohjaveden muodostamisessa tarkoituksena on lisätä alueen pohjaveden määrää imeyttämällä järvi- tai jokivettä hyvin
vettä läpäisevään maaperään, tavallisimmin hiekkaharjuun. Vesi puhdistuu maaperässä erilaisten fysikaalisten, kemiallisten ja
mikrobiologisten prosessien johdosta. Mikrobien toimesta järvivedestä peräisin oleva orgaaninen aines voi parhaimmillaan
mineralisoitua hiilidioksidiksi ja vedeksi. Osa orgaanisesta aineesta jää maaperään, todennäköisimmin adsorptiomekanismin avulla. Mikrobeilla onkin keskeinen rooli erityisesti orgaanisen aineen kohtalon suhteen ja määriteltäessä tekopohjavesimenetelmän toimivuutta pitkällä aikavälillä.

Tampereen Vesi ja TAVASE Oy ovat
osallistuneet koelaitteistojen rakentamiseen ja analyysien suorittamiseen.
Geologian tutkimuskeskus on mukana
yhteistyössä. Koelaitteistoilla suoritettujen kokeiden lisäksi näytteitä on haettu Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Tuusulan tekopohjavesilaitoksilta.

Tekopohjaveden tuotanto
Suomessa
Tekopohjaveden osuus tuotetusta talousvedestä on tällä hetkellä maassamme noin 12 %. Yleisimmin Suomessa

käytettävät imeytysmenetelmät ovat allas- ja sadetusimeytys (kuva 1), joilla
molemmilla on etunsa. Ideana tekopohjaveden muodostamisessa on lisätä
hyvälaatuisen pohjaveden määrää hyödyntämällä luonnon omia puhdistumisprosesseja. Ennen vesijohtoverkostoon johtamista vedelle yleensä riittää
pH:n säätö ja tarvittaessa se myös desinfioidaan.
Tulevaisuudessa tekopohjaveden
osuus talousveden tuotannossamme tulee todennäköisesti kasvamaan, sillä
menetelmällä on monia etuja perinteiseen kemialliseen vedenkäsittelyyn ver-
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Kuva 1. Sadetusimeytystä Jyväskylän tekopohjavesilaitoksella kesällä 2005 (kuva: Reija Kolehmainen).

rattuna. Tekopohjaveden tuotannolla
saavutetaan korkealaatuista talousvettä ilman suuria kemikaalimääriä. Tämä
säästää kustannuksia ja vähentää kaatopaikoille vietävän kemikaalijätteen
määrää. Lisäksi pintaveden laajat lämpötilan vaihtelut tasoittuvat maaperässä, mikä ehkäisee vesijohtoverkostojen
vuotoja sekä putkien pinnoille muodostuvan biofilmin kertymää. Haittoja
puolestaan ovat mm. laajojen maaalueiden tarve sekä sadetusimeytysalueilla tapahtuvat muutokset maaperän pintavyöhykkeen pH:ssa, kosteuspitoisuudessa, emäsravinnetasapainossa ja typen kierrossa, joista seuraa muutoksia alueen kasvillisuudessa (TEMU
-tutkimus, 2003). Syvemmällä maaperässä muutoksia aiheuttavat järviveden
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orgaanisen aineksen fysikaalis-kemialliset ja biologiset puhdistumisprosessit.
Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tarvitaan lisää tietoa etenkin orgaanisen aineksen kohtalosta
maaperäimeytymisen aikana.

Bakteerit käyttävät
orgaanista ainesta
kasvuunsa ja energian tuotantoon
Orgaanisen aineksen poistaminen vedestä on talousveden tuotannon keskeisin tavoite, sillä vesijohtoverkostoon
kulkeutuessaan ja veden desinfiointiin
käytettävän kloorin kanssa reagoidessaan se muodostaa haitallisia sivutuotteita. Lisäksi orgaaninen aines toimii vedessä olevien mikrobien ravinteena ai-

heuttaen vesijohtoverkoston seinämille ns. biofilmien muodostumista.
Sekä maaperäpartikkeleiden pinnoilla että pohjavedessä on laaja mikrobiyhteisö, joka on tottunut elämään hyvin alhaisissa orgaanisen aineksen pitoisuuksissa. Akviferisedimentissä bakteerisoluja on keskimäärin 105–108 solua/g ja pohjavedessä vastaavasti
103–107 solua/ml. Suurin osa maaperän
bakteereista elää partikkeleiden pinnoilla muodostaen ns. biofilmin, josta
käsin ne voivat hyödyntää pohjaveden mukana tulevia ravinteita. Pintojen
ja vesifaasin mikrobiyhteisöt eroavat
toisistaan, mutta todennäköisesti sisältävät joitakin yhteisiä lajeja (Madsen &
Ghiorse 1993). Bakteerit hyödyntävät
orgaanista ainesta kasvuunsa ja ener-
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gian tuotantoon mineralisoiden sitä hiilidioksidiksi ja vedeksi. Orgaaninen aines on kuitenkin kemialliselta rakenteeltaan monimutkaista, eikä siten helposti mikrobien hyödynnettävissä (kuva 2).

Tekopohjaveden muodostuksessa
maaperään kulkeutuu järviveden mukana huomattava määrä orgaanista ainesta luonnontilaisten olosuhteiden
muuttuessa radikaalisti. Tällä on todennäköisesti suuri vaikutus siihen,

mitkä mikrobilajit maaperässä yleistyvät. Mikrobeilla on kyky sopeutua
muuttuviin olosuhteisiin luonnollisella
valinnalla, geenimutaatioilla, adaptaatiolla ja horisontaalisella geenien siirrolla (Alexander 1965, Wuertz et al. 2004,
Tiirola et al. 2002). Seuraavassa tarkastellaan joitakin tutkimuksessa tähän
mennessä saatuja tuloksia.

Orgaanisen aineksen ja
solumäärien välillä
vahva korrelaatio
Kuva 2. Orgaanisen aineksen oletettu rakennekaava
(Christman and Ghassemi 1966).

Tekopohjavesi

Kuva 3. Tekopohjavesilaitoksilta haetut näytteet. A/S = allas/sadetusverkosto,
HP = havaintoputki. Pohjavesi = alueen luonnontilainen pohjavesi (Tuusula),
johon ei ole sekoittunut järvivettä.

Kuva 4. Kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuudet Hämeenlinnan, Jyväskylän
ja Tuusulan tekopohjavesilaitosten näytteenottopisteissä.

Järviveden orgaanisen aineksen ja mikrobien poistumisen sekä mikrobiyhteisöjen tutkimiseksi vesinäytteitä haettiin
vuoden 2005 tammi- ja elo–syyskuussa
Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Tuusulan
tekopohjavesilaitoksilta kuvan 3 mukaisesti: järvivettä, imeytysaltaan (Tuusula) tai sadetusputkiston (HML ja JKL)
vettä (A/S), havaintoputken (HP) vettä sekä maaperästä ylös pumpattavaa
tekopohjavettä. Lisäksi Tuusulasta otettiin syksyllä luonnontilaista pohjavettä
imeytysalueen vierestä. Tulokset (kuva
4) osoittavat, että järviveden kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuus nousi hieman sadetusverkostossa ja laski
imeytysaltaassa. TOC:n kokonaismäärä imeytyksessä väheni Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Tuusulassa elo-syyskuussa 88, 77 ja 73 % ja talvella 91, 84 ja
74 %, vastaavasti. Talousvedelle asetettu tavoitepitoisuus 2 mg/l saavutettiin
kaikilla laitoksilla molempina vuodenaikoina (1,2–2,0 mg/l). Tuusulasta otettu luonnontilainen pohjavesi sisälsi hiiltä vain 0,6 mg/l, tekopohjavesi puolestaan 2,0 mg/l eli aivan luonnontilaista
pohjavettä tekopohjavesi ei vastannut.
Suurimmat molekyylikoot poistuivat
tehokkaammin kuin pienet.
Kuvassa 5 on puolestaan esitetty mikrobimäärät elo–syyskuun näytteissä
(DAPI-värjäys). Solumäärät vähenivät
hieman sadetusverkostossa ja imeytysaltaassa. Imeytyksessä kokonaissolumäärät vähenivät Hämeenlinnassa,
Jyväskylässä ja Tuusulassa elo–syyskuussa 96, 97 ja 94 % ja talvella 94, 94 ja
75 %, vastaavasti. Tuusulan pohjavesinäytteen solumäärä (0,5•105 solua/ml)
oli hieman alempi kuin tekopohjaveden
(0.8 •10 5 solua/ml). Mikrobisolujen
määrä korreloi kaikilla laitoksilla voi-
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makkaasti TOC:n kanssa (0,98±0,01),
minkä voidaan olettaa olevan merkki
mikrobien merkittävästä roolista TOC:n
poistumassa.

Imeytys muuttaa
pohjaveden luontaista
mikrobiyhteisöä
Tekopohjavesilaitoksilta haetuista näytteistä oli tavoitteena tutkia, muuttaako
järviveden imeytys alueen pohjaveden
mikrobiyhteisön rakennetta ja miten
laaja mikrobiyhteisö esiintyy tekopohjavedessä ja luonnontilaisessa pohjavedessä. Mikrobiyhteisön rakenteessa tapahtuvia muutoksia tutkittiin molekyylibiologisin menetelmin (16 S rRNA
geenin eristäminen ja monistaminen,
PCR/DGGE). Tulosten perusteella kaikissa näytteissä (samat kuin edellä) oli
30–40 eri bakteeria, myös Tuusulan
luonnontilaisessa pohjavedessä. Järviveden yhteisössä ei tapahtunut muutoksia sadetusputkistossa eikä imeytysaltaassa. Tekopohjaveden yhteisö
poikkesi merkittävästi sekä järviveden
että luonnontilaisen pohjaveden yhteisöstä eli tekopohjaveden muodostus
muutti alueen luonnontilaisen mikrobiyhteisön rakennetta.

Kuva 5. Mikrobisolumäärät tekopohjavesilaitosten näytteenottopisteissä.

Biohajoamisella keskeinen rooli
veden puhdistumisprosessissa

Kuva 6. TOC hiekkakolonnin eri näytteenottopisteissä 2–17 eri ajankohtina.
1 = järvivesi, 2 = ensimmäisen näytteenottopisteen vesi 0,6 m kohdalla,
17 = viimeisen näytteenottopisteen vesi 18,5 m kohdalla.

Tekopohjaveden muodostusta mallinnettiin 18,5 m pitkässä hiekkakolonnissa (d 30 cm, viipymä 20–25 vrk) Tampereen Ruskon vedenpuhdistamolla,
jossa lämpötila seurasi järviveden vuodenaikaislämpötiloja. Täysin vedellä
kyllästyneen kolonnin läpi johdettiin
järvivettä Roineesta. Biohajoamisen
osuutta orgaanisen aineksen poistumisessa tutkittiin Geologian tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä epäorgaanisen hiilen isotooppikokein (δ13C)
marraskuussa 2005 ja elokuussa 2006.
Kolonnissa veden liuenneen orgaanisen
hiilen (DOC) poistuma oli 651 vuorokautta kestäneen imeytyksen aikana
keskimäärin 79 % (5,4 ➝ 1,2 mg/l) (kuva 6). Suurin osa (75 %) poistumasta tapahtui jo ensimmäiseen näytteenottopisteeseen mennessä (P2) eli 0,6 m matkalla. Tulosten perusteella biohajoamisen osuus tällä matkalla oli marras-

Kuva 7. Hapenkulutusnopeudet leijupetireaktorissa suoritetuissa järviveden
orgaanisen aineksen biohajoamiskokeissa eri lämpötiloissa (siniset pisteet) ja
Arrheniuksen yhtälön avulla saadun suoran perusteella lasketut arvot eri
lämpötiloissa (punaiset pisteet).
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kuussa 33 % (5,9 °C) ja elokuussa 39 %
(22,7 °C). Myös happipitoisuuden vähentyminen ja alkaliniteetin nousu ko.
näytteenottopisteessä tukivat tulosta.
Loput orgaanisesta aineksesta todennäköisimmin kiinnittyi mineraalipartikkeleiden pinnoille sorptiolla, sillä laimentumista ei kolonnissa päässyt tapahtumaan. Tämän jälkeen veden
DOC-pitoisuus heilahteli kuvan 6 mukaisesti eikä veden laadussa tapahtunut
enää suuria muutoksia. Merkkejä tukkeutumisesta ei esiintynyt.
Lämpötilan vaikutusta järviveden orgaanisen aineksen biohajoamisnopeuteen tutkittiin laboratoriomittakaavan
leijupetireaktorilla, jonka kantaja-aineen
pinnalle rikastettiin järviveden mikrobiyhteisö juoksuttamalla järvivettä (fosfaattia ja nitraattia lisätty) reaktorin läpi. Kantaja-aineen mikrobiyhteisö poikkesi merkittävästi reaktoriin johdetun
järviveden yhteisöstä. Suoritetuissa panoskokeissa mitattiin hapenkulutusnopeutta. Kuvassa 7 on esitetty hapenkulutusnopeudet biomassan määrään (VS,
volatile solids) suhteutettuna eri lämpötiloissa. Tulosten perusteella havaittiin,
että biohajoaminen on lämpötilasta riippuvaista, joskaan ei kovin voimakkaasti. Hajontaa esiintyi erityisesti kylmissä lämpötiloissa. Helpoimmin hyödynnettävissä olevat molekyylifraktiot käytettiin nopeasti ja tämän jälkeen
hajoaminen selvästi hidastui. Korkeimmissa lämpötiloissa käytettävissä oleva
happi loppui nopeasti.

Yhteenveto
Tutkimuksessa tarkasteltiin veden orgaanisen aineksen ja mikrobien poistumista, niiden välistä korrelaatiota, mikrobiyhteisöjen rakenteita sekä biohajoamisen osuutta ja lämpötilariippuvuutta tekopohjaveden muodostamisessa. Kolmelta tekopohjavesilaitokselta talvella ja kesällä 2005 haetut näytteet osoittivat, että tekopohjaveden
muodostuksessa orgaanisen hiilen ja
mikrobisolujen poistuma imeytyksessä
korreloivat voimakkaasti keskenään
(r = 0.98 ± 0.01). Tämä saattaa olla merkki siitä, että mikrobien ravinteena toimivan hiilen määrän vähetessä niiden
kasvuolosuhteet heikentyvät ja siten
määrä vedessä vähenee. Lisätutkimus-

ta asian varmistamiseksi kuitenkin tarvitaan, sillä on myös mahdollista, että
sekä TOC että mikrobit poistuivat samassa suhteessa sattumalta, mikrobien
kiinnittyessä partikkeleiden pintoihin.
Toisin sanoen, TOC ei välttämättä vaikuttanut mikrobimäärän alenemiseen.
Mikrobiyhteisö oli laaja niin järvivedessä, tekopohjavedessä kuin luonnontilaisessa pohjavedessäkin eli biohajoamiseen todennäköisesti osallistuu
useita eri bakteereita. Tekopohjaveden
muodostus muutti luonnontilaisen pohjaveden mikrobiyhteisöä tutkitulla Tuusulan tekopohjavesilaitoksella. Tämä
kertoo siitä, että pohjaveden luonnontilainen mikrobiyhteisö ei sellaisenaan
sopeudu uusiin olosuhteisiin. Se, mistä
uuden yhteisön jäsenet ovat peräisin
(järvivedestä, biofilmeistä, pohjavedestä), ei vielä ole tiedossa. Kolonnikokeessa orgaanisen aineksen biohajoamisella osoitettiin olevan keskeinen rooli veden puhdistumisessa: biohajoamisen osuus marraskuussa 2006 (5,9 °C)
oli orgaanisen hiilen kokonaispoistumasta 33 % ja elokuussa (22,7 °C) 39 %
eli lievää vuodenaikaisvaihtelua esiintyi. Leijupetireaktorikokeet vahvistivat
tulosta osoittamalla orgaanisen aineksen biohajoamisen olevan lämpötilasta
riippuvaista.
Tutkimus antoi merkittävää lisätietoa
mikrobien keskeisestä roolista tekopohjaveden puhdistumisprosessissa sekä muutoksista, joita mikrobiyhteisössä tapahtuu tekopohjaveden imeytyksessä. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan mm. biohajoamisen osuudesta
kyllästyneessä vajovesivyöhykkeessä
täyden mittakaavan tekopohjavesilaitoksilla, tekopohjaveden mikrobien alkuperästä ja lajeista sekä paikallisten
olosuhteiden, kuten erilaisten harjujen
mineraalikoostumuksien, vaikutuksesta TOC:n poistumaan ja biohajoamiseen.

TEMU-tutkimus. Helmisaari H.-S., Illmer K., Hatva T., Lindroos A.-J., Miettinen I., Pääkkönen J.
and Reijonen R. (ed.) (2003). Tekopohjaveden
muodostaminen: imeytystekniikka, maaperäprosessit ja veden laatu. TEMU-tutkimushankkeen loppuraportti. 220 s.
Tiirola M. A., Wang H., Paulin L. and Kulomaa
M. S. (2002) Evidence for natural horizontal
transfer of the pcpB gene in the evolution of
polychlorophenol-degrading Sphingomonads. Applied and Environmental Microbiology 68(9),
4495–4501.
Wuertz S., Okabe S. and Hausner M. (2004) Microbial communities and their interactions in biofilm
systems: an overview. Water Science and Technology 49(11–12), 327–336.

Kirjallisuus:
Alexander A. (1965) Biodegradation: problems of
molecular recalcitrance and microbial fallibility. Advances in Applied Microbiology 7, 35–80.
Madsen E. L. and Ghiorse W. C. (1993) Groundwater microbiology: subsurface ecosystem processes. Aquatic Microbiology: An Ecological Approach.
Ed. T.E. Ford. Blackwell, Boston, pages 167–213.

VESITALOUS 6/2006 29

VT0606 s06-41 23.11.2006 18:35 Sivu 30
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Moreenin
geokemiallinen koostumus
suhteessa vedenlaatuun
Pohjois-Savossa

Jari Mäkinen
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Taina Hammar

Maalajien koostumus vaikuttaa valuma-alueiden ominaisuuksiin ja siksi se on hyvä huomioida alueita arvioitaessa. Kuitenkin vain muutamissa tutkimuksissa moreenin tai kallioperän geokemiallinen koostumus on kytketty vesistön ominaisuuksiin (Mannio et al. 1993, Tarvainen et al. 1997). Kysymys on tärkeä,
sillä suurin osa Suomen vesistöjen valuma-alueista sijaitsee moreenivaltaisella alueella. Moreenin koostumuksessa on todettu
alueellista vaihtelua ja se heijastuu mm. järvisedimenttien koostumukseen (Koljonen 1992, Mäkinen 2005). Siksi moreenin
koostumuksen voidaan olettaa vaikuttavan suoraan tai välillisesti myös vedenlaatuun.

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Antti Kanninen
Pohjois-Savon ympäristökeskus

P

ääosa moreenista on syntynyt jäätikön kallioperään kohdistamasta
kulutustoiminnasta, joten maaperän geokemialliset ominaisuudet voidaan viime kädessä johtaa peruskallioon. Toisaalta myös glasiaalidynamiikka ja muinaisten savien esiintyminen
vaikuttavat moreenin koostumukseen
(Mäkinen 2003). Jääkauden jälkeen
maaperän ominaisuuksiin on lisäksi
vaikuttanut maankohoaminen ja sitä
seuranneet vesistövaiheet. Vedenalaisilla alueilla rantavoimat ovat kulutta-
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neet vedenpinnan yläpuolelle paljastunutta moreenia ja kerrostaneet moreenista huuhtoutunutta hienoainesta syvänteisiin. Eräs välivaihe vedenpinnan
muutoksissa Järvi-Suomen alueella on
ollut Suur-Saimaan ja Muinais-Päijänteen transgressio (Tikkanen 1990).
Pohjois-Savon järvien vedenlaadussa on selkeitä alueellisia eroja usean vedenlaatumuuttujan osalta. Kirkasvetiset järvet ovat pääasiassa maakunnan
eteläpuoliskossa ja valtaosa ruskeavetisistä järvistä Iisalmen ja Nilsiän reiteillä. Happamat, alhaisen alkaliniteettitason järvet keskittyvät Koillis-Savoon
ja Rautalammin reitin alaosaan. Korkean alkaliniteetin järviä puolestaan on

maakunnan keskiosissa - Nilsiän reitin
eteläosassa ja Kallaveden alueella - mutta myös Iisalmen reitillä. Karut, alhaisen fosforipitoisuudet järvet ovat yleisimpiä Juojärven reitillä ja niitä on runsaasti myös Sorsaveden-Kallaveden
alueella ja Rautalammin reitillä. Rehevät järvet ovat yleisimpiä Iisalmen reitillä. Vedenlaadun alueelliset erot viittaavat valuma-alueen maaperän keskeiseen merkitykseen järvien vedenlaadulle, vaikka myös ihmistoiminnan
aiheuttama kuormitus vaikuttaa. Vedenlaatua säätelevien ihmistoiminnasta riippumattomien tekijöiden selvittämisen tärkeys on korostunut viime vuosina, kun vuonna 2000 voimaantullut
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vesipuitedirektiivi on linjannut pintavesien tilan arvioinnin lähtökohdaksi
järvien ja jokien luontaiset ominaispiirteet eli järvi- /jokityypin ja tyyppikohtaiset luonnontilaa kuvaavat vertailuolosuhteet.

Aineisto ja tulokset
Geologian tutkimuskeskus on kerännyt
vuosina 1982–1994 moreeninäytteitä koko Suomen alueelta noin 80 000 kpl.
(Koljonen 1992, Salminen 1995). Seulotut näytteet (< 0.06 µmm) on liuotettu
kuningasveteen ja uutteesta on plasmaatomiemissiospektrometriaan perustuvalla ICP-AES-menetelmällä tehty monialkuainemääritykset. Pistekohtainen
koostumusdata on interpoloitu, jolloin
on saatu koko Suomen pinta-alaa kattava pitoisuuskartta.
Vedenlaatuaineisto on kerätty vuosina 1991–2000 talvikerrostuneisuuden aikana, pääasiassa helmikuussa (Hammar
2004). Kohteena olivat Pohjois-Savon yli
10 ha järvet, lukuunottamatta noin 25
suurinta järveä, joilla on jatkuvaa, varsin tiheävälistä vedenlaatuseurantaa.
Kohdejärviä oli kaikkiaan 1357. Näytteitä otettiin yhden metrin syvyydeltä alkaen 3–5 metrin välein alimman näytteenottosyvyyden ollessa metri pohjasta. Näytteistä mitattiin happi sekä analysoitiin happi, sähkönjohtokyky, pH, alkaliniteetti, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kemiallinen hapenkulutus, rauta ja väriluku ympäristöhallinnon käyttämien standardien mukaan. Tässä tutkimuksessa on käytetty vain päällysvesituloksia (yleensä 1 m tuloksia).
Pohjois-Savossa järvien historia on
monivaiheinen. Eräs pienvesistöjen
kannalta tärkeä tekijä on niiden sijainti
suhteessa muinaiseen Suur-Saimaaseen
tai Muinais-Päijänteeseen. Muinaisten
suurjärvien rantapinta on ollut nykyistä korkeammalla tasolla, minkä vuoksi osa keskisen Suomen pienvesistöistä on ollut osia suuremmista järvistä.
Geologian tutkimuskeskuksessa on
mallinnettu muinaisten rantapintojen
avulla Suur-Saimaan ja Muinais-Päijänteen levinneisyys (J. Saarelainen, J.
Vanne).
Suurjärvien rantapinnan yläpuoleisilla alueilla on hienorakeisten sedimenttien osuus suhteessa moreeniin pienem-

Taulukko 1. Moreenin Mg-pitoisuus sekä veden ominaisuudet suurjärvien
korkeimman rannan yläpuoleisissa (YLÄ) ja alapuoleisissa (ALA)
pienvesistöissä. Luvut ovat mediaaniarvoja.

YLÄ
ALA

Mgmr
%

Näkösyvyys
m

Alkaliniteetti

Ptot
µg/l

Ntot
µg/l

pH

Väri

0,56
0,65

1,6
1,8

0,12
0,24

14
21

500
720

6,3
6,5

100
80

Taulukko 2. Järjestyskorrelaatiokertoimet moreenin Mg-pitoisuuden
(Mgmr) ja veden ominaisuuksien välillä. Suurjärvien korkeimman rannan
yläpuoleiset pienvesistöt. Lihavoitu: p <0.05. n = 806.

Mgmr
Näkösyvyys
Alkaliniteetti
Ptot
Ntot
pH
Väri

Mgmr

Näkösyvyys

Alkaliniteetti

Ptot

Ntot

pH

Väri

1,00

0,19
1,00

0,47
0,16
1,00

0,04
–0,73
0,19
1,00

0,13
–0,54
0,42
0,72
1,00

0,39
0,61
0,67
–0,34
–0,14
1,00

–0,16
–0,91
–0,11
0,78
0,61
–0,59
1,00

Taulukko 3. Järjestyskorrelaatiokertoimet moreenin Mg-pitoisuuden
(Mgmr) ja veden ominaisuuksien välillä. Suurjärvien korkeimman rannan
alapuoleiset pienvesistöt. Lihavoitu: p <0.05. n = 551.

Mgmr
Näkösyvyys
Alkaliniteetti
Ptot
Ntot
pH
Väri

Mgmr

Näkösyvyys

Alkaliniteetti

Ptot

Ntot

pH

Väri

1,00

–0,05
1,00

0,30
–0,03
1,00

0,25
–0,76
0,37
1,00

0,28
–0,61
0,55
0,83
1,00

0,05
0,67
0,27
–0,49
–0,37
1,00

0,03
–0,90
–0,01
0,78
0,62
–0,68
1,00

pi kuin rantapinnan alapuoleisilla alueilla, koska veden yläpuolisen alueen
osuus valuma-alueella kasvaa maanpinnan korkeuden lisääntyessä. Hienorakeisten maalajien määrä puolestaan
vaikuttaa merkittävästi vesistöjen tilaan,
joten pienvesistöt luokiteltiin kahteen
osaan: 1) järvet, jotka sijaitsevat suurjärvien korkeimman rannan yläpuolella ja
2) järvet jotka sijaitsevat suurjärvien korkeimman rannan alapuolella.
Suurjärvien korkeimman rantapinnan alapuoleisissa vesistöissä alkaliniteetti, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori
ovat selvästi korkeampia kuin ylempänä sijaitsevissa pienvesistöissä (taulukko 1). Näiden pienvesistöjen korkea väriluku viittaa valuma-alueen korkeaan
turvemaaosuuteen. Vesistöalueen lat-

voilta tultaessa vesistöreittiä alaspäin
väriluku laskee osin valuma-alueen kivennäismaaosuuden kasvaessa, mutta
myös siksi, että humusaineita hajoaa
järviketjun ekosysteemeissä biologisesti ja valon vaikutuksesta.
Moreeni- ja vesiaineisto yhdistettiin
pistekohtaisesti siten, että jokaisen vesinäytteenottopisteen kohdalta laskettiin
moreenin interpoloitu koostumus 1 km
säteellä (vrt. Mannio et al. 1993). Moreenin Mg-pitoisuutta verrattiin pienvesistöjen kemiallisiin ominaisuuksiin laskemalla muuttujien väliset järjestyskorrelaatiokertoimet (Spearman). Geokemialliseksi muuttujaksi valittiin Mg, koska emäskationit vaikuttavat merkittävästi maaperän ravinteisuuteen.
Laskenta tehtiin kahdessa osassa em.
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ryhmittelyn mukaisesti. Tulosten mukaan moreenin Mg-pitoisuus korreloi
merkittävästi (p<0.05) useiden vedenlaatuominaisuuksien kanssa (taulukot
2 ja 3). Suurjärvien yläpuoleisissa pienvesistöissä moreenin Mg-pitoisuus ja
veden alkaliniteetti ja pH korreloivat
parhaiten. Alueellisesti suurimmat Mgpitoisuudet ja alkaliniteettiarvot sijoittuvat luode-kaakko-suuntaiselle vyöhykkeelle, missä useiden happoliukoisten alkuaineiden pitoisuudet
ovat keskimääräistä korkeammat (kuva 1). Suurjärvien korkeimman rantapinnan alapuoleisissa pienvesistöissä
moreenin Mg-pitoisuus korreloi merkittävästi alkaliniteetin, totaali-N:n ja
totaali-P:n kanssa.

Yhteenveto
Tutkimusalueella on luode-kaakkosuuntainen noin 70 km leveä vyöhyke,
jossa moreenin Mg-pitoisuudet ovat
suuremmat kuin ympäristössä. Kohonneet pitoisuudet johtuvat kallioperästä,
uudelleenkerrostuneista savisedimenteistä ja jäätikkötoiminnasta. Samalla
vyöhykkeellä ovat myös pienvesistöt
keskimääräistä rehevämpiä.
Korrelaatio vedenlaadun ja moreenin
koostumuksen välillä on selvästi parempi kuin Mannio et al. (1993) ovat
esittäneet. Ero johtuu mahdollisesti siitä, että tässä tutkimuksessa pienvedet
sijaitsevat moreenivaltaisella alueella,
kun taas Mannion et al. (1993) havaintoaineisto jakautuu tasaisesti koko Suomen alueelle. Moreenivaltaisella alueella moreenin geokemiallinen koostumus korostuu valuma-alueen tilastollisena selittäjänä, koska savi- ja suoalueiden määrävaihtelu on pienempää
kuin koko Suomen mittakaavassa. Tähän viittaa myös aineistosta saadut tulokset, sillä moreenin koostumus ja vedenlaatu korreloi parhaiten suurjärvien
rantapinnan yläpuolisilla alueilla.
Tulosten perusteella ei kuitenkaan voi
esittää suoraa yhteyttä vedenlaadun ja
moreenin koostumuksen välille, sillä
maankäytön muoto tutkimusalueella
on vaihtelevaa. Alueet, joilla moreenin
hienoainespitoisuus on korkea, ovat
myös selvästi intensiivisemmän ihmistoiminnan, mm. peltoviljelyn kohteena.
Jatkotutkimuksissa tulisikin selvittää,
voidaanko moreenin koostumuksella
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Kuva 1. Moreenin Mg-pitoisuus (%) taustavärityksenä ja veden alkaliniteettiarvot
pallosymboleina suurjärvien korkeimman rannan yläpuolisissa pienvesistöissä.
n = 806. Kuvan keskiosassa Iisalmen reittiin ja kuvan vasemmassa reunassa
Rautalammin reittiin kuuluvat vesistöt.
selittää vedenlaadun vaihtelua myös aineistoilla, joissa ihmistoiminnan vaikutus on huomioitu.
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V

esihuolto on yhteiskunnallinen
välttämättömyyspalvelu, jolle
oleellista on infrastruktuurijärjestelmien mahdollisimman hyvä toimivuus, luotettavuus ja alhainen haavoittuvuus. Vesihuoltoinfrastruktuurin rakentaminen edellyttää suuria kertainvestointeja ja järjestelmän toimivuuden
säilyttäminen jatkuvia saneeraus- ja korvaustoimenpiteitä. Tarvittavien investointitasojen saavuttaminen ja ylläpitäminen on kuitenkin haasteellista johtuen infrastruktuuriomaisuudelle ominaisista piirteistä. Erityisesti verkostot
ovat varsin pitkäikäisiä ja maanalaisen
sijainnin vuoksi niiden kunnosta ei voi-

Vesihuollon infrastruktuurin ikääntyminen saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia suomalaisilla vesihuoltolaitoksilla. Laitosten toimintakyvyn turvaamiseksi tarvitaan paitsi teknisiä
ratkaisuja myös kokonaisvaltaisempaa käyttöomaisuuden hallintaa ja pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Näiden toteutusta suunnitellessa kannattaa hyödyntää alan edelläkävijöiden kokemuksia. Eräs Suomen vesihuoltosektorille soveltuva
esimerkkitapaus löytyy Yhdysvaltojen länsirannikolta, Seattlesta.

da täysin olla selvillä. Ongelmia aiheuttavat myös käyttöomaisuuserien
nyky- ja kirjanpitoarvojen epäyhtenäisyys sekä investointien lykkäämisestä
johtuvien kustannusten arviointi. Yleisemmällä tasolla vesihuoltolaitoksille
aiheuttavat paineita tiukentuva lainsäädäntö, asiakasvaatimukset, asukasmäärän vaihtelut, turvallisuus- ja haavoittuvuusnäkökohdat, toiminnan tehostamisvaatimukset (Rogers ja Louis,
2005) sekä erityisesti Suomessa omistajakuntien tuloutusvaatimukset (Vinnari ja Näsi, 2006).
Kun näihin ongelmiin yhdistetään
suuri määrä ikääntyvää infrastruktuu-

ria ja mahdollisesti samanaikainen tarve laajentaa verkostoa haja-asutusalueille, on selvää, että lähitulevaisuudessa vesihuoltojärjestelmien toimivuuden turvaaminen on yhä haasteellisempaa. Teknisten ratkaisujen ohella onkin
välttämätöntä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen käyttöomaisuuden hallintaan, josta usein käytetään myös englanninkielistä nimeä asset management.

Käyttöomaisuuden hallinta
vesisektorilla
Vesihuoltolaitosten käyttöomaisuuden hallinta voidaan määritellä liike-
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toimintafilosofiaksi, jonka oleellinen osa
on asiakaspalvelustandardeille ja taloudellisille tavoitteille perustuva käyttöomaisuuden käyttö-, kunnossapitoja saneerausstrategia (Paralez ja Muto,
2002). Käytännössä käyttöomaisuuden
hallinnan avulla pyritään esimerkiksi
pidentämään laitosten ja verkostojen
käyttöikää, vähentämään kuluja laskematta palvelutasoa sekä varmistamaan, että laitoksella on riittävästi varoja omaisuuden hankintaan, ylläpitoon sekä saneeraus- ja korvausinvestointeihin.
Maailmanlaajuisesti vesihuoltosektorin käyttöomaisuuden hallinta alkoi
yleistyä 1980-luvun lopussa. Tuolloin
Englannin ja Walesin vesilaitokset yksityistettiin ja asiakasmaksuja valvova
viranomainen alkoi vaatia pitkän aikavälin investointisuunnitelmia laitoksille sallittavien hintatasojen määrittämiseksi. Samoihin aikoihin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa toteutetut julkisen sektorin lainsäädännölliset
uudistukset velvoittivat vesihuoltolaitokset toimimaan kaupallisin periaattein, vaikka nämä suurimmaksi osaksi jäivätkin julkiseen omistukseen. Uudessa-Seelannissa vesihuoltolaitosten
käyttöomaisuuden hallintasuunnitelmien laatiminen on lakisääteistä, kun
taas Australiassa käytäntö vaihtelee
osavaltioittain, mutta on useimmiten
sidottu veden ja jäteveden hinnan valvontaan.
Suomalaisesta näkökulmasta kiinnostavin käyttöomaisuuden hallinnan
edelläkävijä on Yhdysvallat, sillä vesihuoltosektorin tilanne on pääpiirteiltään samanlainen kuin Suomessa. Verkostot ovat lähes samanikäisiä ja vesihuoltolaitokset toimivat suurimmaksi
osaksi julkisina liikelaitoksina, joiden
taloudellinen sääntely on vähäistä. Yhdysvalloissa tosin toimii myös yksityisiä, tiukemmin säänneltyjä laitoksia,
mikä selittänee osaksi sen, että käyttöomaisuuden hallintaa on maassa pohdittu kauemmin. Yhdysvaltalaisia vesihuoltolaitoksia koskevan laajan selvityksen mukaan noin kahdella kolmasosalla laitoksista on jonkinasteinen
pitkän aikavälin investointisuunnitelma (GAO, 2002). Kokonaisvaltainen
käyttöomaisuuden hallintajärjestelmä
on toistaiseksi käytössä vain muuta-
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Taulukko 1. SPU:n käyttöomaisuuden hallintajärjestelmän osa-alueet.
OSA-ALUE

TOTEUTUS

Palvelutasojen määrittely

Vuotuiset asiakaskyselyt, kohderyhmähaastattelut

Riskien arviointi

Kriittisimpien omaisuuserien tunnistaminen
todennäköisyys/seuraus-luokittelulla;
riskien alentaminen saneeraus-, käyttö- tai
kunnossapitotoimenpiteillä

Elinkaarikustannuslaskenta

Jokaisen suunnitellun hankkeen/investoinnin elinkaaren
aikaisten kustannusten ja hyötyjen arviointi

Kolmiulotteinen raportointi
(triple bottom line)

Hankkeiden/investointien priorisointi yhteiskunnallisten,
taloudellisten ja ympäristövaikutusten perusteella

Tieto ja tietojärjestelmät

Tarkat tiedot kunkin omaisuuserän teknisistä
ominaisuuksista, iästä, sijainnista,
kunnossapitohistoriasta ja nykyarvosta;
eri tietojärjestelmien synkronointi

Strategiset käyttöomaisuuden Omaisuuserien nykytilakuvaukset sekä käyttö-,
hallintasuunnitelmat
kunnossapito- ja saneerausstrategiat;
omaisuuseriin liittyvien toiminnallisten ja
taloudellisten riskien hallintasuunnitelmat
Selkeät tehtävät ja vastuut

Työryhmä- ja henkilökohtaisten velvollisuuksien,
vastuualueiden ja päätöksentekovaltuuksien määrittely

Käyttöomaisuuden
hallintakomitea

Tapaa kerran viikossa, arvioi ja rahoittaa suuret
investoinnit (> 200000 e), varmistaa päätösten
perustuvan elinkaarikustannus- ja kolmiulotteisen
raportoinnin periaatteisiin, hyväksyy hankesuunnitelmat,
päättää asiakaspalvelu- ja ympäristöstandardeista

Toiminnan tehokkuuden
seuranta

Hankkeiden arvioitujen ja toteutuneiden kustannusten
vertailu, tehokkuustunnuslukujen kehittäminen ja käyttö

Vertailuanalyysi
(benchmarking)

Osallistuminen sekä julkisten että yksityisten laitosten
kansallisiin ja kansainvälisiin vertailuihin

milla edistyksellisillä vesihuoltolaitoksilla, joista yksi on kansainvälisestikin
tunnettu Seattle Public Utilities.

Vesihuollon organisaatio
Seattlessa
Reilun puolen miljoonan asukkaan
Seattle sijaitsee Yhdysvaltain luoteisrannikolla Washingtonin osavaltiossa.
Seattlen ja sitä ympäröivän Kingin piirikunnan vesi- ja jätehuoltopalveluista
vastaa pääosin kaupungin liikelaitoksena toimiva Seattle Public Utilities
(SPU). Laitos palvelee 1,3 miljoonaa ihmistä, ja vuonna 2005 sen vesiliiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli
noin 320 miljoonaa dollaria.
Alueen juomavesi tuotetaan jokivedestä, jonka käsittely on ulkoistettu kahdelle yritykselle 15–25 vuoden pituisilla operointisopimuksilla. Kokonaisve-

denotto on noin 1,3 milj. m3 päivässä ja
ominaisvedenkulutus 380 l/hlö/d. Jätevedenpuhdistuksesta huolehtii piirikunnan hallinto, joka laskuttaa SPU:ta
käsiteltyjen jätevesimäärien mukaisesti. Puhdistamolle päätyy päivittäin noin
0,8 milj. m3 jätevettä.
SPU:n merkittävimmät käyttöomaisuuserät koostuvat kahdesta vedenottamosta, 3000 kilometrin vesijohtoverkosta, samanpituisesta sekaviemäriverkosta sekä 700 km pitkästä sadevesiverkostosta. Piirihallinto omistaa kaikki kolme jätevedenpuhdistamoa sekä
600 km runkoviemäriä.
Laitoksen taloudelliset toimintapuitteet ovat periaatteessa samankaltaiset
kuin suomalaisilla vesihuoltolaitoksilla. Budjetti ja asiakasmaksut on hyväksytettävä kaupunginvaltuustolla ja
asiakasmaksutulojen on katettava käyttö- ja lainanhoitokustannukset, verot se-
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kä investointien käteismaksuosuudet.
Laitoksella on myös niin sanottu tulontasausrahasto, joka perustettiin vuonna
1993 puskuroimaan yksittäisten kustannuspiikkien vaikutusta asiakasmaksuihin. Vuodesta 2003 lähtien SPU on
ollut velvoitettu sijoittamaan rahastoon
vähintään 2,5 miljoonaa dollaria vuodessa.
Washingtonin osavaltion lakien mukaan SPU ei saa tuottaa voittoa, vaan
budjetin ylittävät tulot on joko käytettävä lainanlyhennyksiin tai palautettava asiakkaille. Omistajakaupunki ei saa
korvausta sijoittamalleen pääomalle,
mutta sillä on oikeus periä liiketoimintaa harjoittavilta organisaatioilta liiketoimintaveroa, joka SPU:n tapauksessa
on 15,54 % myyntituloista.

Kohti kokonaisvaltaista
käyttöomaisuuden hallintaa
SPU:ssa alettiin pohtia käyttöomaisuuden hallintaan liittyviä kysymyksiä
1990-luvun lopulla, kun laitoksen toimintaa alkoi vaivata käyttö- ja pääomakustannusten jyrkkä kasvu, jatkuva tarve nostaa asiakasmaksuja tulontasausrahastosta huolimatta sekä lisääntyvä velkataakka. Yhdysvalloissa
joukkovelkakirjalainat ovat julkisomisteisille laitoksille edullisia, mikä selittää
paitsi kyseisen organisaatiomuodon
suosion myös lainarahoituksen yleisyyden. Muita toiminnan kehittämiseen
motivoivia tekijöitä SPU:ssa olivat puutteelliset tiedot ikääntyvästä infrastruktuurista, tarve vakauttaa budjettikehitystä sekä halu kohentaa asiakaspalvelun tasoa.
Varsinaisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin kuitenkin vasta vuonna 2002, kun
laitoksen uusi johtaja teki periaatepäätöksen käyttöomaisuuden hallintajärjestelmän perustamisesta. Tarkoitusta
varten nimitettiin johtotason henkilöistä koostuva työryhmä, joka aloitti
työnsä perinpohjaisella asiaa koskevalla kirjallisuusselvityksellä. Tiedonhankintaprosessin perusteella päätettiin tutustua tarkemmin erityisesti Uuden-Seelannin ja Australian vesilaitosten käyttöomaisuuden hallintamenetelmiin. Käytännön tuntuman
saamiseksi SPU:n työryhmä teki muutaman viikon opintomatkan kahdelle

Kuva 1. Investointisuunnitteluperiodit 15 suurimmalla suomalaisella
vesihuoltolaitoksella

australialaiselle vesihuoltolaitokselle.
Teoria- ja käytännön tietojen pohjalta
työryhmä laati lopulta yksityiskohtaisen käyttöomaisuuden hallintajärjestelmän, joka kytkeytyy SPU:n lähes jokaiseen toimintoon. Laajan järjestelmän
käyttöönotto arvioitiin sen verran haastavaksi, että tehtävässä avusti ensimmäisen vuoden ajan kaksi Australiasta kutsuttua asiantuntijaa.
SPU:n määritelmän mukaan käyttöomaisuuden hallintajärjestelmän päätavoitteena on saavuttaa määritellyt
asiakaspalvelu- ja ympäristöstandardit mahdollisimman alhaisilla elinkaarikustannuksilla. Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestelmä on jaettu
kymmeneen osa-alueeseen (taulukko 1).
Vaikka järjestelmä on ollut käytössä
vasta nelisen vuotta, SPU:n talousjohdon mukaan positiiviset vaikutukset
ovat jo havaittavissa. Laitoksen käyttömenot ovat alentuneet kymmenesosalla ja investointikustannukset 15
prosentilla; tuottavuus on parantunut;
asiakasmaksut on voitu pitää ennusteita alhaisempina; kassavarat ovat lisääntyneet ja investointien omarahoitusosuutta on voitu kasvattaa. Laitoksen talousjohto pitää erityisen merkittävänä tekijänä investointihankkeiden
arviointikäytännön muutosta. Aikaisemmin hajonnut rakenne tai laite korvattiin automaattisesti täysin samanlaisella; nykyinen toimintatapa edellyttää useamman vaihtoehdon kus-

tannus-hyötyvertailua. Toinen tärkeä
rooli on kaksitasoisella investointisuunnittelulla. Lyhyen aikavälin investointisuunnitelmissa kuvataan kaikki seuraavan kuuden vuoden ajalle
kaavaillut toimenpiteet ja esitetään yksityiskohtainen budjetti seuraavaksi
kahdeksi vuodeksi. Suunnitelma päivitetään joka toinen vuosi. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat laaditaan 25 vuodeksi kerrallaan ja päivitetään muutaman vuoden välein.
Suunnitelmissa kuvataan kyseiselle
ajanjaksolle suunnitellut investoinnit
ja niiden kustannusarviot. Arvioiden
laadinnassa auttaa ajantasainen, yksityiskohtainen käyttöomaisuustietokanta.

Suomalaisille opittavaa
Monilla suomalaisilla vesihuoltolaitoksilla ollaan tällä hetkellä pitkälti samassa tilanteessa kuin SPU:ssa reilu
vuosikymmen sitten. Kirjoittajan tekemän selvityksen mukaan enemmistöllä 15 suurimmasta vesihuoltolaitoksesta ei ole pitkän aikavälin investointisuunnitelmaa, saati sitten käyttöomaisuuden hallintajärjestelmää; ainoastaan kahden laitoksen suunnitteluperiodi ulottuu 20–30 vuoden päähän (kuva 1). Verkoston kuntotietojenkin ylläpitäminen on harvinaista, vaikka laitoksilla on käytössä verkkotietojärjestelmiä, joihin kuntotietoja on mahdollista tallentaa. Aiemman tutkimuksen mukaan puolella laitoksista ei ole
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tarpeeksi varoja tarvittaviin saneerausja korvausinvestointeihin (Vinnari,
2006).
Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että suomalaisetkin vesilaitokset hyötyisivät systemaattisesta käyttöomaisuuden hallintatyökalujen käytöstä. Järjestelmien käyttöönoton voisi aloittaa esimerkiksi laatimalla pitkän aikavälin investointisuunnitelma. Olennaista on suunnitelman
säännöllinen päivittäminen, joka mahdollistaisi varautumisen kustannuksiin
pidemmällä aikavälillä. Suunnitelma
tulisi toimittaa myös valvontaviranomaiselle eli alueelliselle ympäristökeskukselle, joka kommentoisi tulevien
investointien riittävyyttä vesihuoltopalvelujen turvaamisen näkökulmasta. Luontevat puitteet tällaiselle ajatustenvaihdolle tarjoaisi esimerkiksi

Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä kunnan ja ympäristökeskuksen
välinen vuotuinen kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään muun muassa
kunnan alueiden käytön suunnitteluun
ja sen kehittämiseen liittyviä seikkoja.
Seuraava luonnollinen askel olisi kokonaisvaltainen käyttöomaisuuden
hallintajärjestelmä, jollainen Seattlessa
on käytössä. Tapaustutkimuksen perusteella kyseisen järjestelmän käyttöönotossa kannattaa hyödyntää aikaisempia kokemuksia, kirjallisuutta
ja alan asiantuntijoita. Tapausesimerkki osoittaa myös, että käyttökelpoisen
järjestelmän luominen vaatii pitkäjänteisyyttä ja organisaation ulkopuolisen osaamisen hyödyntämistä. Perusteellisesta pohjatyöstä saattaa kuitenkin olla suurta hyötyä hyvinkin nopeasti.
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Vesitalouden lukijoille, kirjoittajille,
ilmoittajille ja painotyöhön osallistuneille
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ja kiitämme hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna.
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Pohjois-Amerikasta

Outi Salminen
E-mail: outi@cc.hut.fi
Kirjoittaja työskentelee Teknillisessä korkeakoulussa, Rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla, Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratoriossa, Professori Pertti Vakkilaisen johtamassa luonnonmukaisen vesirakennuksen ryhmässä. Tutkijatohtori Outi
Salminen vetää Emil Aaltosen Säätiön ja
Aimo Maasillan Rahaston rahoittamaa poikkitieteellistä projektia, jossa tutkitaan ja kehitetään hulevesien luonnonmukaisen hallinnan maisemarakennusteknisiä ratkaisuja kylmän ilmaston oloissa.

Yhdysvalloissa poikkitieteellinen StormCon kokous tuo vuosittain tuhansia asiantuntijoita yhteen vaihtamaan tietoja ja kokemuksia hulevesien niin kutsutun parhaan hallinnan menetelmistä. Hulevesien parhaan hallinnan harjoittamiselle löytyy innoitetta laeista, kustannuksista sekä kokonaisvaltaisesta ja pitkälle jalostuneesta suhtautumisesta taajamamaisemarakentamiseen.

H

ulevesien perinteisen ’putkiin, piiloon ja pois jonnekin’-hallinnan
taajamahydrologisesti kestävämpiä vaihtoehtoja kutsutaan Yhdysvalloissa yhdyskuntasuunnittelu-tasolla
termillä LID (low impact development)
ja kohdesuunnittelutasolla termillä
BMP (best management practice). LIDyhdyskuntasuunnittelussa alueen hydrologiset olosuhteet otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon ja valuma-aluemittakaavan tarkastelun perusteella minimoidaan rakentamisen aiheuttamat
muutokset hulevesien virtaamiin ja laatuun. Kun rakenteita sijoitetaan uudelle alueelle, herkimmät alueet suojataan
kokonaan rakentamiselta, alkuperäistä
kasvillisuutta säästetään ja läpäisemättömän pinnan määrä minimoidaan kohdekohtaisesti huolellisella suunnittelulla
ja mitoituksella. LID-suunnittelussa
käytetään BMP:itä. Termi BMP käsittää
laajasti huleveden perinteisestä putki-

tuksesta poikkeavia hallintarakenteita.
BMP:ihin lasketaan yhtä lailla läpäisevät liikenneväylien pinnat, avopainanteet, rakennetut viivytys- ja tasausaltaat,
monimuotoinen paikallinen kasvillisuus kuin virtaamia tasaavat ja veden
laatua parantavat rakennetut kosteikot.
Meillä LID- ja BMP-termien kattamia
toimintoja vastaavia termejä ei ole.
Käyttämämme ’luonnonmukaisen hulevesien hallinnan’-termin piiriin kuuluvaa suunnittelua ja tekniikkaa löytyy
osin sekä LID- että BMP-termien takaa.

Alan vuosittainen
poikkitieteellinen tapaaminen
StormCon-kokous (Denver, CO, USA,
24.–27.7.2006; www.StormCon.com) kokoontui heinäkuussa viidennen kerran
keskustelemaan hulevesien (stormwater) hallinnasta. Esitelmät keskittyivät
LID- ja BMP-hallintaan. Kokous on
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suunnattu pohjoisamerikkalaisille eli
käytännössä osallistujat koostuivat yhdysvaltalaisista ja kanadalaisista. Paikalla Denverissä olleet yli 1 600 osallistujaa kertoo alan Pohjois-Amerikassa
saamasta huomiosta ja panostuksesta.
Nelipäiväisen kokouksen ensimmäinen
päivä koostui valinnan mukaan yhdestä kokonaisen päivän teemasta ja kolme seuraavaa päivää eri osateemojen
alle kootuista kuudesta rinnakkaisesta
luentosarjasta. Osateemat oli jaoteltu
mm. BMP-tekniikoiden rakenteellisten yksityiskohtien, BMP-tekniikoiden
toimivuuden seurannan yksityiskohtien
ja hallinnon erityiskysymysten osalle.
Kaikille yhteisiin tilaisuuksiin kuului
mm. ympäristöviraston (Environmental Protection Agency, EPA) kyselytunti, jolla EPAn edustaja vastasi kaikkiin
osallistujien esittämiin kysymyksiin.
Kokouksen osallistujat ja esitelmöitsijät
edustivat kattavan poikkitieteellisesti
sekä hallinnon, akateemisia että yrityksissä toimivia eri osa-alojen insinöörejä
ja maisema-arkkitehteja. Esitelmänpito-oikeus kokouksessa irtoaa monen
vuoden (esimerkiksi seitsemän vuoden
tutkimuksella puheenvuoro läpäisevien
pintojen toiminnasta) alan huippuosaamisella, johon usein liittyi useissa miljoonissa dollareissa mitattu tutkimusbudjetti. Posteri-sessiota ei ollut, mutta
laaja alan kaupallisten ym. asiantuntevien toimijoiden näyttely, jonka kiertämiseen aikaa ei kokouksen puitteissa ollut varattu tarpeeksi, oli koko kokouksen ajan avoinna.

Parhaan hallinnan innoitteita
Yhdysvalloissa hulevesien hallintainto
perustuu osin liittovaltiotason pintavesien laadun pilaamiskieltoon 1972 Clean
Water Act-lailla. Mikäli osavaltio ei toteuta Clean Water Act:n mukaista pintavesien hajakuormituksen hallinnan
ohjelmaa, johon hulevesien hallinta
kuuluu, hoitaa liittovaltio sellaisen ohjelman toimeenpanon osavaltiossa.
New Yorkin osavaltion hajakuormituksen hallintaohjelma alkaa tavoitteen
asettamisella: ’The mission of New York’s
Nonpoint Source Program is to control,
reduce or treat polluted runoff through the
implementation of structural, operational
or vegetative management practices; to
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Kuva 1. Yliopistokampusten hydrologisesti kestäviä ja kestämättömiä rakennettuja
maisemia.
a) TKK:n Vesitalouden- ja vesirakennuksen, johon luonnonmukainen vesirakennus
kuuluu, tutkimustiloihin johtava maisema edustaa paikan olemusta väheksyvää
ja taajamahydrologisesti kestämätöntä suunnittelua ja toteutusta. Hulevedet
ohjautuvat kaivosta luontaisen valuntareitin vastaisesti, viereisen valumaalueen kautta, käsittelemättöminä suojeltuun Laajalahden Natura-kosteikkoon.
b) Cornell Universityn (Ithaca, NY, USA) Ornitologian laboratorioon johdattelee
liikennöinnin tarpeen mukaan mitoitetulta parkkipaikalta hulevesien
hallintakosteikon läpi kiemurteleva reitti. Hulevesikosteikkoreitiltä vedet johtuvat
jälkiselkeytysaltaan kautta rakennettuun lintujen habitaattikosteikkoon, jonne
suurin osa rakennuksen työskentelytilojen näkymistä avautuu.
c) TKKn kampuksen nurmikko-maisemarakennusta. Keskellä nurmea ollut vesiaihe
täytettiin 90-luvulla, kun sen veden laatuun ei oltu tyytyväisiä. Vesiaiheen
pintavaluntavesilähteet oli jo aiemmin tehokkaasti kuivatettu jos johonkin
suuntiin pois yhä janoisemmaksi käyneeltä vesiaiheelta. Vesiaiheen penkat
olivat liian jyrkät veden laatua ylläpitävälle kosteikkokasvillisuudelle.
d) Rakennettua monimuotoista kampusmaisemaa Cornell Universityn pääkirjaston
kupeessa. Runsas kasvillisuus luo viihtyisän mikroilmaston itselleen, hallitsee
tehokkaasti hulevesiä estäen läheisen rinteen erodoitumista ja on miellyttävä
lounaspaikka kesähelteillä (penkit juuri ja juuri erottuvat kasvillisuuden
lomasta).

administratively coordinate various state
agencies and other interested partners
having regulatory, outreach, incentivebased, or funding programs that foster
installation of management practices for
any of the identified sources of nonpoint
pollution threatening or impairing the
waters of New York; and to conduct local
implementation and statewide coordination
and evaluation on a watershed basis.’ Ohjelma kattaa niin hulevesien hallintaohjelman kuin valuma-alue-mittakaa-

van käytön hajakuormituksen hallinnan pohjana.
Raha on osaltaan mukana innoitteena: LID- ja BMP-ratkaisut on laskettu
kokonaisrakennuskustannuksiltaan perinteisiä hulevedenhallintamalleja halvemmiksi. Laskuissa eivät ole mukana
edes aihepiiriin liittyvät huonolla yhdyskuntasuunnittelulla ja maisemarakentamisella aikaansaadut tulvavahingot taikka LID- ja BMP-ratkaisujen käyttöön liittyvät mm. kiinteistöjen arvon
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nousu, virkistyskäyttömahdollisuuksien parantuminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekologisten verkostojen ylläpito hyvin suunnitellun ja toteutetun taajamarakentamisen ansiosta.
New Yorkin kaupunki toteuttaa luonnonmukaista pintavesien hallintaa koko juomavesivaluma-alueidensa laajuudessa (noin 4 800 km2). Rakentamisen alle jäävät kosteikot ovat Yhdysvalloissa luku sinänsä, sillä laki velvoittaa toiminnalliselta arvoltaan samansuuruisen korvauskosteikon rakentamisen tai rakentamisen rahoitukseen osallistumisen. LID- ja BMP-hulevesien hallinta monitahoisesti ja kokonaisvaltaisesti positiivisena ratkaisuna on saanut sekä alan harjoittajat että
asukkaat tuntemaan nämä kevyet tekniikat omikseen.

Esitelmäpoimintoja
StormCon:in esitelmien poimintoina joitakin: ’First flush’in eli sadanta- tai sulantatapahtumaa seuraavan alkuhuuhtouman käyttö BMP-veden puhdistusrakenteiden mitoitusperusteena ei ole
riittävä vaan veden laadun suhteen
BMP-rakenteet on mitoitettava puhdistamaan vähintään usein toistuvien sadetapahtumien koko hulevesitilavuus.
Prosentuaalisen puhdistumisen käyttö
BMP:n suunnitteluperusteena ja toiminnan seurantatuloksena ei ole yksiselitteistä eikä anna suoraan toisten
kohteiden kanssa vertailtavaa kuvaa
toiminnasta: puhdistettavan huleveden
lähtöarvot voivat vaikuttaa huomattavasti saavutettavissa olevaan muutokseen. Kattovedet eivät ole puhtaita vesiä vaan rakennusmateriaalien ja rakenteiden iän mukaan vaihtelevia päästölähteitä; kattovedet kuormittavat ympäristöä erityisesti metallien suhteen.
Esimerkiksi kuparikattojen rakentaminen on paikoin Yhdysvalloissa jo kiellettyä.
Nurmikko vastaa varsinkin jäätyneenä, vettyneenä ja tiivistyneenä maisemarakenteessa läpäisemätöntä pintaa. ’de-lawning’ eli nurmikko-maiseman palauttaminen monimuotoiseksi
kasvillisuudeksi onkin jo käsite, jonka
toteuttamista yksityisilläkin pihoilla osa
kaupungeista tukee rahallisesti. Siinä

missä insinööri puhuu huleveden hallinta BMP:stä, maisema-arkkitehti saa
taajamahydrologisesti kestävän maisemarakenteen toteutettua ’rain garden’:ina, sadepuutarhana, – insinöörija maisema-arkkitehtuurin alat ovat tasokkaan hulevesien hallinnan ja maisemarakentamisen osalta Yhdysvalloissa
lähellä toisiaan ja yhteistyötä tehdään
paljon. Hyvistä aikeista huolimatta Yhdysvalloissa läpäisemättömän pintaalan kasvuprosentti ylittää tällä hetkellä populaation kasvuprosentin. LID- ja
BMP-suunnitelmien toimivuuden epäonnistumisen yhteisenä nimittäjänä on
suunnitelmien vain osittainen tai virheellinen toteutus: vielä tarvitaan lisää
koulutusta ja valvontaa kentällä.

Tekniikka hallinnassa meilläkin?
Vanhat tutut kollegat New Yorkista kertoivat haluavansa tulla katsomaan hulevesien LID- ja BMP-rakentamista Suomessa. Mistä löytyisi? Kesällä työhuoneessamme Otaniemessä on noin 10 astetta Ilmatieteen laitoksen antamaa ulkoilman lämpötilaa kuumempi, koska
ikkunan alla on alueen käyttöön nähden täysin ylimitoitettu asfalttikenttä.
Hulevedet kesäisin noin 20 astetta ilman lämpötilaa kuumemmalta asfalttikentältä on putkitettu luontaisen virtaussuunnan vastaisesti toisen osavaluma-alueen alitse käsittelemättöminä
suoraan suojeltuun Natura-kosteikkoon. Ikkunan ja asfaltin väliin on toki
jätetty kolmen metrin nurmikaistale viheralueeksi. Tällä viherrakentamisella
ei ole mitään hulevesien hallinta- taikka maisema-arvoa. Kyseisen ’viheralueen’ osalla on kuitenkin onnistuttu minimoimaan huoltotarve, sillä tehokkaasti kuivatetulla ja paahdetulla paikallaan jo alkukesästä karrelle palavaa
nurmea ei tarvitse edes leikata: kokonaisvaltaisesti ajatellen ruohonleikkurien energiankäytöltä on sentään säästytty.
Teimme parkkipaikalle luonnonmukaisen hulevesien hallinnan ja maisemarakentamisen suunnitelman liikenteen mukaan mitoitetulla läpäisemättömän pinnan käytöllä sekä luonnonmukaisilla hulevesien ja lumen hallintarakenteilla, joihin kuuluva monimuotoinen kasvillisuus hoitaisi kesä-

lämpötilojen tasauksen myös rakennuksen sisällä. Suunnitelman toteuttamisen sijaan heinäkuussa työhuoneiden
lämpötiloja paossa ollessamme työmiestenkin mielestä uusittavaksi liian
hyväkuntoinen asfalttipiha oli asfaltoitu
uudelleen ja hieman entistä ylimitoitusta laajempanakin. Kohteessa hulevesien hallinnan seurantamme toteutetun maisemarakentamisen osalta siis
pakosta rajoittuu nyt tuoreen tumman
asfaltin edellisestä haalenneesta kohonneiden pintalämpötilojen seurantaan.
StormConissa ollessani yksi kampuksella seuraamistani vanhaan ojaan
itsekseen kehittyneistä monimuotoisista kosteikkoalueista oli kuopattu tierakentamisen yhteydessä rakennusjätteen
alle. Kollegat ovat 15 vuotta rakentaneet
ja seuranneet osavaluma-alueittain
suunniteltuja BMP:itä vastuullaan olevalle New York Cityn Staten Islandin
kaupunginosalle. Rakennettuja ja seurattuja laajamittaisia BMP kohteita, lähinnä rinnakkaistoiminnoltaan puistoiksi rakennettuja huleveden hallintakosteikkoja, on saarella 50, rakenteilla 40 lisää ja suunnittelupöydällä useita. Kaupunginosalaiset ovat ylpeitä
Bluebelt:iksi nimetystä hulevesien luonnonmukaisen hallinnan maisemarakennusohjelmastaan, josta on tehty tasokas 30 min dokumenttifilmikin. New
Yorkin kaupunki on saanut kansainvälistäkin kiitosta vesien hallinnastaan,
viimeksi WWF:ltä.
Yhdysvaltoihin kokouspaikkakunnalle saavuttuani sain kännykkääni
tekstiviestinä tervetuliaistoivotuksen
paikalliseen verkkoon suomeksi. Tällaisenkin teknisen yksityiskohdan hiomiseen on siis kotimaassa ollut kehittämishalua ja -panosta. Minulle tuntemattomasta syystä maisemarakentamisessa olemme Suomessa suurelta osin
juuttuneet teollistumisen alkuaikojen ja
ruohonleikkurin keksimisen aikakaudelle. Ilmoittelen hyvät kollegat, kun
TKK:n kampukselle saadaan yksikin
hyvin suunniteltu ja toteutettu hulevesien hallinnaltaan luonnonmukainen
maisemarakennuskohde.
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SISÄLLYSLUETTELO

Vesitalous 2006
N:o 1

N:o 3

N:o 5

Jaakko Sierla: Pitäisikö huolestua?
Jarmo Siekkinen: Vedenjakelun toimivuus ja turvallisuus
Eeva Hörkkö: Ennakoi, valmistaudu,
toimi! Vesihuoltolaitoksen viestintä
erityistilanteissa
Jari Keinänen: Vesilaitosten henkilöstön pätevyysvaatimukset
Liisa Lepistö, Kristiina Vuorio, AnnaLiisa Holopainen, Maija Huttunen,
Reija Jokipii ja Maija Niemelä: Kasviplanktonin tutkimusmenetelmät
Esko Kuusisto: Iranin vesiongelmat
Jukka Sassi ja Erkki Saarijärvi: Happea kaloille!
Samuli Helama, Markus Lindholm ja
Jouko Meriläinen: Hydrologisia aikasarjoja puiden vuosilustoista
Hannu Marttila ja Björn Klöve: Tehokasta vesiensuojelua virtaamansäädöllä
Pertti Vakkilainen: Yliopistoelämää

Mika Rontu: Vesihuolto 2006 – vesihuoltoväen kohtaamispaikka
Minna Vikman, Anu Kapanen ja Merja Itävaara: Orgaaniset haitta-aineet jätevesilietteissä
Eija Isomäki: Pienet pohjavesilaitokset
Suomessa
Antti Harinen: Mikroaaltotekniikkaan
perustuva kiintoaineen mittaus lietteenkäsittelyssä
Minna Keinänen-Toivola: Molekyylibiologian mahdollisuudet talousveden mikrobiologisessa tutkimuksessa
Timo Laukkanen: Jätevedenpuhdistamon ainetase, esimerkkeinä raskasmetallien taseet
Mikko Kajanus, Varpu Rajala, Bjørn
Kløve ja Esko Lakso: Ylivieskan kaupunkitulva
Katriina Etholén: New Yorkin vesijärjestelmä valokuvina
Petri Juuti: Vuosisata vesihuoltoa Lahdessa
Anh Thu Tran Minh: Trendikäs jätevesiasetus

Esko Kuusisto: Vesi ja pohjoinen ulottuvuus
Esko Kuusisto: Luoteis-Venäjä on vetten Venäjä
Esko Lakso: Kokemuksia vesihuollon
opetuksesta Murmanskissa
Erkki A. Järvinen: Rajavesiyhteistyötä
Inarijärvellä ja Paatsjoella
Arto Paananen ja Tom Frisk: Äänisjärven vesiensuojelun kehittäminen
Anna-Liisa Tanskanen ja Jukka Savolainen: Vesialan Karjala-yhteistyö alueja paikallistasolla
Reijo Porttikivi: Vedenhankintayhteistyötä Karjalassa
Tuomo Häyrynen: Kemira laajentaa
yhteistyötä Pietarissa
Eeva Kauppinen: Rehevöityneen järven kehityshistoria näkyy sedimentissä
Sanna-Leena Rautanen, Eeva-Liisa
Viskari ja Harri Mattila: Kaikki käyvät käymälässä, kuivakäymäläkin käy
Katrina Etholén: Pariisin viemärit ja
viemärimuseo
Nikolai Filatov: Karjalan vesientutkimusta 60 vuotta

N:o 2
Atte Korhola: Tutkimustieto tarpeen
Itämeren ympäristöongelmien ratkaisemisessa
Marko Joas ja Erik Bonsdorf: Itämeren ympäristön muuttuva hallinta ja
tieteellinen tieto
Erkki Leppäkoski, Risto Väinölä, Erkki Korpimäki ja Veijo Jormalainen:
Itämeren biologinen monimuotoisuus
– vain muutos on pysyvää
Juha Karjalainen et al: Itämeren myrkkyuhat: kaksi esimerkkitapausta
Harri Kuosa et al: Itämeren rehevöitymiseen on vaikutettava maalla ja merellä
Anatoli Korelin, Jari Kaukonen ja Katariina Ekman: Vesihuolto paremmin
hallintaan tehtävät määrittelemällä
Pertti Vakkilainen: Vesien tutkijasta
yliopistomieheksi – Pentti Kaiteran
syntymästä 100 vuotta
Janne Raunio: Surviaissääskien kotelonahkamenetelmästä vaihtoehto suurten jokien velvoitetarkkailuun
Mika Marttunen ja Olli-Matti Verta:
Vuorovaikutteinen ja tavoitelähtöinen
vesistösuunnittelu
Olli-Matti Verta ja Sebastian Slotte:
Dialogiset toimintatavat vuorovaikutteisessa suunnittelussa
Juha Kämäri: Saaristomeri silmin nähden

N:o 4
Harri Helminen: Myrkyt liikkuvat,
kun tuuli käy
Matti J. Niemi: Ympäristötietous ruoppauksessa lisääntynyt
Tuula Kohonen: Ruoppausjätteen
pysyvyys läjitysalueella – case Kuuva
Jani Peltonen, Maria Toivanen ja Harri Helminen: Vaaralliset tinayhdisteet
Saaristomerellä
Jani Peltonen ja Harri Helminen: Tappavat tinayhdisteet mutkistavat ruoppauksia ja läjityksiä
Asko Särkelä, Kirsti Lahti, Heli Vahtera, Sirpa Penttilä ja Irmeli Ahtela:
Automaattinen veden laadun seuranta
avuksi hajakuormituksen arviointiin –
testausta peltovaltaisen valuma-alueen joessa ja ojassa
Riitta Heikka: Läntisen Pien-Saimaan
veden laatu on paikoin parantunut
Jarmo Hukka ja Eija Vinnari: Tallinnan Vesi – oliko yksityistäminen todella tarpeen?
Markku Isoaho: Vesi ja kulttuuri
Harald Velner: Viro – Suomi siltaa perustamassa
Anita Mäkinen: Meridirektiivistäkö
apu Itämerelle?

N:o 6
Esa Nummela: Jätehuolto ja vesi
Riitta Kettunen: Kaatopaikan jätetäytön prosessit ja veden merkitys
Markku Pelkonen: Kaatopaikkavesien käsittely ja tekniikan kehittämisen
tarpeet
Markku Juvankoski: Kaatopaikan suojausmateriaalien ja -rakenteiden tuotehyväksyntä
Jussi Rinttilä: Käsittelyteknologian
käytännön sovellus jätteenkäsittelykeskuksissa
Heidi Ekholm: ATEX-direktiivien vaikutus jätevedenpuhdistamoilla
Reija Kolehmainen: Bakteereilla merkittävä rooli tekopohjaveden puhdistumisprosessissa
Jari Mäkinen: Moreenin geokemiallinen koostumus suhteessa vedenlaatuun Pohjois-Savossa
Eija Vinnari: Vesihuoltolaitosten käyttöomaisuuden hallinta – oppia Yhdysvalloista
Outi Salminen: Hulevesien hallinnan
kuulumisia Pohjois-Amerikasta
Jaana Marttila: Ravinnevirrat hallintaan
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LIIKEHAKEMISTO
Suunnittelu ja tutkimus

❇ kalatalous
❇ vesistötutkimus
❇ vesistökunnostukset
❇ kalatiet
Mekaanikonkatu 3 00810 HELSINKI
Puh. (09) 692 7100 Fax (09) 692 7124
etunimi.sukunimi@kalajavesitutkimus.fi
www.silakka.pp.fi

&

K
Puh. (06) 424 2800, fax (06) 424 2888
• Akkreditoitu testauslaboratorio T153
• Julkisen valvonnan alainen vesilaboratorio.
• EELA:n hyväksymä vesilaboratorio.
• Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vesilaboratorio.

x
x
x
x
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R Kiuru & Rautiainen Oy

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

SAVONLINNA
HELSINKI

Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Flotaatiolaitokset

Sibeliuksenkatu 9 B
Puh. 09-447 161

Vesihuollon asiantuntijatoimisto

(015) 510 855
(09) 692 4482

www.kiuru-rautiainen.fi

Knowledge taking people further---

00250 HELSINKI
Fax 09-445 912

Vesi- ja ympäristötutkimuksia
Ympäristötutkimus ja -suunnittelu
Vesihuollon suunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelu
Mittaus- ja laboratoriopalvelut

www.ristola.com

Terveystie 2, 15870 HOLLOLA
puh. (03) 52 351, faksi (03) 523 5252
Aluetoimistot: Jyväskylä, Savonlinna, Vantaa
proy@ristola.com

Flotaatiotekniikkaa yli 40 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset
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 Limnologia
 Kalatalous

 Vesikemia
 Hydrobiologia

Yhdyskuntatekniikan ratkaisuja
 Vedenhankinta
 Jätevedenpuhdistamot

 Vedenpuhdistuslaitokset
 Vesihuoltolinjat

www.ramboll.fi
puhelin 020 755 611
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Vesi- ja ympäristötekniikan
asiantuntemusta ja suunnittelua
Tritonet Oy
Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100
Fax (03) 3141 4140
www.tritonet.fi

Yrittäjäntie 12
70150 Kuopio
Puh. (017) 279 8600
Fax (017) 279 8601





 

Vedenkäsittelylaitteet ja -laitokset

– 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
Aqua-Dos vesiautomaatit

Harkkoraudantie 4, 00700 Helsinki, puh.042 494 7800, fax 042 494 7801
Email: dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

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

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

Experts in Chem-Feed and Water Treatment

Online-mittaukset
DULCOMETER

UV-LAITTEET
♦ JUOMAVEDET
♦ UIMA-ALTAAT

Luotettavat mittaus- ja säätölaitteet
– ProMinentilta

♦ JÄTEVEDET
♦ PROSESSIVEDET

pH, redox/ORP, johtokyky, kloori
klooridioksidi, kloriitti, bromi
otsoni, liuennut happi, vetyperoksidi
peretikkahappo, fluori, lämpötila
www.prominent.fi
ProMinent Finland Oy
Orapihlajatie 39
00320 Helsinki

www.prominent.fi
puh. 09-4777 890
fax 09-4777 8947
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Vesihuollon koneet ja laitteet
www.flygt.fi

Pumput, Sekoittimet ja Pumppaamot
Myynti, Vuokraus, Huolto ja Koulutus

• pumppaamot
• jätevesipumput
• kaukolämpöpumput
• NOPOL/OKI ilmastimet
• epäkeskoruuvipumput
• työmaauppopumput
• potkuripumput
• tyhjöpumput
• sekoittimet

ITT Flygt-Pumput Oy
Yrittäjäntie 28, 01800 Klaukkala
Puh (09) 8494111 Fax (09) 8524910

ABS Finland Oy
Turvekuja 6, 00700 Helsinki
puh. 075 324 0300, fax (09) 558 053, www.absgroup.com

info@kalvi.fi

spc.kalvitek@kolumbus.fi

VENTTIILIT - KARANJATKOT
KAIVOT - PALOPOSTIT
Veeseadmed Oy, LAHTI 03 - 730 4002
info@veeseadmed.fi www.veeseadmed.fi

www.pumppulohja.fi
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Puh. 020 741 7220

www.watman.fi
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Vesikemikaalit
ESIKÄSITTELYKEMIKAALIT • PINTAKÄSITTELYKEMIKAALIT • PERUSKEMIKAALIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAALIT • SAOSTUSKEMIKAALIT • RASKASMETALLIEN SAOSTUS

Algol Chemicals Oy • Karapellontie 6 • PL 13, 02611 Espoo • Puhelin (09) 50 991 • Faksi (09) 5099 254

w w w.algol.fi

Ciba Specialty Chemicals Oy

Polymeerit
juoma- ja jäteveden
käsittelyyn sekä
lietteenkuivaukseen
Raisionkaari 60
PL 250
FI-21201 Raisio

Puh. 020 380 022
customerservice.finland@cibasc.com
www.cibasc.com
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Jätevesien- ja lietteenkäsittely
Hydropress Huber Ab
Kaikki laitteet mekaaniseen jätevedenkäsittelyyn:
ROTAMAT® ja STEP SCREEN® välpät
HUBER WAP välppeen pesu/puristus
COANDA hiekkapesuri
ROTAMAT® lietteenkäsittelylaitteet
CONTIFLOW hiekkasuodatin

• RUMPUSIIVILÄT
• HIEKANPESURIT
• RUUVIKULJETTIMET
• DEKANTTERILINGOT

• SUOTONAUHAPURISTIMET
• VÄLPÄT JA PURISTIMET
• NESTESUODATTIMET
• POLYMEERILAITTEET

Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa
Puh. (09) 343 6200, fax (09) 3436 2020

Sinikalliontie 1, 02630 Espoo,
puh. 09-2705 2656, fax 09-2705 2657
info@hydropresshuber.fi, www.hydropresshuber.fi

Verkostot ja vuotoselvitykset

24 h (09) 855 30 40

Monipuolista viemärihuollon palvelua kaivon
tyhjennyksestä viemäreiden kuvauksiin ja
saneerauksiin asianmukaisella erikoiskalustolla!
OTA YHTEYTTÄ!
Puh. (09) 8553 040, fax (09) 852 1616
www.lokapalvelueerola.fi
www.vesihuoltoeerola.fi
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Muoviputket vesihuoltoon
Pipelife Finland Oy
Puh. 030 600 2200
www.pipelife.fi
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Putket maahan.
Kaivamatta.

Ympäristöystävällinen vaihtoehto avokaivuulle

Vaakaporauspalvelu VPP Oy
Puhelin (02) 674 3240

www.vppoy.com

SÄHKÖMUHVIHITSAUS
PE- putkille 20 – 500 mm.
Muhvit, osat, hitsauskoneet ja koulutus.

PUSKUHITSAUSKONEET
20 – 1600 mm ja koulutus.

PUTKISTOTULPAT 12 – 2000 mm.

OPTIPIPE OY
PL 1, 04201 KERAVA
puh. (09) 274 1314, 0400 735 735, fax (09) 274 1313
Email: jouko.hyttinen@optipipe.inet.fi

Viemäriverkoston kuntokartoitus
• TV-tutkimus • savututkimus
AVAUS
• zoom-tutkimus • digi-mittaus HUUHTELU
SULATUS
Päivystysnumero 0400 910 989
Alhonniituntie 6, 01900 Nurmijärvi

Puh. 020 7500 320 info@painehuuhteluptv.fi

Putkistovuotojen
selvittelyä

• vesijohtoverkostojen
vuotojen selvittelyt
• viemäriverkostojen vuotojen haku
• vuodonhakulaitteet
• vesi- ja jätevesimittarit
sekä järjestelmät
• korjausmuhvit sekä
laippaporahaarat
• PE-sähköhitsausmuhvit
• PE-pistoliittimet

Tämä kaikki yli 15 vuoden kokemuksella
Vaihtotie 9 • 33470 Ylöjärvi
puhelin 03-348 4688
telefaksi 03-348 4699
sptoy@sptoy.com • www.sptoy.com
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Automaatiojärjestelmät

Kiinteistön ylläpidon ja
rakentamisen tiedonhallinnan
asiantuntija

www.buildercom.fi
PL 333, 90401 Oulu (Tuotekuja 4)
puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220
www.slatek.fi

Enviro Data Oy
• Biopert®-ohjelmat jätevedenkäsittelyn ohjaukseen
• puhdistamojen teknistä- ja muuta suunnittelua
Kaunismäenkuja 1,00430 Helsinki
gsm 0400 429 611, fax (09) 563 6435
www.envirodata.fi
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Ed i t or- i n - ch i ef Timo Maasilta
Address Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Importance of water for
transport and degradation
processes in landfill
Riitta Kettunen

Impact of ATEX Directives
on wastewater treatment
plants
Heidi Ekholm

Managing fixed assets of
water supply plants
– lessons from the USA
Eija Vinnari

The Finnish Landfill Directive states that the
amount of water entering a landfill body should
be restricted. Yet water is important for waste
degradation and stabilisation and also for various transport processes in a landfill. Thus,
efforts should be made to strike a balance
between these conflicting requirements in both
the operation and after-care phases of a landfill. The article reviews the microbiological and
physico-chemical processes taking place in a
landfill and the role of water played by water. A
water flow analysis (water balance) is calculated for a Finnish landfill.

The ATEX Directives refer to equipment and
protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. The aim is to protect persons working in explosive hazardous
areas, to harmonise the EU safety requirements
for these areas and the machinery and equipment used in them, and to guarantee free circulation of EX equipment within the EU. The
ATEX Directives consist of two Directives: Manufacturers’ Directive 94/9/EC and End Users/
Employers Directive 99/92/EC. The present
article examines the Directives and their impact
on wastewater treatment plants.

The ageing infrastructure may cause problems
at Finnish water supply plants in years to come.
Technical solutions combined with more comprehensive management of fixed assets and
long-term strategic planning are needed to
secure the functioning of the plants. Those
responsible would be well advised to utilise the
experience of forerunners in the field. An example applicable to water management in Finland
comes from Seattle, on the western seaboard
of the United States.

Approval of landfill sealing
materials and structures
Markku Juvankoski

Bacteria play key role in
treatment of artificial
groundwater
Reija Kolehmainen

’’Groundwater protection structures’’, a subproject of ’’Planning infrastructure service life’’, an
INFRA technology programme run by TEKES,
sets out the principles for a voluntary product
approval procedure for the materials and structures used in landfill sealing systems. The procedure checks that a liner material or structure
can be used to seal the bottom or cover of a
landfill as an independent layer or as part of a
composite system, ensuring that it meets the
requirements for groundwater protection structures and the relevant performance standards.

Practical application of
treatment technology at
waste treatment centres
Jussi Rinttilä
Environmental concerns are prompting greater
interest in local treatment of landfill runoff
waters. Promising results in the treatment of
infiltration waters have been achieved with
reverse osmosis. The advantages of this technology are high purification and low running
costs.

Artificial groundwater recharge is used to
increase the amount of groundwater within a
certain area by infiltrating lake or river waters
into a highly permeable soil, usually in an esker.
The water is purified in the soil by various physical, chemical and microbiological processes.
Through the action of microbes, the organic
matter deriving from lake water is mineralised
into carbon dioxide and water. The remainder
stays in the soil, probably due to sorption. Thus,
microbes are critical when assessing the feasibility of the method in the long run.

Geochemical composition
of till in relation to water
quality in northern Savo
Jari Mäkinen,
Taina Hammar and
Antti Kanninen
Soil type composition is the dominant factor
when assessing the properties of drainage
areas. Even so, few studies have linked the
geochemical composition of till or bedrock to
the properties of watercourses. The issue is
important as the majority of Finland’s drainage
basins are located in till-dominant areas. The
composition of till has been found to vary
regionally, which is reflected in the composition
of lake sediments. We can therefore assume
that the composition of till has either a direct or
an indirect effect on water quality, too.

Stormwater management
– greetings from
North America
Outi Salminen
This article looks briefly at low impact development (LID) and best management practices
(BMP) as presented at the interdisciplinary
StormCon conference in Denver, CO, USA, July
24–27, 2006. Insight is given into the legal,
financial and other incentives that lead to the
successful practice of LID&BMP planning,
design and implementation in the USA.

Other articles
Treatment of landfill
waters and the need to
develop the appropriate
technology
Markku Pelkonen
Waste management and
water
Esa Nummela
Nutrient balance under
control?
Jaana Marttila
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VIERASKYNÄ

Ravinnevirrat
hallintaan
Jaana Marttila
Vesiasiantuntija,
Suomen luonnonsuojeluliitto
E-mail: jaana.marttila@sll.fi

R

ehevöityminen on merkittävin vesiemme tilaa uhkaava tekijä. Rehevöittävän ravinnekuormituksen
vähentäminen on tavoitteena mm. Itämeren ja sisävesien suojeluohjelmassa,
maatalouden ympäristötuessa ja vesiensuojelun suuntaviivoissa. Kuormitusta torjutaan direktiivien ja lakien,
kansallisten ja kansainvälisten sopimusten sekä erilaisten teknisten ratkaisujen avulla. Vesistöjen tila ei kuitenkaan kohene vaan monilla alueilla heikkenee entisestään. Miten tämä on mahdollista?
Ravinnekuormituksen arviointi ja ravinteiden kulkeutumisen seuranta ovat
vesistötutkimuksen perusmenetelmiä,
lähtökohtia vesien tilan selvittämiselle.
Veden kuljettamien ravinnemäärien tarkastelu tuo tietoa siitä, mistä ja miksi ravinteita huuhtoutuu. Kokonaiskuva siitä, missä ja miten paljon ravinteita
maassamme käytetään, minne ne kulkeutuvat ja miten hyvin ne tulevat hyödynnetyiksi alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, kuitenkin puuttuu.
Ravinnetaseiden laskentaa ja seurantaa on ehdotettu uudeksi maatalouden
ympäristötukitoimeksi vuodesta 2007
alkaen. Ehdotuksen mukaan viljelijän
tulee selvittää lohkokohtaiset peltotaseet ja koko maatilaa koskeva porttitase ensimmäisen seurantavuoden osal-
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ta, laatia tulosten pohjalta tavoiteohjelma ravinteiden hyödyntämiselle sekä
seurata taseiden ja tavoitteiden toteutumista seuraavina vuosina.
Vesiensuojelun kannalta tukiehdotus
on hyvä. Ravinnetaseiden laskenta on
ainoa keino, jonka avulla voidaan selvittää, kuinka paljon ravinteita pellolle
jää sadonkorjuun jälkeen huuhtoutumiselle alttiiksi ja kuinka hyvin lannoitteet tulevat hyödynnetyiksi. Vain
laskemalla ja seuraamalla taseita päästään vertaamaan ravinneylijäämiä eri
vuosina, eri alueilla ja eri pelloilla. Ja
vain taseita seuraamalla on mahdollista suunnitella tulevien vuosien lannoitus järkevästi – niin että ravinneylijäämää syntyy mahdollisimman vähän!
Ravinnetaseet paljastavat armotta
peltolohkot, joille ylijäämää kertyy. Tulosten tarkastelu vaatii samanlaista
asennetta kuin vaa’alle astuminen. Mikäli kiloja on liikaa, on helppo sanoa, että vaaka (tai laskelma) näyttää vääriä
lukuja, unohdetaan koko juttu. Jos taas
vaakaa (tai ravinnetaseita) ei koskaan
ole käytetty, on helppoa tuudittautua
ajatukseen, että asiat ovat kunnossa, jatketaan vain samaan malliin. Totuuden
myöntäminen vaatii ryhtiä. Jos ravinteita kertyy pelloille vuodesta toiseen
suuri määrä, huuhtoutuminen vesistöihin voimistuu väistämättä. Tilanne

ei kiertelemällä muutu. Ravinnevirtoja
on mahdollista hallita, jos se vain halutaan tehdä!
Maatalous ei ole ainoa taho, joka ravinnetaseita voi seurata. Metsätalouden,
kalankasvatuksen ja asutuksen ravinnevirtoja voitaisiin, ja olisi syytä tarkastella aivan samalla tavalla. Vesiensuojelun kannalta olisi tärkeää tietää,
miten hyvin ravinteita kierrätetään.
Teollisuuslaitosten tuhkaa on alettu
käyttää metsien lannoitteena ja jätevedenpuhdistamoille kertyvä ravinnepitoinen liete pyritään hyödyntämään viherrakentamisessa. Olisiko jossain kuitenkin tehostamisen varaa? Paljonko ravinteita Suomeen tuodaan ulkomailta
ja minne ne päätyvät? Voidaanko lietettä levittää puistoihin ja pihamaille loputtomiin? Hallittiinko ravinnevirrat
ennen paremmin?
Vesienhoidon suunnittelu Suomessa
on aloitettu, ja ensimmäiset hoitosuunnitelmat valmistuvat vuonna 2009. Oletettavasti kaikki vesistömme eivät saavuta hyvää ekologista tilaa vuoden 2015
loppuun mennessä, lähinnä rehevyyshaittojen takia. Olisiko yhteiskunnan ravinnevirtojen seuranta hyvä apukeino
vesienhoidon suunnittelussa ja rehevöitymisen torjumisessa?
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Kattava valikoima laadukkaita pakettipumppaamoita pienestä kesämökkipumppaamosta
aina useamman kiinteistön järjestelmiin.
 Pumppaamon materiaali kestävä ja kevyt PE-HD muovi
 Laadukas silppuava pumppu varmistaa tukkeutumattoman ja huolettoman käytön
 Pumppaamosäiliö on itseankkuroituva, helppo perustaa ja liikutella
 Pumppaamosäiliön pituus on säädettävissä
asennusvaatimusten mukaisesti
 Pumppaamotoimitus sisältää
kaiken tarpeellisen

Lisävarusteilla toimintavarmuutta
Paineviemärijärjestelmissä on suositeltavaa varustaa kiinteistöliittymä erillisellä
sulkuventtiilillä. Saatavilla on nyt, ainoa erityisesti jätevesikäyttöön suunniteltu,
tukkeutumaton luistiventtiili. Kiinteistökohtainen sulku helpottaa huomattavasti
liityntäkohdan ja kiinteistön välistä työskentelyä silloin kun pelkkä pumppaamon
sisäisen painelinjan sulku ei riitä.

Takaisinvirtauksen ja hajujen leviämisen estämiseksi tarkoitettu putkeen asennettava venttiili.

Lining
INDUTRADE GROUP

Painelinjan sulkuun erityisesti jätevedelle
suunniteltu laadukas levyluistiventtiili.

Petikontie 20, 01720 Vantaa, puh. 029 006 160, fax 029 006 1160
E-mail: lining.info@lining.fi, www.lining.fi
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