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EI KOMPROMISSEJA 
S-tube-juoksupyörä 
ei tee kompromissia 
vapaan läpäisykyvyn ja 
hydraulisen hyötysuhteen 
välillä
Tehokkuus: Sulava muotoilu, staattinen ja  
dynaaminen tasapainoitus vähentää tärinää,  
patentoitu tiivistejärjestelmä

Vapaa läpäisykyky: Läpäisykyky jopa 160 mm, 
tehokasta kiintoaineiden käsittelyä ja vähemmän 
tukoksia

Yksinkertaisuus: Juoksupyörän yksinkertainen  
ja järeä rakenne merkitsee pidempää käyttöikää  
ja matalampia huoltokustannuksia

VAPAAN LÄPÄISYKYVYN JA HYDRAULISEN HYÖTYSUHTEEN VÄLILLÄ

Jätevedenkäsittely on haastavaa, Jätevedenkäsittely on haastavaa, 
sillä kiintoaineiden ja veden 
määrä vaihtelee jatkuvasti. 
Grundfosin S-tube on ainoa 
juoksupyörä, joka pystyy 
vastaamaan näihin haasteisiin. vastaamaan näihin haasteisiin. 

Jäteveden pumppauksessa on perinteisesti 
jouduttu tekemään kompromisseja vapaan 
läpäisykyvyn ja hyötysuhteen välillä. Näin ei 
ole enää – nyt voit keskittyä maksimoimaan 
käyttöajan ja pienentämään kustannuksia. 

Lue lisää osoitteesta  
http://fi.grundfos.com/ei-kompromisseja.html
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PÄÄKIRJOITUS

roa vuosittain. Vesialan kehitysyhteistyötä rahoitetaan muun 
muassa Palestiinassa, Sudanissa, Etelä-Sudanissa, Etiopiassa, 
Somalimaassa, Keniassa, Nepalissa, Afganistanissa ja Vietna-
missa sekä alueellisesti Keski-Aasiassa, Mekongilla ja Niilillä.

Vesialan kehitysyhteistyötä ohjaavia periaatteita voidaan 
luetella monia, mutta niistä tärkeimmät, joiden mukaan UM 
ohjaa vesialan kehitysyhteistyörahoitussalkkua ovat:
- Ihmisoikeusperusteinen lähestymistapa kaikessa 
 toiminnassa;
- tarvelähtöisyys ja alueellisten olosuhteiden huomiointi;
- politiikkakoherenttius (opetus-terveys-vesi);
- pitkäkestoisuus ja tasavertainen kumppanuus;
- tapauskohtaisesti eri yhteistyömuotojen hyödyntäminen;
- keskittyminen köyhimpiin maihin ja niiden sisällä 
 kaikkein hankalimmille alueille;
- kestävä ja tasapuolinen vesivarojen hallinta;
- kaikkien veden käyttömuotojen ja ympäristön 
 huomiointi;
- vesiturvallisuus, vesidiplomatia ja rajavesiyhteistyö 

Pääviestimme on, että vaikka haasteet vesialalla ovat mit-
tavat, on kansainvälinen yhteisö kuitenkin hereillä. Vesialan 
kehitysyhteistyöhön sijoitetuilla varoilla saavutetaan tulok-
sia, jotka parantavat merkittävästi ihmisten elinoloja ja terve-
yttä. Suomella on vahva kehityspoliittinen tahtotila ja myös 
kehitysyhteistyöbudjetti, jolla toteuttaa tuota tahtoa. Ve-
sialan kotimaisten toimijoiden vesialan osaaminen pystytään 
muuttamaan tehokkaasti kehitysvaikutuksiksi; lapsiksi, jotka 
jäävät henkiin ja tytöiksi, jotka pääsevät kouluun. Helppoa 
tämä ei kuitenkaan ole, vaan meiltä vaaditaan pitkäjäntei-
syyttä ja hyvää kokonaiskuvaa, teknisen, taloudellisen, sosi-
aalisen ja muiden vesialaan liittyvien osaamisalueiden lisäksi. 

Meillä toiminnassa mukana olevilla on eriskummallisen 
merkityksellinen työ, josta pitää muistaa olla paitsi ylpeä 
myös onnellinen. Saamme olla työkaluina tekemässä muita 
suomalaisia onnellisiksi auttaessamme maailman heikoimpia 
ja apua tarvitsevia sekä vielä tärkeämpänä tekemässä miljoo-
nia kehitysyhteistyön vastaanottajia vahvemmiksi ja onnel-
lisemmiksi kansalaisiksi omissa maissaan.  

JUKKA ILOMÄKI 
vesialan neuvonantaja, 
Suomen suurlähetystö Nepal
E-mail: jukka.ilomaki@formin.fi

K äsissäsi oleva Vesitalous-lehden teemanumero pyrkii 
kuvaamaan vesialan globaalipolitiikan ja ruohonjuu-
ritason välistä yhteyttä. Artikkeleissa kuvataan, kuin-

ka Suomen vesialan kansainvälistä vesipolitiikkaa edistetään 
ja kuinka poliittinen tahtotila heijastuu konkreettisiksi ke-
hitysvaikutuksiksi, kuten tässä tapauksessa vaikkapa kaivoik-
si ja käymälöiksi. Selkeyden vuoksi tarkastelemme lehdessä 
esimerkinomaisesti yhtä maata, Nepalia, jossa Suomen po-
liittinen linja on edistää ihmisoikeuksia. 

Ulkoasiainministeriö (UM) – itse ministeriö ja sen alai-
nen sadan toimipisteen edustustoverkko - palvelee suoma-
laisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, tasavallan 
johtoa sekä eduskuntaa. UM:n toimialan keskiössä ovat ul-
ko- ja turvallisuuspolitiikka, mukaan lukien kehityspolitiik-
ka ja kansainväliset suhteet, sekä ulkopoliittisesti merkittävät 
kansainväliset asiat. UM:n tehtävänä on myös avustaa muita 
hallinnonaloja kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa.

Suomen ihmisoikeuslähtöisen kehityspolitiikan tavoittee-
na on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja ihmisarvoisen 
elämän turvaaminen kaikille YK:n vuosituhatjulistuksen ke-
hitystavoitteiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ovat yhtä lu-
kuun ottamatta ehdollisia vesialan toimenpiteille. Kestävää 
kehitystä ei voida saavuttaa ilman vesialaan liittyvää panos-
tusta ja työtä. Tämän lisäksi ilmastomuutokseen sopeutu-
minen on käytännössä yhdennettyä vesivarojen hallintaa ta-
valla tai toisella. Vesiala voidaankin jakaa karkeasti kahteen 
päälohkoon vesihuolto, sanitaatio ja hygieniakasvatus (Wa-
ter Supply, Sanitation and Hygiene Education, WASH) ja 
yhdennetty vesivarojen hallinta (Integrated Water Resources 
Management, IWRM). 

Suomen kansalaiset ovat yleisesti ottaen hyvin myönteisiä 
kehitysyhteistyölle. Erityisesti vesiala tuntuu monelle meis-
tä läheiselle ja tärkeälle elämän perusedellytykselle ja ihmis-
oikeudelle. Kansalaisten tahtotila vesialan kehitysyhteistyön 
edistämiseksi näkyy hallituksen kehityspoliittisessa ohjelmas-
sa. Edellisen viisivuotiskauden aikana vesialaan kohdistunut 
kehitysrahoitus kasvoi nopeimmin kaikista toimintasekto-
reista: se viisinkertaistui ja on nyt lähellä 56 miljoonaa eu-

Nepalin vesiala 
- ihmisoikeuksia, 
tuloksia, 
yhteistyötä ja 
politiikkaa

ANTTI RAUTAVAARA 
Senior Water Adviser, 
Ulkoasiainministeriö 
(1.1.2014 – 31.12.2015 
UNICEF Nepal WASH Chief)
E-mail: antti.rautavaara@formin.fi
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G ita Bohara asuu yhdessä miehen-
sä Jagathin ja seitsemänvuotiaan 
Asishin ja viisivuotiaan Milanin 

kanssa Mahadevstanin kylässä Baitadin 
piirikunnassa, Nepalin läntisimmässä kol-
kassa, joka on maan – ja koko maailman 
– syrjäisimpiä seutuja. Gita on 26-vuotias 
ja hän on asunut Mahadevstanin kunnassa 
kymmenisen vuotta eli avioiduttuaan mie-
hensä kanssa. Heidän elantonsa perustuu 
maatalouteen ja heillä on kahdeksan ro-
pania (kolmisen hehtaaria) maata, jolla he 
viljelevät muun muassa maissia ja vehnää. 

Vesi, vessa ja puutarha 
- yhden perheen resepti 
kestävään kehitykseen

Suurin osa tuotannosta menee kuitenkin 
omaan käyttöön ja heidän ainoa varsinai-
nen tulonlähde käteiselle on Jagathin vuo-
sittaiset matkat Intiaan.

Asish-poika on toisella luokalla paikal-
lisessa koulussa, joka ei Gitan mukaan ole 
kovin hyvä vaikka samaan aikaan hän on 
tyytyväinen, että koulu on olemassa ja suh-
teellisen lähellä. Rokotuksia lukuun otta-
matta koko perhe ei ole juuri tarvinnut ter-
veyspalveluita. Kunnan terveysasema on 
vajaan parin tunnin kävelymatkan päässä, 
mutta Gita ei luota sen palveluihin vaan 

Nepalin kauko-lännessä asuvan Gita Boharan ja hänen perheensä elämä 
on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Suomen rahoitta-
man hankkeen, Rural Village Water Resources Management Project, avul-
la Gitan kunnassa on tapahtunut konkreettisia muutoksia, joita Gita pitää 
kestävinä ja merkittävinä.

JUKKA ILOMÄKI 
vesialan neuvonantaja, 
Suomen suurlähetystö Nepal
E-mail: jukka.ilomaki@formin.fi

Kirjoittaja on työskennellyt 
monipuolisesti eritasoisissa veteen 
ja maaseudun kehitykseen liittyvissä 
tehtävissä asuen viimeiset seitsemän 
vuotta eteläisessä Afrikassa ja Nepalissa.

5Vesitalous 6/2013

Maisemia Mahadevstanista.
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matkustaa mieluummin kolmisen tuntia Simarin kylään. Lä-
hivuosina he ovat käyneet terveysasemalla vain kahdesti Mi-
lanin sairastaessa pahempaa ripulia ennen perheen vessan ra-
kentamista. Koko Nepalia koskevan tilaston mukaan vielä 
jokunen vuosi sitten keskimäärin 61 lasta tuhannesta kuoli 
alle viiden vuoden iässä. Ripuli ja muut veteen ja hygieniaan 
liittyvät sairaudet ovat usein syynä näihin lasten kuolemiin.

Veden hakemiseen käytetty aika ja jumalatar 
Durgan lähde
Ennen RVWRMP-hankkeen tukemana rakennettua vesijär-
jestelmää Gita ja noin 20 naapurin naista ja lasta heräsi ai-
kaisin hakemaan vettä perinteisestä lähteestä, Naula:sta. Läh-
de sijaitsee vain reilun sadan metrin päässä heidän kotoaan, 
mutta lähteestä saatavaa vettä on niin vähän, että ensimmäi-
set vedenhakijat heräilivät jo kahden aikaan aamuyöllä ve-
denhakumatkalleen. Gitalla meni usein parisen tuntia vettä 
hakiessa. Nelisen vuotta sitten rakennetun vesijärjestelmän 
myötä viidellä taloudella on yhteinen vesipiste ja Gita ei jou-
du käytännössä koskaan jonottamaan. Hän sanoo olevansa 
todella tyytyväinen siihen, ettei enää joudu käyttämään niin 
paljoa aikaa veden haun kanssa. Perinteinen Naula on hänel-
le edelleen tärkeä, koska hän uskoo jumalatar Durgan asu-

van lähteen ympärillä, ja sieltä saatavalla vedellä on uskon-
nollinen merkitys.

Gita on selkeästi mieltänyt naapureittensa kanssa sen, et-
tä veden saatavuus ei ole automaattista vaan vaatii ylläpitoa. 
Hän on itse ollut mukana viidesti puhdistamassa kauempana 
sijaitsevan lähteen aluetta, josta sitten vesi valuu maanveto-
voiman avulla järjestelmän useisiin vesipisteisiin. Gita kuului 
myös käyttäjäkomiteaan, mutta hän erosi siitä, koska ei tun-
tenut siinä olosta olevan hyötyä. Hän oli kyseisen komitean 
ainoa nainen eikä hän oikein tiedä ketä nykyisessä komiteas-
sa on. Tämä tilanne on hieman epätavallinen siinä mielessä, 
että useimmissa RVWRMP-hankkeen tukemissa vesijärjes-
telmissä naiset ovat aktiivisesti mukana käyttäjäkomiteoissa. 
Gitan perhe maksaa 25 rupiaa (noin 0,20 euroa) kuukaudes-
sa vesijärjestelmän ylläpitokassaan. Tämä maksu on hänestä 
kohtuullinen. Toisaalta useimmissa muissa piirikunnissa vas-
taavat maksut ovat korkeampia perustuen käyttäjäkomite-
an päätökseen ja toisaalta järjestelmän ylläpitokustannuksiin.

Oma vessa, puutarha ja kännykkä
Kolmisen vuotta sitten Gita ja hänen naapurustonsa raken-
sivat yhtä aikaa vessat. Siihen aikaan RVWRMP:lla oli vielä 
käytössä ”vanha järjestely”, jossa hanke tuki perheitä suoraan 

Gita Bohara perheineen.
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ostamalla betonia, putken ja muuta mate-
riaalia suoraan perheelle. Perheen omaksi 
vastuuksi jäi rakentamisen ja maanpäällis-
ten rakenteiden järjestäminen. Vedellä on 
suuri merkitys myös vessaa ajatellen, kos-
ka sitä käytetään intiimihygieniaan. Vessa-
paperin käyttö kuulostaa Gitasta hyvin li-
kaiselta ajatukselta. Ennen heidän vessan 
rakentamista aikuiset kävivät kauempana 
viidakossa asioillaan ja lapset tekivät tar-
peensa pihamaalle miten sattui. Gita ei oi-
kein edes ymmärrä, miten tilanne oli ai-
emmin sellainen. Jos maanvyörymä sattuisi 
viemään heidän nykyisen vessan, hän pi-
täisi huolen, että uusi vessa rakennettaisiin 
ilman ulkopuolista apua mahdollisimman 
pian. Mahadevstanin kunnan alue on julis-
tettu ”pökäle”vapaaksi (Open Defecation 
Free, ODF). Koska Baitadin piirikunnas-
sa on vielä useita kyliä, joissa kaikilla asuk-
kailla ei ole vessoja, on Gita ylpeä omasta 
kunnastaan.

Gita kertoo iloisesti kotipuutarhaan liit-
tyvästä koulutuksesta, jossa hän oli hiljan 
ollut. Hän oppi ravintoarvoista, vihreiden 

Gitan vessa ei ole 
vessapaperia nähnyt.

www.amphi-tech.fi

URAKOITSIJA SUOMESSA 
Enitec | Satamakatu 14 | 20100 Turku
Puh: 02 2302201 | www.enitec.fi

Talousvesisäiliöiden katsastus ja kunnossapitoInspektion och underhåll 
av dricksvattenreservoarer

 
Läs mer på www.amphi-tech.se

Vi utför:
• inre och yttre kontrollbesiktning
• rengöring av botten med robot
• manuell rengöring i tömd reservoar
• försäljning av Amphi-VentTM ventilationssystem

Alla våra arbeten efterföljs av tillhörande dokumentation och protokoll/intyg.

Inspektionsfarkost Amphi-VentTM

RengöringsrobotBesiktningsman
Katsastusmies

Amphi-VentTMTarkastusalus

Puhdistusrobotti

Kaikki työmme suoritetaan talousvesihygienia-koulutuksen saaneella henki-
lökunalla

Suoritamme:
• sisä- ja ulkopuolisia katsastuksia  
 säiliön ollessa käytössä

• robottipuhdistus säiliön ollessa  
 käytössä

• manuaalinen puhdistus tyhjässä  
 säiliössä

• Amphi-Vent™ ilmastusjärjes-
 telmien myynti

VT1306_5-8_Vesi, vessa ja puutarha....indd   7 26.11.2013   12:26:57



8 www.vesitalous.fi PBVesitalous 5/2013

 

kasvisten tärkeydestä, hedelmistä, ekologisesta lannoittami-
sesta ja kastelusta. Koulutus oli käytännöllinen ja sen oppeja 
oli helppo ottaa käyttöön. Nykyään Gita heräilee viiden ai-
kaan aamulla ja hänen päivänsä täyttyy ruokaan, siivoami-
seen, kasvimaahan ja eläimiin liittyvistä askareista. Tekemistä 
riittää. Sähköä heillä ei ole. Valaistus ja kännykän lataaminen 
olisivat Gitasta tärkeimmät asiat, johon sähköä tarvittaisiin. 
Heillä on perheessä yksi kännykkä, joka on ollut heillä jo yli 
viisi vuotta. Sitä käytetään ainoastaan yhteydenpitoon ystä-
viin – puhelimella saatavia palveluita, esimerkiksi pizzatak-
sia, ei alueella juuri ole, kun lähimmälle tielle on puolisen-
toista tunnin kävely alamäkeen ja takaisin kolmen tunnin 
matka ylämäkeen.

Perheen ainoat käteiset Intiasta
Gitan mies Jagath matkustaa pari kertaa vuodessa Intiaan, 
jotta perhe saa rahaa, jolla voi ostaa kylän kaupasta muun 
muassa sokeria, suolaa, öljyä, nuudeleita ja saippuaa. Silloin, 
kun työtä riittää pellolla, ei Intiaan mennä, mutta maatalo-
uskauden ulkopuolella matkat ovat välttämättömiä. Maha-
devstanin kunnan talouksista käy käytännössä kaikista aina-
kin yksi mies Intiassa töissä. Usean kuukauden poissaolot 
kotoa tuovat mukanaan riskejä mukaan lukien HIV – on ar-
vioitu, että yksi kymmenestä palaavasta työläisestä on HIV-
positiivinen. HIV:hen liittyvää tietoutta on olemassa hyvin 
rajallisesti. Kun joku sairastuu, ei tartunnasta tiedetä ja vaik-
ka tiedettäisiinkin, ei säännölliselle lääkitykselle ole mahdol-
lisuuksia kaukaisissa kylissä. Hyvän ravinnon merkitys kas-
vaa näissä oloissa merkittäväksi.

Ajatellen viimeisiä vuosia, Gita katselee tulevaisuuteen 
myönteisesti. Paljon kehitystä on tapahtunut; vesi, vessa ja 

puutarha. Hän ei osaa sanoa, mitä hänen pojista tulee isona, 
mutta mahdollisuudet parempaan koulutukseen ja elantoon 
tuntuvat huomattavasti paremmilta kuin hänellä ja hänen 
veljillään aikanaan oli. 

VESIALAN KEHITYSYHTEISTYÖ

RVWRMP pähkinänkuoressa
- Ensimmäisen vaiheen (2006-2010) saavutukset: 
 noin sadalle tuhannelle ihmiselle vessat ja juomavet-
 tä, 9,300 ihmiselle kastelujärjestelmä ja 9,100 ihmi-
 selle pienvesivoiman kautta sähköt kotiin.
- Toisen vaiheen (2010-2015) ensimmäiset kolmen 
 vuoden saavutukset: 180,000 ihmistä, jotka hank-
 keen motivoimana rakensivat itse vessansa, 60,000 
 ihmiselle juomavettä ja noin 30,000 ihmistä, jotka 
 hyötyvät veden monikäyttöjärjestelmistä, kastelusys-
 teemeistä ja/tai pienvesivoiman kautta tulleesta säh-
 köstä.
- Kaikki toiminta ja tuki perustuu osallistavasti tehtyi-
 hin kuntatason vedenkäytön yleissuunnitelmiin
 (Water Use Master Plan, WUMP), joissa priorisoi-
 daan ne alueet ja järjestelmät, joihin asukkaat halua-
 vat panostaa.
- Toisen vaiheen kokonaisbudjetti 23.2 M EUR, jos-
 ta 13.5 M EUR Suomelta ja loput Nepalihallituksen, 
 piirikuntien, kuntien ja itse hyödynsaajien antamaan 
 kontribuutiota.
- Lisätietoa: www.rvwrmp.org.np 
- Toteuttajakonsultti: www.fcg.fi  

Gita tiskaamassa.
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KANCHANPUR

Manari
NAWALPARASI

Daijee

KANCHANPUR

Manari
NAWALPARASI

Daijee

Vuonna 2009 Suomen ulkoasianmi-
nisteriö myönsi tukea WaterFinns 
ry:lle Nepalissa, Kanchanpurin lää-

nissä sijaitsevassa Daijeen kylässä tehtävään 
juomaveden arseenin haittojen lieventämi-
sen ja sanitaation kehittämisen projektiin. 
Hanke on jatkoa vuosina 2008 – 2010 to-
teutetulle Manarin alueen hankkeelle, jos-
sa oli samat tavoitteet. Kanchanpurin lääni 
sijaitsee aivan Nepalin länsilaidalla (Kuva 
1) ja on yksi köyhimpiä alueita Nepalissa. 
Daijeen kylässä asuu noin 5 000 asukasta. 
Projektin päätavoitteena oli luoda kestävä 
ratkaisu alueen vesihuollolle. Tällä hetkellä 

JARNO KÖYKKÄ
projektikoordinaattori, WaterFinns r y
E-mail: jarno.koykka@gmail.com

Kansalaisjärjestön avulla 
terveellistä juomavettä ja 
parempaa sanitaatiota Nepaliin

hanke on loppusuoralla, ja viimeiset käyt-
tökoulutukset ovat parhaillaan menossa. 

Paikallinen kansalaisjärjestö (Nepal Na-
tional Social Welfare Association, NNS-
WA) aloitti hankkeen valmistelun jo vuon-
na 2009, jolloin kohdealueeksi oli valittu 
Laxmipurin kylä. Ensimmäisen seuranta-
matkan aikana kuitenkin havaittiin, että 
tälle alueelle oltiin jo rakentamassa ylävesi-
säiliötä, mikä ratkaisisi arseenihaittaongel-
man alueella. Ylävesisäiliöihin pumpataan 
vesi yleensä syvistä porakaivoista, joista 
otetun veden arseenipitoisuus on useim-
miten pienempi kuin matalammissa kai-

Suomalaisen WaterFinns ry:n hanke tähtää juomaveden arseenipitoisuu-
den vähentämiseen ja sanitaation kehittämiseen kaikkein köyhimmillä 
alueilla Nepalissa. Kohde sijaitsee Kanchanpurin läänissä Daijeen kylässä. 
Hankkeen avulla kartutetaan myös nuorten suomalaisten vesialan osaaji-
en kansainvälistä kokemusta. 

 VESIALAN KEHITYSYHTEISTYÖ

Kuva 1. Daijeen kylä Kanchanpurin 
läänissä sijaitsee aivan Nepalin 

ja Intian rajan tuntumassa 
Länsi-Nepalissa.
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voissa. Tämän vuoksi projektialuetta päätettiin vaihtaa alku-
peräisestä kylästä Daijeen kylään ja samalla projektin aloitus 
siirrettiin vuoteen 2010. Kyläläiset aloittivat hankkeen perus-
tamalla käyttäjäkomitean (UC, users committee) valvomaan 
ja toteuttamaan hanketta. Tähän komiteaan kuuluu ihmisiä 
eri etnisistä ryhmistä, myös miehet ja naiset ovat tasapuoli-
sesti edustettuna.  

Isona apuna hankkeelle on ollut lähellä Kanchanpuria toi-
miva suurempi hanke Rural Village Water Resources Mana-
gement Project (RVWRMP), jonka vetäjänä toimii suoma-
lainen Finnish Consulting Group (FCG Oy).  RVWRMP 
– hankkeen paikalliset asiantuntijat ovat avustaneet myös 
WaterFinnsin hankkeessa. RVWRMP - projekti on iso ja mo-
nivuotinen Suomen ja Nepalin kahdenvälinen hanke, jossa 
osana projektin monia toimintoja myös keskitytään arseenin 
poistoon ja sanitaatioon, mutta huomattavasti Daijeen pro-
jektia suuremmassa mittakaavassa.

WaterFinns ry:n käytäntöjen mukaisesti suomalaisia ei ole 
hankkeen osalta kohdemaassa, vaan projektin hoitamisen tu-
ki ja ohjeistus annetaan Suomesta käsin ja kohdemaahan teh-
tävien seurantamatkojen aikana. WaterFinns ry:n toimintata-
voista kerrotaan tarkemmin tämän artikkelin lopussa. 

Juomaveden arseenihaittojen lieventäminen, 
sanitaation edistäminen ja kuivatuskanaali

Pohjavedessä oleva arseeni on ongelma melkein koko In-
tian mannerlaatalla, jossa myös Nepal sijaitsee. Arseeni on 
karsinogeeninen aine ja aiheuttaa muun muassa ihosyöpää. 
Daijeen projektissa arseenin poisto toteutetaan hyvin yksin-
kertaisella menetelmällä, jossa vesi suodatetaan ruosteisten 
rautanaulojen ja hiekan läpi (Kuva 2). Tällä menetelmällä 
arseenia poistuu vedestä 85 – 95 prosenttia, rautaa noin 90 – 
95 prosenttia ja bakteereita noin 80 – 99 prosenttia. Oikein 
hoidettuna arseenisuodattimet ovat siis erittäin tehokkaita 
juomaveden puhdistukseen. Arseenisuodattimia valmistettiin 
ja niitä asennettiin kohdealueella 50 taloon, jotka valittiin ve-
sianalyysien perusteella. Suodattimet teetettiin läheisessä ky-
lässä sijaitsevassa betonivalimossa, jolla oli kokemusta vastaa-
vien suodattimien valmistamisesta RVWRMP:lle.   

Sanitaatio on oleellinen osa vesihuollon kehitysyhteistyötä 
ja myös Daijeen projektissa siihen panostettiin paljon. Pro-
jektialueelle rakennettiin 170 kuivakäymälää (Kuva 3), jot-
ka hankkeen aikana toteutettiin aluslaattaan asti. Aluslaatan 
päälle jokainen kiinteistö sai itse rakentaa haluamansa raken-
nuksen. Käymälän mallina käytettiin kahden kaivon mal-
lia, jossa yhden kaivon täytyttyä voidaan jätteet ohjata seu-
raavaan kaivoon. Täynnä olevan kaivon liete kompostoituu 
1–2 vuodessa ja sitä voidaan käyttää myöhemmin multana. 
Näin kaivoja käytetään vuorovuosin lietteen varastointiin ja 
kompostointiin.

Koko Nepalin tasankoalue ja keskivuoristo kärsivät vuo-
sittaisten monsuunisateiden aikana tulvista ja niistä synty-
vistä ongelmista. Tämän vuoksi hankkeessa päätettiin raken-
taa myös noin 1 000 metrin pituinen kuivatuskanaali, joka 
kulkee keskeisen kylätien varressa. Tällä kanaalilla pyritään 
ohjaamaan vesiä pois asuntojen lähettyviltä ja lieventämään 
näin rankkasateiden aiheuttamia vahinkoja.

Hankkeen rahoitus ja asukkaiden osallistuminen
WaterFinns ry:n hankkeiden suurin rahoittaja on ulkoasi-
ainministeriö, jolta tulee noin 75 prosenttia koko hankkeen 
rahoituksesta. Muita merkittäviä rahoittajia ovat Maa- ja 
vesitekniikan tuki ry sekä yksityiset rahoittajat. Paikalliset 
asukkaat, paikallinen yhteistyöjärjestö NNSWA sekä Dai-
jeen käyttäjäkomitea (UC) ja kyläkomitea (VDC, village dis-
tric committee) osallistuivat myös hankkeen rahoittamiseen 
kohdemaassa. Daijeen projektin kokonaisbudjetti on noin 
90 000 euroa.

Kehitysyhteistyön luonteeseen kuuluu myös suomalaisen 
kansalaisjärjestön vapaaehtoistyö, jonka osuus projekteis-
sa tulee ulkoasiainministeriön ohjeiden mukaisesti olla vä-
hintään 7,5 prosenttia kokonaisbudjetista. Tärkeässä osassa 
hankkeen toteutumista ovat kyläläiset ja heidän osallistumi-
sensa palkatta itse rakentamiseen. Kyläläiset myös toimitta-
vat osan rakennusmateriaaleista työmaalle.

Kyläläiset osallistuvat hankkeeseen myös rahallisesti, jol-
loin heidät saadaan sitoutumaan hankkeeseen. Asukkaiden 

Kuva 2. Yksinkertainen suodatin poistaa arseenia rautanaulo-
jen ja hiekkasuodatuksen avulla. 
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maksuosuudet jaetaan kolmeen ryhmään, jossa kaikkein köy-
himmillä omarahoitusosuus on pienin ja rikkaammille suu-
rin. Esimerkiksi kuivakäymälöiden kustannuksista kaikkein 
rikkaimmat maksavat jo yli puolet kustannuksista.

Koulutus on tärkeä osa hanketta 
Koulutuksia järjestetään hankkeen eri vaiheiden aikana eri 
tarkoituksiin. Hankkeen alussa keskitytään rakentamisen ja 
yleisen tietoisuuden lisäämiseen sanitaatiosta ja arseenitto-
man veden tärkeydestä. Koulutusta järjestetään myös esimer-
kiksi arseenisuodattimien käyttöön sekä rakentamiseen liit-
tyen, hankkeen rahan hallintaan, budjetin pitoon ja yleisen 
hygienian tietoisuuden lisäämiseen. 

Arseenisuodattimet ja kuivakäymälät vaativat jatkuvaa 
huoltoa. Ilman sitä niiden tehokkuus laskee huomattavasti 
ja varsinkin arseenisuodattimien huollon laiminlyönti saat-
taa johtaa jopa juomaveden laadun heikkenemiseen. Viimei-
set koulutukset suodattimien käytöstä järjestetäänkin jokai-
selle asukkaalle erikseen.

Hankkeen aikana esille tulleet  
ongelmat ja haasteet
Daijeen hankkeen aikana tuli esiin useita erilaisia ongelmia 
ja haasteita. Hankkeen alkuvaiheessa esille tullut päällekkäi-
nen ylävesisäiliön rakentamishanke muutti koko projektialu-
een sijainnin. Käynnit paikanpäällä olivat tässä tapauksessa 
erittäin tärkeitä, jotta tämä tilanne saatiin tietoon. Tilantees-

Kuva 3. Kuivakäymälät rakennettiin aluslaattaan asti, jonka päälle taloudet saivat rakentaa seinät varallisuutensa mukaan. 
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ta neuvoteltiin sekä paikallisen yhteistyökumppanin että ul-
koasiainministeriön kanssa ja päädyttiin etsimään hankkeelle 
uusi alue, joka löytyikin läheltä alkuperäistä aluetta.

Rakentamista varten kerättiin omarahoitusosuutta alueen 
asukkailta. Tämä keräys venyi odotettua pidemmäksi ja aihe-
utti kyläläisten keskuudessa epävarmuutta hankkeen toteut-
tamisesta. Hankeryhmä piti omarahoitusosuuden keräämi-
sessä tiukan linjan, eikä rakentamista aloitettu ennen kuin 
kaikki osallistujat olivat maksaneet osuutensa. Loppujen lo-
puksi osa kuivakäymälöistä jäi rakentamatta omarahoituk-
sen puutteen takia.

Yhdeksi ongelmaksi muodostui kuivatuskanaalin sijain-
nin löytäminen. Alkuperäisen sijainnin varrella asuvien asuk-
kaiden mielestä omarahoitusosuuden määrä oli liian suuri 
eikä motivaatiota rahan keräämiseen löytynyt. Uusi paikka 
kanaalille löydettiin kuitenkin melko nopeasti ja asukkaat 
saivat omarahoitusosuuden kerättyä.

WaterFinns ry:n toiminta 
kehitysyhteistyöprojekteissa 
WaterFinns ry:n hanketoiminnassa projektiryhmään kuu-
luu juniori, joka toimii projektikoordinaattorina sekä seni-

WaterFinns ry

WaterFinns ry on vuonna 2001 perustettu suomalai-
nen kansalaisjärjestö, joka toteuttaa kehitysyhteistyö-
projekteja vapaaehtoisvoimin. 

Tavoitteena on edistää vesialan ammattiosaamista kehitys-
maissa ja siirtymätalouksien maissa sekä siirtää tietotaitoa 
kokeneilta asiantuntijoilta yhdistyksen nuorille jäsenille.

Projekteissa pääosassa on vesi: vesihuolto, vesivarat, vesis-
töt, sanitaatio, jätehuolto, maatalous ja kastelu. Tällä het-
kellä käynnissä ovat projektit Tansaniassa (vedenhankinta 
ja sanitaatio), Nepalissa (arseenin poisto juomavedestä ja 
sanitaatio) ja Vietnamissa (käsien pesu saippualla).

Lue lisää: www.waterfinns.fi. 
Kysy lisää: waterfinns@gmail.com. 
Tykkää: www.facebook.com/waterfinns.

Kuva 4. Kylätien varteen rakennettu kuivatuskanaali helpottaa maan kuivamista erityisesti sadekaudella.
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orit, jotka toimivat projektikoordinaattorin tukena.  Tällai-
sella yhteistyöllä saadaan kansainvälistä kokemusta omaavien 
vesialan ammattilaisten tietotaito siirrettyä nuorille vesialaa 
aloitteleville.

Projektiryhmän tehtäviin kuuluvat projektin valvonta ja 
raportointi ulkoasiainministeriöön. Valvontaan kuuluu yh-
teydenpito yhteistyökumppanijärjestöön, joka puolestaan 
valvoo ja auttaa paikallista kyläyhteisöä, joka toteuttaa käy-
tännön työn. WaterFinns ry myös hoitaa rahaliikenteen ja so-
pimusten mukaiset maksut eri yhteistyötahoille. 

Kohdealueelle tehdään noin yksi matka vuodessa. Tällä 
pyritään tarkastamaan hankeen edistyminen ja varmistetaan, 
että kaikki menee sovitusti. Seurantamatkojen aikana pide-
tään myös yleisötilaisuuksia (Kuva 3), jonne kutsutaan kaik-
ki hankkeeseen osallistuvat asukkaat. Tilaisuuksissa asukkaat 
saavat äänensä kuuluville, voivat esittää kysymyksiä ja saavat 
vastauksia mieltänsä askarruttaviin asioihin. Matkan lisäksi 
yhteyttä pidetään varsinkin sähköpostin avulla yhteistyöjär-
jestön kanssa. Yhteydenpidon tarve riippuu hankkeen vai-
heesta, mutta keskimäärin yhteydenpitoa tapahtuu viikoit-
tain. 

Suurin osa rahoituksesta tulee Suomen ulkoasiainmi-
nisteriöstä ja heille myös raportoidaan vuosittain tehtäväl-
lä vuosiraportilla hankkeen edistymisestä. Jokaisesta moni-
torointimatkasta tehdään matkaraportti, joka toimitetaan 
ministeriöön. Mikäli hankkeessa tulee muutoksia alkuperäi-
seen suunnitelmaan, sovitaan siitä ministeriön yhteyshenki-
lön kanssa.

Lopuksi, kansalaisjärjestön rooli 
kehitysyhteistyössä

Kokemukset Nepalissa tehdyistä vesiprojekteista ovat kohda-
tuista haasteista huolimatta positiiviset ja niiden perusteella 
kansalaisjärjestöillä on oma paikkansa kehitysyhteistyön ken-
tällä.  Kansalaisjärjestössä toimiminen on erittäin hyvä tapa 
nuorille alan ammattilaisille päästä mukaan kansainväliseen 
työympäristöön ja luoda kontakteja tulevaisuutta varten.

Tapa, jolla WaterFinns ry toteuttaa hankkeitaan on loista-
va sitouttamaan alueen asukkaita projekteihin. Asukkaille an-
netaan suuri vastuu hankkeiden toteuttamisessa, jolloin myös 
halu ylläpitää rakennettuja järjestelmiä kasvaa. Kohdealueen 
asukkaiden motivaatiota pidetään yllä hankkeen aikana vuo-
sittaisilla monitorointimatkoilla sekä yhteydenpidolla yhteis-
työkumppanijärjestöihin, mutta kuitenkin vastuu toteutuk-
sesta on alueen asukkailla.

Työhön kuuluu paljon vapaaehtoisesti tehtävää työtä, jo-
ka vaatii aikaa ja panostamista projektiryhmältä. Kokemus 
on kuitenkin niin hyvä, että korvaus käytetystä ajasta pal-
kitaan varmasti tavalla tai toisella tulevaisuudessa. Vapaaeh-
toistyö on tärkeää ja arvokasta työtä. Sillä parannetaan kehi-
tysmaiden ihmisten elämänlaatua monilla eri osa-alueilla. 

Kuva 5. Yleisötilaisuus Daijeen kylässä. 
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Suomen kahdenväliset maaseudun 
vesihankkeet alkoivat Lumbinin 
alueella Länsi-Nepalissa vuonna 

1990. Ensimmäinen hanke (1990-1996) 
toimi kuudessa maakunnassa yhteistyös-
sä juomavesiasioista vastaavan viranomai-
sen kanssa (District Water Supply Offices). 
Yhdistelmää pidettiin aikanaan toimiva-
na: vesisektorilla teknisesti vahva nepali-
lainen vesiasioiden osaaja yhdessä poikki-
tieteellisen suomalaisvetoisen paikallisen 
tiimin kanssa toteutti 1990-luvulla esille 

SANNA-LEENA RAUTANEN 
dipl.ins., Chief Technical Adviser, RWSSP-
WN Phase II (09/2013 ->  ), FCG 
International Ltd. Työhistoria Nepalissa: 
RWSSSP III (06/2002-12/2004) ja 
RVWRMP (01/2009-09/2013)  
E-mail: sannaleenar@gmail.com

Kahdenvälistä vesiyhteistyötä 
Nepalissa jo vuodesta 1990 

nousevia uusia teemoja laajassa mittakaa-
vassa, ei vain kokeilumielessä. Tämä on ol-
lut kahdenvälisten hankkeiden suuri arvo 
jo alkumetreiltä: mahdollisuus valtionhal-
linnon omille toimijoille kehittää uusia ta-
poja toteuttaa vesihuoltoa ja sanitaatiota, 
sekä näiden kautta montaa muuta maaseu-
dun kehitykseen ja köyhyyden vähentämi-
seen liittyvää tekniikkaa ja toimintatapaa. 

Kansainvälisen vesihuollon vuosikym-
menen jälkimainingeissa 1990-luvulla 
juomavesi nousi tärkeäksi kehitysteemak-
si Nepalissa. Samaan aikaan hallinnon ha-
jauttaminen tuli ajankohtaiseksi ja lopul-
ta kiteytyi paikallishallintoa nykyisinkin 
ohjaavaan paikallishallintolakiin vuonna 
1999. Tämä on edelleen käyttökelpoinen 
maaseudun kehityshankkeille, jotka toimi-
vat nimenomaan paikallishallinnon viite-
kehyksessä ja hyödynsaajien itsensä muo-
dostamien vesikäyttäjäkomiteoiden kautta. 
Hallinnon hajauttaminen istui hyvin suo-
malaiseen ajatteluun ja oli linjassa vesisek-
torille merkittävien Dublinin periaatteiden 
(1990) kanssa. Näissä korostettiin muun 
muassa vesivarojen paikallisen hallinnan 
tärkeyttä, osallistavaa lähestymistapaa ja 
naisten roolia. 

Suomen vesiyhteistyön uudeksi kump-
paniksi tuli luontevasti paikallishallinnos-
ta vastaava ministeriö (Ministry of Local 
Development, nyk. Ministry of Federal Af-
fairs and Local Development) ja sen maa-
seudun infrastruktuurista vastaava osasto 

Suomen kahdenväliset maaseudun vesihankkeet ovat alun alkaen rakentu-
neet paikalliselle osaamiselle ja osallistumiselle sekä uskallukselle yhdes-
sä etsiä uusia tekniikoita ja toimintatapoja laajassa mittakaavassa toteu-
tettavaksi. Paikallishallinnon ja kyläläisten roolit ovat aina olleet keskeisiä. 

Kuva 1. RVWRMP:n työskentelyalueet Ne-
palin kauko-lännessä ovat tiettömien tai-
paleiden takana. Jokainen putki, sementti-
säkki, harjateräs ja työkalut on kannettava 
paikalle usein topografisesti vaikeaan 
maastoon.

14 www.vesitalous.fi
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(Department of Local Infrastructure and Agricultural Roads, 
DoLIDAR). Tämän siirtymävaiheen myötä Suomen osuus 
investointirahoista ohjattiin kyliin paikallishallinnon kaut-
ta, ei sen ohitse. 

Suomen ensimmäinen kahdenvälinen hanke toteutettiin 
perinteisen insinöörivetoisen projektiajattelun aikakaudella, 
mutta tulevaisuuden peruselementit olivat jo nähtävissä. Jo 
tuolloin hankkeessa oli useampia komponentteja, joista vain 
yksi koski vesihuoltoinfrastruktuurin rakentamista. Tässä-
kään tapauksessa suomalaiset eivät kaivaneet yhtään kaivoa. 
Sen tekivät nepalilaiset. Kaiken kaikkiaan Nepalin maaseu-
dun vesihankkeissa on perinteisiä kaivoja rakennettu vain 
Tarain tasangolla: vuoristoisissa olosuhteissa pääosa vesira-
kenteista perustuu pelkän painovoiman avulla putkia pitkin 
kyliin johdetusta vedestä.  

Vuonna 2013 Nepalissa toimii kaksi kahdenvälistä vesihan-
ketta: toinen kauko-lännessä ja toinen lännessä. Taulukko 1 
näyttää muutamin tunnusluvuin kaikki Suomen kahdenväli-
set vesihankkeet ja niiden vaiheet. Tässä artikkelissa käytetään 
esimerkkinä kauko-lännen vesivarahanketta, jossa kirjoitta-
ja on työskennellyt viimeiset yli 4½ vuotta ennen siirtymis-
tään länteen. 

Mitä käytännössä on saatu aikaan?  
Kauko-lännen tapaus
Rural Village Water Resources Management Project (RVWRMP) 
alkoi vuoden 2006 loppupuolella Nepalin syrjäisimmis-
sä piirikunnissa. Hankkeen kymmenestä maakunnasta yh-
deksän on Nepalin köyhimpien maakuntien listalla, mitat-
tiinpa köyhyyttä melkeinpä millä kehitysmittarilla hyvänsä. 
Nämä olivat niitä kehityksestä syrjään jääneitä alueita, jois-
ta maan vuosikymmenen kestänyt aseellinen selkkaus sai al-
kunsa. Voidaankin väittää, että hanke on rauhanrakentaja 
tarjoamalla rauhanomaisia mahdollisuuksia parantaa elin-
olosuhteita ja elinkeinoja niille, joilla näitä ei aiemmin ol-
lut. Hanke on otettu hyvin vastaan ja tekemisen halua kylis-
tä löytyy (Tietolaatikko). 

Kyläläisten saavutukset puhtaan ja riittävän juomave-

den saattamiseksi kylille ovat merkittäviä ottaen huomioon 
maantieteellisesti vaikeat olosuhteet. Perille rakennuspaik-
kaan ei useinkaan pääse edes traktorilla. Logistiikkaketju voi 
olla monivaiheinen viikonkin urakka: rakennusmateriaalit 
kulkevat ensin kuorma-autolla tienvarsille, sieltä traktorin la-
valle tai muulien kyydissä eteenpäin; onpa kuormavuohia-
kin nähty tällä asialla. Viime kädessä naiset kantavat itsensä 
painoiset sementtisäkit ja putkivyyhdit työmaalle (Kuva 1). 
Jokainen metri putkilinjaa kaivetaan käsin jyrkille rinteille – 
talot ja kylät kun usein sijoittuvat peltomaan mukaan, mut-
ta ei riittävän juomaveden saatavuuden.

Useimmissa tapauksissa tämä on ensimmäinen kerta, 
kun kyläläiset itse pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan 
hankkeensa ilman, että kukaan muu hoitaa esimerkiksi ma-
teriaalihankintoja. Tämä on erittäin tärkeää tulevaisuuden 
kannalta: mitä syrjemmällä ollaan, sitä omatoimisempaa ja 
osaavampaa käyttäjäkomiteaa kaivataan, sillä kukaan muu ei 
tule korjaamaan maanvyörymän tuhoamaa putkilinjaa. Vesi-
rakenteiden kestävyys on suuri haaste Nepalissa, jossa tilasto-
jen mukaan juomavesijärjestelmiä alkaa olla hyvin saatavilla.

Kauko-lännen hankkeessa toiminta ei lopu vielä siihen, 
että vesipostiin saadaan vettä. Veden moninainen hyötykäyt-
tö muun muassa puutarhaviljelyyn on tärkeä kyläläisille ruo-
katurvattomalla seudulla. Puutarhaviljely on veden saannin 
myötä monipuolistanut ja parantanut ravitsemusta (Kuva 2). 
Veden moninaiskäyttö peltokasteluun ja sähkön tuotantoon 
on tehnyt mahdolliseksi harjoittaa uusia elinkeinoja. Pienet 
vesivoimalat ovat erittäin haluttuja syrjäseuduilla (Kuva 3). 
Osuuskuntia on perustettu kuntiin, joissa on halua kehittää 
elinkeinoja eteenpäin lainarahoituksella. Vesihuolto ja sani-
taatio parantavat huimasti myös koulujen olosuhteita. Ves-
sojen ja hanojen tuleekin olla kaikkien ulottuvilla (Kuva 4).

Onnistumista - ylpeänä kelpaa esittää
Missä olemme onnistuneet ja mitä teemme edelleen: 

•	 Sukupuolten	välisen	tasa-arvon	ja	syrjimättömyyden	
periaatteen valtavirtaistamisessa. Tämä vaatii jatkuvaa 
seurantaa ja palautetta; esimerkiksi kokouksia ei pide-

15Vesitalous 6/2013

Kuva 2. Veden saata-
vuus asumusten lähis-
töllä on mahdollista-
nut puutarhaviljelyn 
ja monipuolisemman 
ruokavalion Nepalin 
kauko-lännessä, jos-
sa aliravitsemus on ol-
lut arkipäivää. Suoma-
laisille tutut kasvikset 
ovat uusi tuttavuus 
useille kauko-lännen 
asukkaille.
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Hanke RWSSP I RWSSP II RWSSSP III RVWRMP I RVWRMP II RWSSP-WN I RWSSP-WN II
Vuodet 1990- 1996- 10/1999- 07/2006- 09/2010- 05/2008- 09/2013-
 1996 1999 12/2005 08/2010 09/2015 08/2013 09/2018

Kokonais-
budjetti 
(miljoonaa)*

Suomen ja 
Nepalin 
hallitusten 
panos 
(miljoonaa)*

Yhteistyö-
kumppani

Toteuttajat

Maakunnat

Hyödynsaajat 
(henkilöt)**

Juomavesi 

Sanitaatio 
(uudet 
käymälät) ***

Muut 
hyödynsaajat

Vesihuolto/
vedenkäyttö-
suunnitelmat

FIM 50,4

Suomi: 
FIM 41,2; 
Nepal: 
FIM 9,2

DWSSO

FIM 22,25

Suomi 
FIM 17,42, 
Nepal: 
NPR 50

DWSSO ja
DoLIDAR

DoLIDAR, 
MLD

EUR 13,757 + 
lisärahoitus 
(2009): 
EUR 1,5

Suomi: 
EUR 11,36 
Nepal: 
0,96

DoLIDAR, 
MLD

EUR 23,196 + 
lisärahoitus 
(2013): 
EUR 2 

Suomi: 
EUR 13,5 
Nepal: 
EUR 3,165

DoLIDAR, 
MoFALD

EUR 14,65

Suomi: 
EUR 9,703 
Nepal: 
EUR 3,3

DoLIDAR, 
MLD

Ramboll 
Finland

EUR 21,66

Suomi: 
EUR 13,70 
Nepali: 
EUR 5,64

DoLIDAR, 
MoFALD

FCG 
International

Suunnittelukeskus Oy 
(Plancenter nyk. FCG International)

Rupandehi, Nawalparasi, Kapilvastu, Gulmi, Palpa, 
Arghakhanchi + kolmannessa vaiheessa myos Par-
bat & Tanahun

FCG 
International

Accham, Bajhang, Bajura, Baitadi, 
Kailali Darchula, Dadeldhura, Doti, 
Humla, Dailekh

Rupandehi, Nawalparasi, 
Kapilvastu, Tanahun, Parbat, 
Syangja, Baglung, Myagdi, Phyutan

Tiedot kunkin vaiheen loppuraporteista: Tilanne 
kolmannen 
vuoden jälkeen: 

58807

176845

Vesivoima 
(sähkö) 7667 
Vesimyllyt 1081, 
perinteinen 
peltokastelu 
2245, 
puutarhakastelu 
8098, 
osuuskuntien 
osakkaita 7796, 
kouluvessat 
2400 koululaista, 
puutarha-
viljelijöitä 76236.  
Yhteensä 53:sta 
kunnasta 37 ja 
yksi maakunta 
julistautuneet 
ODF 15.7.13

Tilanne 
I vaiheen 
lopussa:

141982

214211

284 koulu-
käymälää. 
48 kuntaa 
54:stä 
hankkeen 
kunnasta +  
328 muuta 
kuntaa 
julistautuneet 
Open 
Defecation 
Free (ODF) 

9 maakuntaa 
tehneet 
maakuntien 
laajuiset WASH 
strategiat ja 
55 kuntaa 
oman WASH 
strategiansa

Kakkosvaihe 
aloitettu 
17.09.2013

234000

0

n.a.

yli 100000

n.a.

225000

319000

n.a.

98962

104335

Kastelu 9329. 
Sähkö vesi-
voimasta: 
3894 
(+aurinko-
energia 4983 + 
vesimyllyt 299)

Maakuntien vesihuoltoprofiilit ja 
vedenkäyttösuunnitelmat

44 kunnan laajuisten vesivarojen 
käyttösuunnitelmat, jotka kakkos-
vaiheessa päivitetty  + uudet 
kunnat tekeillä, yhteensä 68 
(Water Use Master Plans; 
laajennettu perus-WASH 
strategiasta, mukana sanitaatio 
ja ympäristöön, maatalouteen ja 
valuma-alueeseen liittyviä asioita.

Taulukko 1. Suomen kahdenväliset vesihankkeet Nepalissa kautta aikojen

* Hankkeiden budjeteissa on merkittävä paikallinen panostus: maakunnat, kunnat ja kyläläiset itse panostavat omilla osuuksil-
laan. RVWRMP:n tapauksessa merkittäviä rahoituslähteitä on myös vesihuoltosektorin ulkopuolelta etenkin energia-, metsä- ja 
maataloussektoreilta. 

** Kussakin tapauksessa on raportoitu vain ne hyödynsaajat, jotka jo nauttivat uusista palveluistaan. Käynnissä olevilla hankkeilla 
on suuri määrä myös niitä, joiden vesipalvelut ovat vielä työn alla. Esimerkiksi RVWRMP:ssa tulee olemaan merkittävä määrä vesi-
voimalla tuotetun sähkön käyttäjiä kahden vuoden sisään. 

*** Sanitaatiossa ei ratkaise käymälöiden määrä vaan se, että kaikilla on käymälä ja kaikki myös sitä käyttävät, ja että käymälät 
ovat käyttökelpoisia myös kouluissa ja muissa julkisissa paikoissa. 
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tä elleivät naiset pääse paikalle, koulutuksiin on tulta-
va myös muita kuin eliitin miehiä, vesipostien ja sani-
taatiokampanjoiden on palveltava kaikkia, myös sitä 
teknisesti vaikeampaa kylän marginaalialueelle työn-
nettyä köyhää taloryhmää. RVWRMP:n tasa-arvostra-
tegia (Gender Equality and Social Inclusion Strategy) on-
kin sittemmin saanut paljon huomiota ja muodostaa 
nyt perustan ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan 
toteutukselle käytännön toimissa.

•	 Vesivarojen	yhdennetyn	hallinnan	ja	ihmisoikeuspe-
rusteisen lähestymistavan periaatteen yhdistämisessä 
ja käytännön toteutuksessa; siinä, mitä periaatteet tar-
koittavat käytännössä, päivittäisessä elämässä, perus-
palveluissa, hyvinvoinnissa.

•	 Näkyviin	tuloksiin	johtavan	merkityksellisen	osallista-
misen ja sitä tukevan monipuolisen koulutuksen tar-
joamisessa. Tekemällä oppimisen myötä lukutaidot-
tomatkin pääsevät kehittämään uusia taitoja. Tämä 
on erityisen tärkeää naisille, joiden lukutaidottomuus 
maaseudulla on hyvin yleistä.

•	 Hyvän	 hallinnon	 periaatteiden	 käytäntöönpanossa	

RVWRMP:n hankkeet

Heinäkuun 2013 puoliväliin mennessä RVWRMP:ssa 
on yhteensä 946 yksittäistä kyläläisten suunnittele-
maa ja toteuttamaa rakennushanketta. Osa näistä on 
paikallisesti merkittäviä pienvesivoimaloita, joiden 
toteuttamiseen on tarvittu koko kunnan väestön pa-
nostusta ja tuhansia työtunteja. Kyläläisten hankkeis-
ta 729 on valmistunut (tilanne 15.7.2013 tilivuoden 
vaihtuessa). Käyttäjäkomiteoita on 695, joissa jäse-
niä yhteensä 6900. Näistä naisia on 44 prosenttia ja 
syrjittyjä kasteja ja etnisiä ryhmiä 23 prosenttia, jo-
ka vastaa hyvin näiden ryhmien suhteellista osuutta 
työskentelykunnissa. Alla eräitä esimerkkejä raken-
teista 15.7.2013 mennessä valmistuneissa juomave-
sihankkeissa.

•	 Valmistuneita	juomavesihankkeita:	366	
•	 Päävesijohtoa:	886	156	m
•	 Jakelujohtoa:	941	277	m
•	 Vedenottorakenteita:	885
•	 Vesiposteja:	4826
•	 Vesisäiliöitä:	1031

Kuva 3. Vedestä on moneksi: vesi johdetaan kunnostettua 
kastelukanavaa myöden vesi-voimalaan, jonka jälkeen vesi 
on edelleen käytettävissä kasteluun. Parhaimmillaan juoma-
vesi, kastelu ja vesivoima voidaan yhdistää, joskaan juomave-
den laatuvaatimukset eivät välttämättä jokivesissä toteudu.
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paikallisella tasolla: rakennushankkeen hankintojen ja 
budjetin tuominen kylätasolle ja siihen liittyvät avoi-
met auditoinnit ja kyläkokoukset luovat läpinäkyvyyt-
tä. Kylätasolla on helppo havaita mikäli esimerkiksi 
sementtisäkkikuorman hinta tai saapuneiden säkkien 
määrä eivät täsmää. Tämä on johtanut siihen, että ky-
läläisten panostus on ylittänyt odotukset: läpinäkyvään 
hankkeeseen halutaan panostaa yli odotusten. 

•	 Sanitaatiossa.	Viimeisten	kolmen	vuoden	aikana	on	
Nepalissa tapahtunut ennennäkemätön sanitaatioval-
lankumous, jota kahdenväliset hankkeet ovat näyttä-
västi edesauttaneet. Esimerkiksi RVWRMP aloitti sa-
nitaation parantamisen kunnissa, joissa saattoi olla vain 
yksi tai ei yhtään käymälää. Nyt nämäkin kunnat ovat 
julistaneet itsensä ulkona ”pökälevapaaksi” eli ODF 
kunniksi (Open Defecation Free, ODF). Kuten kai-
kessa, tällä sektorilla riittää vielä paljon tekemistä, saa-
vutusten kestävyydessä on sanitaationkin saralla paran-
nettavaa. Hygieniaan ja esimerkiksi sisäilman laatuun 
liittyvä kampanjointi jatkuu. Ruoanlaitto avotulella si-
sätiloissa kuluttaa paitsi puuta, myös naisten terveyttä. 
Naiset ovatkin olleet erityisen kiinnostuneita savutta-
mattomista uuneista.

Kaikkeen tähän tarvitaan jatkuvaa ja pidempiaikaista läs-
näoloa kentällä, myös niillä syrjäisimmillä kulmilla joissa pe-
rinteisesti ei ole juurikaan käyty. Monet asiat kun eivät yhdel-
lä vierailulla tai koulutuksella muutu vaan vaativat etenemistä 
askel askeleelta ja jatkuvaa vuorovaikutusta ja jatkuvuutta.

 
Kirjallisuus

● Kauko- ja keski-lännen vesivarahanke: Rural Village Water Resources  
 Managemet Project (RVWRMP) www.rvwrmp.org.np 
 RVWRMP Documents (hankekohtaiset raportit)
 RVWRMP in Conferences (hankkeen itsensä tekemät esitykset)
 RVWRMP in Publications (muiden tuotanto jossa viitataan hankkeeseen  
 tai jonka kirjoittamiseen hanke on osallistunut)

● Länsi-Nepalin vesihanke: Rural Water Supply and Sanitation Project in  
 Western Nepal (RWSSP-WN) www.rwsspwn.org.wn

Kuva 4. Vesihuolto ja sanitaatio – hyvän elämän peruspilarit. 
Vesipostissa on hana myös pienemmille.

Toistaiseksi osittaista onnistumista  
– tästä on hyvä jatkaa

Missä emme ole onnistuneet, tekemistä vielä riittää:
•	 Vaikuttamisessa	hyvään	hallintoon	maakuntien	tasol-

la. Vaaleilla valittujen paikallisten edustajien puuttues-
sa paikallishallinto on viimeisen vuosikymmenen ollut 
keskushallinnon lähettämien virkamiesten varassa. Nä-
mä henkilöt vaihtuvat etenkin syrjäisissä maakunnis-
sa erittäin usein ja osin ennustamattomasti. Osaamista 
ja pysyviä instituutioita on lähes mahdoton rakentaa. 
Pitkän aikavälin visiota ja sen mukaista omistautumis-
ta maakunnan kehitykselle kaivataan. Suomalaisten 
tukema hanke kauko-lännessä paikkaa useampaa auk-
koa institutionaalisissa rakenteissa olemalla läsnä siel-
lä, missä virkamiehet eivät pitkiä aikoja viihdy ja missä 
paikallista demokratiaa sanan varsinaisessa merkityk-
sessä ei ole. 

•	 Korruption	kitkemisessä.	Korruptio	on	herkkä	sana,	
politisoitunutkin ja vahva ase. Sillä on helppo liata 
viattomia ja toisaalta taitavasti hoidetuissa tapauksis-
sa todisteita on miltei mahdoton löytää. Korruptioon 
puuttuminen vaatii tarkkuutta, diplomatiaa ja avoin-
ta dialogia, yksityiskohtien tuntemista ja tosiasioiden 
puolueetonta selvittämistä, ja jälleen: seurantaa ja läs-
näoloa siellä missä tapahtuu.

•	 Juomavesijärjestelmien	toimivuus	pitkällä	aikavälillä.	
Tämä liittyy oleellisesti kahteen edelliseen kohtaan, 
mutta myös luonnonolosuhteisiin, maankäytön muu-
toksiin ja ilmastonmuutokseen.

Miksi siis jatkaa kahdenvälistä yhteistyötä?
Nepalin kahdenvälisestä vesiyhteistyöstä on helppo löytää 
paljon onnistumisia. Pitkäjänteisesti jatkunut yhteistyö myös 
konfliktiajan läpi ja maan vaikeimmilla kulmilla saa tunnus-
tusta. Hankkeiden yhtäaikainen läsnäolo niin syrjäisillä kylil-
lä kuin kansallisissa sektoritoiminnoissa tunnetaan. Kahden-
välisillä vesihankkeilla on erinomainen mahdollisuus näyttää 
mitä uudet tuulet ja periaatteet tarkoittavat käytännössä siel-
lä missä vaikutuksen pitäisi viime kädessä näkyä eli ihmisten 
elämässä syrjäisemmilläkin seuduilla. 
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A lkuvuosien voimakkaan vesihuol-
toon suuntautuneen tuen jälkeen 
UNICEF on keskittynyt viimeisen 

reilun vuosikymmenen ajan hallituksen ka-
pasiteetin parantamiseen, veden laatuun 
ja erityisesti aiemmin vähäiselle huomiol-
le jääneiden sanitaation ja hygienian nos-
tamiseen kansallisten ohjelmien keskiöön.

Vuodesta 2010 UNICEF on tukenut 
järjestelmällisesti koko sektorin harmoni-
saatiota ja hallituksen järjestelmien vahvis-
tamista kaikilla tasoilla. Myös muita toimi-
aloja ja niitä hallinnoivia ministeriöitä on 
tuotu vahvemmin mukaan vesi-, sanitaa-
tio- ja hygieniaohjelmiin.

ILMARI SAARILEHTO 
VTM, projektipäällikkö
FCG International Oy
E-mail: ilmari.saarilehto@fcg.fi

Kirjoittaja työskentelee erityisesti vesi-, 
sanitaatio- ja ympäristöhankkeiden 
projektipäällikkönä FCG International 
Oy:ssä. Ilmari työskenteli UNICEFin 
Nepalin WASH-ohjelmassa kolme 
vuotta 2009-2012 ja sitä ennen 
myös Suomen rahoittamassa vesi- ja 
sanitaatioprojektissa (RVWRMP) länsi-
Nepalissa 2006-2008. Lisäksi hän on 
suunnitellut ja tukenut WaterFinnsin 
vesi- ja sanitaatiohankkeita 
Nepalissa ja työskennellyt useissa 
kehitysyhteistyökonsulttiyhtiöissä 
Suomessa.

Kuvat kirjoittajan.

UNICEF Nepalin vesisektorilla

Vesihuolto ja sanitaatio  
kaikille 2017
UNICEFin WASH (Water, Sanitation 
and Hygiene)-ohjelmaa uudistettiin 2009-
2010 ja uuden monialaisen ohjelman tee-
mana on Nepalin kansallisten tavoitteiden 
mukaisesti vesihuolto ja sanitaatio kaikil-
le vuoteen 2017 mennessä. Ohjelma kes-
kittyy erityisesti koko sektorin harmoni-
saatio- ja tehostamisprosessien tukemiseen 
kaikilla tasoilla, kansallisten vesi- ja sani-
taatiopalveluja tuottavien järjestelmien tu-
kemiseen erityisesti piirikunta (district)- ja 
kylätasolla, sekä kansallisen ja sektorin toi-

Vuosikymmenten työ paikallisen hallinnon tukijana ja sen aikana luo-
dut hyvät suhteet ovat auttaneet UNICEFin harmonisaatioon ja yhteis-
työhön tähtäävää vesiohjelmaa menestymään Nepalissa. UNICEF on toi-
minut Nepalin vesisektorilla yli 40 vuotta. 

Ryhmätöitä ensimmäisen sekto-
rin yhteisen katselmuksen (Joint 

Sector Review) aikana touko-
kuussa 2011. Tilaisuus oli en-

simmäinen jossa kaikki sektorin 
päätoimijat kävivät yhdessä läpi 
sektorin tilannetta ja tulevaisuu-

den prioriteetteja.
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mijoiden valmiuden parantamiseen, jotta usein toistuviin ka-
tastrofeihin pystytään vastaamaan tehokkaasti. 

Lisäksi erityisesti koulutussektori on saatu mukaan tuke-
maan koulujen vessojen parantamista, ja terveyssektori on 
ottanut johtoaseman hygieniatyössä. Koulutusministeriö on 
viime vuosina panostanut huomattavasti koulujen vessojen 
ja käsienpesupaikkojen rakentamiseen ja erityisesti siihen, et-
tä kouluissa olisi erilliset vessat tytöille ja pojille. UNICEF 
on tukenut tätä työtä kansallisella tasolla tukemalla ministe-
riötä laadunvalvonnan kehittämiseksi ja henkilöstön kapasi-
teetin parantamiseksi sekä rakennuspiirrosten ja ohjeistusten 
parantamiseksi. UNICEF on myös erityisesti keskittynyt sii-
hen, että ainakin vähimmäisvaatimukset täyttävää ja riittä-
vän käytännöllistä opetusta ja tiedotusta tehdään kouluissa 
infrastruktuurin rakentamisen ohella. Koulujen vessat ovat 
erityisen tärkeitä tytöille, sillä he joutuvat usein välttämään 
jaetuissa ja epäpuhtaissa vessoissa käymistä. Piirikunta- ja ky-
lätasolla UNICEF on tukenut erityisesti linkittymistä vesi-
sektorin toimijoihin ja myös keskittynyt opetus- ja tiedotus-
työhön joillakin alueilla. Käsienpesuohjelmaa on alettu viime 
vuosina toteuttamaan terveysministeriön johdolla yhdessä 
kiinnostuneiden yksityissektorin toimijoiden kanssa. Ohjel-
ma tähtää huomattavaan kasvuun käsienpesussa saippualla 

ripulitautien ja muiden tarttuvien tautien vähentämiseksi.
Pitkäjänteinen työ sektorilla ja hyvät suhteet kaikkiin 

oleellisiin toimijoihin ovat mahdollistaneet UNICEFin kes-
keisen roolin harmonisaatioprosessissa, joka tähtää toimin-
nan tehostamiseen ja parempaan suuntaamiseen. Lopullinen 
tavoite on tukea hallituksen kunnianhimoista pyrkimystä 
tarjota vesihuolto ja sanitaatio kaikille nepalilaisille vuoteen 
2017 mennessä.

Suomi tukee UNICEFin vesiohjelmaa vuosina 2011–
2015. Rahoitus on mahdollistanut entistä paremman suun-
nittelun ja UNICEFin resurssien suuntaamisen alueille, joil-
la muuta tukea ei ole riittävästi. Rahoitus täydentää Suomen 
vesihankkeiden kautta kanavoimaa tukea keskittymällä voi-
makkaasti kansallisen tason prosesseihin ja hallinnon järjes-
telmien vahvistamiseen. 

Ohjelman saavutuksia
Ohjelman pääasiallisia toiminta-alueita ovat sektorin harmoni-
saatio kansallisella tasolla ja palvelujärjestelmien tehostaminen 
paikallisella tasolla sekä syrjäytyneimpien ryhmien tavoittami-
nen. Ohjelma parantaa myös hallituksen ja eri toimijoiden hu-
manitaarista valmiutta sekä tukee järjestelmällisesti koulujen 

Aamunavaus koulussa Kathmandussa. UNICEF on tukenut hallitusta koulujen vessojen, vesihuollon ja käsienpesupaikkojen pa-
rantamiseksi vuosien ajan. Viime vuosina koulutusministeriö on ottanut koulujen vessat asiakseen ja tuloksia alkaa syntyä. Käy-
tännöllinen opetus ja ylläpitojärjestelyt ovat edelleen haasteena kouluissa.
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vessojen ja vesihuollon parantamista yhdessä koulutussektorin 
kanssa. Siihen liittyy myös terveyssektorin johtama ja yksityi-
sen sektorin tukema laaja hygieniakampanja.

Ohjelman tärkeimpiä saavutuksia vuosina 2010-2013 olivat:
● Kansallisen sektoriohjelman valmistelun käynnistäminen 
 ja yhteisten toimintatapojen vakiinnuttaminen, vesisekto-
 rin riippumaton arvio sekä avunantaja- ja kumppaniryh-
 män perustaminen ja johtaminen.
● Kansallisen sanitaatio- ja hygieniasuunnitelman (National
 Sanitation and Hygiene Master Plan 2011) valmistelun ja
 sen mukanaan tuomien uudistusten toteuttamisen  tuke-
 minen. Tässä suunnitelmassa määritellään koordinaatiome-
 kanismit ja perusperiaatteet sanitaation ja hygienian tuke-
 miselle. Yksi tärkeimmistä muutoksista menneeseen on se, 
 että kaikki toimijat ovat sitoutuneet siirtymään pois suo-
 rasta taloudellisesta tuesta vessojen rakentamiseen. Voi-
 makkaalla ulkopuolisella tuella rakennettuja vessoja on
 käyttämättöminä tai muussa kuin tarkoitetussa käytössä
 kaikkialla Nepalissa ja keskittymällä saamaan ihmiset oival-
 tamaan asian tärkeys ja rakentamaan vessansa itse, pyritään
 todelliseen ja kestävään tapojen muutokseen.
● Kolmesta mallipiirikunnasta alkanut järjestelmällisempi 

 sanitaatio- ja hygieniatyö on muuttunut kansalliseksi liik-
 keeksi, ja monilla alueilla on viimeisen vuoden laajennettu
 huomattavasti sanitaatiota. Tämä liike sai lisää puhtia 
 vuonna 2010, kun kauko- ja keskilännessä aloitettiin hal-
 linnon johdolla kaikki päätoimijat mukaan lukien Suomen
 tukemat projektit yhteen tuonut sanitaatio- ja hygienia
 kampanja vuoden 2009 ripulitautiepidemian luomassa toi-
 mintaa vaatineessa ilmapiirissä. Tämä kampanja on laa-
 jentunut maanlaajuiseksi ja tuottanut tuloksia nopeasti. 
 Tärkeimpiin periaatteisiin kuuluvat paikallisen hallinnon 
 johtoasema, yhteinen työ ja ihmisten tukeminen tiedosta-
 maan ongelmat ja rakentamaan vessoja itse ilman suoraa 
 taloudellista tukea.
● Kaskin, Chitwanin ja Tanahun piirikunnat, joita UNI-
 CEF on tukenut yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuo-
 desta 2006 mallipiirikuntina ja Achham ja Kalikot, joissa
 UNICEF on tukenut sanitaatiota, sekä yli 300 kyläkehi-
 tyskomiteaa on julistettu avoimesta ulosteesta vapaiksi 
 (Open Defecation Free) vuosina 2011-2013. Näillä alueilla
 kaikilla kotitalouksilla ja instituutioilla on vessat. Sanitaa-
 tion kokonaiskattavuus on noussut UNICEFin ohjelma-
 alueilla 36 prosentista vuonna 2010 61 prosenttiin vuonna 
 2012. UNICEF on parantanut humanitaarista valmiutta

Samajin kyläkehityskomitean (VDC) alueen Dadeldhurassa Nepalin länsilaidalla julistamista vapaaksi avoimesta ulosteesta juhlit-
tiin 2011. Kaiken kaikkiaan UNICEFin tukemilla alueilla on viime vuosina rakennettu noin 500 000 uutta vessaa. Tähän on päästy 
Nepalin hallinnon ja monien tukijoiden mukaan lukien UNICEFin ja Suomen rahoittamien projektien yhteistoiminnalla.

 VESIALAN KEHITYSYHTEISTYÖ
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 kouluttamalla valtionhallinnon toimijoita ja tukenut kah-
 deksaa piirikuntaa uudistamaan valmiussuunnitelmiaan
 vuonna 2010-2013.
● Hallitus on lisännyt kouluvessojen rahoitusta voimakkaas-
 ti vuodesta 2010 paljolti UNICEFin vaikuttamistyön
 vuoksi. Opetusministeriö antoi viime vuosina erityisesti 
 tyttöjen vessojen rakentamiseen 15 miljoonaa dollaria vuo-
 dessa, joilla rakennettiin lähes 10 000 vessaa. UNICEF on
 tukenut kansallisten standardien kehittämistä ja valtion
 teknisen henkilökunnan koulutusta vessojen laadun takaa-
 miseksi. UNICEF on tukenut taloudellisesti ja erityisesti 
 koulutuksen kautta suoraan noin 2 000 kouluvessan käyt-
 töönottoa 2011-2012.
● Hallituksen ja yksityissektorin yhteinen ohjelma käsien-
 pesun tukemiseksi on aloittanut laajan kampanjan kesällä
 2012. Mukaan on saatu myös monia yksityisyrityksiä, jot-
 ka ovat aloittaneet omia kampanjoitaan. Kampanjan tulok-
 sia monitoroidaan systemaattisesti ja tätä kautta kasvatetaan
 myös tietoa siitä mitkä ovat parhaita keinoja käsienpesukäy-
 täntöjen muuttamiseksi Nepalissa.

Näiden tulosten ja ohjelman onnistumisen takana on vuo-
sikymmenten työ ja sen aikana luodut hyvät suhteet. Tärke-
ää on ollut myös saada mukaan yhteistyöhön lukuisat toi-
mijat: hallinnon elimet eri aloilta, avunantajat, yksityinen 
sektori, kansalaisjärjestöt ja erilaiset vesihankkeet. Tärkeää on 
myös se, että eri toimijat näkevät UNICEFin Nepalissa puo-
lueettomana ja tukevana toimijana, joka antaa hallinnolle ja 
kumppaneille mahdollisuuden johtaa ja osallistua pakotta-
matta omia linjojaan muiden käyttöön.

Sanitaatioliike on ollut erityisen aktiivinen ja menestynyt 
köyhässä läntisessä Nepalissa, missä vuoden 2009 ripulitau-
tiepidemia tappoi lähes 400 ihmistä. Tragedian luoma tietoi-
suus auttoi UNICEFia ja hallitusta saamaan kaikki toimijat 

yhteisten periaatteiden pariin, ja yhteistoiminta on alkanut 
tuottaa hyviä tuloksia. Näillä köyhillä alueilla sanitaation kat-
tavuus oli vielä joitakin vuosia sitten vain joitain kymmeniä 
prosentteja, mutta nyt Achhamin ja Kalikotin piirikunnat 

UNICEFin vesiohjelma Nepalissa:  
Suomen tuki
Suomi tukee UNICEFin vesisektorin ohjelmaa Nepa-
lissa noin 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2011–2015. 

Ohjelman tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2015 men-
nessä:

•	 Harmonisoitu	vesisektorin	ohjelma	ja	rahoitussuun-
 nitelma toimivat.
•	 Vesisektorin	strategiset	suunnitelmat	ovat	käytössä	
 ainakin 25 piirikunnassa, ja niiden kautta sanitaati-
 on kattavuus on noussut ainakin 35 prosenttia.
•	 Humanitaarinen	valmius	on	kohentunut	eri	tasoil-
 la, ja kaikissa piirikunnissa on vesi-, sanitaatio- ja 
 hygienia-asiat huomioon ottava valmiussuunnitel-
 ma.
•	 Koulujen	vessojen	täysi	kattavuus	ainakin	UNICE
 Fin tukemissa piirikunnissa. Suoralla UNICEFin tu-
 ella rakennetaan 3 000 kouluvessaa ja opetusminis-
 teriön tuella 20 000 vessaa.
•	 Käsienpesutapojen	kehittäminen	–	ainakin	85	pro-
 sentissa kotitalouksista on vettä ja saippuaa käsien-
 pesua varten vessan läheisyydessä.

Perushygienian puutteel-
lisuus johtaa edelleen tu-
hansiin ripulitauteihin ja 

hengitystiesairauksiin liit-
tyviin kuolemiin vuodes-
sa. Erityisesti lapset kärsi-

vät näistä taudeista, joten 
UNICEF on ottanut asi-

an parantamisen yhdek-
si päätavoitteistaan. Kä-

siä pestään usein pelkällä 
vedellä, mutta saippualla 
pesemisen iskostaminen 

tavaksi on haasteellista.
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ovat saavuttaneet 100 prosentin kattavuuden ja monet muut 
alueet ovat seuraamassa perässä.

Sanitaatioliikkeen kannalta ongelmallisimpia alueita Ne-
palissa ovat monet etelän alankoalueen (Terai) piirikunnista, 
sekä ehkä hieman yllättäen kaupungit. Alankoalueilla ulkona 
pellolla käymistä pidetään usein parempana vaihtoehtona ja 
vessaa vierastetaan kulttuurisesti. Naiset kärsivät eniten ves-
sojen puutteesta, mutta heillä ei perinteisen patriarkaalisessa 
yhteisössä ole juuri sananvaltaa perheen sijoituksissa. Asioi-
ta hankaloittaa myös läheinen Intia, missä monien sukulai-
set eivät myöskään käytä vessaa ja toisaalta hallitus on luvan-
nut suuria rahallisia tukia vessojen rakentamiseen, kun tästä 
käytännöstä pyritään Nepalissa käynnissä olevassa liikkeessä 
eroon. Kaupungeissa ja erityisesti pienissä kehittyvissä kau-
punkikeskuksissa ongelmia ovat usein tilan puute vessojen 
rakentamiseen, viemäriverkoston puutteellisuus, maanomis-
tusoikeudet, laittomat asutukset ja slummit, sekä tarve jul-
kisten vessojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

UNICEF aloitti vuonna 2011 sanitaation markkinointi-
kampanjan, jossa paikallinen yksityinen sektori tuodaan mu-
kaan sanitaatiotyöhön. Tällä pyritään ratkaisemaan nimen-

omaan alankoalueiden ongelmia kehittämällä tarjolla olevia 
vessamalleja halutunlaisiksi ja erityisesti yksinkertaistamalla 
vessan hankintaprosessia. Tämä ohjelma on pilottivaiheessa, 
mutta rohkaisevia tuloksia on saavutettu ja myös muut toi-
mijat ovat osoittaneet mielenkiintoa mallin laajentamiseen. 
Kaupunkien ongelmiin ei ole yksiselitteisiä ratkaisuja, mut-
ta Nepalin hallitus on uudistamassa lainsäädäntöään ja oh-
jeistustaan, jotta nämä asiat saataisiin paremmin hallintaan ja 
myös hallituksen omien kehitysohjelmien agendalle.

Haasteita tuleville vuosille ovat jäljellä olevien ja hitaasti 
kehittyvien alueiden, kuten Terai, sanitaatio-ongelmien rat-
kaiseminen, kaupunkien sanitaation ja vesihuollon paranta-
minen (esimerkiksi Kathmandussa kaupungin vesihuolto on 
riittämätön ja suurin osa ulosteista ohjataan käsittelemättö-
minä Bagmati-jokeen) ja monissa osissa maata saavutettujen 
nopeiden tulosten kestävyys ja erityisesti tapojen muutoksen, 
kuten vessojen käytön ja käsien pesun, jatkuvuus.  

Sanitaation markkinointia Kapilvastun piirikunnassa Nepalin alankoalueella. Paikallisen betonityöpajan omistaja on itse aktii-
vinen ja pyrkii saamaan ihmiset ymmärtämään sanitaation tärkeyden tällaisissa kyläkokouksissa ja keskusteluissa kyläläisten 
kanssa. Yksityissektori käyttää myös paikallisia agentteja, jotka saavat palkkaa sen mukaan kuinka paljon uusia vessoja he saavat 
markkinoitua. 
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Ohjelman toimintajulistuksessa 
todetaan, että ohjelman tavoit-
teet ovat niin kauan toteutumat-

ta kunnes jokaisella lapsella on pääsy puh-
taaseen veteen, vähävaraisinkin nainen ei 
ole vettä noutaakseen pakotettu päivittäin 
vaeltamaan kilometrejä, tytöt voivat kun-
nollisten käymälöiden ansiosta osallistua 
päivittäiseen koulunkäyntiin ja kunnes 
naiset voivat huolehtia hygieniastaan kat-
seilta suojassa.

SWA-ohjelmaan osallistuu maailman-
laajuisesti yli 90 osapuolta. Sen tarkoi-
tuksena on poistaa esteitä, jotka vaikeut-
tavat tai suorastaan estävät mahdollisuutta 
puhtaaseen veteen, viemäröintiin tai hygi-
eniaan (Water, Sanitation and Hygiene = 
WASH). Yhteistyön päämääränä on muun 
muassa lisätä asian poliittista painoarvoa, 
parantaa kansallista hallinnollista päätök-
sentekoa ja menettelytapoja. UNICEFin 
rooli yhteistyössä on kutsua kokoon ja 
isännöidä kerran kahdessa vuodessa ko-
koontuvaa alan huippukokousta. 

Sitten vuoden 2008 tulokset ovat olleet 
vaikuttavia; vuoden 2012 huippukokouk-
sessa 40 osallistuvaa maata sitoutui konk-
reettisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja 
vuoden 2013 puolivälissä joko toimenpi-
teet olivat toteutuneet tai niiden toteutus 
oli hyvässä vauhdissa noin 60 prosentista 
valtiokohtaisista hankkeista. Tukijahank-
keissa vastaava luku oli 80 prosenttia. Kui-
tenkin valtioiden antamista sitoumuksista 
vain 44 prosenttia ja 42 prosenttia tukijasi-

SANJAY WIJESEKERA
Chief of Water, Sanitation and Hygiene, 
UNICEF

Käännös: PEKKA ÖSTERLUND

Yleismaailmallisia rakenteita 
muovaamalla kohti parempaa 
elämää – päättymätön työohjelma

toumuksista ovat sellaisella uralla, että niil-
lä olisi edellytykset toteutua vuoden 2014 
huippukokoukseen mennessä. Edistymi-
nen helposti toteutettavissa toimenpiteis-
sä on ollut joutuisinta, vastaavasti hitaam-
paa on edistyminen ollut toimenpiteiden 
toteuttamisessa tai hankkeissa, jotka edel-
lyttävät kauaskantoisempia ja pysyviä, esi-
merkiksi hallintoon tai poliittiseen pää-
töksentekoon kohdistuvia rakenteellisia 
muutoksia. 

Kaikkiaan UNICEF on ohjelman edis-
tymisen suhteen optimistinen. Useat maat, 
esimerkkinä Malawi ja Kenia, ovat asetta-
neet tavoiteaikataulut poistaakseen sellai-
set käytännöt, missä saatavilla olevia käy-
mälätiloja ei käytetä hyväksi vaan ihmiset 
käyvät tarpeillaan avoimessa ympäristössä. 
UNICEF on toteuttanut useiden maiden 
kanssa hankkeita, joilla on luotu mahdol-
lisuus asianmukaisiin käymälätiloihin noin 
25 miljoonalle ihmiselle ja vastaavia, samaa 
tarkoittavia hankkeita on muitakin. Kui-
tenkin arvioidaan, että tarpeitaan avoimes-
sa ympäristössä tekee joko tavan vuoksi tai 
käymälätilojen puuttumisen takia edelleen 
noin miljardi ihmistä. Eli työsarkaa riittää.

 Kehitysmaaraportit kertovat myös 
myönteisestä kehityksestä näiden hallinto-
alojen poliittiseen päätöksentekoon suh-
tautumisessa. Konkreettisena osoituksena 
ovat valtioiden budjettivarojen kohden-
nukset WASH-ohjelman painopistealu-
eille. 

WHO:lla ja UNICEFilla on yhtei-

UNICEF toimii yhteistyössä muun muassa Suomen hallituksen kanssa 
hankkeessa, jonka päämääränä on toimintamalleja muokkaamalla ja 
kehittämällä edistää puhtaan veden, viemäröinnin ja puhtaanapidon 
saatavuutta. Yhteistyö käsittää osallistumista usealla tasolla toimenpi-
teisiin, joilla muovataan vuodesta 2015 käynnistyvää kehitysohjelmaa, 
edesautetaan osallistuvien valtioiden ja tukijoitten vastuullisuutta saa-
vuttaa tuloksia ja seurataan, miten tuloksellista ohjelmassa ”Sanitation 
and Water for All Partners” (SWA) toiminta on ollut. 
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nen seurantaohjelma (Joint Monitorig Programme = JMP). 
Vuonna 2012 JMP raportoi hyvästä ja jopa selvästi alkupe-
räistä aikataulua selkeästi edellä olevasta hankkeesta, missä ta-
voitteena on puolittaa se lukumäärä ihmisiä, joilla ei ole ollut 
mahdollisuutta puhtaaseen juomaveteen. Jälleen on kuiten-
kin todettava, että vaikka alkuperäisissä tavoitteissa on onnis-
tuttu, niin edelleen arvioidaan, että 768 miljoonalla ihmisellä 
ei edelleenkään ole saatavilla puhdasta juomavettä. 

Seurantaohjelmaan perustuen WHO ja UNICEF rohkai-
sivat alan toimijoita miettimään uudelleen tavoiteasetantaa 
sen jälkeen, kun nykyinen tavoiteohjelma vuonna 2015 um-
peutuu. Vuonna 2011 järjestetyssä kokouksessa aloitettiin tä-
tä tarkoittava työ, ja seurantaohjelma palveli tätä työtä muun 
muassa tietopankkina. Lopputuloksena tästä työvaiheesta oli 
toinen vastaava kokous vuonna 2012, missä saavutettiin laaja 
yhteisymmärrys tavoitteiden ja niiden seurantaa palvelevien 
mittareiden soveltuvuudesta jatkotoimenpiteiden pohjaksi. 
Tämän odotetaan osoittautuvan jatkossa hyödylliseksi, kun 
poliittinen keskustelu käynnistetään vuoden 2015 jälkeisen 
ohjelman sisällöstä. 

Yllä selostettu kahden vuoden neuvotteluvaihe, johon 
osallistui noin 200 asiantuntijaa ja yli 100 alan organisaati-
ota, tuotti ehdotettaviksi kunnianhimoiset, mutta kuitenkin 
saavutettaviksi oleviksi tavoitteiksi seuraavan vision: 

– jokaisella on mahdollisuus puhtaaseen tai turvalliseen 
veteen, viemäröintiin ja puhtaanapitoon

– kukaan ei harjoita tarpeiden tekoa avoimessa ympäris-
tössä

INTERNATIONAL

Tunnelmallista Joulua!

Puhdas vesi on elämän elinehto. Laadukkailla ja pitkäikäisillä materiaaleilla ja oikein vali-
tuilla tuotteilla turvataan vesihuollon toimivuus ja talousveden laatu. Vuosikymmenten 
tietotaitomme vesihuollosta on asiakkaidemme käytettävissä nyt ja huomenna.

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

HHuuoommiinneenn 
 rrrraaaakkkkeeeennnnnnnneettaaaann
ttäännääääänn

– kaikissa kouluissa ja terveysasemilla on vettä, viemä-
röinti ja puhtaanapito

– vesi, viemäröinti ja puhtaanapito on kestävällä pohjalla 
ja näiden puuttumisesta johtuva epätasa-arvosta pois-
tuu asteittain. 

Nämä tavoitteet kuvaavat välttämätöntä tarvetta ymmär-
tää näiden kuuluvan jokaisen ihmisen perusoikeuksiin ja vas-
taavasti, vähentää asteittain näistä johtuvaa epätasa-arvoa.  
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V edestä on tullut strategisesti merkit-
tävä luonnonvara. Arvioiden mu-
kaan nykymenolla makean veden 

tarve ylittää muutamassa vuosikymme-
nessä käytettävissä olevat tarpeet 40 pro-
sentilla. Vesivarojen käyttöön liittyykin 
yhä enemmän paineita niin maiden välil-
lä kuin sisällä eri käyttömuotojen ja käyt-
täjien välillä. 

Vettä ei nähdä enää vain ”perinteise-
nä” kehityskysymyksenä, vesihuollon ja 
sanitaation järjestämisenä niille, joilta se 
puuttuu. Vesi on ”kovaa” globaalipolitiik-
kaa - maiden talouskasvun ja hyvinvoin-
nin edellytys. Kiinan ympäristöongelmat 
tai marssi Afrikkaan, Lähi-idän kriisi tai 
Keski-Aasian vakaus liittyvät kaikki veteen. 
Eipä siis olekaan ihme, että viime vuosina 
veden asema agendalla on selvästi noussut 
niin EU:ssa kuin YK:ssa. 

Vesi ja sanitaatio ovat 
ihmisoikeuksia
Vuonna 2010 YK:n yleiskokous tunnusti 
veden ja sanitaation olevan ihmisoikeuk-
sia. Sen jälkeen aihe on ollut säännöllises-
ti esillä myös YK:n ihmisoikeusneuvostos-
sa. Yksi YK:n kestävän kehityksen Rio+20 
-konferenssin valopilkkuja oli ensimmäis-
tä kertaa tapahtunut kaikkien maiden si-
toutuminen veteen ja sanitaation ihmisoi-
keuksina. 

ULLA HAKANEN
ulkoasiainsihteeri, ulkoasiainministeriö
E-mail: ulla.hakanen@formin.fi

Kirjoittaja työskentelee 
ulkoasiainministeriön kansainvälisen 
ympäristöpolitiikan yksikössä vesi- 
ja sanitaatiopolitiikan sekä kestävän 
kehityksen parissa.

Suomen kärjet kansainvälisessä vesipolitiikassa

Vesi ja sanitaatio ihmisoikeuksina 
ja rajavesisopimuksien 
edistäminen

Vaikka ihmisoikeusnäkökulma on vah-
vistunut viime vuosina voimakkaasti, mi-
kään läpihuutojuttu asia ei edelleenkään 
ole. Tätäkin kirjoittaessa New Yorkissa käy-
dään tiukkoja neuvotteluja jälleen yhdes-
tä päätöslauselmasta. Moni maa karsastaa 
veden ja sanitaation kaltaisten sosiaaliky-
symysten tunnustamista ihmisoikeutena, 
koska pelkää sen aiheuttamia velvoitteita. 
Toiset taas ovat vastahankaan, koska pel-
käävät sen synnyttävän velvollisuuden an-
taa naapureille suurempi osuus rajajoissa 
virtaavista vesistä. 

Mutta mitä tarkoittaa se, että vesi ja sa-
nitaatio ovat ihmisoikeuksia? 

WHO on pyrkinyt määrittelemään tä-
män konkreettisesti: montako litraa vet-
tä ja minkä pituisen hakumatkan päästä 
kullakin pitäisi olla päivittäin käytössään. 
Toinen lähestymistapa on tarkastella mil-
laisena prosessina vesihuoltoa ja sanitaatio-
ta järjestetään. Tätä on Suomi korostanut 
myös omissa kehitysyhteistyöhankkeis-
saan. 

Veden ja sanitaation mieltäminen ih-
misoikeuksina edellyttää itse asiassa valta-
vaa ajattelutavan muutosta. Kehitysyhteis-
työllä tuemme viranomaisia siinä, että he 
ymmärtävät heillä olevan ihmisoikeusvel-
voite järjestää perusvesihuolto ja sanitaa-
tio, sekä itse palveluiden tuottamisessa. 
Tässä niin kehitysmaiden viranomaisten 
kuin Suomen avunantajana on noudatet-

Mitä tarkoittaa vesi ja sanitaatio ihmisoikeuksina? Entä mitä on vesi-
diplomatia? Käydäänkö tulevaisuuden sodat vedestä eikä öljystä? Mi-
ten saada valtiot sitoutumaan yhteistyöhön rajavesistöjen hallinnassa? 
Miten Suomi voi näitä kysymyksiä ratkoa? Ja voisiko siinä sivussa löy-
tyä vieläpä business-mahdollisuuksia? Muun muassa näiden kysymys-
ten pohjalta syntyy Suomen kansainvälinen vesipolitiikka. Viime vuosi-
na veden asema kansainvälisellä agendalla on selvästi noussut.
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tava mm. yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaat-
teita. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevia tulisi suosia. 
Tavallisia kansalaisia tuemme puolestaan oikeudenhaltijoina 
sisäistämään, että heillä on oikeus edellyttää asioiden järjes-
tämistä sekä oikeus osallistua päätöksentekoon.

Ihmisoikeudet ovat universaaleja. Työtä riittää myös EU:n 
sisällä ihmisoikeuden toteuttamiseksi kaikille, minkä on to-
dennut myös YK:n erityisraportoija mm. vierailuillaan ro-
manialueilla.

Rajavesistöjen yhteinen hallinta  
on välttämättömyys
Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman veteen liit-
tyviä prioriteetteja ovat vesihuollon, sanitaation ja hygieni-
an ihmisoikeusperustaisuuden vahvistamisen lisäksi kestävän 

ja oikeudenmukaisen vesivarojen hallinnan tukeminen, mu-
kaan lukien rajavesistöissä. Rajavesikysymyksissä Suomella 
onkin pitkä historia aktiivisena kansainvälisenä toimijana. 
Olemme toimineet niin kansainvälisen vesioikeuden vahvis-
tamiseksi kuin käytännön toimeenpanon tukijana mm. Kes-
ki-Aasiassa, Mekongilla ja Niilillä. 

Parhaillaan eletään jännittäviä aikoja kansainvälisten raja-
vesisopimusten osalta. Jo vuonna 1970 Suomi esitti YK:ssa 
kansainvälisen rajavesistöjä koskevan sopimuksen laatimista. 
Kesti aina vuoteen 1997 ennen kuin YK:n Kansainvälisten ve-
sistöjen muuhun kun liikennekäyttöön soveltuvia sääntöjä kos-
keva yleissopimus hyväksyttiin. Lähikuukausina voidaan odot-
taa sen saavan voimaantuloon vaadittavan 35. ratifioinnin. 

YK:n 1997 rajavesisopimus on erinomainen esimerkki sii-
tä, miten vaikea asia rajavesikysymykset kansainvälisesti ovat. 
Moni maa pitää kiinni suvereniteetistaan luonnonvarojen 

Kuva 1. Amharan vesihuoltohanke on tuonut puhdasta vettä 1,2 miljoonalle etiopilaiselle. Hanke on toteutettu Suomen ja Etiopi-
an kehitysyhteistyönä. Kuva: UM/Hanna Isoranta 2008.

 VESIALAN KEHITYSYHTEISTYÖ

VT1306_26-29_Hakanen.indd   27 26.11.2013   13:05:24



28 www.vesitalous.fi 29Vesitalous 6/2013

 VESIALAN KEHITYSYHTEISTYÖ

käytön osalta. Tarvitaan todella kärsivällistä työtä osoittaa, 
että rajavesistöjen osalta yhteistyöllä saavutetaan enemmän.

Samaan aikaan YK:n Euroopan talouskomission 
UNECE:n Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvä-
listen järvien suojelua ja käyttöä koskeva yleissopimus vuodelta 
1992 on avattu kaikille maailman maille. Aktiivisen sihtee-
ristön, yhteisten työohjelmien ja muun toimeenpanon tuen 
vuoksi se on osoittautunut hyvin menestyksekkääksi sopi-
mukseksi. Suomi pyrkii edistämään molempien sopimusten 
toimeenpanoa tehokkaasti synergioita etsien ja päällekkäi-
syyksiä välttäen.

Sopimuksissa on kirjattu ne periaatteet, joilla rajavesistö-
jä tulisi yhdessä hallita, kuten tasapuolinen käyttö ja muille 
aiheutuvan haitan välttäminen. Molemmat sopimukset ovat 
ns. puitesopimuksia, eli niiden pohjalta tulisi laatia valuma-
aluekohtaisia sopimuksia. 

Vesidiplomatia – mitä se on? 
Uusin tulokas termien joukossa on ”vesidiplomatia”. Vesiky-
symyksillä voi olla merkittävä rooli maiden välisissä jännit-
teissä ja diplomaattien tulisi huomioida ne työssään aiem-
paa paremmin. Usein kyse ei ole varsinaisesti vedestä, vaan 

esimerkiksi energiasta, hyvästä hallinnosta tai yleisestä luot-
tamuksen puutteesta maiden välillä. Historiallisesti vesiky-
symykset eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet maiden välillä 
niinkään konflikteja vaan viitoittaneet tietä tiiviimmälle yh-
teistyölle. Usein käytetty esimerkki on Sava-joen sopimus, jo-
ka oli ensimmäinen entisen Jugoslavian maiden välillä teh-
ty valtiosopimus. 

Heinäkuussa EU:n ulkoministerit hyväksyivät päätelmät 
EU:n vesidiplomatiasta. EU haluaa varautua paremmin ve-
sivaroihin liittyviin kasvaviin paineisiin ja edistää aktiivisem-
min yhteistyötä ja sitä kautta alueellista vakautta. Alueita, jot-
ka EU erityisesti mainitsee, ovat Keski-Aasia, Niili, Mekong, 
Lähi-itä ja Sahel. 

Vesidiplomatian toteuttaminen edellyttää hyvää koordi-
naatiota ulko- ja kehityspolitiikkojen välillä. Suomessa tämä 
tuntuu itsestäänselvyydeltä, onhan meillä aina lähdetty siitä, 
että kehityspolitiikka on osa ulkopolitiikkaamme, eikä meil-
lä ole erillistä kehitysyhteistyöministeriötä tai -virastoa. Mut-
ta myös meillä voidaan pohtia miten eri hallinnonalat ja toi-
mijat voisivat vielä paremmin varmistaa, että hyödynnämme 
tilaisuudet painottaa vesikysymysten tärkeyttä ja viestimme 
on yhteneväinen. Suomi on pieni maa ja joskus harmittaa, 
kun näkee muiden paljon suuremmat resurssit. Mutta min-

Kuva 2. Nepal 2009. Kuva: UM / Milma Kettunen.
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kä resursseissa häviämme, sen voimme paikata johdonmu-
kaisella toiminnalla.

Suomalaisen vesiosaamisen vienti maailmalle
Suomessa on paljon veteen liittyvää osaamista niin hallinnos-
sa, tutkimuslaitoksissa, yrityksissä kuin kansalaisjärjestöissä. 
Vesiala onkin säännöllisesti esillä myös osana vienninedis-
tämistyötä. Kiinan pilaantuneiden vesistöjen kunnostus, 
kuivakäymälät ratkaisuna niin maaseudun kuin slummi-
en sanitaatioon Afrikassa tai Intiassa, vesialan ITC-sovel-
lukset, yhteisöpohjaisen tai osuuskuntamallin vesipalvelut, 
vesilainsäädännön ja rajavesistöjen hallinnan mallit – tässä 
vain muutamia asioita, joissa suomalaistoimijoilla on maa-
ilmalla annettavaa. Vesikysymysten ratkaisemiseen tarvitaan 
kumppanuuksia ja suomalaisosaaminen kattaa koko paketin: 
julkisen sektorin luoman lainsäädännön ja säätelyn, jonka 
noudattaminen synnyttää yrityksille liiketoimintamahdolli-
suuksia. Muutama vuosi sitten perustettu Suomen vesifoo-
rumi on onnistunut kokoamaan alaa yhteen ja organisoinut 
hienoja yhteisesittäytymisiä maailmalla.

Vuosituhattavoitteista kestävän  
kehityksen tavoitteisiin
Vuonna 2000 maailman päättäjät kokoontuivat yhteen ja so-
pivat vuosituhattavoitteista. Monissa kehitysmaissa kansalli-
set kehitysohjelmat ovat viime vuosikymmenen ajan rakentu-
neet vuosituhattavoitteille. Veden ja sanitaation osalta tavoite 
on ollut vuoteen 2015 mennessä puolittaa ilman kunnollista 
juomavettä ja sanitaatiota elävien osuus. Veden osalta tavoite 
täyttyi jo 2010, viisi vuotta etuajassa. Tosin edelleen toinen 
puolikas – 768 miljoonaa ihmistä – elää ilman kunnollis-
ta talousvettä, eikä muillakaan käytössä oleva vesi ole välttä-
mättä turvallista ja puhdasta. Sanitaation osalta kehitys on 
ollut paljon hitaampaa eikä vuosituhattavoitetta tulla täyt-
tämään. Maailmassa on edelleen 2,5 miljardia ihmistä, joil-
la ei ole kunnollista sanitaatiota. Yli miljardi tekee tarpeen-
sa avoimeen maastoon. Useammalla ihmisellä on käytössään 
kännykkä kuin käymälä. 

Vuosituhattavoitteiden määräaika on vuosi 2015. Keskus-
telu siitä, millaisia tavoitteita sen jälkeen asetetaan, on alka-
nut. YK:n kestävän kehityksen Rio+20 -konferenssissa viime 
vuonna päätettiin laatia kestävän kehityksen tavoitteet. Tällä 
hetkellä eri sektorit pohtivat mitä tämä konkreettisesti hei-
dän osaltaan tarkoittaa - sekä kampanjoivat pääsystä lopul-
listen tavoitteiden joukkoon. 

Uusien tavoitteiden on tarkoitus poiketa merkittävästi 
vuosituhattavoitteista siten, että ne koskisivat kaikkia maita 
ja yhdistäisivät kestävän kehityksen sosiaalisen, ympäristöl-
lisen ja taloudellisen ulottuvuuden. Veden osalta tämä tar-
koittaisi perusvesihuollon, sanitaation ja hygienian lisäksi 
tavoitteita koskien vesitehokkuutta, jätevesien käsittelyä ja 
vesistöjen tilaa sekä vesivarojen hallintaa. Myös Suomen tu-
lee pohtia millä tavoin se on valmis muuttamaan kulutus- ja 
tuotantotapoja niin, ettemme ylitä planeetan kantokyvyn ra-
joja ja takaamme kaikille, myös tuleville sukupolville, mah-
dollisuuden hyvään elämään.  

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
Vastaat työmaan työvaiheiden toteutuksesta 
aikataulun, budjetin, suunnitelmien ja laadullisten 
vaatimusten mukaisesti. Lisäksi vastaat työtur-
vallisuudesta ja työtekijöiden esimerkillisestä 
johtamisesta. 

TYÖMAAINSINÖÖREJÄ
Vastaat työmaan toimivuudesta ja etenemisestä 
sekä osallistut kokemuksesi mukaan erilaisiin 
työtehtäviin. 

Toivomme sinulta soveltuvaa alan koulutusta 
 (rakennusalan mestari/insinööri), työmaako-
kemusta vesihuoltosaneerauksesta myös ns. 
kaivamattomin menetelmin (esim. sukkasujutus, 
pakkosujutus) sekä avointa ja myönteistä työotetta.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä ke-
hittämään ammattitaitoasi ja rakentamaan uutta 
liiketoimintaa pohjoismaisessa ympäristössä.  
Tule mukaan tyytyväisten NCC:läisten joukkoon!

Lue lisää ncc.fi /tyopaikat ja hae 15.12.2013 
mennessä. Lisätietoja antaa yksikön päällikkö 
Jukka Huusko, puh. 010 507 8314.

Infra-
rakentajia
TULE VAHVISTAMAAN INFRARAKENTAMI-
SEN YKSIKKÖÄMME ETELÄ-SUOMEN 
ALUEELLE VESIHUOLTOSANEERAUKSEEN.

NCC on yksi pohjoismaiden suurimmista rakentajista. 
Infrarakentaminen on vahva ja voimakkaasti kasvava 
rakentamisen alamme. Meillä on vankkaa kokemusta 
ja ammattitaitoa monipuolisesta pohja- ja maanraken-
tamisesta, siltojen uudis- ja korjausrakentamisesta sekä 
vesihuollosta. Rakennamme infraa sinne, mihin syntyy 
uutta tai missä vanha vaatii korjausta. 

Lue tarkemmin tehtävistä 
ncc.fi /tyopaikat
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ja erilaisten vesirakenteiden tukkeutumi-
sena. Perinteinen ratkaisu tukkeutumis-
ongelmaan on ollut uomien perkaaminen 
tasaisin väliajoin. Uutena ympäristöystä-
vällisenä ratkaisuna on esitetty pääuomas-
ta ja tulvatasanteesta muodostuvia kak-
sitasouomia, joiden avulla kuivatus- ja 
ympäristönäkökohdat saataisiin yhteen-
sovitettua. Hienon koheesiosedimentin 
ominaisuuksista ja vaikutuksista kaksita-
souoman kulkeutumis- ja kasautumispro-
sesseihin Suomen oloissa ei ollut aiempaa 
tutkimustietoa, minkä takia asiaa alettiin 
Aalto-yliopistossa tutkia.

Koheesiivisen kiintoaineen prosesseihin 
vaikuttaa olennaisena tekijänä aggregaatio 
eli yksittäisten sedimenttipartikkeleiden 
yhdistyminen suuremmiksi yksiköiksi, 
flokeiksi (Kuva 1). Tämä johtuu hienoai-
nespartikkeleiden pinnalla vaikuttavista 
sähkökemiallisista voimista, jotka esiinty-
vät sitä voimakkaampina, mitä hienom-
masta aineksesta on kyse. Aggregaatio vai-
kuttaa huomattavasti uomissa esiintyvän 
kiintoaineen rakeisuusominaisuuksiin se-
kä aineksen kasautumiseen (Droppo ym. 
1998). Yksittäiset savi- ja silttipartikkelit 
eivät pienen kokonsa ja painonsa vuoksi 
laskeudu virtaavassa vedessä välttämättä ol-
lenkaan, mutta partikkeleiden muodosta-
essa suurempia flokkeja niiden paino ja las-
keutumisnopeus kasvavat niin paljon, että 
laskeutuminen ja kasautuminen ovat mah-
dollisia.

Hienojakoisen sedimentin 
kulkeutuminen 
ja kasautuminen 
maatalousuomissaNIINA SIITONEN

dipl.ins., tutkimusapulainen
E-mail: niina.siitonen@aalto.fi

KAISA VÄSTILÄ
dipl.ins., tohtorikoulutettava
E-mail: kaisa.vastila@aalto.fi

JUHA JÄRVELÄ
dos., Staff Scientist
E-mail: juha.jarvela@aalto.fi

Kirjoittajat työskentelevät Aalto-
yliopiston Vesitekniikan r yhmässä, 
missä heidän tutkimusalana on 
ekohydrauliikka ja luonnonmukainen 
vesirakentaminen.

Hienon sedimentin kasautuminen maatalousuomissa voi aiheuttaa uomi-
en tukkeutumista ja kalojen kutualueiden liettymistä. Lisäksi ravinteita ja 
haitallisia aineita kulkeutuu sedimenttipartikkeleihin sitoutuneina. Tietä-
mys sedimentin kulkeutumis- ja kasautumisprosesseista auttaa luonnon-
mukaisten kunnostus- ja ylläpitotoimenpiteiden valinnassa sekä toimi-
vampien kuivatusuomien suunnittelussa. 

H ienon koheesiivisen sedimentin eli 
saven (raekoko alle 2 μm) ja sil-
tin (2-60 μm) kulkeutuminen ja 

kasautuminen ovat luonnollisia prosesse-
ja, mutta niihin liittyy sekä ekologisia et-
tä teknisiä vaikutuksia. Ekologisia ongel-
mia aiheuttavat sedimenttipartikkeleiden 
mukana kulkeutuvat ravinteet ja haitalli-
set aineet kuten raskasmetallit sekä kalo-
jen kutusoraikkojen peittyminen aineksen 
laskeutuessa (Jormola ym. 2003). Tekni-
set vaikutukset näkyvät lähinnä uomien 

Kuva 1. Flokkien ja aggregaattien muodos-
tuminen primääripartikkeleista.
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Tutkimukset Ritobäckenin kaksitasouomassa
Tässä artikkelissa esitellyt tutkimustulokset on kerätty Si-
poossa sijaitsevalta Ritobäckenin maatalousuomalta (Siito-
nen 2013). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uomas-
sa kulkeutuvan ja kasautuvan sedimentin ominaisuuksia 
sekä aggregaation vaikutusta sedimenttiprosesseihin. Ri-
tobäckenille rakennettiin vuonna 2010 noin 800 metriä 
pitkä pääuomasta ja tulvatasanteesta muodostuva kaksita-
souoma (Kuva 2), jotta ympäröivien peltojen kuivatusta saa-
tiin parannettua ja tulvariskiä pienennettyä. Uoman koko-
naisleveys on 11 metriä, josta pääuoman pohjan leveys on 
0,5-2 metriä ja tulvatasanteen osuus on 4-6 metriä. Pääuo-
man pohjan kaltevuus on 0,002 ja valuma-alueen koko  
10 km2. Tulvatasanteelle muodostettiin tutkimustarkoituk-
sessa viisi erilaista kasvillisuusvyöhykettä, jotka koostuivat 
mm. ruohosta, pajuista sekä luonnollisesti kehittyneestä 
kasvillisuudesta. Yksi vyöhyke jätettiin kasvittomaksi ver-
tailualaksi. Ritobäckenin sedimenttiprosesseja on aiemmin 
selvitetty valuma-aluetasolla (Västilä ym. 2011, Västilä & 
Järvelä 2011).

Ritobäckeniltä tutkittiin automaattisella näytteenottimel-
la otettuja vesinäytteitä sekä pääuomasta ja tulvatasanteelta 
kerättyjä sedimenttinäytteitä. Näytteiden raekokojakauma 
määritettiin laserperusteisella partikkelikokoanalysaattorilla. 
Aggregaation vaikutusta selvitettiin sonikoimalla, eli hajot-

tamalla flokit pienemmiksi yksiköiksi ultraäänen avulla. Kun 
ennen sonikointia mitattuja arvoja verrattiin sonikoinnin jäl-
keen saatuihin arvoihin, saatiin selville millä tavalla aggregaa-
tio vaikutti raekokojakaumaan. 

Kasvillisuuden vaikutusta tulvatasannesedimenttiin tut-
kittiin laserperusteisen partikkelikokoanalysaattorin lisäk-
si perinteisellä areometrillä. Areometrimenetelmässä näyt-
teet laitetaan mittalaseihin ja aineen laskeutumista mitataan 
määrätyin väliajoin. Flokkien hajotus tapahtuu kemiallisella 
paakkuuntumisenestoaineella, natriumpyrofosfaatilla. Sedi-
menttianalyysien lisäksi selvitettiin, tapahtuuko uomassa net-
toeroosiota tai nettokasautumista. Tätä varten veden same-
utta mitattiin maastossa liikuteltavan sameusanturin avulla 
kolmesta kohtaa uomaa. Mittaukset tehtiin pystysuunnassa 
tasaisin välimatkoin veden pinnalta uoman pohjaan saakka. 
Sameusarvot muutettiin kiintoainepitoisuudeksi (ks. Västi-
lä & Järvelä 2011), jotta tuloksia voitiin verrata teoreetti-
siin arvoihin.

Kulkeutuvan sedimentin ominaisuudet
Sedimentin kulkeutumiseen vaikuttavat partikkelikoko, kul-
keutuvan aineen ja ympäröivän veden tiheys, veden virtaus-
nopeus sekä virtauksen turbulenttisuus (Willis & Krish-
nappan 2004). Kulkeutumismuotoja tunnistetaan lähteestä 
riippuen yleensä kaksi tai kolme. Ensimmäisessä tapauksessa 

Kuva 2. Ritobäckenin kaksitasouomassa keskivedenkorkeutta suuremmat virtaamat pääsevät nousemaan hallitusti tulvatasan-
teelle. 
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mukana ovat pohjakulkeuma sekä suspensiokulkeuma; näi-
den lisäksi voidaan pohjakulkeuma jakaa vielä varsinaisiin 
pohjalla liikkuviin partikkeleihin sekä saltaatioon eli pohjaa 
pitkin hyppimällä kulkeutuvaan ainekseen.

Koheesiosedimentit kulkeutuvat suspensiossa flokkimuo-
dossa. Aggregaation vaikutus hienon kiintoaineen kulkeu-

tumiseen on niin suuri, että aggregaatiota aiheuttavat säh-
kökemialliset voimat määrittävät kulkeutumisprosessia 
esimerkiksi painovoimaa enemmän (Partheniades 2009). 
Turbulenssin osuus on suuri, koska se vaikuttaa flokkien ko-
koon ja koko puolestaan partikkeleiden kulkeutumis- ja las-
keutumisominaisuuksiin. 
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Kuva 3a. Flokkimuodossa olevien aggregoituneiden näyttei-
den raekoko oli keskimäärin neljä kertaa sonikoituja eli pil-
kottuja näytteitä suurempi. 

Kuva 3b. Sameusmittausten perusteella todettiin, että Ri-
tobäckenin uomassa tapahtui nettokasautumista, sillä kiin-
toainepitoisuus pieneni alavirtaan liikuttaessa. Vertailuksi on 
esitetty Rousen yhtälön (García 2008) mukaiset teoreettiset 
kiintoaineprofiilit. 

Kuva 4a. Sonikoimattomien flokkimuotoisten näytteiden 
raekoko oli keskimäärin 1,1–1,4 kertaa suurempi kuin vastaa-
vien sonikoitujen eli pilkottujen näytteiden, mikä viittaa sii-
hen, että sedimenttiä oli uoman pohjalla aggregoituneessa 
muodossa.

Kuva 4b. Laserperusteisella partikkelikokoanalysaattorilla saa-
tujen tulosten perusteella kasvittomalle koealalle kasautui 
ruohokoealaa hienompaa ainesta, kun taas areometrimitta-
usten tulokset olivat päinvastaisia.   
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Ritobäckeniltä kerätyille näytteille 
tehtyjen kokeiden perusteella 30 pro-
senttia suspensiossa kulkeutuvasta se-
dimentistä oli savea ja 70 prosenttia 
silttiä. Hiekkaa ei suspensiossa kul-
keutunut lainkaan. Kun näytteitä tut-
kittiin aggregoituneessa muodossa, 
hiekkaa vastaavien partikkelikokojen 
osuus oli 2 prosenttia ja silttiä vastaa-
vien 85 prosenttia. Tämä viittaa vah-
vasti siihen, että aggregaatiota tapah-
tui ja koheesiosedimentit kulkeutuivat 
flokkeina. 

Kuvassa 3a esitellään aggregaati-
on sekä kiintoainepitoisuuden vaiku-
tusta suspensiosedimentin raekokoja-
kaumaan. Kahdeksan eri vesinäytteen 
keskimääräistä hienointa 10, 50 ja 90 
prosenttia vastaavia D10-, D50- ja 
D90-lukuja vertailemalla havaittiin, 
että kyseiset raekoot olivat flokkimuo-
dossa olevilla partikkeleilla keskimää-
rin neljä kertaa suurempia kuin yksit-
täisillä primääripartikkeleilla. Thonon 
ym. (2005) saivat samansuuntaisia tu-
loksia tutkiessaan suspensiosediment-
tiä Rein-joella. Heidän mittaustensa 
mukaan partikkelit olivat flokkimuo-
dossa 2-5 kertaa suurempia kuin so-
nikoidussa muodossa. Koska laskeutu-
misnopeus on verrannollinen raekoon 
neliöön, voi aggregaatio kasvattaa ka-
sautumista huomattavasti. Lisäksi 
saatiin selville, ettei kiintoainepitoi-
suus vaikuttanut suspensiosedimen-
tin raekokojakaumaan, koska D10-, 
D50- ja D90-luvut eivät korreloineet 
kiintoainepitoisuuden kanssa.

Sameusmittausten tuloksia esitel-
lään kuvassa 3b, jossa on kuvattu uo-
man varrelta kolmesta eri mittauspis-
teestä saadut sameusarvot. Tulosten 
perusteella sameus pieneni aina ala-
virtaan liikuttaessa. Pienentyvä same-
us viittaa pienentyvään kiintoainepi-
toisuuteen, eli suspensiosedimentin 
määrä alajuoksulla oli yläjuoksua pie-
nempi. Tämä tarkoittaa sitä, että Ri-
tobäckenin uomassa tapahtui hienon 
kiintoaineen nettokasautumista. Kos-
ka kulkeutuva kiintoaines oli uomas-
sa flokkimuodossa, sama päti myös ka-
sautuvaan sedimenttiin. Kuvassa on 
esitelty mittaustulosten lisäksi Rousen 
yhtälön (García 2008) mukaan laske-
tut teoreettiset kiintoainepitoisuus-
profiilit siltille. Yhtälön teoreettisen 
profiilin muuttujia ovat kiintoainepi-

toisuus, vesisyvyys, sekä partikkelei-
den laskeutumisnopeudesta ja pohjan 
leikkausjännityksestä riippuva Rousen 
luku. Ritobäckeniltä saadut tulokset 
korreloivat hyvin siltin teoreettisten 
profiilien kanssa, mikä tukee mittaus-
tulosten antamaa informaatiota.

Kasautuva sedimentti
Sedimentin kasautumista tapahtuu, 
kun veden liike-energia ei ole tarpeek-
si suuri kuljettamaan sedimenttipar-
tikkeleita, vaan niiden paino kumoaa 
veden nosteen saaden ne vajoamaan 
pohjaan (MacArthur ym. 2008). 
Virtaavassa vedessä vaikuttaa lisäk-
si turbulenssi siihen, pysyvätkö sedi-
menttipartikkelit suspensiossa vai las-
keutuvatko ne. Koheesiosedimenttien 
osalta kasautuneen aineksen määrä on 
usein pieni verrattuna koko uomassa 
kulkeutuvaan hienoaineen määrään. 

Ritobäckenillä saven osuus tulva-
tasanteelle kasautuneesta sedimentistä 
oli 10 prosenttia, siltin osuus 69 pro-
senttia ja hiekan osuus 21 prosenttia. 
Uoman pohjalta otetuissa näytteis-
sä vastaavat luvut olivat 10 prosent-
tia savea, 76 prosenttia silttiä ja 14 
prosenttia hiekkaa. Aggregaatio vai-
kutti selvästi kasautuneen sedimen-
tin ominaisuuksiin. Flokkimuodossa 
sekä pääuoman pohjasedimentistä et-
tä tulvatasannesedimentistä suurempi 
osa vastasi partikkelikooltaan silttiä tai 
hiekkaa kuin mikä tilanne yksittäisiä 
primääripartikkeleita tutkittaessa oli. 
Aggregaation vaikutus uoman pohjal-
ta otetun sedimentin raekokoon nä-
kyy kuvassa 4a, jossa verrataan kolmen 
eri kerroksesta otetun näytteen keski-
määräisiä D10-, D50- ja D90-luku-
ja flokkien ja yksittäisten partikkelei-
den osalta. Luvut olivat noin 1,1–1,4 
kertaa suurempia, kun kyseessä olivat 
flokkimuotoiset näytteet. Pohjalle ka-
sautuneen sedimentin vertikaaliraken-
ne kuvastaa uomassa eri ajankohtina 
vallinneita virtausolosuhteita ja kulje-
tuskapasiteettia.

Kasvillisuuden vaikutusta tulva-
tasannesedimenttiin on esitelty kuvas-
sa 4b, johon on koottu kasvittomalta 
koealalta ja ruohokoealalta otettujen 
sedimenttinäytteiden partikkelikoko-
jakaumat sekä partikkelikokoanaly-
saattorilla että areometrillä mitattuina. 
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Partikkelikokoanalysaattorilla mitatut D10-, D50- ja D90-
luvut olivat kasvittomalla koealalla keskimäärin 8 prosenttia 
pienemmät kuin ruohokoealalta mitatut. Selvästi suurin ero 
havaittiin karkeimman aineen kohdalla, ero D90-luvuissa oli 
noin 16 prosenttia. Kasvittomalle koealalle laskeutunut ai-
nes oli partikkelikokoanalysaattorista saatujen tulosten pe-
rusteella hienompaa kuin ruohoalalle laskeutunut, kun taas 
areometrimittaukset antoivat päinvastaisia tuloksia. Kun par-
tikkelikokoanalysaattorin tuloksia verrattiin areometrimit-
tauksilla saatuihin tuloksiin, huomattiin, että areometrillä 
saadut D10-luvut olivat keskimäärin 90 prosenttia pienem-
piä kuin partikkelikokoanalysaattorilla mitatut arvot. D50-
lukujen kohdalla vastaava ero oli 75 prosenttia ruohoalalta 
otetussa näytteessä ja 48 prosenttia kasvittomalta alalta ote-
tussa näytteessä. 

Areometrianalyysissä käytetyllä kemiallisella hajotusmene-
telmällä flokit saatiin rikottua pienemmiksi yksiköiksi kuin 
partikkelikokoanalysaattorin ultraäänikäsittelyllä. Tämän 
vuoksi areometrillä saadut D10- ja D50-luvut olivat vastaa-
via partikkelikokoanalysaattorilla saatuja lukuja pienempiä. 
Areometrimenetelmän ongelmana on, ettei sillä ole mahdol-
lista mitata kaikkein suurimpia partikkeleita, jotka vajoavat 
mittalasin pohjalle ennen ensimmäistä, yhden minuutin jäl-
keen otettavaa lukemaa. Lisäksi areometrimittauksiin tarvi-
taan suuri määrä näytettä, minkä vuoksi esimerkiksi suspen-
siosedimentin mittaaminen on käytännössä mahdotonta.

Johtopäätökset

Ritobäckenillä suoritetuissa tutkimuksissa havaittiin, että ag-
gregaatio vaikutti kulkeutuvan ja kasautuvan hienoaineksen 
ominaisuuksiin. Tulvatasanteelle kasautunut sedimentti vas-
tasi raekooltaan silttiä, mutta flokkien hajottaminen osoitti, 
että osa kasautuneesta aineksesta oli savea aggregoituneessa 
muodossa. Aggregaatio voi lisätä aineen kasautumista alueil-
la, joilla sedimentti muodostuu pääosin kaikkein hienoim-
mista partikkeleista. Tilanne on tämänkaltainen useimmilla 
suomalaisilla maatalousalueilla, joilla hienoaineksen laskeu-
tuminen muodostaa tarpeen sedimenttiprosessien hallinnalle 
kasautuvan aineen tukkiessa uomia ja vesirakenteita. Vesien-
suojelun kannalta tärkeä jatkotutkimuskysymys on, miten 
aggregaatio vaikuttaa vedenlaatuun ravinteiden ja muiden 
aineiden kulkeutuessa osana flokkeja ja millaisin keinoin 
näiden aineiden liikkumista uomissa on mahdollista hallita. 
Lisäksi mittausteknisenä näkökohtana todettiin, että laserpe-
rusteinen partikkelikokoanalysaattori osoittautui toimivak-
si menetelmäksi flokkien raekokojakauman määrittämiseen, 
kun taas areometrimenetelmällä saatiin luotettavampaa tie-
toa aineksen maalajijakaumasta.

Kiitämme Uudenmaan ELY-keskusta ja Vantaanjoen ja Hel-
singin seudun vesiensuojeluyhdistystä tutkimusta edistäneestä 
hyvästä yhteistyöstä. Lisäksi kiitos Aalto-yliopiston Vesiteknii-
kan ryhmän laboratoriohenkilökunnalle. Työtä ovat rahoitta-
neet Suomen Akatemia ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.  
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Pumppauksen energiatehokkuus koos-
tuu kahdesta päätekijästä; pumppaamon 
energiatehokkuudesta ja järjestelmän 
energiatehokkuudesta.

Pumppaamon energiatehokkuuden 
analyysissä tutkitaan kuinka hyvin pump-
paamon suunnittelussa, pumppujen valin-
nassa ja pumppuyhdistelmien toiminnan 
ohjauksessa on onnistuttu käyttämään 
pumppaamoa energiatehokkuuden kan-
nalta.

Järjestelmän energiatehokkuuden ana-
lyysissä tutkitaan pumppaamoiden kapasi-

Energiatehokkuuden 
tunnusluvuista 
pumppausjärjestelmissä

MARTTI PULLI
E-mail: marttipulli@hotmail.com

Kirjoittaja on työurallaan (Maa ja 
Vesi Oy, Pöyry Environment Oy) 
toiminut vedensiirtojärjestelmien 
ja virtaamien hallintaan liittyvän 
hydrauliikan ja laitteistosuunnittelun 
erityisasiantuntijana.

Pumppausprosessit vesihuoltotekniikassa ja teollisuudessa ovat huomat-
tavan suuria energiankäyttäjiä. Näiden prosessien kehittämisellä on mah-
dollista saavuttaa todella merkittäviä energiatehokkuuden parannuksia. 
Sopivien ja käytännöllisten energiatehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen 
avulla voidaan arvottaa laitosten energiatehokkuutta energiakatselmus-
ten yhteydessä sekä arvioida tarvittavia toimenpiteitä energiatehokkuu-
den parannussuunnitelmia varten.

On arvioitu, että sähkömootto-
rit kuluttavat noin 70 prosent-
tia kaikesta sähkönkulutuksesta 

Euroopassa, josta yli 20 prosenttia kuluu 
pumppusovelluksissa ja, että keskimääräi-
nen käytössä olevien pumppaussysteemi-
en kokonaishyötysuhde on enintään 40 
prosenttia. On varsin todennäköistä, että 
lähitulevaisuudessa EU:n taholta tullaan 
esittämään kiristyviä vaatimuksia ener-
giatehokkuuden parantamisesta etenkin 
pumppausprosesseissa, joissa on paljon 
säästöpotentiaalia.

Kuva 1. Pumppaamon kaavio ja tärkeimmät parametrit.

VT1306_35-39_Energiatehokkuus.indd   35 26.11.2013   13:12:42



36 www.vesitalous.fi 37Vesitalous 6/2013

 ENERGIATEHOKKUUS

teettien ja sijaintien sopivuutta verkoston ja järjestelmäkoko-
naisuuden toimintaan. Tavoite on minimoida painehäviöitä 
verkoston hydraulisen kuormituksen tasapainotuksella.

Energiatehokas pumppaus edellyttää kummankin tekijän 
yhtäaikaista optimaalista toimintaa.

Pumppaamon energiatehokkuuden tunnusluku
Energiatehokkuuden tunnusluku ETpu määritellään raja-ar-
voperiaatteella:

Kun pumppaamon pumppujen käyttötoimintapiste lähestyy 
parhaan hyötysuhteen (nimellishyötysuhde) toimintapistettä ja 
muiden laitteiden ja sisäisten putkistojen energiahäviöt lähesty-
vät nollaa, energiatehokkuuden tunnusluku lähestyy arvoa yksi. 

Kuva 1 esittää pumppaamon kaavion energiatarkastelun 
näkökohtia painottaen.

Jos pumppaamossa on useita pumppuja, niiden nos-
tokorkeudet (Hp’-Hi’) voivat poiketa toisistaan johtuen 
pumppukohtaisten putkistojen ja varusteiden erilaisista pai-
nehäviöistä. Pumppaamon nostokorkeus on kuitenkin ai-
na erotuksen Hp-Hi suuruinen riippumatta pumppaamon 
sisäisistä epäsymmetrioista, joten tämä arvo soveltuu erin-
omaisesti käytettäväksi pumppaamon energiatehokkuuden 
määrittämisessä.

Energiatehokkuuden määrittämiseksi tarvitaan mittaustie-
toja sopivan mittausajan ja mittausjakson puitteissa. Mittaus-
aika tulee valita siten, että kaikki pumppaamon pumppuyh-
distelmät ovat aktivoituneita useampia kertoja pumppaamon 
ohjausjärjestelmän mukaisesti (esim. 24…48 h). Mittausjak-
son on oltava sellainen, jotta verkoston ja pumppaamon ti-
lan muutokset tulevat riittävästi rekisteröidyiksi (esim. 1…30 
min.). Mittausajan ja jakson määritys on tapauskohtainen, 
esim. jäteveden pumppauksessa käynnistymisiä ja pysähty-
misiä tapahtuu normaalisti taajemmin kuin puhtaan veden 
pumppauksessa. Analyysissä tarvittavia suureita ovat:

•	 mittausjakso ∆t 
•	 sähköteho mittaushetkellä Pe (kW)
•	 pumppaamolta lähtevä virtaama mittaushetkellä Q (l/s)
•	 pumppaamon painepuolen painekorkeus mittaushet-

kellä Hp (m)
•	 pumppaamon imupuolen painekorkeus mittaushetkel-

lä Hi (m)
•	 kunkin pumpun hyötysuhde ja tehontarve nimellisar-

volla (nimellisarvo määritellään parhaan hyötysuhteen 
toimintapisteessä)

Tunnusluvun määrittämisessä tarvittavat suureet pumppaa-
molla:

•	 vesiteho mittaushetkellä; Pv = Q∙(Hp-Hi)∙9,81/1000 
(kW) 

•	 pumppaamon hyötysuhde mittaushetkellä; ηpas = Pv/Pe 

Vertaamalla pumppaamon hyötysuhdetta ηpas kunkin mit-
taushetken aikana käynnissä olevien pumppujen nimel-
lishyötysuhteiden painotettuun keskiarvoon ηpka, saadaan 
pumppaamon energiatehokkuutta kuvaava tunnusluku:

pka

pasETpu



  

Pumppujen nimellishyötysuhteen painotetun keskiarvon 
avulla voidaan laskea todenmukaisempi arvo kuin käyttä-
mällä tavallista keskiarvoa, koska tällöin vähemmän vaikut-
tavien pumppujen toiminta ei vääristä tulosta.

Pumppujen hyötysuhteen painotettu keskiarvo ηpka , las-
ketaan seuraavasti:
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jossa n = pumppaamon mittaushetkellä käynnissä olevien 
pumppujen lukumäärä, ki = pumppukohtainen painotusker-
roin ja ηi, on kunkin mittaushetkellä käynnissä olevan pum-
pun hyötysuhde nimellisarvolla. Painotuskerroin on pumpun 
nimellistehontarve. Nimellistehontarve saadaan ominaiskäy-
rän nimellispistettä vastaavasta tehonkulutuksesta.

Koska ETpu on suhdeluku, on pumppaamon hyöty-
suhteen ηpas oltava mahdollisimman hyvä pumppaamon 
energiatehokkuuden kannalta. Nykyaikaisilla pumpuilla, 
moottoreilla, taajuusmuuttajilla ja muilla komponenteilla 
saavutetaan helposti ηpas arvo 0,6, jota ei saisi alittaa pump-
paamon mitoitusarvoilla toimittaessa.

Pumppaamon hyötysuhde ηpas ei kuitenkaan yksin kuvaa 
pumppaamon energiatehokasta käyttöä yhtä hyvin kuin ET-
pu- luku. Seuraava esimerkki havainnollistaa asiaa:

•	 pumppuasema 1, jossa mittausten mukaan laskettu  
ηpas = 0,6 ja ηpka = 0,7 tällöin ETpu = 0,86

•	 pumppuasema 2, jossa mittausten mukaan laskettu  
ηpas = 0,7 ja ηpka = 0,85 tällöin ETpu = 0,82

Esimerkki osoittaa pumppuaseman 1 pumppujen olevan 
energiatehokkaammassa käytössä kuin pumppuaseman 2 
vaikka pumppaamon hyötysuhde onkin alhaisempi. Tämä 
johtuu aseman 1 paremmasta asennettujen pumppujen so-
pivuudesta ja paremmasta käytön ohjauksesta. Pumppuase-
malla 2 on ilmeistä, että pumpun nimellistoimintapiste ja 
käyttöpiste eivät kohtaa yhtä hyvin kuin asemalla 1. Ener-
giatehokkuuden parantaminen asemalla 2 voitaisiin toteut-
taa esim. kierroslukusäädön/ohjauksen optimoinnilla ja/tai 
muuttamalla pumpun juoksupyörää, tai vaihtamalla järjes-
telmään sopivampi pumppu, tai väljentämällä pumppaamon 
sisäisiä putkistoja,…

Kuvassa 2 esitetään ETpu- luvun sovellutusesimerkkinä 
teoreettinen tapaus, jossa pumppaamossa on useita pump-
puja, jotka toimivat mittausaikana erilaisissa yhdistelmissä 
ja toimintatiloissa.

Oheisessa taulukossa 1 on arvotettu pumppaamoiden 
energiatehokkuuden tunnuslukuja, joita arvoja voidaan käyt-
tää energiakatselmusten tulosten arvioinneissa.
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Kuvan 2 mukaan esimerkkipumppaamon energiatehokkuus 
on suurelta osin hyvä. Toiminta tyydyttävällä alueella on pää-
osin lähempänä hyvää kuin välttävää, joten esimerkin mukai-
sessa pumppaamossa ei ole paljon parannettavaa.

 
 

 

 

Kuva 2. Pumppaamon energiatehokkuuden tunnusluku ETpu =f(t) 
 
Oheisessa taulukossa 1 on arvotettu pumppaamoiden energiatehokkuuden tunnuslukuja, joita arvoja 
voidaan käyttää energiakatselmusten tulosten arvioinneissa. 
 
Taulukko 1. Energiatehokkuuden tunnuslukuja. 
 
TUNNUSLUKU ETpu ARVOTUS HUOM. 
 > 0,9 erinomainen Tunnusluku ei voi saavuttaa arvoa 1, jos näin käy, on mittauksissa 

jotain vikaa! 
0,8…0,9 hyvä  
0,7…0,8 tyydyttävä korjaustoimenpiteitä harkittava 
0,6…0,7 välttävä korjaustoimenpiteet suositeltavia 
0,5…0,6 heikko korjaustoimenpiteet erittäin suositeltavia 
 < 0,5 erittäin heikko korjaustoimenpiteet välttämättömiä
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tävällä alueella on pääosin lähempänä hyvää kuin välttävää, joten esimerkin mukaisessa pumppaa-
mossa ei ole paljon parannettavaa. 
 
Tunnusluvun sijoittuessa esimerkkitapausta alemmalle tasolle, on selvitettävä syitä. Huonompi toi-
minta voi selittyä esimerkiksi huonosti hetken tarpeisiin soveltuvasta pumppuyhdistelmästä, huo-
nosta pumppujen ohjauksesta tai säädöstä, toiminnasta optimialueen ulkopuolella (jopa ominais-
käyränkin ulkopuolella), suurista pumppaamon sisäisistä painehäviöistä, käyttökoneiston heikosta 
hyötysuhteesta, kuluneista tai tehtävään huonosti sopivista pumpuista jne. 
 
Käytettäessä pumppujen painotettua keskiarvoa esittävässä kaavassa hyötysuhteen ηi arvona pump-
paamon asennettujen pumppujen nimellishyötysuhdetta, saadaan laskettua tutkittavan pumppaamon 

Kuva 2. Pumppaamon energiatehokkuuden tunnusluku ETpu =f(t)

Tunnusluvun sijoittuessa esimerkkitapausta alemmalle ta-
solle, on selvitettävä syitä. Huonompi toiminta voi selittyä 
esimerkiksi huonosti hetken tarpeisiin soveltuvasta pumppu-
yhdistelmästä, huonosta pumppujen ohjauksesta tai säädöstä, 

TUNNUSLUKU ETpu ARVOTUS HUOM.

 > 0,9 erinomainen Tunnusluku ei voi saavuttaa arvoa 1, jos näin käy, on mittauksissa jotain vikaa!

0,8…0,9 hyvä 

0,7…0,8 tyydyttävä korjaustoimenpiteitä harkittava

0,6…0,7 välttävä korjaustoimenpiteet suositeltavia

0,5…0,6 heikko korjaustoimenpiteet erittäin suositeltavia

 < 0,5 erittäin heikko korjaustoimenpiteet välttämättömiä

Taulukko 1. Energiatehokkuuden tunnuslukuja.

energiatehokkuuden tunnusluku asennetuilla pumpuilla. Jos asennettujen pumppujen nimel-
lishyötysuhde alittaa pumpputyypille ominaisen tilastollisen arvon, on harkittava pumpun vaihtoa 
parempihyötysuhteiseen. Tällaisia pumpputyypeille tilastollisia hyötysuhteita on esitetty alan kirjal-
lisuudessa [esim. Pulli 2009] ominaiskierrosluvun ja kapasiteetin funktiona, kuva 3. 

Kuva 3. Tilastollisia hyötysuhteita. (Pulli 2009) 
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Vesijohtoverkostoissa ja siirtojärjestelmissä on useita toiminnallisia yksiköitä; paineenkoro-
tusasemia, vesilaitospumppaamoja, vesisäiliöitä, säätöventtiiliasemia jne. Pumppaamoiden ja säätö-
asemien toiminnat vaikuttavat toisiinsa siten, että laitteiden toimintapisteet mukautuvat kulloiseen-
kin tilanteeseen. Energiatehokkaassa vedenjakelussa ja siirrossa verkostoa ja pumppaamoita on py-
rittävä käyttämään ”tasapainoisesti” siten, että painehäviöt missään osissa eivät ylitä hyväksyttyjä 
mitoitusarvoja. Kuva 4 esittää järjestelmäkokonaisuuden periaatetta. 
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toiminnasta optimialueen ulkopuolella (jopa ominaiskäyrän-
kin ulkopuolella), suurista pumppaamon sisäisistä painehä-
viöistä, käyttökoneiston heikosta hyötysuhteesta, kuluneista 
tai tehtävään huonosti sopivista pumpuista jne.

Käytettäessä pumppujen painotettua keskiarvoa esittäväs-
sä kaavassa hyötysuhteen ηi arvona pumppaamon asennet-
tujen pumppujen nimellishyötysuhdetta, saadaan laskettua 
tutkittavan pumppaamon energiatehokkuuden tunnusluku 
asennetuilla pumpuilla. Jos asennettujen pumppujen nimel-
lishyötysuhde alittaa pumpputyypille ominaisen tilastollisen 
arvon, on harkittava pumpun vaihtoa parempihyötysuhtei-
seen. Tällaisia pumpputyypeille tilastollisia hyötysuhteita on 
esitetty alan kirjallisuudessa [esim. Pulli 2009] ominaiskier-
rosluvun ja kapasiteetin funktiona, kuva 3. 

Vedenjakelujärjestelmän energiatehokkuus
Vesijohtoverkostoissa ja siirtojärjestelmissä on useita toimin-
nallisia yksiköitä; paineenkorotusasemia, vesilaitospumppaa-
moja, vesisäiliöitä, säätöventtiiliasemia jne. Pumppaamoiden 
ja säätöasemien toiminnat vaikuttavat toisiinsa siten, että lait-
teiden toimintapisteet mukautuvat kulloiseenkin tilantee-
seen. Energiatehokkaassa vedenjakelussa ja siirrossa verkostoa 
ja pumppaamoita on pyrittävä käyttämään ”tasapainoisesti” 
siten, että painehäviöt missään osissa eivät ylitä hyväksytty-
jä mitoitusarvoja. Kuva 4 esittää järjestelmäkokonaisuuden 
periaatetta.

Järjestelmän käytön ohjauksessa on pyrittävä etsimään sellai-
sia toimintoja, joilla pumppaus on mahdollisimman jatkuvaa 
ja tasaista ja joissa painehäviöt ovat minimissään eikä turhia 
kuristuksia tarvitse käyttää. Kuristukset paitsi tuhlaavat ener-
giaa myös voivat määrätyissä tilanteissa aiheuttaa vaarallisia 
paineiskuja (Vesitalous 5/2012). Tasaisempaan ja jatkuvam-
paan käyttöön päästään hyödyntämällä järjestelmiin liittyvi-
en säiliöiden tilavuuskapasiteetteja ja soveltamalla esim. en-
nustemalleihin perustuvia pumppausten ohjauksia.

Järjestelmän pumppaamoiden toiminta tulisi suunnitella 
sellaiseksi, jossa seuraavalle energiamäärään verrannolliselle 
summalausekkeelle saadaan minimiarvo:
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jossa 

 T = laskenta-aika 
 ∆t = laskentajakso 
 Q1(t), Q2(t),…Qn(t) = ovat verkostoon liittyvien pumppaamoiden virtaama-arvot 
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arvot 
 numeroindeksit tarkoittavat pumppaamoita 

 
Jos pumppaamoiden kapasiteettien keskinäisiä suhteita ei voida oleellisesti muuttaa, on harkittava 
sopivia verkoston ja siihen liittyvien järjestelmien muutoksia, jotta voidaan lähestyä minimiarvoa. 
Muutokset luonnollisesti heijastuvat pumppaamoiden energiatehokkuuden tunnuslukuun, joten rat-
kaisut ovat iteratiivisia. 
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Kuva 4. Järjestelmäkokonaisuuden periaate

jossa

•	 T = laskenta-aika
•	 ∆t = laskentajakso
•	 Q1(t), Q2(t),…Qn(t) = ovat verkostoon liittyvien 

pumppaamoiden virtaama-arvot
•	 H1(t), H2(t),…Hn(t) = ovat verkostoon liittyvien 

pumppaamoiden vastaavat nostokorkeus-arvot
•	 numeroindeksit tarkoittavat pumppaamoita

Jos pumppaamoiden kapasiteettien keskinäisiä suhteita ei 
voida oleellisesti muuttaa, on harkittava sopivia verkoston 
ja siihen liittyvien järjestelmien muutoksia, jotta voidaan lä-
hestyä minimiarvoa. Muutokset luonnollisesti heijastuvat 
pumppaamoiden energiatehokkuuden tunnuslukuun, joten 
ratkaisut ovat iteratiivisia.

Yhteenveto
Pumppausprosessin energiatehokkuus koostuu kahdesta 
päätekijästä, joita ovat pumppaamon energiatehokkuus ja 
pumppausjärjestelmän energiatehokkuus. Energiatehokkaan 
ratkaisun onnistumisen edellytys on molempien mainittujen 
tekijöiden yhtäaikainen optimaalinen toiminta.

Kirjoituksessa käsiteltiin perusteellisemmin pumppaamon 
energiatehokkuutta ja järjestelmän energiatehokkuuden kä-
sittely jätettiin sen suuren laajuuden vuoksi enemmänkin 
periaatteelliseksi johdannoksi asian edelleen kehittämiseksi. 
Mikäli järjestelmän toiminta voidaan arvioida hyväksi, riit-
tävä toimenpide on tällöin helpommin analysoitava pump-
paamoiden energiatehokkuus ja sen perusteella suositeltavat 
energiatehokkuuden parannustoimenpiteet.

ICT-laitesuunnittelijan tai -valmistajan on helppo valmis-
taa kompakti pumppaamoiden energiatehokkuuden mitta-
us- ja tulostuslaitteisto esitettyyn menetelmään perustuen.

Energiatehokkuuden tunnusluvun määritysmenetelmälle 
on vireillä yksityiskohtainen patenttihakemus. 
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● Virtaustekniikka, vedensiirtojärjestelmien toiminnallinen suunnittelu   
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Grundfos annostelupumpuilla 
tarkkuutta jokaiseen 
millilitraan
sMart digital dda -pumpulla prosessit hallitaan luotettavasti kaikissa 
olosuhteissa. Se on helppo ottaa käyttöön, sillä käyttöliittymä on 
suomenkielinen ja looginen. 

DDA soveltuu monenlaisiin prosesseihin:

• desinfiointi
• PH-säätö
• puhdistus paikan päällä (CIP)
• biosidit
• koagulointi
• saostus / hiutaloittaminen
• suodatus
• käänteisosmoosi.

DDA:lla on patentoidut ominaisuudet:

• tehokas säätyvänopeuksinen askelmoottori  
• sisäinen virtausmittaus ja valvonta
• säätösuhde 1:3000 asti nimellisestä maksimituotosta
• aina täysi iskunpituus – myös pienillä virtaamilla
• tasainen ja jatkuva annostelu
• optimaalinen kaasua vapauttaville nesteille
• slowMode-toiminto suuriviskositeettisille nesteille.

KYsY lisÄÄ laaDuKKaista annostelupumpuistamme: 
Myynti, puh. 0207 889 914 www.grundfos.fi

JÄlleenmYYnti: 
www.kaiko.fi 

www.christianberner.fi

DDA tuo kemikaalisäästöjä täsmällisellä annostelutarkkuudellaan. Se on täydellinen ratkaisu kaasuja 
vapauttaville nesteille, esim. hypokloriitille. Annostelu on mahdollista suurella säätöalueella.  
Esimerkiksi DDA 7,5-16 -pumppu annostelee kemikaaleja välillä 2,5ml/h - 7,5l/h.

VT1306_35-39_Energiatehokkuus.indd   38 26.11.2013   13:12:44



Grundfos annostelupumpuilla 
tarkkuutta jokaiseen 
millilitraan
sMart digital dda -pumpulla prosessit hallitaan luotettavasti kaikissa 
olosuhteissa. Se on helppo ottaa käyttöön, sillä käyttöliittymä on 
suomenkielinen ja looginen. 

DDA soveltuu monenlaisiin prosesseihin:

• desinfiointi
• PH-säätö
• puhdistus paikan päällä (CIP)
• biosidit
• koagulointi
• saostus / hiutaloittaminen
• suodatus
• käänteisosmoosi.

DDA:lla on patentoidut ominaisuudet:

• tehokas säätyvänopeuksinen askelmoottori  
• sisäinen virtausmittaus ja valvonta
• säätösuhde 1:3000 asti nimellisestä maksimituotosta
• aina täysi iskunpituus – myös pienillä virtaamilla
• tasainen ja jatkuva annostelu
• optimaalinen kaasua vapauttaville nesteille
• slowMode-toiminto suuriviskositeettisille nesteille.

KYsY lisÄÄ laaDuKKaista annostelupumpuistamme: 
Myynti, puh. 0207 889 914 www.grundfos.fi

JÄlleenmYYnti: 
www.kaiko.fi 

www.christianberner.fi

DDA tuo kemikaalisäästöjä täsmällisellä annostelutarkkuudellaan. Se on täydellinen ratkaisu kaasuja 
vapauttaville nesteille, esim. hypokloriitille. Annostelu on mahdollista suurella säätöalueella.  
Esimerkiksi DDA 7,5-16 -pumppu annostelee kemikaaleja välillä 2,5ml/h - 7,5l/h.

VT1306_35-39_Energiatehokkuus.indd   39 26.11.2013   13:12:44



40 www.vesitalous.fi 41Vesitalous 6/2013

 JÄTEVEDET

40 www.vesitalous.fi 41Vesitalous 6/2013

H ajaputsari ry:n toteuttaman tutki-
muksen (Santala ym. 2013) tavoit-
teena oli vastata tietotarpeeseen, joka 

oli havaittu eurooppalaisen standardisoin-
tijärjestön (CEN) alle 50 asukkaan jäteve-
sien pienpuhdistamoita käsittelevässä työ-
ryhmässä. Standardisointityöryhmässä oli 
esitetty, että CE-merkintään vaadittavassa 
standardin SFS-EN 12566-3 mukaisessa 
toimivuustestauksessa käytettävän jäteve-
den laaturajat tulisi määritellä uudestaan. 
Keskusteluiden ja päätösten tueksi kaivat-
tiin lisää tietoa käsittelemättömän jäteve-
den laadusta.

Standardisointityöryhmän seminaaris-
sa 17.10.2012 esitettiin eri Euroopan mai-
den kansallisia tutkimustuloksia käsittele-
mättömän jäteveden laadusta. Suurimpien 
maiden Ranskan ja Saksan tutkimukset 
perustuivat 24 tunnin kokoomanäyttei-
siin (Taulukko 1). Tulokset osoittivat, et-
tä kohde- ja näytekohtainen vaihtelu on 
huomattavan suurta.

Suomessa käsittelemätöntä kiinteistö-
kohtaista talousjätevettä ei ole paljon tut-
kittu. Turun ammattikorkeakoulussa teh-
dyssä opinnäytetyössä (Hannuksela 2011) 
tutkittiin neljän eri kotitalouden jäteveden 
pitoisuuksia (Taulukko 1). Suomessa tut-
kimustietoa talousjäteveden pitoisuuksista 
saostussäiliökäsittelyn jälkeen on saatavil-
la useista eri tutkimuksista, mm. Ravin-
nesampo-hankkeesta (Vilpas ym. 2005), 
MASU-hankkeesta (Matikka ym. 2012) ja 
Haiku-hankkeesta (Särkelä ja Lahti, 2012). 
Saostussäiliö kuitenkin poistaa laskeutuvia 
ja kelluvia aineita jätevedestä, joten saos-

Kiinteistökohtaisen 
talousjäteveden laatu 
ennen käsittelyä

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

Etelä-Suomessa toteutettiin talvella 2012–2013 tutkimus kiinteistökohtai-
sen jäteveden laadusta ennen käsittelyä. Käsittelemätön jätevesi on haas-
tava tutkimuskohde, koska jäteveden määrä ja laatu vaihtelevat päivittäin 
ja kiinteistökohtaisesti. Aiheesta onkin vähän tutkimustuloksia. Tässä tut-
kimuksessa oli viisi kohdetta, ja tutkittava jätevesi sisälsi WC- ja pesuvesiä.

tussäiliöstä lähtevä jätevesi ei vastaa ravin-
nepitoisuuksiltaan käsittelemätöntä jäte-
vettä.

Hajaputsari ry:n tutkimus toteutettiin 
Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoituk-
sella. Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuus-
katsaus sekä otettiin näytteitä viidestä koh-
teesta Etelä-Suomessa talvella 2012–2013 
käsittelemättömän kiinteistökohtaisen jä-
teveden laadun tutkimiseksi. Yhdistyksen 
jäsenistöä on ollut mukana standardisoin-
tityöryhmän toiminnassa, minkä vuoksi 
tutkimuksen katsottiin sopivan järjestön 
toimenkuvaan.

Tutkimuksen toteutus
Jätevesitutkimuksessa oikeaoppinen näyt-
teenotto on ensiarvoisen tärkeää, koska 
laboratoriossa analysoitu pitoisuus mää-
ritetään ainoastaan kyseisestä näyttees-
tä. Näytteiden tulee olla mahdollisimman 
edustavia ja niitä tulee olla riittävästi. Tut-
kittaessa käsittelemätöntä talousjätevettä 
näytteen tulee olla osanäyte homogeeni-
sestä kokoomanäytteestä.

Tässä tutkimuksessa näytteenotosta ja 
näytteenoton tekniikasta vastasi Suomen 
ympäristökeskuksen sertifioitu ympäristö-
näytteenottaja. Valituille kiinteistöille ra-
kennettiin näytteenottojärjestelmä, jonka 
periaatteena oli kaiken muodostuvan ta-
lousjäteveden kerääminen yhteen säiliöön 
ilman hulevesiä. Kohdekohtaisesti kiinteis-
tön pihaan toimitettiin joko 1000 litran 
mitta-asteikolla varustettu säiliö tai hyö-
dynnettiin jäteveden käsittelyjärjestelmän 

JOHANNA KALLIO
suunnitteluinsinööri, Suomen 
ympäristökeskus SYKE
E-mail: Johanna.kallio@ymparisto.fi

SANNA VIENONEN
tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE
E-mail: sanna.vienonen@ymparisto.fi

Kirjoittajat ovat Hajaputsari ry:n 
(www.hajaputsari.fi) jäseniä. 
Hajaputsari ry on alan yrityksistä 
riippumaton haja-asutuksen 
jätevesihuollon ammatillinen yhdistys.
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säiliötä. Jätevesi pumpattiin kokoomasäiliöön repijäpum-
pulla. Kohdekohtaiset tekniset ratkaisut vaihtelivat riippu-
en siitä, minkälainen jäteveden käsittelyjärjestelmä kiinteis-
töllä oli.

Näytteitä otettiin 4–6 peräkkäisenä päivänä (Taulukko 2), 
jotta ne edustaisivat riittävästi asukkaiden päiväkohtaises-
ti vaihtelevia vedenkäyttötoimintoja. Jokaisella näytteenot-
tokerralla kokoomasäiliöstä otettiin huolellisen sekoituksen 
jälkeen useampi osanäyte 2 litran näytepulloon (Kuva 1). 
Näytteenoton jälkeen jätevesipanos pumpattiin varsinaiseen 
jäteveden käsittelyjärjestelmään.

Tutkimuskohteiden vedenkäyttöön liittyvät päiväkohtai-
set toimet selvitettiin kyselytutkimuksella. Kaikissa kohteis-
sa oli vähintään yksi vesikäymälä, suihku ja pyykinpesukone 
sekä kohdetta HP5 lukuun ottamatta astianpesukone. Taus-
tatietoja on esitetty taulukossa 2.

Keskeiset tulokset
Seuraavassa esitellään tutkimuksen keskeiset tulokset. Tutki-
musraportissa tuloksia on tarkasteltu myös tilastollisin ana-
lyysein. 

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5

Taulukko 2.

Kohde HP1 HP2 HP3 HP4 HP5

Näytteiden 
lukumäärä

4 6 4 5 4

2 aikuista 2 aikuista  2 aikuista 4 aikuista 2 aikuista
Asukkaita + 3 lasta

Huomioita 
kohteesta

Asukkaat 
kotona 
päivisin, 
kohteessa

Asukkaat kotona ja 
töissä päivisin. 
Kohteessa 
remontti. Näytteet 

Asukkaat 
pääasiassa 
kotona 
päivisin.

Kohteessa 
käsiteltiin 
2 vierekkäisen 
omakotitalon 

Asukkaat 
päivisin töissä. 
Seurantaviikon 
lopulla vieraita. 

koira. otti kohteen 
vesihuoltoalalla 
toimiva asukas 
ohjeistuksen 
mukaisesti. 
Vedenkulutuksesta 

jätevedet. Yksi 
henkilö töissä 
päivisin, muut 
kotona. 

Astiat tiskattiin 
käsin.

ei luotettavaa 
mittaustietoa.

Taulukko 1.

Tutkimus Ranska
(Vignoles 2012)

Saksa
(Schürmann 2012)

Suomi
(Hannuksela 2011)

Kohteet ja 
näytemäärät

12 kohdetta
á 7‐14 näytettä 
(yht. 147 näytettä)

3 kohdetta
á 3 näytettä 
(yht. 9 näytettä)

4 kohdetta
á 10‐20 näytettä
(yht. 60 näytettä)

Ptot

19 mg/l keskiarvo
38 mg/l maksimi
10 mg/l minimi

Ntot

104 mg/l keskiarvo
200 mg/l maksimi
50 /l i i i50 mg/l minimi

BOD5 tai BOD7

(BOD5 ≈ 0,87 x BOD7)

633 mg/l keskiarvo (BOD5)
1120 mg/l maksimi
220 mg/l minimi

596 mg/l keskiarvo (BOD5)
1310 mg/l maksimi
211 mg/l minimi

380 mg/l keskiarvo (BOD7)
910 mg/l maksimi
190 mg/l minimi

281 mg/l keskiarvo
/l kKiintoaine 840 mg/l maksimi

120 mg/l minimi

Huomioita

Jäteveden määrä mitattu: 
keskiarvo 84 l/(p∙d) ja
vaihtelu 38‐159 l/(p∙d).
Monivuotinen tutkimus

Jäteveden määrä mitattu: 
keskiarvo 56 l/(p∙d) ja 
vaihtelu suurta
24 120 l/(p∙d)

Jäteveden määrää ei 
mitattu näytekohtaisesti, 
keskimääräinen vaihtelu 
74 120 l/(p∙d)Monivuotinen tutkimus, 

päättyy 2014.
24‐120 l/(p∙d).
Tutkimusvuosi 2009.

74‐120 l/(p∙d). 
Tutkimusvuosi 2010.

Taulukko 1. Eräissä tutkimuksissa havaittuja kiinteistökohtaisen käsittelemättömän jäteveden pitoisuuksia.

Taulukko 2. Kohteiden taustatietoja ja kuvauksia.
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T l kk 3Taulukko 3.

HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Keskiarvo Mediaani Standardi
Jäteveden määrä l/d 454 ± 32 ~ 400 1) 237 ± 44 438 ± 37 294 ± 42 368 ± 21 398 ‐

Ptot mg/l 4,9 ± 0,13 19 ± 2,5 18 ± 3,0 19 ± 0,66 13 ± 1,8 15 ± 1,4 17 5 – 20

Nt t mg/l 45 ± 2 3 98 ± 36 104 ± 21 123 ± 12 69 ± 7 0 91 ± 11 77 25 100 2)Ntot mg/l 45 ± 2,3 98 ± 36 104 ± 21 123 ± 12 69 ± 7,0 91 ± 11 77 25 – 100 2)

NH4‐N mg/l 14 ± 1,9 75 ± 17 100 ± 10 58 ± 4,9 37 ± 3,6 58 ± 7,5 47 22 – 80 2)

BOD7 (ATU) mg/l 267 ± 27 363 ± 23 415 ± 110 620 ± 74 455 ± 25 426 ± 39 420 150 – 500 3)

CODcr mg/l 610 ± 43 1562 ± 259 895 ± 132 1340 ± 133 1305 ± 224 1187 ± 108 1000 300 – 1000 3)

Kiintoaine mg/l 245 ± 15 710 ± 106 508 ± 74 600 ± 43 625 ± 170 555 ± 52 550 200 – 700
1) HP2 vesimäärä arvio pitkän ajanjakson seurantaan perustuen.
2) Ntot ja NH4‐N analysointi vaihtoehtoista.
3) BOD7 ja  CODcr analysointi vaihtoehtoista.

Kuva 1. Näytteenotto keräilysäiliöstä kohdekiinteistöllä. Kuva: Matti Valve

Taulukko 3. Kohteiden (HP1–HP5) jäteveden määrä vuorokaudessa ja käsittelemättömän jäteveden keskimääräiset pitoisuudet 
keskivirheineen (±) sekä standardin SFS-EN 12566-3 vaihteluväli toimivuustestauksessa käytettävän jäteveden pitoisuuksille.

Jäteveden määrä
Muista kohteista poiketen kohteen HP2 jäteveden määrä oli 
arvio, joka perustui aikaisempaan keskimääräiseen vedenku-
lutukseen. Ilman tätä kohdetta tutkimuksessa tarkastelluissa 
talouksissa tuotetun jäteveden määrä vaihteli välillä 80–270 l/
(p·d) ja oli keskimäärin 148 ± 13 l/(p·d). Jäteveden määrät on 
esitetty kohdekohtaisesti taulukossa 3 ja asukasta kohti las-
kettuna taulukossa 4. Kohteen HP1 mitattu jäteveden määrä 
oli muita kohteita suurempi, minkä oletettiin johtuvan mm. 
pyykinpesukoneen tiheästä käytöstä. Eri viikonpäivien välil-
lä ei kuitenkaan havaittu tilastollista eroa jäteveden määrässä.

Jäteveden pitoisuudet
Tutkimuskohteiden näytteistä analysoitiin kokonaisfosfo-
ri (Ptot), kokonaistyppi (Ntot), ammoniumtyppi (NH4-N), 
biologinen hapenkulutus (BOD7), kemiallinen hapenkulu-
tus (CODCr) ja kiintoaine (Taulukko 3). Kohteen HP1 jä-
tevesi oli muita laimeampaa johtuen ilmeisesti suuresta ta-
lousveden kulutuksesta. Jäteveden pitoisuuden vaihtelu eri 

talouksissa on normaalia ja sitä tapah-
tuu päivittäin jäteveden määrästä ja laa-
dusta riippuen. Kohteen HP2 BOD7-
pitoisuus oli muita kohteita pienempi 
ja CODCr-pitoisuus puolestaan suurin. 
Tämä voi johtua kohteessa meneillään 
olleesta remontista ja viemäriin päässeis-
tä maalinpesuvesistä.

Jäteveden kuormitus
Jäteveden pitoisuuksista ja määristä las-
kettiin tulevan jäteveden aiheuttama 
kuormitus g/(p·d), jota verrattiin haja-
jätevesiasetuksen (209/2011) kuormi-
tuslukuihin (Taulukko 4). Hajajäteve-
siasetuksessa mainitut kuormitusluvut 
ilmaisevat yhden asukkaan vuorokau-
den aikana tuottaman kuormituksen, 
joka on BOD7 osalta 50 g O2, kokonais-
fosforin osalta 2,2 g ja kokonaistypen 
osalta 14 g. Hajaputsari ry:n tutkimuk-
sessa havaittu keskimääräinen BOD7-
kuormitus on korkeampi kuin hajajäte-

vesiasetuksen kuormitusluku. Sen sijaan kokonaisfosforin ja 
-typen keskimääräiset kuormitukset ovat asetuksen kuormi-
tuslukuja pienemmät.

Muuta tutkimuksessa havaittua
Pitoisuustuloksista (Taulukko 3) tarkasteltiin BOD7/CO-
DCr-suhdetta, joka kuvaa biologista hajoavuutta eli mitä 
suurempi suhde, sitä suurempi osuus jäteveden sisältämästä 
aineesta on biologisesti hajoavaa. Keskimäärin yhdyskuntajä-
tevesipuhdistamoille tulevan jäteveden BOD7/CODCr-suhde 
on 0,4 ± 0,03 ja SYKEn Suomenojan tutkimusasemalle tu-
levan jäteveden 0,41 ± 0,006. Tässä tutkimuksessa kyseinen 
suhde oli keskimäärin 0,41 ± 0,03, mikä poikkeaa yleisestä 
käsityksestä, että kiinteistökohtaisessa jätevedessä olisi jäljel-
lä enemmän biologisesti hajoavaa orgaanista ainesta kuin yh-
dyskuntajätevesissä.

Tyypillisesti yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille tulevan 
jäteveden typpi on suurimmaksi osaksi (70-90 %) ammo-
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niumtyppeä. Tämän vuoksi oletettiin, että kokonaistypen 
määrää voisi kuvata riittävällä tarkkuudella ammoniumty-
pellä. Ammoniumtyppeä analysoitaessa kuitenkin havait-
tiin, että osassa näytteitä orgaaniset typpiyhdisteet ja urea 
eivät olleet ehtineet hajota ammoniumtypeksi (ammonifikaa-
tio). Ammonifikaatio on biologinen prosessi, johon vaikutta-
vat lämpötila, mikrobimäärä ja viipymä. Kahdessa kohteessa 
(HP1 ja HP3) ammoniumtypen osuus kokonaistyppipitoi-
suudesta oli 25-55 prosenttia, muissa kohteissa yli 60 pro-
senttia. Ammoniumtypen osuus nousi jopa yli 70 prosent-
tiin, kun näytteitä säilytettiin jääkaapissa 1–2 viikkoa. Syyksi 
vajaaksi jääneeseen ammonifikaatioon epäiltiin keräilyasti-
an matalaa lämpötilaa ja jäteveden tuoreutta. Kiinteistökoh-
taisen jäteveden typpipitoisuutta määritettäessä tulisikin ot-
taa huomioon mahdollisesti vajaaksi jäänyt ammonifikaatio.

Johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet
Tutkimustulokset jäteveden keskimääräisten pitoisuuksien 
osalta pysyivät pääosin standardin SFS-EN 12566-3 mukai-
sessa toimivuustestauksessa käytettävän jäteveden laaturajo-
jen sisäpuolella (Taulukko 3) eikä laaturajojen muuttami-
selle olisi siten välitöntä tarvetta. BOD7 -pitoisuuden osalta 
tutkitut jätevedet olivat laimeampia kuin eurooppalaisten 
tutkimusten mukaan (Taulukko 1).

Hajajätevesiasetuksen kuormitusvaatimusten toteutuminen 
lasketaan suhteuttamalla puhdistetun jäteveden aiheuttama 
kuormitus asetuksen kuormituslukuun, jolloin käsittelemät-
tömästä jätevedestä ei tarvitse ottaa näytettä. Tämä helpottaa 
asennettujen puhdistamoiden toiminnan seurantaa käytännös-
sä. Tutkimuksessa määritetyt kuormitusluvut ovat kokonais-
fosforin ja -typen osalta hajajätevesiasetuksen kuormituslukuja 
pienemmät, BOD7 osalta puolestaan suuremmat. Kiinteistö-
kohtainen jätevesi sisältää siis tämän tutkimuksen mukaan 
enemmän orgaanista ainesta kuin on aikaisemmin arvioitu.

Haja-asutuksen jätevesihuollossa hyvänä ratkaisuna voi-
daan pitää jätevesijakeiden erottelua, jolloin jäteveden käsit-
telyratkaisu on yksinkertaisempi toteuttaa ja hajajätevesiase-
tuksen vaatimukset helpompi täyttää. Mustat vedet kerätään 
umpisäiliöön tai niiden syntyminen estetään kuivakäymä-
län avulla. Käymäläratkaisusta riippumatta harmaita jäteve-
siä syntyy mm. keittiöstä ja pesutiloista, ja ne on käsiteltävä 
asianmukaisesti.

Harmaan jäteveden käsittelylaitteistoille ei ole olemassa 
standardia, eikä niiden toimivuutta voida testata yhdenmu-
kaistetulla menetelmällä. Vaikka harmaavesipuhdistamoita ei 
ole laajalti käytössä Euroopassa, ne ovat yleistymässä, min-
kä vuoksi myös harmaan jäteveden laatua olisi tärkeää tutkia 
puhdistamoiden toimivuuden varmistamiseksi ja mahdollis-
ta standardisointia ajatellen.

 

Taulukko 4.

HP1 HP3 HP4 HP5 Keskiarvo Mediaani Asetus

Jäteveden määrä l/(p∙d) 227 ± 16 118 ± 22 110 ± 12 147 ± 21 148 ± 13  128 ‐

Ptot g/(p∙d) 1,1 ± 0,09 1,9 ± 0,14 2,1 ± 0,15 1,9 ± 0,12 1,8 ± 0,11 1,9 2,2

Ntot g/(p∙d) 11 ± 0,65 15 ± 1,1 13 ± 0,39 8,7 ± 1,2 12 ± 0,73 12 14

NH4‐N g/(p∙d) 3,2 ± 0,68 11 ± 0,93 6,3 ± 0,42 5,4 ± 0,59 6,5 ± 0,76 6,6 ‐

BOD7 (ATU) g/(p∙d) 64 ± 11 59 ± 8,2 63 ± 3,3 57 ± 5,4 60 ± 3,6 59 50

CODcr g/(p∙d) 140 ± 18 102 ± 18 143 ± 10 188 ± 26 143 ± 11 143 ‐

Kiintoaine g/(p∙d) 56 ± 7,0 56 ± 5,9 64 ± 3,1 89 ± 19 66 ± 5,6 64 ‐

Taulukko 4. Kohteiden (HP1, 3, 4 ja 5) jäteveden määrä ja käsittelemättömän jäteveden kuormitusluvut 
asukasta kohti vuorokaudessa keskivirheineen (±) sekä hajajätevesiasetuksen kuormitusluvut.
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Hyvät ystävät.

Suomen Vesiyhdistyksellä on ollut vilkas toimintavuosi, jo-
ka huipentui Porvoossa pidettyyn maailman vesipäivän se-
minaariin. Vesipäivän aiheena oli YK:n maailman vesipäivän 
teema ”vesiyhteistyö”. Seminaari järjestettiin Porvoon Taide-
tehtaalla ja samalla juhlistettiin Porvoon veden 100-vuotista 
taivalta. Porvoon veden toimitusjohtaja Risto Saarinen ker-
toi esitelmässään, miten vesilaitosta on yhteistyöllä yritys-
ten ja muiden yhteisöjen kanssa rakennettu ja kehitetty. Kun 
Porvoon ensimmäinen vesitorni rakennettiin talous- ja sam-
mutusveden saannin helpottamiseksi sata vuotta sitten, alkoi 
samalla merkittävän suomalaisen rakennusyrityksen, YIT:n 
taival Suomessa. 

Seminaarin iltatilaisuudessa julistettiin yhdistyksen logon suun-
nittelukilpailu.  Muutama ehdotus on tullut mutta vielä toivo-
taan lisää hyviä ideoita. Lähettäkää niitä yhdistyksen sihteeril-
le Jari Koskiaholle!

Vuoden 2014 maailman vesipäivän aiheena on tällä hetkellä 
erittäin polttava aihe ”Vesi ja energia”. Seminaarin valmiste-
lu on aloitettu kesän lopussa. Seminaari pidetään 20.3.2014 
perinteisen tavan mukaan Säätytalossa.

Tuusulan Gustavelundissa kesäkuussa pidetyssä Euroopan 
Vesiyhdistyksen (EWA) edustajiston kokouksessa valittiin 
professori Pertti Seunan seuraajaksi EWA:n presidenttinä tri 
Werner Flögl Itävallasta. Kun sitten syksyllä valittiin Maa-
ilman Vesijärjestön  (IWA) uudeksi presidentiksi kaudelle 
9/2014-9/2016 itävaltalainen professori Helmut Krois on 
Itävalta todella hyvin edustettuna kansainvälisissä järjestöissä.

Yhdistyksen jaostojen toiminta on ollut kiitettävän vilkasta. 
Ne ovat järjestäneet ekskursioita ja seminaareja ja laatineet 

alansa ohjeita ja muita julkaisuja. Yhdistys pyrkii tukemaan 
jaostojen toimintaa mm. taloudellisesti. Jaostojen toiminta 
jatkuu varmasti yhtä vilkkaana tulevanakin vuotena.

Yhdistyksen opintomatka tehtiin syksyllä Saksaan (Köln – 
Düsseldorf – Koblenz) saksalaisen sisarjärjestön (DWA) vie-
raana. Opintomatka oli erityisen onnistunut kiitos DWA:n 
järjestelyavun.

Tulevana vuonna 2014 pyrimme edelleen kehittämään 
yhdistyksen toimintaa sen jäsenkuntaa kiinnostavaan ja 
hyödyntävään suuntaan. 

Toivotan kaikille jäsenillemme rauhaisaa Joulun ja Uuden 
Vuoden aikaa sekä hyvää Vesivuotta 2014. Vettä sopivasti, ei 
liikaa eikä liian vähän.

Kiitän Suomen Vesiyhdistyksen puolesta Maa- ja vesiteknii-
kan tukea, joka on taas antanut kuluneenakin vuotena apu-
rahoja yhdistyksen ja sen jaostojen toimintaan.

TAPIO KOVANEN
Puheenjohtaja, Suomen Vesiyhdistys ry

Tänä vuonna Maailman vesipäivän teemana oli 
”Vesiyhteistyö”. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteis-

työn lisäämisen luomista mahdollisuuksista ja vesien hallinnan 
haasteista veden tarpeen lisääntyessä. Suomen Vesiyhdistyksen 
yhteistyössä Porvoon Veden kanssa järjestämä maailman vesi-
päivän seminaari juhlisti samalla Porvoon Veden 100-vuotista 
toimintaa, josta kuultiin toimitusjohtaja Risto Saarisen esitel-
mässä. Seminaariohjelma koottiin Maailman vesipäivän tee-
maan ja Porvoon Veden juhlavuoteen sopivaksi. Tilaisuudessa 
kuultuja esityksiä on nähtävillä Vesiyhdistyksen www-sivuilla 
www.vesiyhdistys.fi. Seminaarin jälkeen jatkettiin iltatilaisuu-

della, jossa mm. jaettiin Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuus-
palkinto ja Juniorivesipalkinto.

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

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviik-
kona 10.4.2013 klo 16.30 Suomen ympäristökeskuksen 

auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Kaarina Vuorivirta. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä 
mainitut asiat. Yhdistyksen hallitukseen kaudeksi 2013–
2014 valittiin Riku Vahala, Kia Aksela, Veli-Pekka Vuorilehto 
ja Ville Keskisarja. Hallituksessa jatkavat kauden 2013 
Tapio Kovanen, Pirkko Öhberg ja Erkki Santala. Kesken 

kautensa ulkomaille siirtyneen Matti Ojalan tilalle valit-
tiin Pertti Seuna. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapio 
Kovanen.

Jäsenmaksuiksi päätettiin:
• henkilöjäsen 55 € (ilman Vesitalous-lehteä 40 €)
• opiskelijajäsen 10 €
• yhteisöjäsen 300 €

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu julistettiin avatuk-
si Porvoon seminaarin iltatilaisuudessa. Yhdistyksen van-

ha järvi/valuma-aluemallinen logo kaipaa uudistamista. 

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

Maailman vesipäivän 2013 seminaaria vietettiin 22.3. Porvoossa

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, voittajalle palkintona 500 euroa

Vuosikokouksen päätökset

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

Vesiyhdistyksen 2013 opintomatka tehdään 5.–8.9. Saksaan

Matkaohjelmassa on suunnitteilla torstaille ja perjantaille ammatillisia 
tutustumisvierailuja Bonnin alueella, lauantaina mennään Kölniin, josta 
siirtyminen jokiristeilyllä Remageniin ja sieltä bussilla Koblenziin. Sunnuntaina matka 
jatkuu Koblenzista Johannisbergin viinitilalle, josta siirrytään Frankfurtin lentokentälle. Paluulento Helsingissä klo 22:50.

Matkan hinta jaetussa 2-h huoneessa n. 900 €, 1-h huoneessa n. 1000 €. 
Muutama paikka vielä vapaana, ilmoittautumiset sihteerille (jari.koskiaho@ymparisto.fi).

Lennot
To 05.09. Helsinki–Düsseldorf AY2703 07:40–09:05
Su 08.09. Frankfurt–Helsinki AY826 19:30–22:50

Majoitus
Bonn 5.-7.9: Günnewig Residence Hotel Bonn**** (www.guennewig.de)
Koblenz 7.-8.9: Scholz Hotel Koblenz (www.hotelscholz.de)
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Puheenjohtajan 
tervehdys

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

Tavoitteena on, että uusi logo julkaistaisiin vuoden 2014 vesipäivänä, joten lähetä ehdotuksesi (logon 
hahmotelma riittää) perusteluineen Vesiyhdistykselle 31.1.2014 mennessä joko sähköpostiliitteenä 

jari.koskiaho@ymparisto.fi tai postitse (Suomen Vesiyhdistys ry, PL 721, 00101 HELSINKI).

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, voittajalle palkintona 500 euroa
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VESITALOUS  2013  ●  sisältö
Vesitalous 1/2013
ARVOKE-VERKOSTO:
Ympäristön taloudellinen arvo osaksi 
päätöksentekoa

HEINI AHTIAINEN, JANNE ARTELL, 
ANNA-KAISA KOSENIUS, VIRPI 
LEHTORANTA JA ELINA SEPPÄLÄ: 
Katsaus ympäristötaloudellisiin 
arvottamismenetelmiin

EMMI HALTIA JA 
MATLEENA KNIIVILÄ: 
Ekosysteemipalveluiden arvottaminen – mitä 
ihmettä?

VIRPI LEHTORANTA, AURI 
SARVILINNA JA TURO HJERPPE: 
Parantuneiden pienvesien arvo helsinkiläisille

KATJA PARKKILA JA EMMI HALTIA: 
Pilottitutkimus Iijoen lohikannan 
palauttamistoimien hyödyistä ja taloudellisesta 
arvottamisesta

ELINA SEPPÄLÄ JA 
ANNA-KAISA KOSENIUS:
Ekosysteemipalveluiden rahamääräistäminen 
aluesuunnittelun tueksi

TUIJA LANKIA: 
Hyvinvointia kirkkaista uintivesistä

JANNE ARTELL:
Vedenlaadun vaikutus kesämökkitonttien hintoihin

HEINI AHTIAINEN:
Meriensuojelun hyödyt Euroopassa – 
tarkastelussa rehevöityminen

HELENA MORING, 
TIMO LAUKKANEN JA OLLI DAHL:
Metsäteollisuuden jätevesilietteiden käsittely- ja 
hyötykäyttövaihtoehdot

HARALD VELNER JA 
MARE PÄRNAPUU: 
HELCOM:in syntyhistoria

ESKO KUUSISTO: 
Onneksi on Ogallala

JUHA SIIKAMÄKI: 
Kohti parempia päätöksiä ympäristöä 
arvottamalla

Vesitalous 2/2013
JUHANI KETTUNEN: 
Seitsemän hyvää syytä

STEFFEN ZACHARIAS: 
TERENO – verkosto maaympäristössä tapahtuvien 
muutosten seurantaan

KAARINA VARTIAINEN JA 
JUHA AALTONEN: 
Uusia työkaluja tiedonkeruuseen tulvariskialueilta

JUHANI KETTUNEN: 
MONITOR – 2020 muuttaa seuranta-ajattelua

JUHA HEIKKINEN JA 
HELENA M. HENTTONEN: 
Aputiedon käyttö seurannan kohdentamisessa ja 
estimaattien tarkentamisessa

SIRPA THESSLER JA 
JUHANI KETTUNEN: 
Yhteistyöllä avataan luonnonvara- ja 
ympäristötiedot

JENNI ATTILA, PIRKKO KAUPPILA, 
SARI MITIKKA, JUHANI KETTUNEN, 
KARI KALLIO JA SEPPO KAITALA: 
Seurantatieto tarkentuu palasia yhdistellen

ANU KANTOLA JA EERO MIKKOLA: 
Luonnonvara-aineistot tehokäyttöön 
tietämystieteen keinoin

TERO VÄISÄNEN, TEEMU NÄYKKI 
JA MARJA LUOTOLA:
 Ympäristöseurannan menestystekijät 
tulevaisuudessa – SYKEn laboratorion rooli

SAMPSA KOPONEN JA 
TIMO PYHÄLAHTI: 
Secchi3000 – mökkiläisen vedenlaatumittari

JOUNI LEHTORANTA JA 
PETRI EKHOLM: 
Sulfaatti – salakavala rehevöittäjä

ERKKI SAARIJÄRVI, EEVA 
KAUPPINEN, LAURI HEITTO, JOUNI 
LEHTORANTA JA PETRI EKHOLM: 
Onko sulfaatti rehevöittänyt Siilinjärven 
Kolmisopen?

RIINA LIIKANEN: 
Ratkaisuja kaivataan vesihuoltolaitosten 
toimintojen parempaan hallintaan

LAURI AHOPELTO JA 
RIKU VAHALA: 
Vesitekniikan opiskelijat menivät Etiopiaan

TERTTU MELVASALO JA 
MARE PÄRNÄPUU: 
In Memoriam Harald Adam Velner

JUSSI SIMPURA: 
Seurantojen seuranta!

Vesitalous 3/2013
OSMO SEPPÄLÄ:
Vesihuoltolainsäädännön muutokset muokkaavat 
laitosten toimintaympäristöä

KIRSI HIILLOS, RAISA 
KYRÖNSEPPÄ, MIKKO KIIRIKKI 
JA JOOSE MYKKÄNEN: 
Jatkuvatoiminen laatuseuranta 
vesijohtoverkostossa

RIITTA KETTUNEN, 
ELIISA TOIKKANEN, TUULIKKI 
LAAKSONEN, JARMO KOLJONEN 
JA PEKKA ONNILA: 
Hulevesien laadun huomioiminen 
pohjavedenoton ja ympäristön suojelussa

JYRKI LAITINEN JA 
JENNI NIEMINEN: 
Paras käyttökelpoinen tekniikka 
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla

HEIDI EKHOLM:
Jätevedenpuhdistamot – suunnittelu, toteutus 
ja toiminta

ANINKA URHO: 
Jätevesipäästöjä torjutaan Vantaanjoella 
vesilaitosten yhteistyönä

LEENA SÄNKIAHO: 
Jätevesipumppaamoiden ylivuotojen riskiarviointi 
paikkatietomenetelmällä

SANNA MARTTINEN, KIMMO 
SUOMINEN JA MARJA LEHTO: 
Kemikaali- ja lääkejäämät kierrätysravinteissa – 
onko syytä huoleen?

CHRISTOPH TRESKATIS JA 
PÄIVI PURONPÄÄ-SCHÄFER: 
Siiviläputkikaivojen vanheneminen ja elvytys 
HARRI MATTILA: 
Joutaako hajakuormitus-käsite romukoppaan?

HENNA LUUKKONEN: 
Vesihuoltoyhteistyön opas

PÄIVI PELTONEN: 
Vesihuolto Wikipediassa

HANNA YLI-TOLPPA: 
Vesihuoltoverkkojen suunnittelu- ja hankintaohje

JAAKKO GUSTAFSSON:
Asianosaisuudesta vesihuoltolain mukaisesti 
käsiteltävissä asioissa

TUOMO HÄYRYNEN: 
Jyväskylän vesitornisortuman tutkinta etenee

MIKKO KORHONEN: 
In Memoriam Jukka Kero 

KIRSI RONTU: 
Vesihuoltolaitokset tarvitsevat omistajaohjausta

Vesitalous 4/2013
SEPPO KNUUTTILA:
Kohti Itämeren hyvää ekologista tilaa vuonna 
2021?

RIITTA AUTIO, DAVID N. THOMAS, 
EERO ASMALA, VIVI FLEMING-
LEHTINEN, CHRIS HULATT, 
HERMANNI KAARTOKALLIO, 
PIRKKO KORTELAINEN, 
TUIJA MATTSSON JA ANTTI RÄIKE: 
Jokien kuljettama eloperäinen aines näkyy vielä 
Itämeren ulapalla

MARIA KÄMÄRI, HARRI HELMINEN, 
JUHA HYVÄRINEN, ARTO INKALA 
JA JOHANNA RINNE: 
Selkämerta kuormittaa myös muu Itämeri

SEPPO KAITALA, JUHANI 
KETTUNEN JA PETRI MAUNULA: 
Itämeren kauppalaivat tekevät yli 50 miljoonaa 
vedenlaatuhavaintoa vuodessa

MARKKU OLLIKAINEN:
Kaksivaiheinen ravinnevähennysstrategia 
Itämeren pelastamiseksi

TIINA SIIMEKSELÄ, SAMULI 
LAHTELA, TARJA STENMAN 
JA ANNELI YLIMARTIMO: 
Tuloksia vesistökuormituksesta peltovaltaisilla 
alueilla Keski-Suomessa

OSSI HEINO JA ANNINA TAKALA: 
Heikot signaalit vesihuollossa

MATTI KUMMU JA OLLI VARIS:
Onko suomalaisen mahdollista vaikuttaa 
vesivarojen ja ruoan riittävyyteen?

TURO HJERPPE, ELINA SEPPÄLÄ 
JA MIKA MARTTUNEN: 
Tehokkuutta vesienhoitoon - uusia työkaluja 
suunnittelijoille

EIJA ISOMÄKI: 
ICOLDin Euroopan klubin symposium

KYÖSTI LEMPA: 
Tutkimusrahoituksen tuulia ja tavoitteita 
Itämerellä 

Vesitalous 5/2013
KAI KAATRA:
Ilmasto muuttuu – ymmärrämmekö varautua?

MILLA MÄENPÄÄ JA 
JUHA AALTONEN: 
Yhteistyöllä kohti kokonaisvaltaista vesienhoitoa 

ANNE-MARI RYTKÖNEN JA 
MIKA MARTTUNEN:
Monitavoitearviointi tulvariskien hallinnan 
suunnittelun tukena

SINI OLIN: 
Ympäristövirtaama – rakennetun joen 
ekosysteemin turvaaminen 

OLLI-MATTI VERTA JA 
LAURI AHOPELTO: 
Veden niukkuus ja kuivuus Euroopassa ja 
Suomessa

LAURA ALAKUKKU JA 
PIRJO PELTONEN-SAINIO: 
Pakottaako ilmastonmuutos kastelujärjestelmien 
kehittämiseen Suomessa?

JULIA TALVITIE, MARI HEINONEN 
JA JARI-PEKKA PÄÄKKÖNEN: 
Jätevedenpuhdistamoiden vaikutukset 
mikroskooppisen muoviroskan määrään Helsingin 
merialueella

OLLI VARIS:
Keski-Aasian vesihaasteet – katse eteenpäin

MINNA KUKKONEN, SIRKKA 
TATTARI JA SAULI JAAKKOLA:
 Valuma-alueiden vedenlaadun seuranta 
jatkuvatoimisella mittauksella

PETRA IHANAMÄKI: 
Kunta suojelee pohjavettä – esimerkkinä 
Hausjärvi

KATRIINA ETHOLEN: 
Edward Burtynsky suuntasi katseensa kohti vettä

EPPU HENRIKSSON, AURA LISKI, 
ELINA LEHIKOINEN JA 
OLLI SAHIMAA: 
Monialaista oppimista Tansaniassa!

ESKO KUUSISTO: 
Moni kärsii, harva hyöty

Vesitalous 6/2013
ANTTI RAUTAVAARA JA 
JUKKA ILOMÄKI: 
Nepalin vesiala – ihmisoikeuksia, tuloksia, 
yhteistyötä ja politiikkaa

JUKKA ILOMÄKI: 
Vesi, vessa ja puutarha – yhden perheen resepti 
kestävään kehitykseen

JARNO KÖYKKÄ: 
Kansalaisjärjestön avulla terveellistä juomavettä 
ja parempaa sanitaatiota Nepaliin

SANNA-LEENA RAUTANEN: 
Kahdenvälistä vesiyhteistyötä Nepalissa jo 
vuodesta 1990

ILMARI SAARILEHTO: 
UNICEF Nepalin vesisektorilla

SANJAY WIJESEKERA: 
Yleismaailmallisia rakenteita muovaamalla kohti 
parempaa elämää – päättymätön työohjelma

ULLA HAKANEN: 
Vesi ja sanitaatio ihmisoikeuksina ja 
rajavesisopimuksien edistäminen

NIINA SIITONEN, KAISA VÄSTILÄ 
JA JUHA JÄRVELÄ:
Hienojakoisen sedimentin kulkeutuminen ja 
kasautuminen maatalousuomissa

MARTTI PULLI: 
Energiatehokkuuden tunnusluvuista 
pumppausjärjestelmissä

JENNI NIEMINEN, JOHANNA 
KALLIO JA SANNA VIENONEN: 
Kiinteistökohtaisen talousjäteveden laatu ennen 
käsittelyä

JUHANI KOPONEN: 
Ovatko vesialan kehitysyhteistyöhankkeet 
kestävällä pohjalla?
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AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

INFRA JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU

JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

Ratkaisut vesi-, 
energia- ja jäte- 

huoltoon

fi.cgi.com

Logica on nyt CGI

Energiatehokkaita
automaatio- ja 
sähköistysratkaisuja 
vesihuollon tarpeisiin

www.schneider-electric.com/fi

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

Olisiko tässä paikka 
sinun ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous
ilmoituksesta 

suunnittelusta

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi tai 
soita Eeva Vartiainen 0400-773 833





AIRIX (80 x 60)

Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

Pöyry (80 x 70)

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

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

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Suunnittelutoimisto 
Aluetekniikka (80 x 40)

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

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI
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SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä. 
• E.coli, koliformit

Enterolert - DW 
• Enterokokit

vain parasta

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

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

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

VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 www.rictor.fi

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 
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VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet 
Sekoittimet 
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet 
Flotaatioyksiköt 
Lamelliselkeyttimet 
Biologiset
puhdistamot

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

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

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

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

VESIKEMIKAALIT

The Heart of Your Process

www.sulzerpumps.fi

Vesihuollon  
huippuosaamista
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VESIKEMIKAALIT

Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet 
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

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

       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 

VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.comRaiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com

AIRIX (80 x 60)

Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

Pöyry (80 x 70)

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

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

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Suunnittelutoimisto 
Aluetekniikka (80 x 40)

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

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI
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Kirsi Hiillos, Raisa Kyrönseppä, Mikko Kiirikki and 
Joose Mykkänen: Continuous quality monitoring in the 
water pipe network

The aim of the study was to determine whether the con-
tinuous measurement of water quality in network con-

ditions operates reliably and whether it yields usable data on 
variations in the water quality in the network. The results 
obtained proved that quality monitoring is suited to the as-
sessment of water quality in the network. It is also of use in 
determining the need for renovation, as one of the grounds 
for renovating a water pipe network is deteriorating water 
quality.

Riitta Kettunen, Eliisa Toikkanen, Tuulikki Laaksonen, 
Jarmo Koljonen and Pekka Onnila: Taking the quality of 
storm water into account in extracting groundwater and in 
environmental protection

Storm water may contain harmful quantities of impurities. 
Particularly in groundwater catchment areas, the quality of 

storm water should be checked to minimise the risk to water 
extraction at the same time as the formation of groundwater 
is safeguarded. There are several ways to reduce the risk.

Jyrki Laitinen and Jenni Nieminen: Best available 
technology at municipal wastewater treatment plants

A BAT study of municipal wastewater treatment plants 
was carried out by a team of specialists under the leader-

ship of the Finnish Environment Institute SYKE. In carrying 
out the study, analyses based on previously collected material 
were examined by a team, and on the basis of these and the 
opinions and experiences of the specialists, the actual con-
clusions concerning BAT were drawn. The conclusions were 
made first and foremost to facilitate and guide the work of 
permission-granting authorities and designers. The report 
has a comprehensive review of Finnish wastewater treatment 
as well as perspectives on the application of best available 
technology both today and in the future.

Heidi Ekholm: Wastewater treatment plants – design, 
implementation and operation

In a study entitled “Wastewater treatment plants – design, 
implementation, operation”, ten wastewater treatment 

plant management and operational staff as well as three 
company water supply engineers were interviewed in au-
tumn 2012. The method was a themed interview without 
preset questions; instead, the interviews consisted of dis-
cussions on themes. The themes of the interviews for the 
plants concerned the plant’s design and implementation 
project as well as the running of the plant. The themes of 
the interviews for the engineers covered the design process 
and factors affecting design. The survey’s thematic materi-
als were further augmented at a joint seminar of the plants 
and the engineers.

Other articles:

Osmo Seppälä: Water services legislation 
changes reshape the water utilities environment 
(Editorial) 

Leena Sänkiaho: Risk assessment of overflows 
at wastewater pumping stations by the 
geographic information system

Christoph Treskatis and Päivi Puronpää-
Schäfer: The ageing and revival of filter pipe 
trenches

Harri Mattila: Will the scattered loading concept 
end up on the junk heap?

Henna Luukkonen: A guide to cooperation in 
water supply

Hanna Yli-Tolppa: Design and procurement 
guidelines for water supply networks

Päivi Peltonen: Water supply in Wikipedia

Jaakko Gustafsson: On the parties in cases 
dealt with under the Water Services Act

Kirsi Rontu: Water utilities need owner policy

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

Aninka Urho: Wastewater emissions eliminated on the 
Vantaa River by cooperation between waterworks

In Finland’s most densely populated region, a joint project 
by waterworks has been drawn up to eliminate wastewater 

emissions. The equipment, operation and maintenance of 
wastewater pumping stations were reviewed from the perspec-
tive of eliminating overflows. The work also included ideation 
of new methods for managing overflows. Also, cooperation 
with stakeholders and communications are to be developed.

Sanna Marttinen, Kimmo Suominen and Marja Lehto: 
Chemical and pharmaceutical residues in recycled 
nutrients – is there cause for concern?

Organic wastes, treatment plant sludge and various bio-
degradable by-products are refined at biogas plants into 

recycled nutrients. They may contain, for example, residues of 
harmful chemical used in households and industry. According 
to the results of the Safe Fertiliser Products from Biogas Plants 
project, using biogas plants’ end products in agriculture does 
not involve an immediate hazard to the safety of foodstuffs. 
However, efforts should be made to cut back on the amount 
of harmful chemicals and pharmaceuticals going into waste-
water and organic wastes in order to reduce the environmental 
chemical loading.
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Jukka Ilomäki: Water, toilet and garden –  
one family’s recipe for sustainable development

The life of Gita Bohara and family, who live in the far west 
of Nepal, has changed considerably in the past few years. 

With the help of the Finnish-financed Rural Village Water 
Resources Management Project, concrete changes have been 
made in Gita’s community, which Gita thinks will be long-
lasting and significant.

Jarno Köykkä: Healthy drinking water and better 
sanitation in Nepal with the help of an NGO

A project by the NGO Finnish WaterFinns ry aims to re-
duce the arsenic content of drinking water and to im-

prove sanitation in the very poorest regions of Nepal. The lo-
cation is in the village of Daijee in Kanchanpur Province. The 
project is also helping to expand the international expertise 
of young Finnish talent in the water sector. 

Sanna-Leena Rautanen: Bilateral cooperation  
in Nepal since 1990

From the beginning, Finland’s bilateral rural water projects 
have been built on local expertise and participation, com-

bined with boldness in jointly seeking new technologies and 
operating methods for wide-scale implementation. The roles 
of local administration and villagers have always been central.

Ilmari Saarilehto: UNICEF in Nepal’s water sector

Decades of work in supporting the local administration 
and the good relations developed during this time have 

assisted the success of UNICEF’s water programme aimed 
at harmonisation and cooperation in Nepal. UNICEF has 
been operating in the Nepalese water sector for more than 
40 years. After the early years of strong support targeted on 
water supply, UNICEF has concentrated for more than the 
past decade on boosting the administration’s capacity, on wa-
ter quality, and in particular on raising the previously ne-
glected sanitation and hygiene to the focus point of nation-
al programmes.

Sanjay Wijesekera: Shaping the global architecture to 
achieve results on the ground – the unfinished agenda

UNICEF is working together with the government of 
Finland as partners in shaping the global architec-

ture for delivering results on water, sanitation and hygiene 
(WASH).  This includes engaging at a number of levels in 
the helping to shape the post-2015 development agenda, 
improving the accountability of countries and donors for 
achieving results through the Sanitation and Water for All 
Partnership, and monitoring global progress against these – 
the main instrument being the WHO/UNICEF Joint Mon-
itoring Programme.  These are all important building blocks 
for achieving results in the years to come, and achieving one 
of the most basic of rights.  

Ulla Hakanen: Water and sanitation as human rights 
and the promotion of border water treaties –  
Finland’s leading lights in international water policy

What do water and sanitation as human rights mean? 
What is water diplomacy? Will future wars be fought 

over water instead of oil? How can states be persuaded to 
commit themselves to cooperation in the management of 
transboundary water resources? How can Finland be active 
on these issues? And could there also be business opportu-
nities in all this? These and other questions form the basis 
for Finland’s international water policy. In recent years, the 
importance of water has risen distinctly in the internation-
al agenda.

Other articles

Niina Siitonen, Kaisa Västilä and Juha Järvelä: 
The transport and build-up of fine-grained sediment in 
agricultural channels 

Martti Pulli: Key indicators of energy efficiency in 
pumping systems

Jenni Nieminen, Johanna Kallio and Sanna 
Vienonen: Building-specific domestic wastewater 
quality prior to treatment

Antti Rautavaara and Jukka Ilomäki: Nepal’s water 
sector – human rights, results, cooperation and policy 
(Editorial)

Juhani Koponen: Are the water sector developing 
cooperation projects on a sustainable basis?
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Suomen vesialan kehitysyhteistyön ideologia ja käytän-
nöt ovat tulleet pitkän matkan niistä ajoista, jolloin 
Suomen pojat todella kaivoivat kaivoja köyhille. Pai-

kalliset viranomaiset ja asukkaat, naiset ja miehet, on vedet-
ty aktiivisesti mukaan. Veden sosiaaliset ja kulttuuriset mer-
kitykset tunnustetaan, samoin vesivarojen kokonaishallinnan 
tarpeellisuus sekä puhtauden ja jätehuollon rooli terveydessä. 
Silti yhteistyön tulosten kestävyys ei ole taattu. 

Vaikka vesihankkeita ja -ohjelmia on pontevasti evaluoi-
tu, meillä on hyvin vähän todella tutkittua tietoa niiden kai-
kista kuvioista ja seurauksista, ja siten niiden kestävyyden 
edellytyksistä. Ilmeisesti yksi perustavanlaatuinen ongelma 
on jäänyt vähälle huomiolle. Veden tarjoajien käsitys siitä, 
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kista puhumattakaan. Tai kaivo kuivuu. Ja kun ”parannettu” 
vesi lakkaa virtaamasta, hanke on häipynyt. Vaikka joku olisi 
opetettu korjaamaan ongelma, varaosia ei ehkä ole. Niinpä 
ihmiset siirtyvät takaisin vanhoille lähteilleen. 

Hankkeiden kestävyys vaihtelee vesialalla siinä missä muu-
allakin. Suomen maaseutuhankkeista ovat evaluoinneissa uu-
demmat Nepalin ja Etiopian hankkeet saaneet huomattavas-
ti parempia arvosanoja kuin vanhat Tansanian, Sri Lankan tai 
Pohjois-Namibian hankkeet. Kaupungeissa näyttää olevan päin-
vastoin – Vietnamissa vanhemmat Hanoin ja eritoten Haiphon-
gin hankkeet ovat keränneet kehuja, kun taas nykyinen pienten 
kaupunkien vesihanke rämpii vaikeuksissa. Evaluointien meto-
dologioissa on suuria kysymysmerkkejä eikä niihin tule luottaa 
sokeasti. Pääpiirtein kuva lienee silti esitetyn kaltainen.       
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ulkopuolelta passiivisille ”vastaanottajille” vaan ne vastaavat 
kysyntään ja auttavat paikallisia vesiviranomaisia ja etenkin 
paikallisia veden käyttäjiä toteuttamaan omia suunnitelmi-
aan. Mutta toki hankkeet myös itse aktiivisti luovat kysyn-
tää eivätkä korkeat ”parannetun” veden jakelupisteiden tuo-
tantoluvut takaa lopullista kestävyyttä. 
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leet. Nepalilainen kollegani Sudhindra Sharma havaitsi Lum-
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muusta kuin vedestä sinänsä. Veden haun vaatiman työtaa-
kan väheneminen oli iso asia, mutta ennen kaikkea uusi ve-
si oli ”moderniuden symboli”. Se loi siteen ulkopuoliseen, 
”moderniin” maailmaan. 

Vesi on kaikille välttämätöntä, niin meille suomalaisille 
kuin nepalilaisille ja afrikkalaisillekin. Mutta meille moder-
nin maailman asukkaille välttämätöntä on puhdas kehitys-
vesi – meidän hemmotellut ruumiimme eivät muuta kestäi-
si. Aasialaiset ja afrikkalaiset mieluusti ottavat samaa, mutta 
pystyvät tarvittaessa tulemaan toimeen toisenlaisellakin. He 
elävät modernin ja ”vanhan” maailman kohtauspaikalla. ”Pa-
rannettu” vesi ei ole heille elämän ehto eikä se yksinään mul-
lista heidän elämäänsä. 
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Usein väitetään, että vesihuoltolaitoksen järkevin or-
ganisoitumismalli on yhtiöittäminen, koska täl-
löin kunnan vaikuttamismahdollisuudet toimin-

taan ovat vähäiset. Tällainen ajatusmalli, jossa omistaja tie-
tää omistamansa vesihuoltolaitoksen toiminnasta mahdol-
lisimman vähän, johtaa pidemmällä ajalla vesihuollon tilan 
huononemiseen.

Vesihuoltolaitoksen etu on, että kunta omistajana tie-
tää mitä omistaa. Kuntien tulisikin laatia omistajapolitiikka 
kunnalleen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä omistajapoli-
tiikassa määritellään se, mitä kunnan on perusteltua omis-
taa. Kunnan vastuu vesihuollon järjestämisestä vaikuttaa 
suoraan kunnan omistajapolitiikkaan siten, että kunnan on 
järke vää omistaa vesihuoltolaitoksensa nyt ja tulevaisuudes-
sa. Omistajapolitiikassa asetetaan myös kriteerit, joilla arvi-
oidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. 
Omistajapolitiikka kattaa koko kuntakonsernin eli myös yh-
tiöt ja kuntayhtymät.

Omaisuuden arvon säilyttäminen on tärkeä osa omistaja-
politiikkaa ja tämän tulee olla omaisuuden hoidon lähtökoh-
tana. Peruskorjausten laiminlyönti on erittäin epätaloudellis-
ta vaarantaen kunnan vesihuoltopalvelut. Kunnan vesihuol-
topalvelut luovat mahdollisuuksia kunnan elinvoimaisuudel-
le ja kuntalaisten arjen sujuvuudelle. Näitä palveluita ei saa 
vaarantaa huonon omaisuuden hallinnan takia.

Kunnassa omistajaohjaus eli omistajapoliittisten linjaus-
ten toteutus kuuluu konsernijohdolle eli kunnanhallituksel-
le ja kunnanjohtajalle. Osissa kuntia omistajanäkökulmaa 
on terävöitetty kunnanhallituksen alaisella konsernijaoksel-
la. Omistajaohjaus merkitsee kunnan mahdollisuutta oh-
jata yhteisön toimintaa lainsäädännön asettamissa rajoissa 
niin, että koko kuntakonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 
ja edut otetaan huomioon. Konserniohjeessa eli omistajaoh-
jeessa määritellään menettelytavat, joilla ohjaus toteutetaan. 
Konserniohjeella pyritään luomaan puitteet mm. yhtiöiden 
ja kuntayhtymien toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, 
kunnan yhteisöistä saamien tietojen laadun parantamiseen 
ja tiedottamisen tehostamiseen.

Konserniohjeella voidaan ohjeistaa kunnan toimielimiä 
ja viranhaltijoita. Ohjeessa voi olla sellaisia pysyväisluontei-
sia ohjeita, joita kunnan omistajavaltaa eri yhteisössä käyt-
tävien tulee yhteisöjen yhtiökokouksissa ottaa huomioon. 
Konserniohjeissa saatetaan antaa toimiohjeita suoraan tytär-
yhteisölle tai sen johdolle tulevien yksittäisten päätösten poh-
jaksi. Yhtiölainsäädäntö ei velvoita yhtiötä noudattamaan 
konserniohjeita, vaan niiden noudattamien perustuu siihen, 
että tytäryhteisön johto toimii kuntakonsernin luottamuk-
sen varassa. Yhtiömuotoisissa tai kuntayhtymävesihuoltolai-
toksissa tulisi kunnan luottamushenkilöiden tehdä päätök-
siä muistaen konserniohjeet ja toisaalta myös se, että tytär-
yhtiön johdolla on velvollisuus toimia tytäryhtiön edun 
mukaisesti.

Kunnan toinen tapa vaikuttaa kuntakonserniin kuulu-
vaan vesihuollon yhtiöön tai kuntayhtymään on ennakko-
käsityksen pyytäminen. Konserniohjeessa voidaan edellyttää, 
että kuntakonserniin kuuluva yhtiö tai kuntayhtymä selvittää 
ennen omaa päätöksentekoaan konsernijohdon ennakkokäsi-
tyksen asiaan silloin kun päätettävä asia merkittävästi vaikut-
taa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuu-
seen. Ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohdon 
keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan yhtiöiden ja yh-
tymien toimintaa ja taloutta. Ennakkokäsityksen selvittämi-
sen yhteydessä tulee erityisesti huomioida yhteisön omistaji-
en yhdenvertaisuuden periaate ja tytäryhteisön etu.

Kuntien vesihuoltolaitosten omistajina tulee määritellä 
vesihuollon palvelutaso ja ohjata laitoksen taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä varmistaen tehokkaan toiminnan sekä uus- 
ja korjausinvestointien rahoituksen. Omistaja määrää myös 
lain salliman kohtuullisen tuoton laitokseen sijoittamalleen 
pääomalle. Määrittäessään vesihuoltolaitoksen tuloutus tason 
kunnan tulee aina huomioida vesihuoltolaitoksen edellytyk-
set – tuottoa ei tule maksaa uus- tai korjausinvestointien 
kustannuksella.

Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuu-
destaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen. 
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ammattilaista ympäri maailmaa, valmiina auttamaan sinua

vuoden kokemus tutkimus- ja kehitystyöstä sekä tuotannosta

alansa johtavaa asiantuntijaa,  
KWH Pipe ja Uponor yhdistivät yhdyskuntatekniikan toimintansa

On syntynyt kumppanuus, joka yhdistää kaksi innovatiivista asi-
antuntijaa, jotka ovat jo kuuden vuosikymmenen ajan kehittäneet 
tehokasta yhdyskunta- ja talotekniikkaa ihmisille, kodeille ja yhteis-
kunnalle.

Tämän ansiosta asiakkaat ympäri maailmaa pääsevät hyödyntämään 
osaamisen ja palvelut, joita Uponor Infra tarjoaa. Nämä ratkaisut 
suojelevat ja kuljettavat vettä, ilmaa, sähköä ja dataa.  

Yhdyskuntatekniikkaa kestävän kehityksen tarpeisiin. 

Uponor Infra 
palveluksessasi

Uponor Infra on KWH Pipen ja Uponorin 
yhdyskuntatekniikan liiketoimintojen 
muodostama yhteisyritys.
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