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PÄÄKIRJOITUS

logia pitää sen sijaan saada nykyistä huomaamattomammin 
palvelemaan laitosten toimintoja yksittäisestä prosessista ai-
na johtamiseen ja strategisen tason päätöksentekoon saakka. 
Järkevästi toteutettu tietojärjestelmäkokonaisuus mahdollis-
taa tulevaisuudessa myös älykkäiden palvelujen tuottamisen 
laitosten asiakkaille. Tämä alkaa olla jo arkitodellisuutta mo-
nilla muilla toimialoilla, miksei myös vesihuollossa.

Kun vesihuoltolaitokset valmistautuvat tulevan VEETI-
järjestelmän käyttöön ottamiseen, katseet pitäisi siten jo nyt 
asettaa selvästi kauemmas kuin pelkästään viranomaisten tie-
totarpeiden tyydyttämiseen tai vertailutiedon muodostami-
seen. Laitostoiminnassa syntyvää ja kerättävää tietoa pitää 
ensisijaisesti hyödyntää nykyistä enemmän laitosten oman 
toiminnan ja johtamisen parantamiseksi. Suunnitteilla ole-
via panostuksia VEETI-järjestelmään kannattaa siten käyt-
tää hyväksi ja viedä askel pidemmälle laitosten nykyisten ja 
tulevien tietojärjestelmien jalostamiseksi ja yhteensopivuu-
den kehittämiseksi. Tavoitteena pitää olla, että tietotekniikka 
tulevaisuudessa tekee laitostoiminnan nykyistä tehokkaam-
maksi, käyttäjäystävällisemmäksi ja motivoivammaksi.

Tietojärjestelmäpohjaisen toiminnanohjauksen ja älyk-
kään vesihuollon hallinnan kehittäminen vesihuoltolaitok-
sille on tulevaisuutta. Sillä voidaan myös nostaa toimialan 
imagoa ja houkutella alalle uusia nuoria ammattilaisia. Vesi-
huoltolaitoskenttä tarvitsee pikimmiten ”älykkään vesihuol-
lon hallinnan vision ja tiekartan”, jotta tietoähkyn sekä ir-
rallisten ja kalliiden järjestelmäinvestointien sijasta löydetään 
selkeät ja järkevät tulevaisuuden kehittämislinjaukset. VVY 
haastaa vesihuoltolaitokset ja alan ammattilaiset yhteistuu-
min muodostamaan näitä linjauksia. 

Vuodesta 2008 lähtien valmisteltu vesihuoltolain-
säädännön uudistus on tätä kirjoittaessani vihdoin 
eduskunnan käsittelyssä ja lehden ilmestyessä toden-

näköisesti jo eduskunnan hyväksymäkin. Se ei kuitenkaan 
tarkoita, että urakka olisi ohitse. Lainvalmistelijoilla ja –sää-
täjillä riittää vielä työtä muun muassa lakeihin liittyvien ase-
tusten valmistelemisessa. 

VVY:ssä ja vesihuoltolaitoksilla lainsäädännön toimeen-
panoon liittyvä työsarka on vasta aluillaan. Parhaillaan val-
mistellaan muun muassa vesihuollon yleisten toimituseh-
tojen päivittämistä vastaamaan uudistuvan lainsäädännön 
vaatimuksia. Samoin valmistellaan maksuja koskevia ohjei-
ta. Lisäksi tekeillä on riskienhallinnan parantamiseen ja häi-
riötilanteisiin varautumiseen liittyviä työkaluja ja ohjeistusta. 
Vesihuollon tiedonhallinnan kehittämiseen liittyvä VEETI 
–tietojärjestelmähanke on jo edennyt toteutusvaiheeseen. 

Laitosten ja muiden vesihuoltoalan toimijoiden on tär-
keää kehittää toimintaansa myös omaehtoisesti, ilman lain-
säädännön tuomia pakotteita. Tietojen kerääminen, niiden 
analysointi ja tehokas hyödyntäminen ovat keskeisiä tekijöi-
tä toiminnan laadun parantamisessa.

Tiedonhallinnan kehittäminen on ollut eräs keskeinen 
teema vesihuoltolain uudistamistyössä. Sen tavoitteet liitty-
vät osin vesihuollon talouden läpinäkyvyyden parantamiseen 
sekä vesihuoltotiedon tilastoinnin ja raportoinnin paranta-
miseen. Vesihuoltolaitosten kannalta näitäkin tärkeämpää 
on pitkällä aikavälillä pyrkiä hyödyntämään lisääntyvää tie-
tomäärää ja tietotekniikkaa laitosten oman toiminnan ja joh-
tamisen kehittämiseksi nykyistä älykkäämmäksi. Laitosten 
tietotekniikkajärjestelmien kehittämisestä ei saisi tulla alati 
työllistävämpi ja sekavampi ongelmavyyhti. Kehittyvä tekno-

Uudistuvan lainsäädännön 
innoittamana kohti älykästä 
vesihuoltolaitostoimintaa

OSMO SEPPÄLÄ
toimitusjohtaja, Vesilaitosyhdistys r y
E-mail: osmo.seppala@vvy.fi
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J ätevedenpuhdistamoiden lupamäärä-
ysten kiristyminen, erityisesti fosforin 
raja-arvo < 0,3 mg(P)/l on johtanut 

monella puhdistamolla kiintoaineen 
poistoa tehostavan tertiäärikäsittelyn 
tarpeeseen. Joillain puhdistamoilla myös 
kiintoaineen lupamääräys on itsessään ol-
lut jälkikäsittelyn tarpeen taustalla. Lupa-
määräysten voidaan olettaa kiristyvän edel-
leen ja tertiäärikäsittely tulee harkittavaksi 
yhä useammalla laitoksella.

Yli 70 prosentin typpireduktion varmis-
taminen voi myös synnyttää tarpeen jäl-
kikäsittelylle. Typpeä poistavan denitrifi-
kaatiosuodatuksen ohella ratkaisuna voi 
joissain tapauksissa olla kiintoainetta pois-
tava jälkikäsittely, jos aktiivilietevaiheen 
korkea kuormitus muodostuu ongelmaksi.

Tässä hankkeessa vertailtiin suomalais-
ten jätevedenpuhdistamoiden tertiäärikä-
sittelyprosessien toimintaa ja resurssien 
kulutusta vuosien 2010-2012 käyttö- ja 
kuormitustarkkailuaineiston perusteella. 
Tavoitteena oli saada kuva saavutetusta 
puhdistustasosta ja eri käsittelyvaihtoeh-
tojen eduista ja ongelmista sekä antaa suo-
situksia käsittelyn valinnalle ja käytölle.

Tärkeässä roolissa hankkeessa olivat sekä 
ohjausryhmä että muut aineistoa vertailuun 
luovuttaneet laitokset. Rahoittajina ja oh-
jausryhmän jäseninä toimivat Vesihuolto-
laitosten kehittämisrahasto sekä Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 
Kauhajoen Vesihuolto Oy, Liikelaitos Sa-

ANNA KUOKKANEN
TkL, projektipäällikkö
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
E-mail: anna.kuokkanen@fcg.fi

Jäteveden tertiäärikäsittelyn 
vaikuttavuus ja 
käyttökustannukset

lon Vesi, Oulun Vesi, Porin Vesi, liikelaitos 
ja Turun Seudun Puhdistamo Oy. Rahoitta-
jien ohella aineistoa toimittivat Hämeenlin-
nan Seudun Vesi Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Ra-
seborgs Vatten, Vihdin Vesi ja Vaasan Vesi.

Eri menetelmiä, yhteisiä ja erilaisia 
ominaisuuksia
Hiekkasuodatuksessa poistetaan kiintoai-
netta johtamalla käsiteltävä vesi hiekkapat-
jan läpi. Menetelmän käyttötarkoituksena 
jäteveden jälkikäsittelyssä on tyypillisim-
min fosforin poiston tehostaminen, ja sa-
ostuskemikaalia syötetään tai syötölle on 
mahdollisuus ennen suodatusta. Hiekka-
suodatuksen teho on kohtuullisen hyvä 
myös ilman kemikalointia muun kuin liu-
koisen fosforin osalta, koska suodatukseen 
pidättyy myös hyvin hienojakoinen kiin-
toaine. Vastaavasti haasteena on herkkyys 
korkeille kiintoainekuormille.

Flotaatio on selkeytysmenetelmä, jossa 
kiintoaine nostetaan pinnalle johtamalla 
jäteveteen ilmaa, kaasua tai dispersiovettä. 
Ennen selkeytystä jätevesi kemikaloidaan 
saostuskemikaalin, polymeerin tai niiden 
yhdistelmän avulla, jotta muodostuu erot-
tuva sakka. Ilman kemikalointia flotaati-
on vaikutus voi jäädä pieneksi. Saostuske-
mikaalin annostelu poistaa lisäksi liukoista 
fosforia. Flotaatio soveltuu menetelmänä 
myös korkeiden kiintoainekuormien kä-
sittelyyn.

VESIHUOLTO

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkees-
sa tutkittiin jäteveden tertiääri- eli jälkikäsittelyn 
tehokkuutta typen ja fosforin poistossa suomalai-
silla yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla. Mukana 
vertailussa olivat flotaatio, hiekkasuodatus ja denit-
rifikaatiosuodatus. Keskeisinä painopisteinä olivat 
puhdistustulokseen suhteutetut käyttökustannuk-
set ja käyttökokemukset.

ARI NIEMELÄ
TkL, johtava asiantuntija
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
E-mail: ari.niemela@fcg.fi
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Denitrifikaatiosuodatuksen pääasiallinen tarkoitus on 
kokonaistypenpoistoasteen nostaminen. Suodattimelle 
menevään jäteveteen annostellaan liukoista, lyhytketjuista 
lisähiilenlähdettä, tyypillisesti metanolia. Denitrifikaatio-
suodatus poistaa myös kiintoainetta ja sekä liukoista että 
kiintoainemuotoista fosforia. Suodatin tarvitsee toimiak-
seen kuitenkin riittävästi fosforia poistettavaa nitraattityp-
peä kohden.

Myös hiekkasuodatin voi toimia denitrifikaatiosuodat-
timena osan vuodesta tai se voidaan myöhemmin muuttaa 
denitrifikaatiosuodattimeksi lisähiilen syötöllä ja tarvittaessa 
vaihtamalla suodatinmassa.

Laitoksia tarkasteltiin kokonaisuutena
Vertailussa mukana olevien laitosten koko vaihteli keskivir-
taaman osalta alle tuhannesta yli kahteensataan tuhanteen 
kuutioon vuorokaudessa ja keskimääräisen orgaanisen kuor-
man perusteella lasketun asukasvastineluvun osalta alle kol-
mesta tuhannesta lähes miljoonaan. 

Laitosten pääprosessin ja lietteenkäsittelyn ratkaisut ja mi-
toitus ovat vaihtelevia. Kahdelle laitokselle tuli lisäksi merkit-
tävä kuormitus elintarviketeollisuudesta ja tälle kuormituk-
selle on oma esikäsittely. 

Näin ollen, vaikka vertailu keskittyi tertiäärikäsittelyvai-

heen toimintaan, resurssien kulutusta on tarkasteltu pääosin 
koko vesiprosessin osalta, koska se katsottiin tarkoituksen-
mukaisemmaksi. 

Fosforinpoiston suhteellinen kustannus riippui 
puhdistustasosta
Käsitellyn veden fosforipitoisuus (Kuva 1) oli hiekkasuo-
datus- ja flotaatiolaitoksilla vuosikeskiarvona pääosin alle 
0,2 mg/l ja DN-suodatuksella varustetuilla laitoksilla pää-
osin välillä 0,2…0,3 mg(P)/l. Fosforipitoisuuden vähene-
mä tertiäärikäsittelyssä vaihteli alle 0,1:stä noin 0,3 mg/
l:aan, mikä vastasi useimmilla laitoksilla 2…4 prosenttia 
kokonaisreduktiosta. Keskimääräinen saostuskemikaalian-
nos puhdistamoilla vaihteli alle yhdestä yli kahteen moolia 
metalli-ionia tulevaa fosforimoolia kohden, eli esimerkik-
si ferrosulfaattina alle kymmenestä yli kahteenkymmeneen 
kiloon tulevaa fosforikiloa kohden. Ainoastaan yhdellä lai-
toksella fosforin saostus painottui voimakkaasti jälkikäsitte-
lyyn ja jälkikäsittelyn osuus kokonaisreduktiosta oli korkea.

Fosforituloksen suhde kiintoainetulokseen vaihteli lai-
tostyypeittäin siten, että flotaatiolaitoksilla kiintoainetu-
lokset olivat keskimäärin heikompia kuin suodatinlaitoksil-
la fosforitulosten pysyessä silti hyvänä. Heikoin fosforitulos 
suhteessa lähtevään kiintoainepitoisuuteen oli DN-suoda-

 
 
Kuvat ja kuvatekstit artikkeliin ”Tertiäärikäsittelyn vaikuttavuus ja käyttökustannukset” 

 

Lisäksi seuraavat kuvat erillisinä tiedostoina: 

- vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto logo 

- kirjoittajien kuvat (Kuokkanen ja Niemelä) 

 

 
Kuva 1. Käsitellyn veden fosfori- ja fosfaattipitoisuudet, vuosikeskiarvot. (hiekkasuodatus sA-SE, 

flotaatio fA-fC ja denitrifikaatiosuodatus dA-dD) 
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Kuva 1. Käsitellyn veden fosfori- ja fosfaattipitoisuudet, vuosikeskiarvot. (hiekkasuodatus sA-sE, flotaatio fA-fC ja denitrifikaatio-
suodatus dA-dD)
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tuksella varustetuilla laitoksilla. 
Fosforinpoiston vertailukustannukset riippuivat ennen 

kaikkea puhdistustasosta eikä jälkikäsittelymenetelmien vä-
lillä tai saostuskemikaalin annostelun jakautumisella aiem-
pien prosessivaiheiden ja jälkikäsittelyn välillä havaittu selviä 
eroja (Kuva 2). Polymeerin käyttömäärä oli myös merkittä-
vä kustannustekijä. On huomattava, että hajonta oli suurta 
ja aineiston määrä rajallinen. 

Typenpoiston käyttökustannuksissa suuria 
suhteellisia eroja
Korkeimmat kokonaistyppireduktiot, kolmen vuoden keski-
arvo yli 85 prosenttia, saavutettiin odotetusti kahdella DN-
suodatuksella varustetulla laitoksella (Kuva 3). Muista lai-
toksista neljällä typpireduktiot olivat samaa tasoa tai osin 
parempia kuin kahden muun DN-suodatinlaitoksen. Alle 
10 mg(N)/l typpeä käsitellyssä vedessä oli kolmella laitok-
sella, joilla kaikilla oli eri jälkikäsittelymenetelmä. Aktiivi-
lietevaiheessa saavutettava kokonaistyppitulos riippuu voi-
makkaasti myös tulevan veden laadusta ja mm. siitä, onko 
laitoksella mädättämöä.

Käyttökustannusten osalta tuloksissa korostui aktiivi-
lieteprosessissa saavutettavan korkean denitrifikaatioasteen 
edullisuus. Mitä tehokkaammin jäteveden oma hiili saatiin 
hyödynnettyä, sitä vähemmän – luonnollisesti – tarvittiin 
metanolia, mutta vaikutus näkyi myös alkalointikemikaalin 

kulutuksessa, joka nousi joillain laitoksilla merkittäväksi li-
säkustannukseksi (Kuva 4). 

Metanolin kulutus denitrifikaatiosuodatuksessa oli nor-
maalitilanteessa lähellä teoreettista minimiä eli noin kolme 
kiloa poistettua nitraattityppikiloa kohden. Kaksi merkit-
tävää poikkeusta olivat eräällä laitoksella toteutettu kokei-
lu pitkäketjuisemmalla hiilenlähteellä, jonka seurauksena oli 
denitrifikaation heikkeneminen ja hiilenlähteen suhteellisen 
kulutuksen kasvu sekä laitos, jossa denitrifikaatiosuodatusta 
käytettiin hyvin pienen lisätehon saamiseksi, jolloin jäteve-
den sisältämän hapen aiheuttama metanolin kulutus nousi 
suhteessa hyvin suureksi. 

Energian säästäminen edellyttää kulutuksen 
tuntemista
Tarkastelussa mukana olevien puhdistamoiden energianku-
lutus käsiteltyä vesimäärää kohden oli pääosin selvästi alle 
1 kWh/m³, useilla laitoksilla alle 0,5 kWh/m³. Kulutus kä-
siteltyä BOD-kuormaa kohden oli pääosin alle 3 kWh/kg-
BOD, useilla laitoksilla alle 2 kWh/kgBOD (Kuva 5). Lai-
tosten kokonaisenergiankulutuksen vaihtelu oli merkittävää 
ja siinä korostuivat laitoskoko ja poikkeuksellisen väkevä tai 
laimea jätevesi.

Tertiäärikäsittelyn energiankulutus vaihteli saadun aineis-
ton perusteella välillä 0,02…0,2 kWh/m³ ja osuus laitosten 
kokonaisenergiankulutuksesta välillä 5…25 prosenttia, eli 

 
 

Kuva 2. Fosforinpoiston vertailukustannukset suhteessa käsitellyn veden laatuun, vuosikeskiarvot. 

 

 
Kuva 3. Typpitulos laitoksilla, vuosikeskiarvot.  
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Kuva 2. Fosforinpoiston vertailukustannukset suhteessa käsitellyn veden laatuun, vuosikeskiarvot.
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hajonta oli hyvin suurta. Vertailussa haluttiin nojautua mitat-
tuihin, toteutuneeseen kuormitukseen perustuviin tietoihin 
ja tertiäärikäsittelyn energiankulutuksen osalta vertailuaineis-
toa saatiin käytännössä riittämättömästi. Osa kulutuksista 
perustui arvioihin ja tulkinnat siitä, mitä käsittelyvaiheen 
energiankulutukseen tuli sisällyttää, vaihtelivat. Esimerkik-
si suodatuksen aiheuttama painehäviö saattoi johtaa jäteve-
den pumppauksen tarpeeseen riippuen puhdistamon hyd-
raulisesta profiilista.

Jätevedenpuhdistamoiden kokonaisenergiankulutusta on 
seurattu jo pitkään osana velvoitetarkkailua. Sen sijaan osa-
prosessien tai yksittäisten laitteiden energiankulutuksen seu-
ranta on vielä vähäistä, samoin jatkuvatoimisen mittausai-
neiston tallennus. Puhdistamoiden energiatehokkuuteen ja 
energian säästömahdollisuuksiin on alettu kiinnittää jatku-
vasti enemmän huomiota. Kehityksen edellytyksenä on, että 
energian kulutusta laitoksilla aletaan seurata nykyistä huo-
mattavasti tarkemmin.

Kiintoainekuormitus haasteena 
käsittelymenetelmästä riippumatta
Vertailussa mukana olleiden laitosten puhdistustulosten ja 
laitoshenkilökunnan kokemusten perusteella kaikilla kolmel-
la jälkikäsittelymenetelmällä oli hyvät ja huonot puolensa, ja 
kaikilla saavutettiin hyviä tuloksia.

Laitoksilla oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä tai hyvin tyy-
tyväisiä tertiäärikäsittelymenetelmän toimintaan, ohjauksen 
helppouteen ja varmatoimisuuteen. Käsittelyvaiheen aihe-
uttaman käyttö- ja kunnossapitotyön määrää pidettiin koh-
tuullisena tai vähäisenä. Kaikilla menetelmillä oli kuitenkin 
havaittu myös ongelmia ja rajoituksia, jotka saattoivat ajoit-
tain johtaa tuloksen heikkenemiseen tai tertiäärikäsittelyn 
ohitustarpeeseen.

Tyypillinen ongelma oli herkkyys korkealle kiintoai-
nekuormitukselle, joka johti suodatuksessa pahimmillaan 
tukkeutumiseen ja merkittävään haittaan tulokselle. Kiin-
toainekuormitus heikensi kuitenkin myös flotaation puh-
distustulosta odotettua enemmän. Vaikka flotaatio ei mene-
telmänä ole suodatuksen tapaan herkkä kiintoainekuormalle, 
veden laatu ja kiintoaineen määrä vaikuttavat tarvittavaan 
kemikalointiin ja dispersiovesimäärään. Flotaatioyksikön 
käyttö käsiteltävän veden laadun vaihdellessa merkittävästi 
vaatinee ohjausparametrien tarkempaa optimointia eri käyt-
tötilanteissa ja joustavaa ohjausta.

Pyrkimys käyttää tertiäärikäsittelyä aktiivilieteproses-
sin ohitusvesien käsittelyssä oli osoittautunut haasteelliseksi 
useilla laitoksilla menetelmästä riippumatta. Kun ohitusve-
sien määrä on merkittävä, erillinen ohitusvesien käsittely voi 
olla varmatoimisempi ratkaisu kuin ohitusvesien johtaminen 
tertiäärikäsittelyyn. 

 
 

Kuva 2. Fosforinpoiston vertailukustannukset suhteessa käsitellyn veden laatuun, vuosikeskiarvot. 

 

 
Kuva 3. Typpitulos laitoksilla, vuosikeskiarvot.  
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Hankkeen loppuraportti vapaasti saatavilla

Hankkeen loppuraportti on vapaasti saatavilla Vesilaitosyh-
distyksen verkkosivuilta (www.vvy/fi/kehittamisrahasto) tai 
sähköpostitse kirjoittajilta. Raportissa käsitellään laajemmin 

 

 
Kuva 4. Typenpoiston vertailukustannukset laitoksilla, joilla on kokonaistypenpoistovaatimus, 

kolmen vuoden keskiarvot. 

 
Kuva 5. Energiankulutus suhteutettuna tulovirtaamaan ja käsittelyssä poistettuun orgaaniseen 

kuormaan, kolmen vuoden keskiarvot. 
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vertailun tuloksia, käyttökokemuksia ja valinta- ja mitoitus-
perusteita samoin kuin menetelmien potentiaalia nykyistä 
tiukempien lupamääräysten mukaisen puhdistustuloksen 
saavuttamisessa.  

VESIHUOLTO
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Kuva 5. Energiankulutus suhteutettuna tulovirtaamaan ja käsittelyssä poistettuun orgaaniseen kuormaan, kolmen vuoden keski-
arvot.
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  VESIHUOLTO

kuvaa nimensä mukaisesti ympäristön ve-
sien raja-arvoa. Vesistö voidaan luokitella 
kemialliselta puhtaustasoltaan hyväksi, jos 
haitallisten aineiden EQS-arvot alittuvat. 
Puhdistetuille jätevesille ei ole asetuksissa 
asetettu laatunormeja. 

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 
2012 ohjeen vesisympäristölle vaarallisista 
ja haitallisista aineista annettujen säädösten 
soveltamisesta (Karvonen ym. 2012). Oh-
jeen taulukossa 9 on listattu ne asetuksien 
aineet, joiden esiintymistä yhdyskuntajäte-
vesien päästöissä tulisi vesilaitoskohtaisesti 
selvittää. Aineet on listattu taulukkoon 1. 
Kesällä 2013 ympäristöministeriö määräsi 
nämä aineet selvitettäväksi > 10 000 AVL:n 
puhdistamoilla syyskuun 2014 loppuun 
mennessä. Ohjeen sivulla 31 on esitetty 
myös kriteerit siitä, miten analyysitulok-
set tulisi jatkossa huomioida puhdistamon 
päästötarkkailussa. 

Elokuussa 2013 EU julkaisi uusitun 
prioriteettiaineista säätävän direktiivin 
(2013/39/EU). Säädöksessä listattiin 12 
uutta prioriteettiainetta ja seitsemän ai-
neen EQS-arvoa tiukennettiin. Näistä voi-
daan mainita esimerkkinä nikkeli, jonka 
EQS-arvo uusitussa direktiivissä on 4 µg/l, 
kun se aiemmin oli 20 µg/l. Alhaisempi ar-
vo on kuitenkin ns. biosaatava osuus nik-
kelistä, ei kokonaispitoisuus. Prioriteetti-
aineiden lisäksi EU:n jäsenmaissa tullaan 
jatkossa monitoroimaan vesistöistä myös 
ns. tarkkailuaineita. Näille aineille ei sää-

H aitallisia ja vaarallisia aineita pää-
tyy vesiympäristöön puhdistettu-
jen jätevesien mukana. Muita, usei-

den aineiden kohdalla jätevesiä suurempia 
kuormittajia ovat huuhtoumat pelloil-
ta, kaduilta ja maanteiltä sekä laskeuma-
na vesistöihin ja maanpinnalle päätyvät 
kaukokulkeutuvat aineet. Yhdyskuntajä-
tevedenpuhdistamoilta vesistöön voi pää-
tyä haitta-aineita, jos niitä sisältäviä aineita 
käytetään kotitalouksissa tai viemäröinti-
alueen teollisuudessa eivätkä aineet pois-
tu riittävän tehokkaasti puhdistusproses-
sin aikana.

Lainsäädäntömuutokset otettiin 
hankkeessa huomioon
Vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisis-
ta aineista säädetään maailmanlaajuises-
ti Tukholman sopimuksella (ns. POP-ai-
neet eli Persistent Organic Pollutant) ja 
EU-alueella vesipuitedirektiivin yhtey-
dessä listattuina prioriteettiaineina. Suo-
men lainsäädäntöön prioriteettiaineet on 
implementoitu asetuksien 1022/2006 ja 
868/2010 liitteisiin A, B ja C. Liitteessä D 
on listattu kansallisessa menettelyssä mää-
ritetyt vesiympäristölle haitalliset aineet. 

Kaikille prioriteettiaineille ja suurim-
malle osalle liitteen D aineista on määrät-
ty myös ympäristönlaatunormi eli EQS-
arvo, joka tulee sanoista environmental 
quality standard. Ympäristönlaatunormi 

NIINA VIENO
toimitusjohtaja, ympäristöhaitallisten 
aineiden asiantuntija
Envieno ky
E-mail: niina.vieno@envieno.com

Haitalliset aineet 
jätevedenpuhdistamoilla –hanke

Jätevedet ovat yksi haitallisten aineiden lähde ympäristössä. Lajissaan laa-
jin Suomessa koskaan toteutettu hanke selvitti 26 haitallisen aineen tai 
aineryhmän esiintymistä suomalaisissa jätevesissä. Haitta-aineiden pitoi-
suudet vähenivät yleensä tehokkaasti puhdistuksessa, ja ympäristölaatu-
normien ylityksiä tapahtui vain harvoin. Tuloksia voidaan käyttää hyväk-
si päivitettäessä vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten 
soveltamisohjeita.
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detä EQS-arvoa, mutta vesistötarkkailua ja tulosten rapor-
tointia komissiolle täytyy toteuttaa annettujen määräysten 
mukaisesti. Ensimmäinen tarkkailuainelista julkaistaan ko-
konaisuudessaan syksyllä 2014, mutta direktiiviin listattiin 
jo kolmen tarkkailuaineen nimet. Nämä olivat mm. kipugee-
leissä käytetty tulehduskipulääke diklofenaakki sekä hormo-
nit 17b-estradioli ja 17a-etinyyliestradioli.

Hanke toteutettiin laajan ohjausryhmän 
valvomana
Johtuen ympäristöministeriön asettamista selvittämisvel-
vollisuuksista sekä uusitun EU-lainsäädännön tuomista 
muutoksista lähitulevaisuudessa, Vesihuoltolaitosten kehit-
tämisrahasto käynnisti ”Haitalliset aineet jätevedenpuhdis-
tamoilla” –hankkeen vuoden 2013 alussa. Vesilaitosyhdistys 
toimi hankkeen pääkoordinaattorina ja Envieno ky konsult-
tina. Hankkeen tavoitteet olivat:
● selvittää ohjeen Ymra 15/2012 vaatimusten mukaisten 
 aineiden esiintyminen > 10 000 AVL:n puhdistamoiden
 lähtevissä vesissä. Isoimmilta puhdistamoilta (> 50 000
 AVL) otettiin näytteet myös tulevasta jätevedestä.
● selvittää ns. tulevaisuuden aineiden (2013/39/EU uudet
 prioriteettiaineet, tarkkailuaineet ja mahdolliset tarkkai-
 luaineet) puhdistamovesissä. Näytteet otettiin suurimmil-
 ta puhdistamoilta (> 100 000 AVL)

Tarkoituksena oli, että hankkeeseen osallistumalla jäteve-
denpuhdistamot pystyivät täyttämään ympäristöministeriön 
heille asettamat lisäselvitysvaatimukset. Hankkeeseen osal-
listuminen oli kuitenkin puhdistamoille vapaaehtoista ja jo-
kainen sai valita puhdistamollaan analysoidut haitta-aineet. 
Hankkeen ohjausryhmään kuului edustajat Vesilaitosyhdis-
tyksestä, Envienosta, useilta jätevedenpuhdistamoilta, ym-
päristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, alueel-
lisesta ELY-keskuksesta, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten 
Liitosta sekä analyysipalveluita tarjoavasta laboratoriosta.

Analyysilaboratoriot kilpailutettiin keskitetysti
Hankkeessa kilpailutettiin analyysilaboratoriot julki-
sen hankintalain normien mukaisesti avoimella tarjouskil-
pailulla. Tarjoukset pisteytettiin määritysrajojen mukaan. 
Ohjausryhmän päättämän minimipistemäärän ylittäneet la-
boratoriot valittiin aineryhmäkohtaisesti puitejärjestelyyn. 
Hankkeeseen osallistuneet puhdistamot saivat valita palve-
luntarjoajan näiden joukosta. Niiden aineryhmien osalta, joi-
hin ei avoimella menettelyllä saatu kriteerit täyttäviä tarjouk-
sia, valinta tehtiin suorahankintamenettelyllä.

Näytteenotosta huolehti jokainen puhdistamo itsenäisesti. 
Laboratoriot lähettivät heille näytepullot, jotka puhdistamot 
palauttivat ohjeiden mukaisesti laboratorioon. Näytteenotto 
ja analysointi toteutettiin marraskuun 2013 ja helmikuun 
2014 välisenä aikana. Hankkeessa analysoitiin yhteensä 26 
ainetta tai aineryhmää. Aineet ja niiden lähteet on tarkem-
min esitetty kuvassa 1.

Analyysitarkkuudet jäävät usein asetusten 
vaatimuksista

Haitallisten ja vaarallisten aineiden asetusten mukaan ana-
lyysien määritysrajojen tulisi olla 30 prosenttia EQS-arvosta. 
Kilpailutuksien perusteella todettiin, että vain noin kolmas-
osa analyyseistä pystyy tällä hetkellä täyttämään tämän vaa-
timuksen. Lisäksi jätevesien hankala matriisi aiheuttaa ajoit-
tain määritysrajojen nostoa, joka edelleen vaikeuttaa tulosten 
tarkastelua.

Haitta-aineiden pitoisuudet vähenevät 
puhdistamoilla usein tehokkaasti
Hankkeeseen osallistui 64 puhdistamoa, jotka puhdistivat 
yhteensä noin 3,25 miljoonan suomalaisen jätevedet. Puh-
distamojen koot ja maantieteelliset sijainnit on esitetty kuvan 
1 kartassa. Osallistujien joukossa oli myös kymmenen kool-
taan < 10 000 AVL:n puhdistamoa. Yksi näistä oli Rinne-
koti-Säätiön puhdistamo, joka valittiin hankkeen puitteissa 
edustamaan pientä, vain asumajätevesiä puhdistavaa laitosta. 
Tavoitteena oli selvittää, onko haitta-aineiden esiintymises-
sä ja/tai pitoisuuksissa eroa isompiin, myös teollisuusjäteve-
siä vastaanottaviin laitoksiin verrattaessa. 

Rinnekoti-Säätiön puhdistamo Espoossa on biologis-
kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Sillä käsitellään noin 
1000 asukkaan ja henkilökunnan jätevedet, jotka muodos-
tuvat säätiön kiinteistöissä. Viemäriverkosto on melko iäkäs 
ja vuotovesiä puhdistamolle tulee jonkin verran. Puhdistamo 
sijaitsee golfkentän ympäröimänä. Vuonna 2011 laitoksella 
käsiteltiin vuorokaudessa keskimäärin 329 m3 jätevettä. Pe-
rinteisten jätevesiparametrien poistumat olivat vuonna 2011 
keskimäärin seuraavat: BOD7 99 prosenttia, fosfori 97 pro-
senttia ja typpi 90 prosenttia. (VHVSY 2011).

Rinnekoti-Säätiön puhdistamon vertailussa muihin hank-
keen puhdistamoihin todettiin seuraavaa:
● Kuluttajatuotteista lähtöisin olevien haitta-aineiden pi-
 toisuudet olivat vertailupuhdistamolle tulevassa jätevedes-
 sä usein selvästi muita korkeampia (esim. nonyylifenolit ja
 ftalaatit). Tämä johtunee kunnallisia puhdistamoja väke-
 vämmästä jätevedestä, jota eivät ole laimentaneet teollisuu-
 den vedet.
● Jätevedestä ei löydetty selkeästi teollisuudesta peräisin
 olevia haitta-aineita tai niiden pitoisuudet olivat alhaisia
 (esim. diuroni, tributyylitina)
● Elohopean pitoisuus tulevassa jätevedessä oli koko puhdis-
 tamojoukon korkein.  Tämä asia on havaittu myös aiem-
 missa puhdistamolla tehdyissä mittauksissa, mutta selvyyt-
 tä elohopean lähteestä ei ole vielä saatu.
● Kaikkialla läsnä olevia aineita löytyi myös vertailupuhdis-
 tamon näytteistä (esim. palonestoaineet, perfluoro-oktaa-
 nisulfonaatti).
● Kasvintorjunta-aine glyfosaatin sekä tämän metaboliatuote
 AMPA:n pitoisuudet olivat jätevedessä melko korkeita. 
 Glyfosaattia myydään tuotenimellä Roundup. Rinnekoti-
 Säätiön puhdistamoa ympäröi golfkenttä, mutta kasvintor-
 junta-aineen käytöstä kentän hoidossa ei tässä vaiheessa ole 
 tietoa.

VESIHUOLTO
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> 100 000!
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< 10 000!

Puhdistamon  !
koko (AVL):!

!
Elokuussa 2013 uusittu prioriteettiaine-!
direktiivi (2013/39/EU):!
¥  12 uutta prioriteettiainetta!
¥  7 vanhalle aineelle tiukempi EQS (mm. lyijy, 

nikkeli ja bromatut difenyylieetterit)!
¥  Tarkkailuainelistan perustaminen!
¥  Tarkkailuaineiksi:!
      - Tulehduskipulääke diklofenaakki   !
      - Hormonit 17α-etinyyliestradioli ja !
        17 β-estradioli!

Haitallisten aineiden lähteet!

Kaikkialla läsnäolevat aineet!

Kotitaloudet!

Teollisuus!

¥  Tekstiilien pesu: nonyylifenoli- ja etoksilaatit!
¥  Muovituotteet ja kosmetiikka: ftalaatit 

(DEHP, BBP, DBP), triklosaani!
¥  Maalit: biosidi diuroni ja sybutryyni!
¥  Huonekalut ja elektroniikka: 

palonestoaineet!
¥  Lääkeaineet ja hormonit!
!

¥  Palonestoaineet:!
       - Bromatut difenyylieetterit       !
       - Heksabromosyklododekaani!
¥  Elohopea!
¥  Veneenpohjien biosidi: tributyylitina!
¥  Dioksiinit ja niiden kaltaiset yhdisteet!
¥  PintakŠsittelyaine: perßuoro-

oktaanisulfonaatti!

Huuhtouma!

¥  Rikkakasvien hävittäminen: MCPA, glyfosaatti (+ 
metaboliatuote AMPA), endosulfaani!

¥  Torjunta-aineet: aklonifeeni, terbutryyni, bifenoksi!
¥  Kaatopaikkojen suotovedet: raskasmetallit, 

palonestoaineet!
¥  Pintakäsittelyaine perßuoro-oktaanisulfonaatti!

¥  Raskasmetallit!
¥  Palonestoaineet!
¥  Biosidit (diuroni, tributyylitina, sypermetriini)!
¥  PintakŠsittelyaine perßuoro-oktaanisulfonaatti!
¥  Syanidi!
¥  Limantorjunta-aineet: TCMTB, MBeT!
!

Valtioneuvoston asetukset vesiympäristölle 
vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006 ja 
868/2010):!
¥  Ympäristöministeriön ohje säädösten 

soveltamisesta (Ymra 15/2012): listattu aineet, 
joita tulee selvittää jätevedenpuhdistamoilta 
lähtevästä vedestä.!

Hankkeessa oli mukana 64 puhdistamoa, 
jotka puhdistivat yhteensä 3,25 miljoonan 

suomalaisen jätevedet !

Tulokset!
Tuleva jätevesi !

(μg/l)!
Lähtevä jätevesi !

(μg/l)!
EQS !
(μg/l)!

!
Nonyylifenoli- ja etoksilaatit!

!
!
!

!
Oktyylifenoli!

!

!
Dietyyliheksyyliftalaatti!

!

!
Dibutyyliftalaatti!

!

!
Bentsyylibutyyliftalaatti!

!

!
Bromatut difenyylieetterit!

!

!
Tributyylitina!

!

!
Elohopea!

!

!
Kadmium!

!

!
Lyijy!

!

!
Nikkeli!

!

!
HBCDD!

!

!
PFOS!

!

!
Diuroni!

!

!
MCPA!

!

 
	  

<	  0.09	  

0.1	  –	  0.99	  

1	  –	  9.9	  

>	  10	  

Pitoisuus	  
jätevedessä	  (μg/l):	  

0.16	   0.3	  
2.46	  

 
	  
0.12	  

 
	  

 
	  0.04	   0.01	  

7.55	  
1.2	   1.3	    

	  
 
	  

 
	  0.21	   0.16	   1	  

 
	  

 
	  

 
	  

0.17	   <	  0.1	   1.4	  

0.0056	  
0.0014	  

0.00039	  

0.00058	  
0.00022	   0.0002	  

0.0084	   0.005	   0.07	  

 
	  

 
	  

 
	  0.19	  

0.088	   0.08	  

3.54	   0.39	   1.2*	  

11.9	   11.7	  
4*	  

0.011	  
0.0015	   0.0008	  

0.017	   0.026	   0.00065	  

0.2	  
0.0095	   0.0077	  

0.16	  0.016	   0.016	  

Aineet, joita löytyi 
yksittäistapauksina tai ei 
ollenkaan:!

sybutryyni, sypermetriini, 
aklonifeeni, terbutryyni, 
bifenoksi, endosulfaani, 
TCMTB, MBeT, !
vapaa syanidi, !
17α-etinyyliestradioli  !

Aineet, joita löytyi, mutta EQS-arvoa ei ole määrätty!

*	  2013/39/EU	  mukainen	  EQS-‐arvo	  
	  
¶	  alle	  määritysrajan	  olleet	  arvot	  
huomioiGin	  määritysrajan	  
puolikkaana	  joitakin	  tapauksia	  
lukuun	  oIamaIa	  	  

Kaikki	  ilmoitetut	  pitoisuudet	  ovat	  
keskiarvoja¶	  

Sinkki	   Ibuprofeeni	   Diklofenaakki	   AMPA	   Karbamatsepiini	   Glyfosaa:	   Triklosaani	   17β-‐estradioli	  	  
	  

1.03	  
0.91	  

206	  

45.3	  

13.7	  

0.19	  

0.83	  

0.17	  

0.68	  
0.62	  

0.25	  

0.03	  

0.067	  

0.017	  

0.064	  

0.0013	  

Lähtevä	  (μg/l)	  	  

Tuleva	  
(μg/l)	  	  
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> 100 000!

50 – 100 000!
20 – 50 000!
10 – 20 000!
< 10 000!

Puhdistamon  !
koko (AVL):!

!
Elokuussa 2013 uusittu prioriteettiaine-!
direktiivi (2013/39/EU):!
¥  12 uutta prioriteettiainetta!
¥  7 vanhalle aineelle tiukempi EQS (mm. lyijy, 

nikkeli ja bromatut difenyylieetterit)!
¥  Tarkkailuainelistan perustaminen!
¥  Tarkkailuaineiksi:!
      - Tulehduskipulääke diklofenaakki   !
      - Hormonit 17α-etinyyliestradioli ja !
        17 β-estradioli!

Haitallisten aineiden lähteet!

Kaikkialla läsnäolevat aineet!

Kotitaloudet!

Teollisuus!

¥  Tekstiilien pesu: nonyylifenoli- ja etoksilaatit!
¥  Muovituotteet ja kosmetiikka: ftalaatit 

(DEHP, BBP, DBP), triklosaani!
¥  Maalit: biosidi diuroni ja sybutryyni!
¥  Huonekalut ja elektroniikka: 

palonestoaineet!
¥  Lääkeaineet ja hormonit!
!

¥  Palonestoaineet:!
       - Bromatut difenyylieetterit       !
       - Heksabromosyklododekaani!
¥  Elohopea!
¥  Veneenpohjien biosidi: tributyylitina!
¥  Dioksiinit ja niiden kaltaiset yhdisteet!
¥  PintakŠsittelyaine: perßuoro-

oktaanisulfonaatti!

Huuhtouma!

¥  Rikkakasvien hävittäminen: MCPA, glyfosaatti (+ 
metaboliatuote AMPA), endosulfaani!

¥  Torjunta-aineet: aklonifeeni, terbutryyni, bifenoksi!
¥  Kaatopaikkojen suotovedet: raskasmetallit, 

palonestoaineet!
¥  Pintakäsittelyaine perßuoro-oktaanisulfonaatti!

¥  Raskasmetallit!
¥  Palonestoaineet!
¥  Biosidit (diuroni, tributyylitina, sypermetriini)!
¥  PintakŠsittelyaine perßuoro-oktaanisulfonaatti!
¥  Syanidi!
¥  Limantorjunta-aineet: TCMTB, MBeT!
!

Valtioneuvoston asetukset vesiympäristölle 
vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006 ja 
868/2010):!
¥  Ympäristöministeriön ohje säädösten 

soveltamisesta (Ymra 15/2012): listattu aineet, 
joita tulee selvittää jätevedenpuhdistamoilta 
lähtevästä vedestä.!

Hankkeessa oli mukana 64 puhdistamoa, 
jotka puhdistivat yhteensä 3,25 miljoonan 

suomalaisen jätevedet !

Tulokset!
Tuleva jätevesi !

(μg/l)!
Lähtevä jätevesi !

(μg/l)!
EQS !
(μg/l)!

!
Nonyylifenoli- ja etoksilaatit!

!
!
!

!
Oktyylifenoli!

!

!
Dietyyliheksyyliftalaatti!

!

!
Dibutyyliftalaatti!

!

!
Bentsyylibutyyliftalaatti!

!

!
Bromatut difenyylieetterit!

!

!
Tributyylitina!

!

!
Elohopea!

!

!
Kadmium!

!

!
Lyijy!

!

!
Nikkeli!

!

!
HBCDD!

!

!
PFOS!

!

!
Diuroni!

!

!
MCPA!

!

 
	  

<	  0.09	  

0.1	  –	  0.99	  

1	  –	  9.9	  

>	  10	  

Pitoisuus	  
jätevedessä	  (μg/l):	  

0.16	   0.3	  
2.46	  

 
	  
0.12	  

 
	  

 
	  0.04	   0.01	  

7.55	  
1.2	   1.3	    

	  
 
	  

 
	  0.21	   0.16	   1	  

 
	  

 
	  

 
	  

0.17	   <	  0.1	   1.4	  

0.0056	  
0.0014	  

0.00039	  

0.00058	  
0.00022	   0.0002	  

0.0084	   0.005	   0.07	  

 
	  

 
	  

 
	  0.19	  

0.088	   0.08	  

3.54	   0.39	   1.2*	  

11.9	   11.7	  
4*	  

0.011	  
0.0015	   0.0008	  

0.017	   0.026	   0.00065	  

0.2	  
0.0095	   0.0077	  

0.16	  0.016	   0.016	  

Aineet, joita löytyi 
yksittäistapauksina tai ei 
ollenkaan:!

sybutryyni, sypermetriini, 
aklonifeeni, terbutryyni, 
bifenoksi, endosulfaani, 
TCMTB, MBeT, !
vapaa syanidi, !
17α-etinyyliestradioli  !

Aineet, joita löytyi, mutta EQS-arvoa ei ole määrätty!

*	  2013/39/EU	  mukainen	  EQS-‐arvo	  
	  
¶	  alle	  määritysrajan	  olleet	  arvot	  
huomioiGin	  määritysrajan	  
puolikkaana	  joitakin	  tapauksia	  
lukuun	  oIamaIa	  	  

Kaikki	  ilmoitetut	  pitoisuudet	  ovat	  
keskiarvoja¶	  

Sinkki	   Ibuprofeeni	   Diklofenaakki	   AMPA	   Karbamatsepiini	   Glyfosaa:	   Triklosaani	   17β-‐estradioli	  	  
	  

1.03	  
0.91	  

206	  

45.3	  

13.7	  

0.19	  

0.83	  

0.17	  

0.68	  
0.62	  

0.25	  

0.03	  

0.067	  

0.017	  

0.064	  

0.0013	  

Lähtevä	  (μg/l)	  	  

Tuleva	  
(μg/l)	  	  
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Kuvassa 1 on koottu yhteen mitattujen näytteiden pitoi-
suuksien keskiarvot koko puhdistamojoukossa. Keskiarvoja 
laskettaessa alle määritysrajan olleet arvot huomioitiin mää-
ritysrajan puolikkaana joitakin tapauksia lukuun ottamatta. 
Kaikkien puhdistamojen tulokset on raportoitu hankkeen 
loppuraportissa. Raportissa on tarkemmin käsitelty myös ai-
neiden hajoamista ja sitoutumista lietteeseen jätevedenpuh-
distusprosessissa.

Joidenkin aineiden pitoisuudet olivat alle määritysrajan 
jo tulevissa jätevesissä.  Aineiden pitoisuudet yleisesti ottaen 
laskivat puhdistusprosessin aikana. Ainoastaan pintakäsit-
telyaine perfluoro-oktaanisulfonaatin (PFOS) pitoisuudet 
olivat keskimäärin suuremmat lähtevässä jätevedessä. Sa-
manlainen ilmiö on todettu useissa tutkimuksissa aiemmin 
(HELCOM 2009, Yu ym. 2009). Jopa lähes 100 jätevesissä 
esiintyvää PFOS:in johdannaista voivat puhdistusprosessin 
aikana biohajota vapauttaen PFOS:ia. Aine itsessään ei ole 
biohajoava, mutta sitoutuu jonkin verran lietteeseen. Tässä 
hankkeessa käytetyn TOXCHEM-mallinnuksen mukaan, 
riippuen puhdistusprosessista, 12 – 32 prosenttia tulevan 
jäteveden PFOS:ista sitoutuu lietteeseen. Koska pitoisuu-
det lähtevässä jätevedessä olivat tulevaa korkeammat, voi-
daan olettaa, että muiden aineiden biohajoamisen johdosta 
vapautuu enemmän PFOS:ia kuin mitä lietteeseen proses-
sin aikana sitoutuu.

Harvan aineen pitoisuudet ylittivät 
ympäristölaatunormit
Vaikka haitallisten aineiden pitoisuudet puhdistuksen aika-
na vähenivät, löytyi niitä kuitenkin yleisesti myös lähtevis-
tä jätevesistä. Aineet, joiden pitoisuudet useimmin ylittivät 
määritysrajan lähtevässä jätevedessä olivat (ylitykset/näyttei-
den kokonaismäärä):
● Raskasmetallit (54/54 ainakin yhtä raskasmetallia)
● Bromatut difenyylieetterit (48/60)
● Dietyyliheksyyliftalaatti (39/57)
● Nonyylifenoli (25/55)
● Nonyylifenolimonoetoksilaatti (14/55)
● Oktyylifenoli (13/55)
● Heksabromosyklododekaani (8/11)
● PFOS (5/12)
● Diklofenaakki (13/13)
● Karbamatsepiini (11/13)
● Triklosaani (6/12)

Useimmin löydetyt aineet olivat yleensä peräisin kulut-
tajakemikaaleista tai olivat ns. kaikkialla läsnä olevia aineita 
(ks. kuva 1). Kuluttajakemikaaleista nonyylifenolien ja -etok-
silaattien valmistus ja käyttö on EU:n alueella kielletty tiet-
tyjä sallittuja kohteita lukuun ottamatta. Näitä kemikaaleja 
päätyy kuitenkin jätevesiin pestäessä EU:n ulkopuolelta tul-
leita tekstiilejä. Niin kutsutut kaikkialla läsnä olevat aineet 
ovat ympäristössä hyvin pysyviä ja kaukokulkeutuvat usein 
maasta toiseen. Jätevesiin nämä aineet päätyvät mm. ravin-
non kautta sekä vuotovesien mukana.

Seuraavista aineista pienimmän aineelle määrätyn EQS-
arvon ylittäviä pitoisuuksia löytyi ainakin yhdeltä puhdista-

molta (ylitykset/näytteiden kokonaismäärä):
● Nonyylifenolit ja –etoksilaatit (9/55)
● Oktyylifenoli (13/55)
● Dietyyliheksyyliftalaatti (9/57)
● Dibutyyliftalaatti (2/57)
● Tributyylitina (4/60)
● Kadmium (8/54)
● Lyijy (2/54, EQS-arvona käytetty 2013/39/EU mukaista
 arvoa 1.2 µg/l)
● Nikkeli (53/54, EQS-arvona käytetty 2013/39/EU 
 mukaista arvoa 4 µg/l)
● Heksabromosyklododekaani (2/11)
● PFOS (5/12)

EQS-arvojen ylitykset olivat pääosin vähäisiä. Yksittäisissä 
tributyylitinan ja dietyyliheksyyliftalaatin tapauksessa ylitys 
oli niin suuri, että laimennuskerroin vesistöpitoisuuden las-
kemiseksi alle EQS-arvon oli ≥ 10. Ainoastaan PFOS:in pi-
toisuudet olivat lähtevässä jätevedessä usein yli 50-kertaiset 
alimpaan EQS-arvoon (0.00065 µg/l) verrattuna. PFOS:ia 
on aiemmin käytetty sammutusvaahdoissa, mutta tämä käyt-
tö on loppunut. Käytännössä ainoa käyttökohde tällä hetkel-
lä Suomessa on kromin pinnoitus. Jätevesiin PFOS voi pää-
tyä myös aineella käsiteltyjen mattojen ja tekstiilien pesun 
yhteydessä tai kaatopaikkojen suotovesien mukana. Ympäris-
tössä PFOS on hyvin pysyvä, joten se kulkeutuu elinikänsä 
aikana laajalle alueelle. Kaukokulkeuma ja laskeuma on siis 
myös yksi PFOS:in lähde ympäristössä.

Tuloksia käytetään ohjeiden päivittämiseen
Haitta-aineet jätevedenpuhdistamoilla –hanke oli lajissaan 
laajin Suomessa koskaan toteutettu hanke. Aiemmat tarkkai-
lututkimukset ovat keskittyneet ainoastaan suuriin > 100 000 

VESIHUOLTO

Taulukko 1. Ymra 15/2012 mukaiset aineet, joiden pitoisuuksia määrät-
tiin selvittämään > 10 000 AVL:n puhdistamoilta.

Liitteen 1C aineet* Liitteen 1D aineet*
Nonyylifenoli ja mono- ja dietoksilaatit Bentsyylibutyyliftalaatti

Oktyylifenolit ja mono- ja dietoksilaatit Dibutyyliftalaatti

Dietyyliheksyyliftalaatti TCMTB1)

Bromatut difenyylieetterit Bentsotiatsoli-2-tioli 

(MBeT)1)

Tributyylitina MCPA

Diutoni 

Endosulfaani 

Elohopea 

Kadmium 

Nikkeli 

Lyijy 

*asetukset 1022/2006 ja 868/2010
1) hankkeessa nämä analysoitiin ainoastaan, jos viemäröintialueella 
esiintyi määrättyä teollisuutta
2) hankkeessa analysoitiin ainoastaan > 100 000 AVL:n puhdistamoilta
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AVL:n puhdistamoihin. Tässä hankkeessa saatiin arvokasta 
tietoa myös pienempien puhdistamoiden tilanteesta haitta-
aineiden osalta. Tuloksia voidaan hyödyntää, kun päivitetään 
vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten so-
veltamisohjeita. 

Kirjallisuus

DIRECTIVE 2013/39/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 
2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy 

Karvonen, A., Taina, T., Gustafsson, J., Mannio, J., Mehtonen, J., Nystén, 
T., Ruoppa, M., Sainio, P., Siimes, K., Silvo, K., Tuominen, S., Vera, M. Vuori, 
K.-M. ja Äystö, L. 2012. Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 
annettujen säädösten soveltaminen. Ympäristöministeriön raportteja 
15/2012. Saatavilla osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/default.
asp?contentid=422472&lan=fi

HELCOM 2009. Hazardous substances of specific concern to the Baltic Sea - 
Final report of the HAZARDOUS project. Baltic Sea Environment Proceedings 
No. 119.

VHVSY 2011.  Jätevedenpuhdistamoiden yhteistarkkailu. Rinnekoti-Säätiö, 
Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2011.

Yu Jing,  Hu Jiangyong, Tanaka Shuhei ja Fujii Shigeo. 2009. Perfluorooctane 
sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in sewage treatment 
plants. Water Research, 43, 2399-2408.

VESIHUOLTO

Ilmoita Vesitalous-lehden
LIIKEHAKEMISTOSSA

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Eeva Keränen 0400-773 833

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla.
Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, kaksi palstaa 170 mm.
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 VESIHUOLTO

HSY:ssä vesijohtoverkoston vuotavuus 
on verkostopituudelle jaettuna noin 17 
m3/km/vrk. Verkoston korkeahko vuota-
vuusindeksin (ILI) arvo 6 kertoo siitä, että 
vuotohallintaa on syytä kehittää. Tätä var-
ten HSY:ssä on suunniteltu lähes koko ver-
koston kattavaa aluemittausjärjestelmää. 
Järjestelmän avulla tavoitellaan 10 vuoden 
kuluessa vuototasoa 10 m3/km/vrk. Vuoto-
veden määrää on siis tavoitteena vähentää 
noin 40 prosentilla nykytasoon verrattuna.

Aluemittauksen suunnitteluun on laa-
dittu kattavia ohjeistuksia, mutta suo-
menkielistä kirjallisuutta aiheesta ei ole 
ollut, eikä ole tiedetty suunnitteluohjei-
den soveltuvuudesta suomalaiseen vesi-
johtoverkostoon. Tämän vuoksi HSY:ssä 
teetettiin vuonna 2012 diplomityö, jossa 
HSY:n aluemittauksen suunnitteluperiaat-
teet määriteltiin kirjallisuuden ja olemassa 
olevan järjestelmän analysoinnin perusteel-
la. Aluejakosuunnitelma valmistui vuonna 
2013, ja joitakin mittauspisteitä on jo to-
teutettu uusien suunnitelmien mukaisesti.

Aluemittauksen suunnittelun 
pääperiaatteet
Aluemittauksen suunnittelussa pyritään 
saamaan aikaan mahdollisimman hyvä ku-
lutusseurannan tarkkuus mahdollisimman 
pienillä kustannuksilla ja aiheuttaen mah-
dollisimman vähän haittaa vedenjakelulle. 
Kirjallisuudessa esitetyt tärkeimmät suun-
nitteluperiaatteet ovat virtaamamittarien 
määrän minimointi, suljettujen rajavent-
tiilien määrän minimointi ja läpivirtaaman 

A luemittaus (engl. district metering) 
on vuotavuudenseurantamenetel-
mä, jossa vesijohtoverkosto jaetaan 

virtaamamittarien ja suljettujen venttiili-
en avulla mittausalueisiin, joiden tuleva ja 
lähtevä virtaama mitataan ja kulutusta seu-
rataan. Menetelmä on kehitetty Isossa-Bri-
tanniassa 1980-luvulla ja se on saavuttanut 
suuren suosion ympäri maailmaa - alue-
mittaus on lähes kaikkien Ison-Britanni-
an vesilaitosten lisäksi käytössä esimerkik-
si Lahdessa, Budapestissa ja Manilassa ja 
rakenteilla esimerkiksi Zagrebissa ja Gö-
teborgissa. 

Vuotojen havaitseminen aluemittauk-
sesta perustuu alueellisen minimikulutuk-
sen tarkkailuun. Minimikulutus ajoittuu 
yleensä aamuyölle, jolloin kuluttajien ve-
denkäyttö on erittäin vähäistä ja vuotove-
si muodostaa merkittävän osan verkoston 
vedenkulutuksesta. Minimikulutuksen 
kausivaihtelu on paljon vähäisempää kuin 
kulutushuippujen ja vuorokausikeskiar-
von vaihtelu, ja sen kasvu voi kertoa uu-
den vuodon synnystä. 

Aluemittauksen etuna on, että mittaus-
ten avulla voidaan laskea verkoston alueel-
lisia vuotovesimääriä ja vuototasoja, kun 
muut menetelmät keskittyvät ainoastaan 
vuototapahtumien havaitsemiseen. Alueel-
listen vuototasojen perusteella piilovuoto-
jen etsintä, esimerkiksi ääniloggeritutki-
mus, voidaan suunnata vuotavimmille 
alueille ja näin tehostaa vuodonetsintää. 
Aluemittaukseen voidaan yhdistää myös 
paineenhallintaa, kunhan tämä huomioi-
daan alueita muodostettaessa. 

MIIA HYTTINEN
verkostoinsinööri, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY
E-mail: miia.hyttinen@hsy.fi

Artikkeli perustuu kirjoittajan 
diplomityöhön.

Aluemittaus  
vesijohtoverkoston hallinnassa

Vanhenevissa vesijohtoverkostoissa vuotoveden ja putkirikkojen määrä 
tyypillisesti kasvavat, ja vuotavuuden hallinnasta tulee vesihuoltolaitok-
sille yhä tärkeämpää. Vuotoveden määrän ja putkirikkojen aiheuttamien 
haittojen vähentämisessä keskeistä on tunnistaa ja korjata vesijohtover-
koston piilovuodot. Sopiva jatkuvatoiminen vuotavuudenseurantajär-
jestelmä tuottaa tietoa vuotojen synnystä, nopeuttaa niiden löytymis-
tä ja auttaa suuntaamaan vuodonetsintää sinne, missä tarve on suurin.
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välttäminen. Lisäksi alueen tulee olla sopivan kokoinen ta-
voiteltavan vuototason kannalta. Jos aluemittaukseen halu-
taan yhdistää paineenhallintaa, alue on suunniteltava niin, 
että sen sisäiset korkeuserot ovat pieniä.

Aluejako suunnitellaan ensisijaisesti verkoston rakenteen 
mukaan, jolloin tarvittavien virtaamamittareiden ja suljettu-
jen rajaventtiilien lukumäärä jää mahdollisimman pieneksi. 
Tällöin vaikutukset vedenjakeluun jäävät vähäisiksi ja kus-

tannukset mahdollisimman pieniksi. Aluekohtaisten mitta-
rien määrä vaikuttaa myös kulutusseurannan tarkkuuteen 
– paras tarkkuus saavutetaan yhdellä mittarilla, ja suureksi 
kasvava mittarien määrä lisää seurannan epävarmuutta.

Läpivirtaama-alueella tarkoitetaan mittausaluetta, jonka 
läpi johdetaan vettä muihin verkoston osiin, ja sekä tuleva et-
tä lähtevä virtaama mitataan. Vedenkulutus lasketaan tulevan 
ja lähtevän virtaaman summana. Läpivirtaama-alueilla mitat-

Kuva 1: Mittausalueen läpivirtaamasta riippuva kulutusseurannan suhteellinen virhe

VESIHUOLTO

vesihuoltopäivät  3.– 4.6.2014, fiNlANDiAtAlo helsiNKi
Tehokas vedenkäsittely ei välttämättä tarkoita suuria kustannuksia.  

Vesihuoltopäivillä esittelemme yksinkertaisia, mutta kustannustehokkaita, 
ratkaisuja. Esillä mm. matalaenergiapumppaamo, tehokkaat S-tube-pumput 

ja älykkäät ohjausratkaisut Grundfos Dedicated Control -järjestelmällä.
Nähdään finlandiatalolla!
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tava virtaama on suurempi kuin pelkästään alueelle tulevaa 
vettä mitattaessa, joten myös mittausvirhe on suurempi, sil-
lä virtaamamittauksen virhe on sidoksissa mitattavaan virtaa-
maan, ei alueen vedenkulutukseen. Tätä on havainnollistettu 
kuvassa 1. Läpivirtaaman välttämiseksi siirtolinjat, vesitornit 
ja useimmat suuret päävesijohdot onkin pyrittävä rajaamaan 
mittausalueiden ulkopuolelle. Aluemittausjärjestelmällä on 

Kuva 2: Mittausalueita, joista päävesijohto ja vesitorni on rajattu ulkopuolelle

tarkoitus seurata ainoastaan jakeluverkoston vedenkulutus-
ta, eikä sillä voida suoraan havaita päävesijohtojen tai vesitor-
nien vuotoja. Kuvassa 2 on esimerkki mittausalueesta, jolla 
päävesijohdot ja torni on rajattu alueen ulkopuolelle. 

Vesitornin vaikutuksesta mittausalueen läpivirtaamaan on 
esimerkkinä kuva 3, jossa on esitetty Espoon läpivirtaama-
alueiden läpivirtaamaprosentit vuorokaudenajan mukaan. 
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Mittausalueen koko
Mittausalueen sopivaa kokoa tutkittiin HSY:ssä Espoon alue-
mittauksen tuottaman datan perusteella. Tutkimuksen tavoit-
teena oli selvittää, millä tunnusluvulla alueen kokoa on tarkoi-
tuksenmukaista mitata, jotta alueen koosta voitaisiin päätellä 
havaittavissa olevan vuodon suuruus.

Tutkimuksessa käytettiin Espoon vesijohtoverkoston mit-
tauspisteiden virtaamadataa vuosilta 2011–2012. Käytet-
ty virtaamadata oli kuutiometreinä tunnissa yhden kuution 
tarkkuudella ja puolen tunnin mittausvälillä. Espoossa oli tar-
kastelujakson aikana kaikkiaan 18 keskenään hyvin erikokois-
ta mittausaluetta, jotka kattoivat koko Espoon vesijohtover-
koston. Mittausalueiden perustiedot on esitetty taulukossa 1. 

Mittausalueiden vedenkulutus laskettiin tulevien ja lähte-
vien virtaamien summana, ja vedenkulutusaikasarjoista lasket-
tiin kullekin alueelle jokaisen tarkasteluvuorokauden minimi-
kulutus (puolen tunnin jaksolta). Analyysissa käytettiin tätä 
minimikulutusten muodostamaa aikasarjaa, jossa oli joka vuo-
rokaudelle yksi aluekohtainen arvo. 

Vuodon havaitseminen minimikulutusaikasarjasta on mah-
dollista, jos vuoto on selvästi suurempi kuin minimikulutuk-
sen normaali vaihtelu. Vaihtelua mitattiin minimikulutuksen 
keskihajonnalla. Keskihajonta laskettiin joka päivälle vain edel-
lisiltä 28 vuorokaudelta, jotta mahdollinen kausivaihtelu ei vai-
kuttaisi keskihajontaan kovin voimakkaasti. Lähtökohtana pi-
dettiin sitä, että kaksi kertaa keskihajonnan suuruinen vuoto 
pystytään havaitsemaan. Datan visuaalinen tarkastelu – korjat-
tujen vuotojen ajankohtien ja minimikulutusaikasarjojen sil-
mämääräinen vertailu – tuki tätä olettamusta.

Espoon mittausalueiden minimikulutusten keskimääräis-
tä keskihajontaa verrattiin alueiden tunnuslukuihin ja las-
kettiin keskihajonnan ja kunkin suureen välinen lineaarinen 
regressiomalli ja sen selitysaste. Tarkastelussa käytettiin seu-

Kaikkien kuvassa esitettyjen alueiden läpi täytetään vähin-
tään yhtä vesitornia. Tornillisella mittausalueella läpivirtaa-
man osuus tulevasta vedestä on kaikkein suurin aamuyöllä, 
joten mittaus on epätarkin silloin, kun vuotavuudenseuranta 
vaatisi siltä kaikkein suurinta tarkkuutta.  Läpivirtaama, eten-
kin vesitornin täytön aiheuttama virtaama, tekee kulutusseu-
rannasta erittäin epätarkkaa, eikä vuototasoa voida määrittää 
luotettavasti. Jos mittausalueilla on läpivirtaamaa, mittaus-
alueiden vuototasoja ei myöskään voida vertailla keskenään 
ja käyttää vuodonetsinnän kohdentamiseen. Läpivirtaama-
alueellakin voidaan kuitenkin yleensä havaita suuret vuoto-
tapahtumat.

Mittausalueen koko vaikuttaa mittausalueella havaittavi-
en vuotojen suuruuteen ja vuotoaikaan. Oikeastaan koosta 
puhuttaessa tarkoitetaankin kahta asiaa: verkostopituutta ja 
vedenkulutusta. Mitä pidempi verkosto alueella on, sitä pi-
dempään kuluu vuodon paikallistamiseen, ja mitä pienempi 
on alueen vedenkulutus, sitä pienemmät vuodot pystytään 
havaitsemaan. Kirjallisuudessa aluekoon mittarina käyte-
tään yleisimmin liittymien lukumäärää: keskisuurella mit-
tausalueella on 1 000 – 3 000 liittymää, ja yli 5 000 liitty-
män alueita ei yleensä suositella. Verkostopituuden tulisi olla 
sellainen, että alue pystytään tutkimaan akustisesti yhdessä 
päivässä. Suuremmat mittausalueet voidaan vuodonetsintää 
varten jakaa väliaikaisesti pienemmiksi, jos alueella on usei-
ta syöttöjohtoja.

Aluekoon mittaaminen liittymien lukumäärällä on ongel-
mallista suomalaisessa vesijohtoverkostossa, jossa liittymiä on 
verrattain harvassa ja kiinteistöjen koko vaihtelee huomatta-
vasti myös asuinalueilla. Liittymien lukumääriin perustuvia 
ohjearvoja ei tulekaan käyttää suunnitteluperusteina Suomes-
sa. Jäljempänä esitetään muita, paremmin suomalaisiin olo-
suhteisiin sopivia mittausaluekoon ohjearvoja.

Kuva 3: Läpivirtaaman osuus mittausalueelle tulevasta vedestä vuorokaudenajan mukaan eräillä Espoon mittaus-
alueilla
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raavia tunnuslukuja:
- laskutettu vuosittainen vesimäärä
- vesijohtoverkostoon liittyneiden asukkaiden määrä
- liittymien lukumäärä
- verkostopituus (vain pää- ja jakelujohdot) 

Yksi suurista mittausalueista jouduttiin jättämään mallin 
ulkopuolelle, sillä alueen erityisasiakkaat tekevät minimiku-
lutuksen vaihtelusta poikkeuksellisen suurta. 

Vahvin korrelaatio oli laskutetun veden määrän ja mini-
mikulutuksen keskihajonnan välillä: selitysasteeksi saatiin 
0,99. Asukaslukumallin selitysaste oli rajoituksilla 0,96 eli 
lähes yhtä hyvä. Liittymien lukumäärään ja verkostopituu-
teen perustuvien mallien selitysaste oli jonkin verran edelli-
siä heikompi. Tämän perusteella pääteltiin, että alueen ko-
koa on parasta mitata joko vedenkulutuksen tai asukasluvun 
perusteella. Malli toimi parhaiten alueilla, joilla kotitalouk-
sien osuus vedenkäytöstä on suuri.

Pienimmän mittausalueella havaittavan vuodon suuruus-
luokka voidaan siis karkeasti arvioida seuraavilla kaavoilla: 
VH=0,6×n/1000, missä VH on pienimmän luotettavasti ha-
vaittavan vuodon suuruus (m3/h) ja n alueen vesijohtoverkos-
toon liittyneiden asukkaiden määrä, tai
VH=9,5×M, missä M on laskutetun veden määrä (milj. 
m3/v). 

Esimerkiksi mittausalueella, jonka asukasluku on 10 000 
asukasta, pystytään havaitsemaan noin 0,6×10000/1000=6 
(m3/h), suuruisen vuodon syntyminen. Vastaavasti mitta-
usalueella, jonka vuosittainen laskutettu vedenkulutus on  
2 000 000 m3, voidaan havaita noin 9,5×2=19 (m3/h) suu-
ruiset vuodot.

Espoossa oli tutkimuksen aikana 18 hyvin erikokoista 
mittausaluetta. Nykyisistä mittausalueista pienimmät, alle 

10 000 asukkaan alueet, ovat pienpainepiirejä, joissa on yk-
si tai kaksi syöttöä eikä lainkaan läpivirtaamaa. Useimmilla 
pienalueilla vedenkulutuksesta suurimman osan muodostaa 
asutus, ja tällaiset alueet yleensä toimivatkin hyvin. Espoon 
suurten mittausalueiden kautta täytetään vesitorneja, joten 
läpivirtaamat ovat merkittäviä varsinkin yöaikaan. Kaikilla 
näillä alueilla ei olekaan saatu arvioitua vuototasoa uskot-
tavasti. Joillakin alueilla, etenkin Otaniemen eteläisellä alu-
eella, poikkeukselliset vedenkäyttäjät, muiden muassa tut-
kimuslaboratoriot, häiritsevät minimikulutuksen tulkintaa 
niin, ettei aluetta nykyisellään pystytä lainkaan käyttämään 
vuotojen havaitsemiseen. Tällaisilla alueilla reaaliaikaisesta 
kulutusmittauksesta voisi olla hyötyä.

Alueella, jonka asukasluku ja verkostopituus ovat sopi-
vat, havaitaan riittävän pienet vuodot ja pystytään paikallis-
tamaan ne riittävän nopeasti. Siihen, mikä on riittävän pieni 
vuoto, ja mikä on riittävän nopea paikallistamisaika, ei voi-
da antaa yleistä ohjetta. Vesilaitoksen on itse määritettävä ta-
voittelemansa kestävä vuototaso, johon pyritään, ja suunni-
teltava järjestelmänsä sen mukaan.

HSY:n mittausaluejako
HSY:ssä mittausalueen koko on päätetty määritellä asukaslu-
vun ja verkostopituuden perusteella. Asukasluvun tulee mie-
luiten olla enintään 10 000, mutta jopa 25 000 asukkaan 
alueet voidaan hyväksyä, jos verkoston rakenteen kannalta 
pienemmät alueet eivät ole järkeviä. Tavoitteena on myös, et-
tä mittausalueen verkostopituus olisi enintään 20 km. Alu-
eet on kuitenkin suunniteltu pääasiallisesti verkoston raken-
teen mukaan – vain harvoilla alueilla rajoja on merkittävästi 
muutettu aluekoon perusteella.

Mittausalue Asukasluku (as) Verkostopituus (km) Liittymien lkm Laskutettu Asutuksen
    vedenkäyttö (1 000 m3/a)  vedenkäyttö (%)

Espoonlahti etelä 68 590 271 6 970 4 859 67 %

Kauniaisten painepiiri 59 610 266 7 040 3 297 80 %

Espoonlahti pohjoinen 29 590 88 2 220 1 089 85 %

Haukilahden painepiiri 28 660 64 1 410 1 857 77 %

Otaniemi pohjoinen 22 320 115 2 060 1 353 82 %

Otaniemi etelä 20 570 67 1 380 1 676 56 %

Karakallio 6 750 11 230 351 95 %

Suvela 6 090 5,5 150 342 98 %

Juvanmalmi 4 460 53 1 130 285 55 %

Valkonauhantie 3 840 27 470 205 67 %

Kivenlahti 2 520 2,1 30 154 96 %

Kuitinmäki 1 710 1,1 20 108 97 %

Veini 1 650 6,7 340 75 96 %

Kalajärvi 1 430 5,9 200 62 95 %

Viherlaakso 1 420 3,6 90 83 83 %

Kokinkylä 1 390 0,8 20 83 99 %

Brobackaå 310 10 40 21 2 %

Veikkauskylä 250 3,2 100 6 84 %

Koko Espoo 261 100 1 000 23 900 15 904 74 %

Taulukko 1: Espoon mittausalueet
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HSY:n vesijohtoverkosto on pääosin rakennettu kolmen 
erillisen vesilaitoksen aikana, ja verkoston rakenne on eri kau-
punkien alueilla omaleimainen. Helsingin ja Espoon alueil-
la pää- ja jakeluverkot ovat selvästi erillisiä, ja päävesijohdot 
on pystytty enimmäkseen erottamaan mittausaluejaon ulko-
puolelle. Espoossa vesijohtoverkostossa muodostuu kaupun-
kirakenteesta johtuen päävesijohtoverkon ympärille pieniä ja-
keluverkkoalueita, mikä on johtanut paikoin hyvin pieniin 
mittausalueisiin. Helsingissä suunnittelua on hankaloitta-
nut verkoston kiertoyhteyksien suuri määrä etenkin kan-
takaupungin tiuhan ruutukaavamaisen verkoston alueella. 
Vantaalla taas päävesijohtoja ei ole enimmäkseen pystytty 
erottamaan mittausalueista, sillä jakelujohdot on yhdistetty 
suoraan päävesijohtoihin, eikä laajaa erillistä jakelujärjestel-
mää ole kaikilla alueilla. Erilaisten verkostojen vuoksi myös 
muodostuvat mittausalueet ovat erityyppisiä, ja tämä on jat-
kossa huomattava myös alueiden tulkinnassa. Verkoston lat-
vaosiin on kuitenkin kaikissa kaupungeissa pystytty muodos-
tamaan ohjeiden mukaisia mittausalueita.

HSY:n vedenjakelujärjestelmä on suomalaisittain erittäin 
suuri, ja siksi myös rakennettava järjestelmä on laaja: mitta-
usalueita on suunniteltu noin 130 kpl, virtaamamittareita 
noin 360 ja suljettuja rajaventtiileitä noin 220 kpl. Pienessä 
järjestelmässä jo pelkästään vedenottamolta lähtevän veden 
mittauksella ja mahdollisesti muutamalla verkostomittauk-
sella voitaisiin saada aikaan hyviä tuloksia.  
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jen reunoilla kylien asukastiheys on nous-
sut vastaamaan väljää taajamarakennetta. 

Vuonna 2011 asemakaava-alueiden ul-
kopuolella asui noin 1,16 miljoonaa ihmis-
tä. Hajarakentamisen seurauksena asema-
kaava-alueiden ulkopuolelle on erityisesti 
kaupunkiseutujen ympärillä syntynyt taa-
jama-alueita, joita luonnehtii alhainen ra-
kennustiheys. Alhaisen tiheyden taajama-
alueilla asuu koko maassa noin 360 000 
asukasta.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa erityi-
sen voimakkaasti maaseutuun, koska har-
vaan asuttujen alueiden väestö ei ole uu-
siutunut muuttoliikkeen kautta. Väestön 
edelleen ikääntyessä ei ole odotettavissa, 
että haja-asutusalueen vakituisen asutuk-
sen väheneminen tulisi lähiaikoina pysäh-
tymään. Kaupunkiseutujen vaikutuspiirin 
ulkopuolella viemäröintitarpeen selvittä-
misessä tulisi suhtautua erityisen vakavas-
ti väestökehityksen näkymiin, joiden pe-
rusteella verkoston liittyjämäärät laskevat 
monilla alueilla merkittävästi. Keskitetty-
jen vesihuoltoratkaisujen toteuttaminen 
on monin tavoin ongelmallista sekä ikään-
tyvän maaseudun hajanaisissa kylissä että 
kaupunkiseutujen kehysalueiden alhaisen 
rakennustiheyden taajamarakenteessa.

Viemäröinti osana 
yhdyskuntasuunnittelua
Arviolta noin 85 prosenttia suomalaisista 
on viemäriverkostojen piirissä, joten ver-

Yhdyskuntien infrastruktuuri-inves-
toinnit ovat pitkäikäisiä ja vaikut-
tavat siten merkittävästi alueiden 

kehitykseen. Tiiviissä taajamarakentees-
sa kunnallistekniikka rakennetaan ver-
kostona ja rakentamista ohjataan kaavoi-
tuksella. Haja-asutusalueella tilanne ei 
ole samalla tavalla selvä vaan aluekohtai-
sesti vaihtelevat tekijät vaikuttavat siihen 
millainen ratkaisu on sopivin. Lähtökoh-
taisesti tiiviin asuinalueen vesihuoltover-
kosto voidaan rakentaa ja ylläpitää huo-
mattavasti kustannustehokkaammin kuin 
hajautuneen asuinrakenteen.

Kaupungistuminen ja väestön 
ikääntyminen haaste
Väestönkasvu kohdistuu suurille kaupun-
kiseuduille ja niiden reunoille. Syrjäiset 
haja-asutusalueet ovat tyhjenemässä ja 
samalla väestö ikääntyy erityisesti muut-
totappioalueilla. Etenkin Itä- ja Pohjois-
Suomi ovat jo pitkään menettäneet väes-
töään Etelä-Suomeen. Vakituinen asutus 
haja-asutusalueella on vähentynyt Suo-
messa vuosina 1980–2011 yhteensä 394 
000 asukkaalla. Samaan aikaan taajamis-
sa asuvien osuus on kasvanut 1 022 000 
asukkaalla. Kehityksen seurauksena etääl-
lä kaupungeista sijaitseville haja-asutus-
alueille jää aiempaa vähemmän vakituista 
asutusta ja yhä enemmän pienempiä, ha-
janaisempia kyliä.

Vastaavasti kasvavien kaupunkiseutu-
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tutkija, Suomen ympäristökeskus/ 
pohjavedet ja vesihuolto 
E-mail: sanna.vienonen@ymparisto.fi 

Kirjoittaja on kehittänyt HAKEVE-
työkalua sekä tarkastellut vesihuollon ja 
maankäytön yhteensovittamista haja-
asutusalueella.

VILLE HELMINEN
ryhmäpäällikkö, Suomen 
ympäristökeskus/ alue- ja 
yhdyskuntarakenne 
E-mail: ville.helminen@ymparisto.fi 

Kirjoittaja on kehittänyt HAKEVE-
työkalua sekä tarkastellut 
yhdyskuntarakennetta ja väestökehitystä 
haja-asutusalueella

Viemäriverkoston 
laajentamisalueiden suunnittelun 
haasteet ja työkalut

Mahdollista viemärin laajentamista haja-asutusalueille tulisi arvioida kriit-
tisesti. Suomen ympäristökeskuksessa toteutetussa HAKEVE-hankkeessa 
kehitettiin menetelmiä haja-asutusalueen vesihuoltoratkaisujen arvioin-
tiin. Paikkatietoon perustuva työkalu tarjoaa menetelmän viemäröitävien 
alueiden priorisointiin muun muassa väestökehityksen, rakennustiheyden 
ja rakennuskustannusten perusteella.
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kostokilometrejä on merkittävän paljon suh-
teessa maamme harvaan rakennuskantaan. 
Haja-asutusalueen taloudet käsittelevät jäte-
vetensä pääsääntöisesti kiinteistökohtaises-
ti, sillä harvaan asutuilla alueilla on yleensä 
hyvät edellytykset toteuttaa ympäristön- ja 
terveydensuojelulliset vaatimukset täyttä-
vä, kiinteistökohtainen jätevesien käsittely 
kohtuullisin kustannuksin. Viemäröinnille 
on kuitenkin painetta monin paikoin haja-
asutusalueella. Kunnan vesihuollon kehittä-
missuunnitelmassa osoitetaan tyypillisesti ne 
alueet, jotka on tarkoituksenmukaista saat-
taa viemäröinnin piiriin lähitulevaisuudessa.

Tuoreessa maankäyttö- ja rakennuslain 
toimivuuden arvioinnissa (2014) todetaan, 
että kaupunkiseutujen kehysalueella ja kau-
pungin läheisellä maaseudulla tarvitaan ra-
kentamisen tiukempaa ohjausta. Tämän pe-
rusteella myös vesihuoltoratkaisujen tulisi 
perustua kaavaprosessin vaatimiin selvityk-
siin, osallistumisprosesseihin, maanomista-
jien yhdenmukaisen kohtelun periaatteisiin 
sekä kokonaisvaltaisen näkemyksen huomi-
oon ottamiseen.

Asemakaava-alueiden ulkopuolista raken-
nuspainetta voidaan hallita maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL 16§) mukaisella suun-
nittelutarvealueella. Eri toimintojen yhteen-
sovittamisessa ja alueiden käytön kehittä-
misessä yleiskaavoitus on kuntien keskeisin 
työkalu. Esimerkiksi ennen vesihuoltolaitok-
sen toiminta-alueen määrittelyä viemäröin-
nin tarvealueet tulisi ratkaista osana yleis-
kaavaprosessia, jotta viemäriverkoston kautta 
syntyvä lisärakentaminen ei estä kaupunki-
seudun tulevia kasvusuuntia ja vaikeuta tu-
levaa asemakaavoitusta.

Kaupunkiseutujen kehysalueiden ulko-
puolella uudet viemäröintihankkeet voivat 
olla perusteltuja sellaisille alueille, joissa tar-
ve on väestömäärän, rakennustiheyden, ym-
päristön- tai terveydensuojelullisin perustein suuri ja hank-
keiden toteutus kustannustehokasta. Näissäkin tapauksissa 
verkoston suunnittelu tulisi voida kytkeä yleiskaavaproses-
siin tai MRL 44§ mukaiseen kyläyleiskaavaan, jonka yhtey-
dessä voidaan arvioida viemäröinnin tarve.

Ovatko kunnat valmiina?
Päätökset viemäröinnin laajentamisesta vaikuttavat vesihuol-
lon ja maankäytön ratkaisuihin koko kunnan alueella ja niil-
lä on kauaskantoisia vaikutuksia kunnalle, vesihuoltolaitok-
selle sekä kiinteistönomistajille. Kuntalaisten on hyvä tietää 
mahdollisimman pian, rakennetaanko alueelle lähitulevai-
suudessa viemäriä ja voiko kiinteistö liittyä siihen vai ei, jotta 
mahdolliset tarvittavat investoinnit kiinteistökohtaisiin jäte-
vedenkäsittelyjärjestelmiin ehditään tehdä ennen ns. hajajä-

tevesiasetuksen siirtymäkauden loppumista 15.3.2016.
Siirtymäkauden päättyminen luo painetta vesihuoltorat-

kaisujen valinnalle ja johtaa siihen, että monilla alueilla tule-
va kehityspolku lyödään lukkoon seuraavien kahden vuoden 
aikana. Mikäli verkostoa ei rakenneta, alueilla investoidaan 
kiinteistökohtaisiin järjestelmiin, jonka jälkeen alueen kehit-
täminen lukkiutuu tälle uralle. Toisesta näkökulmasta verkos-
tojen kiivas rakentaminen ennen hajajätevesiasetuksen siirty-
mäkauden loppua saattaa johtaa epäedullisiin investointeihin 
ja sitoutumiseen kalliiseen infrastruktuuriin alueilla, joissa 
kevyempi ja halvempi ratkaisu olisi riittävä. Kolmas asetelma 

Haja-asutusalueen väestökehitys 
2009-2030 TRENDIURA

Keskimääräinen vuosimuutos
-3,9% - -1%
-0,9% - -0,5%
-0,4% - 0%
0,1% - 0,5%
0,6% - 1%
1,1% - 1,8%
Taajamat 2009

©YRK/SYKE
©Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/10 

0 6030 Kilometriä

Haja-asutusalueen väestön suhteellinen muutos kuntien si-
sällä vuosina 2009-2030 verrattuna trendiuraan. Väestöen-
nuste perustuu Tilastokeskuksen väestötietoihin.
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liittyy kaupunkiseutujen kehysalueiden kaavoittamattomien 
alueiden hajarakentamiseen. Vaarana on, että siirtymäkauden 
päättymisen luoma verkostojen rakentamispaine johtaa sii-
hen, että näiden suunnittelutarvealueiden tilannetta ei ehdi-
tä arvioimaan maankäytön kokonaisuutena vaan ainoastaan 
vesihuollon näkökulmasta.

Työkalu viemäröitävien alueiden arviointiin
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhdyskuntarakenteen 
seurantatietojen avulla on tunnistettu eritasoisia asutusti-
hentymiä haja-asutusalueilta (Helminen & Ristimäki 2008). 
Näiden alueluokitusten avulla voidaan tarkastella haja-asu-
tuksen kehitystä ja tunnistaa erilaisia kylärakenteita. SYKEn 
HAKEVE-hankkeessa (2010-2012) haja-asutusalueiden tu-
levaa väestökehitystä tarkasteltiin kytkemällä seurantatiedois-
ta havaittu alueellinen kehitys väestöennusteeseen. Tarkastelu 
näytti haja-asutusalueiden väestökehityksen eriytymisen jat-
kuvan ja osoitti tarpeen erilaisille ratkaisumalleihin erityyp-
pisillä alueilla.

Hankkeessa kehitetyllä HAKEVE-työkalulla voidaan tun-
nistaa paikkatietojen avulla rakennustihentymät, joissa vie-
märöinti on asutusrakenteen perusteella kiinteistökohtaista 
järjestelmää edullisempi ratkaisu.  Menetelmä perustuu kun-
nan asutusrakenteen, rakennustiheyden, viemäriverkoston 
laajuuden, väestökehityksen sekä vesihuollon ja maankäy-
tön suunnitelmien samanaikaiseen tarkasteluun. Työkalun 
käyttö edellyttää, että verkostotiedot on saatavissa paikka-
tietomuodossa.

Paikkatietopohjaista laskentatyökalua voidaan käyttää 
osana maankäytön suunnittelua, kun kartoitetaan ja ver-
taillaan yhteiselle vesihuollolle soveltuvia alueita. Tuloksena 
saadaan erilaisia karttatarkasteluita valituilta alueilta niiden 
rakennustiheyteen, maaperän kaivettavuuteen sekä viemäri-
verkoston pituuteen ja rakennuskustannuksiin pohjautuen. 
Tarkastelulla voidaan myös tunnistaa alueita, joilla viemä-
röinti on perustelua ympäristön- tai terveydensuojelullisten 
tekijöiden vuoksi. Vesihuollon kehittämisessä oleellisinta on 
laadukkaan ja riittävän talousveden saanti sekä mahdollisuus 
jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn kullekin kiinteistölle 
parhaiten sopivalla menetelmällä.

HAKEVE-hankkeen tulosten perusteella yhteinen vie-
märiverkosto muodostuu kiinteistökohtaista järjestelmää 
edullisemmaksi, kun kyläalueen rakennustiheys on yli 20-
30 rakennusta neliökilometrillä ja verkoston kaivaminen on 
helppoa eli maaperä on pääosin savea tai hiekkaa. Tämä tar-
koittaa, että verkostoon liitettävien rakennusten etäisyyden 
tulisi olla keskimäärin alle 225 metriä. Vaikeasti kaivettavilla 
kallioisilla alueilla vaaditaan yli 40-60 rakennusta neliökilo-
metrillä, jotta viemäriverkosto tulisi kiinteistökohtaisia jär-
jestelmiä edullisemmaksi. Tällöin rakennusten välisen etäi-
syyden tulisi olla enintään 160 metriä.

HAKEVE-työkalua kehitettiin edelleen paikkatietomal-
liksi soveltamalla sitä Porvoon viemäröitävien alueiden tar-
kastelussa talvella 2013-2014. Porvoosta saatiin arvokasta 
palautetta työkalun toimivuudesta. Tarkasteltavat alueet va-
littiin vesihuollon kehittämissuunnitelman, kunnan maan-
käytön kehittämissuunnitelmien sekä vesihuoltolaitoksen ja 

kunnan viranomaisten asiantuntemuksen pohjalta. Yhteen-
sä 12 tarkastellusta alueesta kolme todettiin tulosten mukaan 
kriittisimmiksi alueiksi väestökehityksen tai rakennustihey-
den ja pohjavesialueen sijainnin perusteella. Keskimääräisek-
si rakennuskohtaiseksi kustannukseksi viemärille saatiin 10 
000 euroa kustannusten vaihdellessa noin 6 000 eurosta 25 
000 euroon riippuen tarkasteltavan alueen ominaisuuksista. 
Tämä vastaa valtakunnallisessa viemäröintiohjelmassa esitet-
tyjen hankkeiden keskimääräistä kustannustasoa.

Paikkatietopohjaisen  
kustannuslaskentatyökalun edut
Kuntien nykyinen taloustilanne rajoittaa mahdollisuuksia in-
vestoida laajenevaan infrastruktuuriin. Tämä vaikuttaa väis-
tämättä haja-asutusalueiden viemäröintiratkaisuihin. Paikka-
tietoanalyysin avulla eri hallinnonalojen ja toimijoiden tiedot 
pystytään yhdistämään ja viemäröintitarve voidaan perustel-
la selkeästi kartalla. Laskennalliset analyysit mahdollistavat 
alueiden puolueettoman vertailun useiden eri tekijöiden pe-
rusteella. Analyysit tukevat suunnittelua ja päätöksentekoa 
tekemällä kustannuksista vertailukelpoisia. Alueiden tarkas-
teleminen yhdellä työkalulla helpottaa myös vuoropuhelua 
vesihuoltolaitoksen sekä kunnan maankäytön, ympäristön- 
ja terveydensuojelun viranomaisten kesken, mikä on eräs ve-
sihuollon ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisen 
ydinkysymyksistä.

HAKEVE-hanke:
Suomen ympäristökeskus: www.syke.fi/hankkeet > Haja-asu-
tusalueen kestävä vesihuolto ja arvio toimintaedellytyksistä 
vuoteen 2030 
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keen, jossa Ruotsin suurimmille kaupun-
geille tarjottiin mahdollisuutta harjoitel-
la juomaveden toimituksen järjestämistä 
häiriötilanteissa. Harjoituksiin kutsuttiin 
kaikki tahot, jotka olisivat mukana myös 
todellisessa häiriötilanteessa.  

Kuudentoista harjoituksen perusteel-
la syntyneistä johtopäätöksistä tärkein on 
se, että juomaveden toimittaminen on häi-
riötilanteessa vaikea haaste jokaiselle kau-
pungille. Yhteisen tilannekuvan muodosta-
miseen ei ole osaamista eikä yhteensopivaa 
tekniikkaa.  Lisätyötä vaaditaan yhteistyön 
kehittämiseksi sekä tehtävien ja vastuiden 
selkeyttämiseksi. 

Harjoituskonsepti on ollut hyvin me-
nestyksekäs ja tuki harjoitusten järjestä-
miseen otettiin mielellään vastaan. Monet 
osallistujat totesivat harjoituksen avanneen 
silmät vesihuollon häiriöiden moninaisille 
vaikutuksille yhteiskunnan toiminnoissa. 
Vesihuoltolaitosten asiakkaat huomasivat, 
että heillä on oltava suunnitelma juomave-
den toimitusvajauksen varalta ja heidän on 
kehitettävä vaihtoehtoisia järjestelyjä, joil-
la selvitä juomaveden puutetta aiheutta-
vista häiriötilanteista. Yksi yllättävimmistä 
oivalluksista harjoitusten yhteydessä oli se, 
että olemassa olevia, häiriötilanteiden hal-
lintaa varten tarkoitettuja teknisiä järjestel-
miä osasi käyttää vain muutama henkilö. 
Toinen huomio oli se, että monet kunnat 
käyttävät Internetiä ensisijaisena tiedotus-

Haasteena juomaveden toimittaminen 
suurkaupungeille häiriötilanteessa  
– Ruotsissa lähestymistapana 
kansallinen strategia

Ruotsissa koettiin 2000-luvun alku-
puolella monta isoa tulvaa, joiden 
vaikutukset ulottuivat laajoille alu-

eille ja jotka kestivät päiviä tai viikkoja. 
Näistä tapahtumista opittiin, että häiriö-
tilanteen vesihuolto on vaikea tehtävä jopa 
hyvin varautuneille kunnille. Tulvien seu-
rauksena jouduttiin samanaikaisesti hoita-
maan useaa vesihuollon häiriötilannetta. 
Tilanteiden hoito vaati paljon työtä ja kil-
pailu resursseista tulva-alueilla oli kovaa. 
Tämä sai Ruotsin kansallisen elintarvike-
viraston Livsmedelsverketin perustamaan 
vuonna 2004 maanlaajuisen tukiryhmän, 
kansallisen vesikatastrofiryhmän, jota kut-
sutaan lyhenteellä VAKA. Ryhmässä on 
mukana vesihuoltolaitosten, ympäristövi-
ranomaisten ja pelastustoimen edustajia.

Harjoituksista eväitä 
suurkaupunkien juomaveden 
toimituksen varmistamiseen 
häiriötilanteessa 
VAKA toteutti vuonna 2010 ison harjoi-
tuksen Göteborgin kaupungin vesilaitok-
sen kanssa. Harjoituksella haluttiin sel-
vittää todellista tilannetta mukaillen ja 
käytännössä, onko vesihuollon häiriöti-
lanteessa mahdollista toimittaa vettä useil-
le sadoille tuhansille ihmisille. Harjoituk-
sen havaintojen avulla Livsmedelsverket 
aloitti yhteistyössä VAKAn kanssa hank-

CHRISTINA NORDENSTEN
Ruotsin elintarvikevirasto 
Livsmedelsverket
E-mail: christina.nordensten@slv.se

Ruotsissa on kansallisissa selvityksissä 1990- ja 2000-luvuilla todettu, että 
juomaveden toimittaminen suurkaupungeille häiriötilanteessa on nykyi-
sillä suunnitelmilla ja resursseilla haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Selvi-
tysten mukaan juomaveden toimittaminen häiriötilanteessa usean sadan 
tuhannen asukkaan suurkaupungille ei ole mahdollista, eivätkä monet toi-
mijat ole varautuneet veden toimituksen häiriöihin. 
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kanavana asukkaille. Oman verkkosivun valitseminen va-
kioratkaisuksi saattaa johtaa siihen, että yhteiskunnan hei-
koimpia ryhmiä ei saavuteta häiriötilanteessa. 

Harjoitusten johtopäätösten perusteella on vielä paljon 
työtä tehtävänä, jotta kaikki sidosryhmät saadaan paremmin 
tietoisiksi vaikeuksista, joita eri osapuolet kohtaavat juoma-
veden toimituksen häiriintyessä. Häiriötilannesuunnittelussa 
kunta ja alue on nähtävä yhtenäisenä kokonaisuutena.

Lyhytkestoisten juomaveden toimitushäiriöiden 
kansallinen strategia

Livsmedelsverketillä on uutena tehtävänä koordinoida maan 
juomavesihuoltoa koskevan kriisitilannesuunnitelman ja va-
rautumissuunnitelman laatimistyötä. Suurissa kaupungeis-
sa toteutetuissa harjoituksissa vuodesta 2012 lähtien saadut 
kokemukset ovat olleet tässä työssä arvokkaita. Juomavesi-
huollon kriisinhallintaa varten perustettu työryhmä on laa-
tinut kansallisen strategian juomavesihuollosta lyhyiden 
kriisien aikana. Strategiassa tarjotaan ehdotuksia siitä miten 
häiriötilanteiden juomaveden toimituksen varmuus saadaan 
riittävälle tasolle. Ehdotuksia ei ole tarkoitettu ainoastaan 
viranomaisille, vaan yhtä lailla avuksi ja inspiraatioksi alue-
hallinnolle, kunnille ja yksityisille toimijoille. 

Kansallisessa strategiassa on esitetty seuraavat havaittuihin 
tarpeisiin perustuvat toimenpiteet suurten kaupunkien häi- 
riötilanteiden juomavesihuollon varmistamiseksi:

1. veden toimittamisen varautumisen kehittäminen 
2. veden toimittamisen riskienhallinnan ja 
 jatkuvuudenhallinnan kehittäminen
3. alueellisen yhteistyön kehittäminen toimintavarmuuden
 vahvistamiseksi
4. käytössä olevien ja mahdollisten raakavesilähteiden 
 suojelun kehittäminen kansallisesti ja alueellisesti
5. veden käyttäjien vesihuollon häiriöiden hallinnan 
 vahvistaminen
6. päättäjien tietoisuuden lisääminen vesihuollosta ja 
 alan viestintäosaamisen vahvistaminen

Ruotsin kansallisen juomavesiverkoston ohjausryhmä on 
sitoutunut strategiaan kaikilla tasoilla. Juomavesihuollon 
kriisinhallintaryhmä on työstänyt strategian ehdotuksia, ja 
ryhmällä on valmiina kymmenen hanketta seuraavalle kuu-
sivuotisjaksolle. Artikkelin kirjoittajat toteavatkin, että suh-
taudumme tulevaisuuteen luottavaisesti ja olemme kiitollisia 
loistavasta, rajat ylittävästä yhteistoiminnasta ja yhteistyöstä 
strategian laatimisen ja edessä olevan työn aikana. 

Artikkeli on lyhennelmä Pohjoismaisen juomavesikonferens-
sin esityksestä.

Kansallinen vesikatastrofiryhmä VAKA

VAKAn tavoitteena on tarjota ammattimaista, asiantuntijuuteen perustuvaa 
tukea kriisitilanteissa asiantuntijaverkoston ja ”Hätävesipaketin” avulla. VAKA 
ei toimi hätäkeskuksena eikä päätä asioista kunnan puolesta. 

VAKAan voivat olla yhteydessä vesihuoltolaitokset tai keskeiset viranomaiset 
kaikkina kellonaikoina joka päivä. 

Tällä hetkellä VAKA koostuu 22 jäsenestä. Ryhmään kuuluu kokeneita 
erikoisalojen asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus kaikilta juomaveteen 
ja kriisinhallintaan liittyviltä osa-alueilta.  Jäsenverkosto kattaa koko maan. 
Oman pätevyytensä lisäksi ryhmällä on laaja yhteys- ja asiantuntijaverkosto.

Vuodesta 2004 VAKA on ollut osallisena sekä pienissä että isommissa 
kriisitilanteissa. Useimmissa tilanteissa apua on annettu etäältä, ja se on 
ollut asiantuntijaneuvontaa tai asiantuntijaverkoston tarjoamaa apua 
puhelimitse. Joissakin tapauksissa apua on annettu kriisipaikalla.

Hallitsemme vesihuollon 
koko elinkaaren. 

FCG Suunnittelu ja tekniikka  •  www.fcg.fi
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O slon vedenhankinta perustuu kau-
pungin pohjois- ja itäpuolella si-
jaitsevien järvien hyödyntämiseen. 

Kaupungin vedenkäsittely tehdään kuvan 1 
LARS J. HEM 
Oslon kaupunki, vesi- ja 
viemäröintiyksikkö / Norjan ympäristö- 
ja biotieteellinen yliopisto
E-mail: lars.hem@vav.oslo.kommune.no

Riskienarviointi  
ja sen vaikutus tulevaisuuden 
vesihuoltoon Oslossa

mukaisesti kahdella pääasiallisella veden-
puhdistuslaitoksella ja kahdella varalaitok-
sella. Osetin vesilaitos toimittaa 90 pro-
senttia ja Skullerudin laitos 10 prosenttia 

Oslon kaupungin vesi- ja viemäröintiyksikkö toteutti kaupungin veden-
hankinnan riskienarvioinnin vuosina 2009-2011. Riskienarviointi paljasti 
joitakin uusia näkökulmia vedenhankinnan varmistamiseen ja pakotti ve-
si- ja viemäröintiyksikön suunnittelemaan vesihuollon turvaamista koko-
naisuutena. Suunnittelun perusteena on ollut vesihuollon haavoittuvuu-
den vähentäminen rinnakkaisia järjestelmiä lisäämällä.   

Kuva 1. Raakavesilähteet ja ve-
denpuhdistuslaitokset Oslossa
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vedentarpeesta. Langlian ja Alunsjøenn varalaitoksilla on ai-
noastaan yksinkertainen käsittely, joten ne toimivat vain va-
ralaitoksina.  Kaikki raakavesilähteet sijaitsevat metsäalueilla, 
jotka ovat Oslon asukkaiden suosimia virkistysalueita. Mari-
dalsvannet-järven valuma-alueella on jonkin verran asutusta, 
ja lisäksi järven rannan tuntumassa on sekä teitä että rautatie. 
Oslon vesi- ja viemäröintiyksikkö toimittaa vajaan 100 mil-
joonan kuution vuosituotannosta kolme miljoonaa kuutio-
metriä vettä Skin kuntaan.

Kaikkiaan raakavesivarantoina käytetään 43 pientä ja kes-
kisuurta järveä, joihin on rakennettu 2–25 metriä korkeita 
patoja vedenpinnan korkeuden säätelemiseksi. Kun kaikki 
järvet ovat täynnä patoamisrajaan asti, vesimäärä riittää tur-
vaamaan Oslon kaupungin vedentarpeen yli vuoden ajan.

Katsaus vedentarpeen historiaan
Oslon vedentarve kasvoi vuosisadan alusta 1960-luvulle hy-
gieniaolojen parantuessa ja väestön kasvaessa. Suurimmillaan 
vedentuotanto oli vuonna 1966. Tuolloin Oslossa otettiin 
käyttöön vuodonetsintä.

Vedentarpeen kehitys antoi aihetta huolestua laitoksen ky-
vystä huolehtia Oslon tulevasta vedentarpeesta olemassa ole-
vien lähteiden avulla kuivina vuosina. Vaihtoehtoisia lähteitä 
arvioitiin ja parhaaksi ratkaisuksi katsottiin veden pumppaa-
minen Holsfjorden-järvestä, jonka kapasiteetti riittää turvaa-
maan vedentarpeen. Tästä tehtiin esitutkimus kustannusar-

vioineen, mutta 1970-luvulla päädyttiin lopulta siihen, ettei 
Holsfjordenin hanketta toteuteta

Vuosina 1976 ja 1996 koettiin kriittisen alhaiset tasot raa-
kavesivarannoissa. Syynä olivat yli vuoden jatkuneet alhaiset 
sademäärät. Mahdollisuus pumpata vettä Holsfjorden-järves-
tä arvioitiin uudestaan, mutta investointia lykättiin suurten 
kustannusten takia, eikä ratkaisun vaatimia rakenteita vielä-
kään ole toteutettu. 

Tehostettu vuodonetsintä yhdessä vedentarpeen pienene-
misen kanssa 1990-luvun loppupuolella vähensi vuotuista 
vedentuotantoa 20 miljoonalla kuutiometrillä ennen vuotta 
2000. Sen jälkeen väestö on kasvanut 20 prosenttia, kun taas 
vuotuinen vedentuotanto on pysynyt lähes ennallaan. Veden-
tarpeen kehitystä kuvastaa myös se, että vuonna 1972 raken-
netun vesilaitoksen suunnitelman mukainen kapasiteetti oli 
kaksitoista kuutiometriä sekunnissa, lähes kolme kertaa suu-
rempi kuin uuden, vuonna 2009 valmistuneen Osetin lai-
toksen kapasiteetti. 

Tähän mennessä täydentäviä raakavesilähteitä on haettu 
lähinnä kuivien kausien yhteydessä, jolloin veden niukkuus 
on ollut todellinen uhka. Oslon vedentuotannon kehitys esi-
tetään kuvassa 2.

Vesihuollon ja viemäröinnin riskienarviointi
Vuodesta 2000 alkaen Oslon keskushallinto suositteli voi-
makkaasti riskienhallinnan käyttöä työvälineenä. Vuosi-
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VESIHUOLTO

en 2009 ja 2011 välillä kaikista vesi- ja viemäröintitoimin-
noista tehtiin riskienarviointi. Tarkastelunäkökulmina olivat 
terveysvaikutukset, ympäristövaikutukset, talous ja maine. 
Vesihuollon havaittiin olevan haavoittuva, koska se on riip-
puvainen yhdestä raakavesilähteestä ja yhdestä puhdistuslai-
toksesta. Lisäksi suurin osa vedenjakeluverkostosta on vailla 
rinnakkaisia järjestelmiä.

Suuriksi riskitekijöiksi tunnistettiin seuraavat seikat:
● Lähde 

Kapasiteetti. Nykyisellä vedentuotannolla senkaltaiset
 kuivat jaksot, joita koettiin 1920- ja 1940-luvulla kah-
 den peräkkäisen vähäsateisen vuoden takia, olisivat ai-
 heuttaneet vedenpuutteen. Vaikka ilmastonmuutoksen 
 odotetaan aiheuttavan vain pieniä muutoksia Oslon
 keskimääräisiin sademääriin, on todennäköistä, että ää-
 ri-ilmiöt kuten rankkasateet ja kuivat kaudet lisääntyvät
 Norjassa. 

Haavoittuvuus, koska järjestelmä on riippuvainen 
 yhdestä vesilähteestä (Maridalsvannet).

Maridalsvannet-järven veden saastuminen tie- tai 
 rautatieliikenneonnettomuuden seurauksena. 

● Vedenkäsittely
Vedenkäsittelykapasiteetti saattaa olla riittämätön 

 sellaisina ajanjaksoina, jolloin vettä käytetään paljon
  puutarhojen kasteluun.

Toimitetun veden laatu vastaa määräyksiä edellyttäen, 
 ettei tavanomaista käsittelykapasiteettia ylitetä.

Varalla olevat vedenkäsittelyjärjestelmät eivät tuota 
 vaaditun laatuista vettä, vedenkäsittelyssä ei saavuteta
 väri- ja hygieniarajoja.

Haavoittuvuus, koska järjestelmä on riippuvainen 
 yhdestä vedenpuhdistuslaitoksesta.

● Jakelu
Osetin vedenpuhdistuslaitoksen puhdasvesialtaiden

 kapasiteetti on liian pieni kulutusvaihteluiden 
 tasaamiseen.

Jos Osetin vedenpuhdistuslaitoksen tuotanto loppuu, 
 varastoitu puhdas vesi riittää vain noin 2–4 tunniksi.  

Jakelujärjestelmän kriittiset osat ovat vailla rinnakkai-
 sia järjestelmiä.

Aikaisemmin suunnittelun lähtökohtana oli, että johto, 
vesilähde tai laitos jouduttaisiin ison vahingon seurauksena 
sulkemaan kolmeksi kuukaudeksi. Riskienarvioinnin perus-
teella tämä aika muutettiin kahdeksitoista kuukaudeksi. 

Tunnistettujen riskien ohella Oslon väestönkasvun olete-
taan jatkuvan vuosikymmeniä kuvan 3 osoittamalla tavalla.

Oslon vesi- ja viemäröintiyksikkö käyttää paljon resursseja 
vuotojen hallintaan sekä erilaisiin toimenpiteisiin vedenkulu-
tuksen pienentämiseksi. Tavoitteena on vakiinnuttaa tarvitta-
va vedentuotanto nykyiselle tasolle vuoteen 2030 asti. Tässä 
tavoitteessa onnistuminen sekä väestön kehitys ratkaisevat, 
onko tarvetta lisätä vedenkäsittely- ja jakelukapasiteettia.

Kestävämmän vesihuollon suunnittelu
Raakavesilähteitä ja suuria päävesijohtoja koskeva suunnit-
telukausi oli 2012–2060 ja vesilaitosten suunnittelukausi 

Kuva 2. Vedentuotanto Oslossa vuodesta 1900 vuoteen 2011

Kuva 3. Väestön kasvuen-
nuste Oslossa. Perusteena 
on käytetty Oslon kunnan 
ja Norjan tilastokeskuksen 
virallista ennustetta. 
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2012–2040. Raakavesilähteiden ja päävesijohtojen käyttö-
iäksi on arvioitu yli sata vuotta, mutta epävarmuus asukas-
määrän, ilmaston ja uusien tekniikoiden kehityksessä estää 
niin pitkän suunnittelukauden käyttämisen. 

Haavoittuvuuden vähentämiseksi vuonna 2011 aloitet-
tiin kestävämmän vesihuollon suunnittelu. Tulevaisuuden 
vesihuollon tavoitteet ovat riskienarvioinnissa tunnistettu-
jen riskien pienentäminen ja yleisemmällä tasolla vesihuol-
lon muuttaminen siten, että se on tulevaisuudessa kestävällä 
pohjalla. Suunnittelussa keskityttiin seuraaviin osa-alueisiin:
 
● Raakavesikapasiteetti ja kestävyys.

Holsfjorden-järveä ehdotetaan jälleen täydentäväk-
 si raakavesilähteeksi. Ratkaisu takaisi riittävät raakave-
 sivarannot tulevaisuudessa vedentarpeen kehityksestä
 riippumatta. Olemassa olevilla raakavesilähteillä on riit-
 tävä kapasiteetti ainakin kaksitoista kuukautta, jos 
 Holsfjorden-järvestä ei jostain syystä saada raakavettä.

● Käsittelykapasiteetti ja kestävyys.
●  Pääjohto, vesialtaat ja kestävyys.

Suunnitelmissa on vedenotto Holsfjorden-järvestä, 19 
kilometrin pituinen raakavesitunneli järvestä Osloon, uu-
si vesilaitos sekä vesijohto laitokselta nykyisen jakelujärjes-
telmän pääosiin. Lisäksi suunnitelmissa on nykyisen Osetin 
vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin nostaminen sekä jake-

lukapasiteetin lisääminen Oslon länsiosista itäosiin. Kaiken 
kaikkiaan suunnitelmat takaisivat toteutuessaan kestävän ve-
sihuollon tulevaisuutta varten. Rakennusaika on yli kymme-
nen vuotta, ja osaa kapasiteetin kasvattamiseen tähtäävistä 
toimenpiteistä lykätään, kunnes ne ovat tarpeellisia.

Riskienarvioinnin vaikutus suunnitteluun 
kokonaisuutena
Aikaisemmin tehdyn raakavesilähteiden kvantitatiivisen ar-
vion ja äskettäin toteutetun riskienarvioinnin tärkein loppu-
tulos oli, että Oslon vesihuoltoa turvaamaan tarvitaan toinen 
suuren kapasiteetin raakavesilähde. Vaikka johtopäätös oli 
molemmissa tarkasteluissa sama, metodologia vaikutti siihen 
johtaneisiin syihin. Kvantitatiivisessa arvioinnissa pääasialli-
sena kannustimena toimivat aikaisemmin koetut raakavesi-
varantojen niukat kaudet yhdessä vedentarpeen mahdollisen 
kasvun kanssa. Riskienarvioinnin perusteella, kun sekä his-
toriassa koetut kuivat kaudet että mahdolliset ilmastomuu-
toksen seuraamukset arvioitiin, huomio kiinnittyi enemmän 
kestävyyden puutteeseen, joka johtuu järjestelmän riippu-
vuudesta yhdestä vesilähteestä. Riskienarvioinnin perusteella 
toisen tarvittavan vesilähteen rinnalle mukaan otettiin veden-
puhdistuslaitoksia ja vedenjakelujärjestelmän pääosia varten 
vaadittavat rinnakkaisjärjestelmät. 

Rinnakkaiset raakavesilähteet, vedenpuhdistuslaitokset 
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ja vedenjakelujärjestelmän osat saattavat tuntua luksukselta, 
mutta ne ovat välttämättömiä, jos vesihuollon halutaan aina 
olevan kapasiteetiltaan riittävää, tuottavan odotetun laatuista 
vettä ja täyttävän nyky-yhteiskunnan kansalaisten odotukset 
keskeytymättömästä palvelusta.

Lopuksi; epävarmaa tulevaisuutta suunnitellessa
Riskienarviointi ja itse suunnitteluprosessi vahvistivat mo-
nien suunnitteluun vaikuttavien seikkojen epävarmuuden 
merkityksen ja paljastivat myös joitakin uusia tekijöitä. Tu-
leva kehitys on epävarmaa muun muassa seuraavien tekijöi-
den osalta:

● Väestön kehitys, joka puolestaan on riippuvainen 
 maahanmuuttoon vaikuttavista tekijöistä.
● Täsmällinen vedentarve henkilöä kohti.
● Kuinka matala vuotomäärä on mahdollista saavuttaa.
● Ilmastonmuutoksen vaikutukset. Keskimääräiseen 
 sademäärään vaikuttavia tekijöitä sekä lämpötilan kehi-
 tystä tutkitaan ottaen huomioon tunnistetut epävarmuus-
 tekijät. Rankkasadekausien ja kuivien jaksojen vaikutuk-
 sia on vielä vaikeampi ennustaa.
● Väestön vesihuoltoon kohdistuvat vaatimukset sekä 
 viansietokyky.
● Poliitikkojen halukkuus sijoittaa rahaa riskejä 
 pienentäviin toimenpiteisiin.

Kuva 4. Oslon vesihuolto tulevaisuudessa perustuu ehdotuksen mukaisesti nykyiseen järjestelmään, jota täydennetään raakave-
dellä Holsfjorden-järvestä, raakaveden kuljetuksella uuteen puhdistuslaitokseen, uusilla päävesijohdoilla sekä uusilla puhdasvesi-
säiliöillä.

Suunniteltaessa 50 vuoden päähän ulottuvia asioita ja in-
vestointeja, joiden käyttöikä on yli sata vuotta, epävarmuus-
tekijät luonnollisesti vaikuttavat investointisuosituksiin ja 
omistajien investointipäätöksiin ja niiden ajoitukseen. Oslon 
kaupungin vesi- ja viemäröintiyksikkö suosittelee pienimpiä 
tarvittavia investointeja, joilla saavutetaan tunnistetut vaati-
mukset. Suunnitteluprosessi pidetään joustavana siten, että 
jokaisella investoinnilla tulee olla merkitystä, vaikka muita 
investointeja lykättäisiin. Oslossa todettiin tarvittavan myös 
suunnitelmia väliaikaisista ratkaisuista, jotka pienentävät ve-
sihuollon haavoittuvuutta vähintään kymmenen vuotta kes-
tävän rakennusjakson aikana. Sitä varten Oslossa on tunnis-
tettu useita lieventäviä toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa 
muutamien vuosien kuluessa ja joiden avulla riskejä voidaan 
pienentää siihen saakka, kunnes kokonaisinvestoinnit on vie-
ty loppuun. Osa näistä toimenpiteistä on jo aloitettu.  

Artikkeli on lyhennelmä Pohjoismaisen juomavesikonferens-
sin esityksestä.

Hellerud

2
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A setuksen 3 §:ään lisättiin uusia 
määritelmiä. Asetuksessa tarkoite-
taan:

● vedenjakelualueella sellaista yhtenäistä
 verkostoaluetta, jolla talousveden laatu
 on jokseenkin tasainen ja jolla veden toi-
 mituksesta vastaa yksi talousvettä toimit-
 tava laitos,
● talousveden saastumisella talousveden 
 mikrobiologisen, kemiallisen tai radio-
 aktiivisen laadun muuttumista niin, että 
 siitä voi aiheutua terveyshaittaa,
● häiriötilanteella yllättävää tai äkillistä 
 tilannetta, joka voi aiheuttaa talousve-
 den saastumista ja jonka hallinta voi
  edellyttää normaalista poikkeavaa 
 johtamismallia ja viestintää, ja
● erityistilannesuunnitelmalla ohjeistus-
 ta, jonka avulla kunnan terveydensuo-
 jeluviranomainen yhteistyössä muiden
  viranomaisten, talousvettä toimittavan
 laitoksen, sille vettä toimittavan ja  
 muiden asianosaisten kanssa varautuu 
 talousveden saastumisesta aiheutuvien 
 terveyshaittojen ehkäisyyn, selvittämi-
 seen ja poistamiseen häiriötilanteissa 
 terveydensuojelulain 8 §:n 2 momentis-
 sa tarkoitetulla tavalla.

Vedenjakelualue-termi esiintyy voimassa 
olevassa asetuksessa ainoastaan liitteen II 
taulukossa 2, jossa määritellään talousvet-
tä toimittavan laitoksen säännöllisen val-
vonnan vähimmäistutkimustiheydet. Ase-
tuksen tulkinta on ollut valtakunnallisesti 

JARKKO RAPALA
neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja 
terveysministeriö
E-mail: jarkko.rapala@stm.fi

Talousvesiasetus uudistuu

epäyhtenäistä, koska ei ole ollut täysin sel-
vää, viittaako toimitetun veden määrä, 
jonka nojalla vähimmäistutkimustihey-
det määritellään, vedenjakelualueelle toi-
mitetun veden määrään vai koko laitoksen 
kokoon. Vedenjakelualueen määrittämi-
sellä ja määritelmän käyttämisellä asetus-
tekstissä pyritään täsmentämään sitä, että 
vähimmäistutkimustiheydet ovat veden-
jakelualuekohtaiset, eivätkä koko laitok-
sen koon mukaan määritellyt. Samaan py-
ritään myös sillä, että jatkossa talousvettä 
toimittavan laitoksen valvontatutkimus-
ohjelma on tehtävä vedenjakelualuekoh-
taisesti.

Talousvettä toimittava laitos ja sen 
vedenjakelualueet
Valvontatutkimusohjelman soveltamis-
alan muuttaminen laitoskohtaisesta ve-
denjakelualuekohtaiseksi saattaa vaikuttaa 
suuremmalta muutokselta kuin se tosiasi-
allisesti on. Voimassa olevassa asetuksessa 
on käytetty termiä talousveden toimitta-
ja silloin, kun on tarkoitettu talousvettä 
toimittavaa vesihuoltolaitosta tai muuta 
yhteisöä toiminnanharjoittajana tai hal-
linnollisena yksikkönä. Termi talousvet-
tä toimittava laitos puolestaan on asetuk-
sen soveltamisoppaan mukaan käsitetty 
teknisenä laitosyksikkönä, joka koostuu 
yhdestä tai useammasta vedenottamosta 
vedenkäsittelylaitteineen sekä vedenjake-
lualueesta (verkostosta), johon vesi otta-

LAINSÄÄDÄNTÖ

Talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) muutos tulee voimaan 
1.9.2014. Talousvettä toimittaville laitoksille vuonna 2005 ehdotetusta de-
sinfiointivalmiudesta alkunsa saanut muutos johti lopputulokseen, joka 
korostaa riskinarvioinnin ja kunkin laitoksen erityispiirteiden merkitystä 
talousveden ja laitoksen säännöllisen valvonnan kohdentamisessa sekä 
eri toimijoiden varautumiseen liittyvien suunnitelmien yhteensovittamista 
häiriötilanteiden varalta. Laitosten desinfiointivalmiudestakin toki säädet-
tiin, mutta keskeisimmät muutokset liittyvät voimassa olevan asetuksen 
käsitteistön selkeyttämiseen ja terveydensuojelulain (763/1994) 8 §:ssä tar-
koitettuun erityistilannesuunnitelmaan talousveden laadun turvaamiseksi.
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moista pumpataan. Siten talousveden toimittajalla on so-
veltamisoppaan mukaan voinut olla hallinnassaan useita 
talousvettä toimittavia laitoksia. 

Ristiriitaisuutta on aiheuttanut soveltamisoppaassa käy-
tetyn talousvettä toimittavan laitoksen määritelmän jonkin-
asteinen yhteensopimattomuus terveydensuojelulain 16 §:n 
talousvettä toimittavan laitoksen määritelmän kanssa. Ter-
veydensuojelulain määritelmä antaa kuvan aktiivisesta toi-
minnanharjoittajasta eikä valvottavasta teknisestä kohtees-
ta: talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan laitosta, 
joka toimittaa vesijohtovettä tai pulloissa tai säiliöissä myy-
tävää vettä talousvetenä käytettäväksi. 

Vesihuoltolaitoksen, talousveden toimittajan ja talo-
usvettä toimittavan laitoksen määritelmät ovat johtaneet 
epäyhtenäisiin tulkintoihin siitä, mikä on asetuksessa tar-
koitettu toiminnanharjoittaja ja mikä valvottava kohde. 
Muutoksen jälkeen määritelmää talousveden toimittaja ei 
asetuksessa enää esiinny, vaan selkeyttä on pyritty lisäämään 
korvaamalla talousveden toimittaja talousvettä toimittaval-
la laitoksella aina, kun tarkoitetaan toiminnanharjoittajaa: 
talousvettä toimittava laitos voi siten olla joko talousvettä 
toimittava vesihuoltolaitos tai muu toiminnanharjoittaja, 
joka toimittaa talousvettä. 

Valvonnan kohde puolestaan on vedenjakelualueen talo-
usveden laatu sekä vedenottamo vedenkäsittelylaitteineen ja 
vedenjakelualueen vesijohto verkosto. Pääsääntöisesti kun-
nan terveydensuojeluviranomainen on vastuussa vedenja-
kelualueen talousveden laadun säännöllisestä valvonnasta 
ja talousvettä toimittava laitos vedenottamon, vedenkäsit-
telylaitteiden ja verkoston säännöllisestä käyttötarkkailusta. 

Veden myyjä ja muut asianomaiset laitokset
Veden myynti ja ”tukkuyhtiöt” ovat myös saaneet osan-
sa asetuksen muutoksessa. Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 
§:ssä ja esityksessä uudeksi vesihuoltolaiksi (HE 218/2013) 
käytetty termi ”vesihuoltolaitokselle vettä toimittava” lai-
tos on otettu myös talousvesiasetukseen: asetuksen 8 §:n 
mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadit-
tava talousvettä toimittavien laitosten säännöllistä valvon-
taa varten vedenjakelualuekohtainen valvontatutkimusoh-
jelma yhdessä talousvettä toimittavan laitoksen ja sille vettä 
toimittavan laitoksen kanssa. Samaan valvontatutkimusoh-
jelmaan voidaan sisällyttää useamman kuin yhden vedenja-
kelualueen säännöllinen valvonta. Tämä antaa paikallisesti 
pelivaraa tarkoituksenmukaisen valvontatutkimusohjelman 
laatimiseen, koska samaan ohjelmaan voidaan esimerkiksi 
sisällyttää yhden laitoksen useampi vedenjakelualue tai use-
ampi talousvettä toimittava laitos, joilla on sama niille vettä 
toimittava laitos yhteisenä tekijänä.

Veden myynti aiheuttaa myyjälle myös velvollisuuden 
osallistua erityistilannesuunnitelman laatimiseen. Uuden 
11 a §:n mukaan erityistilannesuunnitelman laatimiseksi 
kunnan terveydensuojeluviranomaisen on oltava yhteistyös-
sä muiden viranomaisten, talousvettä toimittavan laitoksen, 
sille vettä toimittavan ja muiden asianomaisten laitosten 
kanssa. Muita asianomaisia laitoksia voivat olla esimerkik-
si jäteveden puhdistuslaitokset, teollisuuslaitokset ja muut 
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ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvolliset tai laitokset, 
joille talousveden laadulla on erityisen suuri merkitys ku-
ten suuret elintarvikkeiden tuotantolaitokset ja sairaalat.

Erityistilannesuunnitelmat
Erityistilannesuunnitelma ennakolta varautumiseksi talous-
veden saastumisesta aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemi-
seksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi häiriötilanteissa tulee 
siis tehtäväksi yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen ja usean muun toimijan kesken, ja se on sovitet-
tava yhteen muiden toimijoiden varautumiseen liittyvien 
suunnitelmien kanssa. Erityistilannesuunnitelman laatimi-
seen velvoittava asetuksen sanamuoto on erityisesti muo-
toiltu vastaamaan mahdollisimman tarkasti vesihuoltolain 
muutosesityksen 15 a §:ää, jossa säädetään vesihuoltolai-
toksen velvollisuudesta laatia suunnitelma häiriötilanteisiin 
varautumisesta palvelujensa turvaamiseksi: vesihuoltolain 
muutosesityksen mukaan palvelujen turvaamiseksi laitok-
sen on oltava yhteistyössä muiden samaan verkostoon lii-
tettyjen vesihuoltolaitosten, kunnan, kunnan valvontavi-
ranomaisten, pelastusviranomaisten, sopimuskumppanien 
ja asiakkaiden kanssa. 

Erityistilannesuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja se 
on sovitettava yhteen muiden viranomaisten ja toimijoiden 
varautumiseen liittyvien suunnitelmien kanssa. Käytännös-
sä varautumissuunnittelun ytimen talousveden laadun tur-

vaamiseksi muodostavat vesihuoltolakiin esitetty laitoksen 
suunnitelma palvelujen turvaamiseksi häiriötilanteiden va-
ralta, talousvesiasetuksessa tarkoitettu erityistilannesuun-
nitelma ja näiden suunnitelmien yhteensovittaminen. 
Mahdollisimman yhtenäisillä sanamuodoilla on pyritty 
korostamaan talousvesiasetuksessa ja vesihuoltolain muu-
tosesityksessä tarkoitettujen suunnitelmien ja niiden laa-
timisen yhteensovittamisen tärkeyttä. Suunnitelmat tulisi 
myös nivoa yhteen esimerkiksi pelastusviranomaisen suun-
nitelmien kanssa, ja niiden pitäisi olla kiinteä osa kunnan 
vesihuollon ja ympäristöterveydenhuollon valmiussuunni-
telmien sekä kunnan koko yleisen valmiussuunnittelun ko-
konaisuutta.

Asetuksen uudessa 11 b §:ssä säädetään erityistilannesuun-
nitelmiin sisältyvien tietojen minimisisältö ja toimintatavat. 
Suunnitelmaan tulee sisällyttää vähintään seuraavat tiedot:
● riskinarvioinnin perusteella laadittu luettelo häiriötilan-
 teista, joista voi aiheutua talousveden saastumisen vaaraa 
 talousvettä toimittavien laitosten vedenjakelualueilla,
● häiriötilanteissa toimivien viranomaisten, laitosten sekä 
 vastuuhenkilöiden nimet ja ajantasaiset yhteystiedot,
● häiriötilanteissa toteutettavat toimenpiteet ja vastuunjako 
 toimijoiden kesken,
● viestintä häiriötilanteiden aikana ja niiden jälkeen, ja
● häiriötilanteissa toteutettavien toimenpiteiden säännölli-
 nen harjoittelu

Toimintatavat tulee esittää:
● häiriötilanteen sattuessa häiriön hallinnan edellyttämien
 toimenpiteiden aloittamiseksi mahdollisimman aikaisessa 
 vaiheessa,
● eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnan sovit-
 tamiseksi yhteen niin, että häiriön vaikutukset saadaan 
 rajoitettua mahdollisimman vähäisiksi, ja
● häiriöistä toipumisen saamiseksi käyntiin mahdollisim-
 man nopeasti
Erityistilannesuunnitelmalle ei säädetä muotovaatimuksia, 
mutta kätevintä se olisi toteuttaa esimerkiksi nopeasti käyt-
töön otettavien toimintakorttien muodossa. Riskinarvioin-
nin tulee olla laitoskohtainen, se edellyttää kiinteää yhteis-
työtä viranomaisten ja talousvettä toimittavan laitoksen 
kanssa, ja siinä kannattaa hyödyntää riskinhallintatyöka-
luja (WSP ,Water Safety Plan), joita hallitusohjelman kan-
sallisen talousveden turvallisuussuunnitelman kirjauksen 
nojalla kehitetään laajapohjaisissa työryhmissä sosiaali- ja 
terveysministeriön johdolla, ja jotka ovat käytössä vuoden 
2015 alusta lähtien.  

Talousveden saastuminen
Talousveden mikrobiologisesta saastumisesta johtuvien ter-
veyshaittojen ehkäisemiseksi kaikilla talousvettä toimittavil-
la laitoksilla tulee uuden asetuksen 11 §:n nojalla olla riittä-
vä osaaminen ja valmius talousveden desinfiointiin kuuden 
tunnin kuluessa siitä, kun laitos saa käyttötarkkailun, ta-
lousveden säännöllisen valvonnan tai muun seikan perus-
teella epäilyn toimittamansa talousveden mikrobiologises-
ta saastumisesta. 
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Pykälässä tarkennetaan, että jo saastumisepäily on sel-
lainen terveydensuojelulain 20 a §:n mukainen epäily epi-
demian mahdollisuudesta, että siitä tulee ilmoittaa kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle välittömästi. Päätöksen ta-
lousveden desinfioinnin aloittamisesta voi tehdä joko talo-
usvettä toimittava laitos itse tai terveydensuojelulain 20 §:n 
nojalla kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä 
talousveden desinfioitavaksi. Kiireellisessä tapauksessa val-
vontaa suorittava viranhaltija voi antaa desinfiointia kos-
kevan määräyksen terveydensuojelulain 51 §:n nojalla. Jos 
desinfioinnin aloittamispäätöksen tekee talousvettä toimit-
tava laitos, siitä on ilmoitettava kunnan terveydensuojelu-
viranomaiselle välittömästi.

Vesivälitteisten epidemioiden ehkäisemiseksi kaikilla talo-
usvettä toimittavilla laitoksilla tulee olla käytettävissä desinfi-
ointilaitteisto tai vähintään valmius desinfioinnin toteuttami-
seen häiriötilanteissa. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että 
jokaisen laitoksen olisi itse hankittava desinfiointilaitteisto ja 
aloitettava pysyvä desinfiointi, vaan että laitoksilla olisi tar-
vittava tietotaito, kemikaalien syöttöyhteydet sekä etukäteis-
suunnitelma siitä, mistä desinfiointivälineistön saa käyttöön 
tarvittaessa ja että desinfioinnin suorittamista olisi harjoitel-
tu riittävästi. Desinfiointilaitteistoa ei siten tarvitsisi hank-
kia itse, jos sellaisen voisi riittävän nopeasti lainata esimer-
kiksi naapurilaitokselta. Vesihuoltolaitoksen tulisi esimerkiksi 
jo ennakolta kuvata vesihuoltolakiin ehdotetussa 15 a §:ssä 
tarkoitetussa suunnitelmassa häiriötilanteisiin varautumises-
ta, mitä desinfiointimenetelmää käytetään, mitä laitteistoja 
ja mahdollisia kemikaaleja tarvitaan, mistä ne hankitaan ja 
mikä on kemikaalien oikea annostus häiriötilanteessa. Mui-
den talousvettä toimittavien laitosten kuin vesihuoltolaitos-
ten osalta desinfiointiohjeistus voitaisiin laatia erityistilanne-
suunnitelman laatimisen yhteydessä. 

Desinfiointivalmius voidaan toteuttaa käytännössä esi-
merkiksi talousvettä toimittavien laitosten alueellisena yh-
teistyönä. Riittävän osaamisen hankkimiseksi laitokset voi-
sivat myös esimerkiksi järjestää yhteisiä harjoituksia ja sopia 
ennakolta yhteistyöstä henkilöresurssien osalta häiriötilan-
teiden varalta. Yhteisten desinfiointilaitteistojen käyttöä 
suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että jois-
sain tilanteissa, kuten esimerkiksi laajaa aluetta koskevas-
sa tulvassa, yhteisten laitteiden kapasiteetti ei ehkä riitä tai 
laitteiden saaminen lainaksi voi estyä.

Ilmoitukset
Asetuksen 14 c §:n nojalla kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen on ilmoitettava välittömästi aluehallintovirastolle 
häiriötilanteista, ja jokaisen häiriötilanteen jälkeen kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen on toimitettava aluehallinto-
virastolle ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastol-
le (Valvira) yhteenveto häiriötilanteen hallintaan saamiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä. Valviran tulee käyttää tietoja 
päivittäessään terveydensuojelulain 8 §:n 1 momentissa tar-
koitettua suunnitelmaa talousveden laadun turvaamiseksi 
onnettomuuksissa tai vastaavissa muissa erityistilanteissa. 

Ilmoitusvelvollisuuden laajentamisen taustalla on ollut 
kaksi pääasiallista tarkoitusta. Toisaalta tarkoituksena on 

saattaa aluehallintoviraston tietoon laitoksilla meneillään 
olevat häiriötilanteet, koska – mikäli terveyshaitta ulottuu 
laajalle alueelle tai muutoin on erityisen merkityksellinen 
–  joko aluehallintovirasto tai Valvira voivat olla tervey-
densuojelulain 52 §:n nojalla oikeutettuja antamaan mää-
räyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveydellisen haitan 
poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi. Toisaalta 
ilmoitusvelvollisuuden laajentamisella pyritään siihen, että 
toimiviksi havaitut häiriötilanteiden hallintakeinot saatai-
siin yleisesti käyttöön Valviran erityistilanneoppaan päivi-
tysten kautta.

Muita muutoksia
Uraani otetaan asetukseen mukaan talousveden laatuvaati-
mukseksi. Sille säädetään enimmäispitoisuus 30 µg/l, joka 
on Maailman terveysjärjestön uraanille asettama terveys-
perusteinen raja-arvo. Uraani on tutkittava talousvedestä 
vähintään kerran, ja jos sen pitoisuus on alle 50 prosenttia 
raja-arvosta eikä ole ilmeistä syytä pitoisuuden nousemi-
seen, se voidaan jättää määritettäväksi viiden vuoden vä-
lein. Sosiaali- ja terveysministeriön aiemmin täydentävinä 
soveltamisohjeina antama lista muuttujista, jotka voidaan 
määrittää talousveden vaatimusten täyttymiskohdan (kulut-
tajan hana) sijasta laitokselta lähtevästä vedestä tai muual-
ta verkostosta, sisällytetään nyt asetukseen. Asetuksen sel-
keyttämiseen tähtää myös liitteen II taulukon 2 talousveden 
vähimmäistutkimustiheyksien yksinkertaistettu esitystapa.

LAINSÄÄDÄNTÖ
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Yhteenveto

Talousvesiasetuksen muutoksessa asetusta on pyritty selkeyt-
tämään mm. lisäämällä uusia määritelmiä. Jatkossa kunkin 
talousvettä toimittavan laitoksen ominaispiirteet ja riskinar-
viointi ohjaavat entistä enemmän laitoksen säännöllistä val-

 LAINSÄÄDÄNTÖ

vontaa ja ennalta varautumista talousveden aiheuttamien 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Erityistilan-
nesuunnitelmille säädetään minimisisältö ja velvollisuus so-
vittaa ne yhteen vesihuoltolaitoksen, muiden viranomaisten 
ja kunnan varautumiseen liittyvien suunnitelmien kanssa.  

Korkealaatuisen ja turvallisen talousveden keskeytymä-
tön toimittaminen kuuluu vesihuollon ydintehtäviin, 
ja talousveden turvallisuuden varmistaminen edellyttää 
koko vedentuotantoketjun järjestelmällistä hallintaa. 

 Water Safety Plan (WSP) on talousveden riskienhal-
lintajärjestelmä vedenmuodostumisalueelta kuluttajan 
hanaan. Maailman terveysjärjestö, WHO, edistää voi-
makkaasti sen toteuttamista. WSP:n tavoitteena on tur-
vata talousveden terveellisyys hallitsemalla raakaveden 
saastumisen riskejä sekä veden käsittelyyn, varastointiin 
ja vesijohtoverkostojakeluun liittyviä riskejä tuomalla 
alan toimijoiden käyttöön enemmän tietoa ja työkalu-
ja ongelmatilanteiden käsittelyyn ja estämiseen. WSP 
joustaa niin pienten kuin suurten veden toimittajien 
tarpeisiin. 

Suomessa hallitusohjelmaan kirjattua WSP:tä lähdet-
tiin toteuttamaan innovatiivisesti web-pohjaisen ris-
kienhallintatyökalun avulla. Samalle ohjelmistopohjal-
le luotiin myös edistyksellinen SSP: Sanitation Safety 
Plan, jossa riskinhallinnan keinoin vähennetään vie-
märöintiin ja jäteveden puhdistamiseen liittyviä ym-

WSP: Vesiturvallisuus tähtäimessä
päristö- ja terveysriskejä. Myös WHO on aloitellut 
SSP-hankkeita, jotka tähtäävät sanitaatiosta ihmisten 
terveydelle aiheutuvien terveysriskien ja jäteveden kas-
teluvetenä uudelleenkäyttämiseen liittyvien riskien vä-
hentämiseen vesivarojen vähyydestä ja puutteellises-
ta vesihuollosta kärsivissä maissa. Suomessa kehitetty 
malli puolestaan pureutuu korkeamman teknologian 
jäteveden puhdistuslaitosten riskeihin, ja on siten la-
jissaan ainutlaatuinen. 

Verkkotyökalut ovat vuoden 2015 alusta vesihuol-
tolaitosten ja veden laatua valvovien viranomaisten 
käytössä.

Vedentuotannon ja viemäröinnin välinen puuttuva 
lenkki, kiinteistöjen laitteistojen riskinhallintajärjes-
telmä (BWSP, Building Water Safety Plan) valmistuu 
myös vuoden 2015 aikana, jolloin Suomessa on tiettä-
västi ensimmäisenä maailmassa koko vesihuollon kat-
tava riskinhallintajärjestelmä käytössä.

HELI HÄRKKI, SOLINATECH OY
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  SUUNNITTELU

M aankäytön eri osatekijät, kuten 
maatalous, liikenne ja rakenta-
minen, asettavat paineita luon-

nolle ja ympäristölle, myös virtavesien 
monimuotoisuudelle ja uhanlaisille vael-
luskalakannoille. Kaupunkialueilla, jossa 
maankäyttö on intensiivistä, voidaan virta-
vesikunnostuksilla saavuttaa monia hyöty-
jä.  Tutkimusten mukaan virtavesikunnos-
tuksilla voidaan lisätä asumisviihtyvyyttä, 
parantaa virkistyksellistä arvoa sekä pa-
rantaa asuinalueen arvoa. Kunnostuksilla 
voidaan myös parantaa uoman monipuo-
lisuutta, veden laatua, ja niillä voidaan li-
sätä vesistöjen kalataloudellista arvoa. (Sar-
vilinna ym. 2012; Lehtoranta ym. 2012).

Kaupungin kannalta kunnostuskohtei-
den kattavalla perusselvityksellä on suuri 
merkitys. Perusselvityksen tietoja voidaan 
myöhemmin käyttää kunnostussuunnitte-
lun pohjana. Laajoissa kunnostushankkeis-
sa kaikkien kunnostuskohteiden lähtötie-
tojen ja reunaehtojen tulisi olla inventoitu 
hyvissä ajoin ennen suunnittelua ja toi-
menpiteiden aloittamista. Inventointia 
varten voidaan hyödyntää olemassa olevaa 
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tietoa, kuten esi- ja kulttuurihistoriainven-
tointeja, maisema- ja luontoselvityksiä se-
kä sähkökalastustutkimuksia. Kunnos-
tuskohteiden inventointia on lisäksi hyvä 
täydentää maastokäyneillä, jolloin kohteis-
ta saadaan ajankohtaista tietoa sekä kuva-
materiaalia. Yksittäisten kunnostuskohtei-
den inventoinnit voidaan sitten yhdistää 
toimimaan laajemmassa kokonaisuudes-
sa, jossa analysoidaan hyödyt, kustannuk-
set sekä tarpeet kunnostustoimenpiteille. 
(Degerman, ym. 2008). 

Espoon virtavesikohteet
Tutkimusalueeseen kuului 25 virtavesikoh-
detta, joille Uudenmaan ELY-keskus ja Es-
poon kaupunki olivat katsoneet olevan 
tarvetta lisäselvitykseen tulevia kunnos-
tustoimenpiteitä varten. Kohteet sijaitse-
vat Mankinjoen ja Espoonjoen valuma-
alueella, ja niiden alustavan listauksen on 
laatinut Uudenmaan ELY-keskus (Tauluk-
ko 1). Kohteet ovat joki- ja puro-osuuksia, 
joiden pituus vaihtelee muutamasta kym-
menestä metristä useaan sataan metriin. 

Virtavedet kuuluvat kaikkein haavoittuvimpiin ekosysteemeihin, joille 
muun muassa kaupungistuminen, maatalous ja metsätalous asettavat suu-
ria paineita. Virtavesien kunnostuksiin ja tilan parantamiseen panostetaan 
myös nykyään yhä enemmän. Espoossa todettiin olevan tarvetta kunnos-
tukselle ainakin 25 kohteelle Mankinjoen ja Espoonjoen valuma-alueilla. 
Harvalla kunnostuksista kiinnostuneilla tai niistä vastaavilla tahoilla on 
tarpeeksi resursseja toteuttaa kaikkia kunnostuksia, kun kunnostuksen 
tarpeessa olevia kohteita on paljon. Kunnostusvarojen tehokas kohdenta-
mistarve on yksi syy priorisoinnin kehittämiselle, ja näin muodostui myös 
aihe diplomityölleni, Virtavesikunnostukset Espoossa – Priorisointimene-
telmän kehittäminen ja soveltaminen.
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painoarvot kriteereille kuvaamaan kunkin kriteerin tärkeyttä 
suhteessa muihin kriteereihin. Kriteerien ominaisuudet (at-
tribuutit) pisteytetään vielä kuvaamaan attribuuttikohtaista 
hyvyyttä. Kunnostuskohteen kokonaisarvo saadaan kun las-
ketaan yhteen kohteen jokaisesta kriteeristä saadut pisteet, eli 
kriteerikohtaiset pisteet, jotka on saatu kertomalla kriteerien 
painoarvo valitun attribuutin pistemäärällä. Kyseessä on ad-
ditiivinen preferenssimalli, jonka kaava on:

, jossa n on kriteerien määrä, v(x) on kokonaisarvo kriteerei-
den funktiona, wi on kriteerin i painoarvo ja vi(xi) on yksit-
täisen attribuutin arvo asteikolla 0-1 funktiolle xi. (Marttu-
nen, 2008).

Monitavoitearvioinnin avulla saadun järjestyksen jälkeen 
on syytä vielä arvioida kohteita epävarmuuksien, rajoittavien 
tekijöiden ja sijaintien suhteen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että vaikka kohde olisi saanut korkean prioriteetin, 
mutta sen kunnostaminen vaarantaisi jonkin uhanalaisen 
lajin elinympäristöä, on syytä harkita kohteen kunnostamatta 
jättämistä. 

Espoossa on monipuolinen virtavesiverkosto, jossa vedet vir-
taavat asutuksen, viljelymaiden, metsien, suoluonnon ja avo-
maaluontotyyppien läpi sekä kirkkaissa puroissa että sameissa 
joissa. Espoon virtavedet ovat lyhyitä ja poikkeuksellisen kos-
kirikkaita. Mankinjoen valuma-alue sijaitsee pääosin metsä- 
ja peltoalueilla, kun taas Espoonjoen valuma-alueella suurin 
osa on metsää ja huomattava osuus on rakennettua aluetta 
(Janatuinen 2009). Alueiden joet on kaikki luokiteltu pin-
tavesityypiltään pieniksi tai keskisuuriksi savimaiden joiksi.

Monitavoitearviointi priorisointimenetelmänä
Diplomityön tavoitteena oli laatia Espoon virtavesikunnos-
tuksiin soveltuva priorisointimenetelmä sekä määrittää prio-
risointiin vaikuttavat arviointikriteerit. Arviointikriteereillä 
tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kunnostuksien 
toteutukseen, ja kuvaavat kohteiden tilaa, arvoa tai käyttöä. 
Kriteerien tulee perustua helposti kerättävissä olevaan da-
taan, joka on luokittelukelpoista tai mitattavissa olevaa tie-
toa. Lisäksi tiedon on kuvattava kohteen tilaa ja kunnostuk-
sen toteutettavuutta.

Työssä sovellettiin monitavoitearviointia priorisointime-
netelmänä. Menetelmään päädyttiin kirjallisuustarkastelun 
perusteella, sillä se on läpinäkyvä ja yksinkertainen käyttää 
kun mallinnetaan monitavoitteista ongelmaa. Lisäksi sitä on 
helppo muokata tarpeiden mukaiseksi. Mallissa annetaan 
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Mitattavissa ja helposti saatavissa olevat arviointikriteerit 
 
Työssä päädyttiin käyttämään kymmentä eri arviointikriteeriä, jotka jaettiin viiden pääkriteerin 
alle taulukon 2 mukaisesti. Jokainen arviointikriteeri on lisäksi jaettu ominaisuuksiin 
(attribuutteihin), joiden mukaan kohteet pisteytetään. 
 
Kriteerien valintaan vaikutti muun muassa muiden kaupunkien tekemät pienvesiohjelmat ja –
selvitykset (kuten Helsingin, Vantaan ja Tampereen). Pienvesiohjelmissa ja –selvityksissä 
kuvailluista ominaisuuksista valittiin arviointikriteereiksi ne ominaisuudet, jotka ovat 
luokittelukelpoisia ja mitattavia.  Valitut ominaisuudet olivat ekologinen tila, joka huomioi 
hydrologis-morfologisen tilan ja fysikaalis-kemiallisen vedenlaadun, sekä maiseman historia ja 
virkistyskäyttö. Lisäksi työssä katsottiin olevan tarpeen kuvata kohteita vielä vesimuodostuman 
pintavesityypillä (joka kuvaa kohteen uhanalaisuutta), vesistön arvoluokitukselle ja 
luontoarvoilla (joiden avulla saadaan käsitys kohteen arvokkuudesta) sekä nousuesteillä, 

Taulukko 1. Tutkimuskohteiden numerointi ja niiden sijainnit.
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Taulukko 2. Espoon virtavesipriorisoinnissa käytetään 10 kpl arviointikriteeriä, jotka on jaettu viiden pääkriteerin alle. 
Jokainen arviointikriteeri on edelleen jaettu ominaisuuksiin (attribuutteihin) joiden perusteella kohteet pisteytetään.
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Gumbölen Myllykoskessa vanhat patorakennelmat muodostavat täydellisen nousuesteen vaelluskaloille. Kohde sijaitsee kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaalla alueella ja Gumbölen purolaakso on säilyttämisen arvoinen luontokohde. Kohteella on korkea priori-
teetti.(Kuva: Sofia Mäkinen)

Mitattavissa ja helposti saatavissa olevat 
arviointikriteerit

Työssä päädyttiin käyttämään kymmentä eri arviointikritee-
riä, jotka jaettiin viiden pääkriteerin alle taulukon 2 mukai-
sesti. Jokainen arviointikriteeri on lisäksi jaettu ominaisuuk-
siin (attribuutteihin), joiden mukaan kohteet pisteytetään.

Kriteerien valintaan vaikutti muun muassa muiden kau-
punkien tekemät pienvesiohjelmat ja -selvitykset (kuten 
Helsingin, Vantaan ja Tampereen). Pienvesiohjelmissa ja 
-selvityksissä kuvailluista ominaisuuksista valittiin arviointi-
kriteereiksi ne ominaisuudet, jotka ovat luokittelukelpoisia ja 
mitattavia.  Valitut ominaisuudet olivat ekologinen tila, joka 
huomioi hydrologis-morfologisen tilan ja fysikaalis-kemial-
lisen vedenlaadun, sekä maiseman historia ja virkistyskäyttö. 
Lisäksi työssä katsottiin olevan tarpeen kuvata kohteita vie-
lä vesimuodostuman pintavesityypillä (joka kuvaa kohteen 
uhanalaisuutta), vesistön arvoluokitukselle ja luontoarvoil-
la (joiden avulla saadaan käsitys kohteen arvokkuudesta) se-
kä nousuesteillä, kohteiden yhteydellä mereen ja kutualueil-

la (joiden avulla saadaan käsitys kohteen kalataloudellisesta 
arvosta).

Vesistön tilaa kuvataan vesimuodostuman pintavesityypil-
lä ja joen ekologisella tilalla. Pintavesityypillä tarkoitetaan si-
tä tyyppiluokittelua jota on käytetty Suomen luontotyyppi-
en uhanalaisuusluokituksessa, jolloin vesimuodostuma voi 
olla äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen, vaaran-
tunut, silmälläpidettävä tai säilyvä (Raunio ym., 2008). Joen 
ekologisella tilalla tarkoitetaan EU:n vesipolitiikan puitedi-
rektiivissä määriteltyä tilaa, jolloin ekologinen tila on jaettu 
viiteen eri luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttä-
vä tai huono.

Kalaston tilaa kuvataan kutualueilla sekä nousuesteillä ja 
kohteiden meriyhteydellä. Kutualueilla on tässä työssä tarkoi-
tettu taimenten poikastuotantoalueita. Kutualueelliset koh-
teet ovat arvokkaita kalataloudellisesta näkökulmasta. Nou-
suesteelliset kohteet, jotka ovat yhteydessä mereen, ovat tässä 
työssä korkean prioriteetin kohteita, sillä ohittamalla nämä 
nousuesteet, kalakannat voivat saavuttaa uusia habitaatteja. 

Vesi- ja luontoarvoja kuvataan vesistön arvoluokituksel-
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Espoonkartanonkoski on maakunnallisesti arvokas virtavesikohde ja sen ympäröivä alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittä-
väksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.Kohteella on korkea prioriteetti. (Kuva: Sofia Mäkinen)

la ja luontoarvoilla. Vesistön arvoluokituksella tarkoitetaan 
tässä työssä valtakunnallisesti arvokkaita, maakunnallisesti 
arvokkaita ja paikallisesti arvokkaita kohteita (Janatuinen, 
2009). Luontoarvoilla sen sijaan tarkoitetaan kunnostuskoh-
teiden ympäröivien alueiden arvoja, sillä virtavedet muodos-
tavat yleensä yhdessä ympäröivän luonnon kanssa arvokkaan 
kokonaisuuden. Kyseessä voi olla valtakunnallisesti, maakun-
nallisesti tai paikallisesti arvokkaita luontokohteita, joiden 
lisäksi löytyy luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luon-
nonsuojelualueita ja kohteita sekä luonnonsuojelulaissa mää-
rätyt suojeltavat arvokkaat luontotyypit (Lammi & Routa-
suo, 2013).

Maiseman historiaa ja virkistyskäyttöä kuvataan esi- ja kult-
tuurihistoriallisilla arvoilla sekä virkistyskäytöllä. Kunnosta-
malla kulttuurihistoriallisesti arvokas virtavesikohde, voidaan 
saavuttaa maisemallisia hyötyjä. Ennallistamisella voidaan 
myös palauttaa alueen kulttuuriarvoja (MMM, 2004; Sutela 
ym. 2012). Virtavesikunnostus saattaa myös johtaa kohon-
neeseen virkistysarvoon, sillä muun muassa uoman habitaatti 
ja ulkonäkö paranevat kunnostuksen myötä. Virkistysarvoa 
lisää myös mahdollisuus kalastukseen ja melontaan lisäänty-
neen virkistyskäytön myötä, mutta myös esimerkiksi jokin 

historiallinen elementti, kuten vanha padon raunio lisää vir-
kistysarvoa (MMM, 2004).

Maankäytön tilaa kuvataan maanomistuksella ja kaavoi-
tuksella. Maanomistus saattaa tietyissä tapauksissa vaikuttaa 
kunnostuksen toteutukseen. Maanomistus muodostaa reu-
naehdot kunnostukselle, eikä kunnostusta voida toteuttaa 
ilman maanomistajan suostumusta. Kaavoituksella määri-
tetään alueen maankäyttö, mikä saattaa vaikuttaa kunnos-
tusmahdollisuuksiin ja toteutukseen.

Edellä kuvatut pääkriteerit painotetaan siten, että tär-
keimmälle kriteerille annetaan 100 pistettä, ja muille kri-
teereille annetaan pisteet, jotka kuvaavat niiden tärkeyttä 
suhteessa eniten pisteitä saaneeseen kriteerin sekä suhteessa 
toisiinsa (Marttunen, 2008). Diplomityössäni kriteerien pai-
notuksia mietittiin yhdessä työn ohjausryhmän kanssa. Dip-
lomityöni ohjausryhmä koostui 8 henkilöstä, jonka jäsenet 
olivat Espoon teknisestä keskuksesta ja ympäristökeskukses-
ta, Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä Virtavesien hoitoyh-
distys ry:stä. Tärkeimpänä kunnostustarvetta määrittävänä 
kriteerinä pidettiin vesistön tilaa ja vähiten maankäytön ti-
laa (Kuva 1). 
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Tulokset

Diplomityössä korkeimman prioriteetin kohteet nousivat 
kärkeen monien kriteerien korkeiden pisteiden vuoksi. Niil-
lä oli toisin sanoen runsaasti virkistyskäyttöä, historiallisia 

arvoja, vesi- ja luontoarvoja ja ne olivat kalastollisesti arvok-
kaita. Alhaisen prioriteetin kohteet olivat yleistettynä nousu-
esteiden yläpuolella olevia kohteita ilman erityisiä luontoar-
voja tai historiallisia arvoja (Kuva 2).

Priorisoinnissa saadut pistemäärät ovat loogisia ja perus-

Kuva 1. Kriteerien painotukset, eli kuinka paljon mikäkin ominaisuus märittää kohteen 
kunnostustarvetta.
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Kuva 2. Kohteiden priorisointijärjestys. Kuvassa näkyy kunkin pääkriteerin osuus kokonaispisteistä. 

Taulukko 3. Kohteiden priorisointijärjestys monitavoitearvioinnin pisteytyksen 
jälkeen.
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teltuja, eikä pistemääräisissä tuloksissa kohdattu yllätyksiä 
(Taulukko 3). Esimerkiksi Espoonkartanon- ja Gumbölen 
Myllykosken kohteet, jotka sijoittuivat priorisoinnissa kär-
kipaikoille, ovat molemmat laajoja ja suuri-alaisia kohteita, 
jolloin niihin myös mahtuu monia arviointikriteerien omi-
naisuuksia. Niissä on monia kulttuurihistoriallisia arvoja, ne 
sijaitsevat arvokkailla luontoalueilla, ovat arvokkaita vesistö-
osuuksia ja niillä on kalataloudellista arvoa. 

Tuloksia tarkasteltiin kuitenkin vielä epävarmuuksien, ra-
joittavien tekijöiden ja sijaintien suhteen. Tämä johti siihen, 
että esimerkiksi kohteen 20, Lommilan Myllykosken kun-
nostusta, joka on pistemäärältään sijainnilla 5, on mietittä-
vä vielä tarkkaan. Alueella esiintyy uhanalainen ja erityisesti 
suojeltava laji, Keski-Espoon purohyrrä, jonka esiintymis-
paikan heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. Kohde 
vaatii siksi vielä lisäselvityksiä yhdessä luonnonsuojeluasian-
tuntijoiden kanssa, jotta kunnostuksen toteuttamismahdolli-
suudet saataisiin selville. Myös kohteen 11, Vadetin kunnos-
tusajankohtaa on mietittävä tarkkaan, sillä kohteen alueelle 
ollaan rakentamassa uutta junaradansiltaa sekä Blominmäen 
jätevedenpuhdistamon jäteveden varapurkutunnelia, jolloin 

kohteen kunnostusta voi olla turha toteuttaa ennen edellä 
mainittujen rakennusprojektien valmistumista.

Johtopäätökset
Monitavoitearviointiin perustuva priorisointimenetelmä on 
läpinäkyvä, havainnollistava, muokattava ja järjestelmällinen. 
Lisäksi se tukee osallistavaa suunnittelua. Menetelmä ei kui-
tenkaan huomioi kunnostusprosessin etenemistä, eli kuinka 
jonkin kohteen kunnostus vaikuttaa muiden kohteiden ti-
laan ja näin ollen niiden ominaisuuksiin ja pisteisiin. Se aut-
taa kuitenkin tunnistamaan eniten kunnostuksen tarpeessa 
olevat kohteet ja antaa täten hyvät suositukset kunnostusjär-
jestykselle, kun kunnostushankkeita katsotaan laajana koko-
naisuutena. 

Uudenmaan ELY-keskus ja Espoon kaupunki ovat yhdes-
sä kehittäneet edullisen toimintamallin virtavesien kunnos-
tuksiin, jossa lähtökohtina ovat kalataloudellisuus, ekologi-
suus sekä tulvien huomiointi. Yhteistyö tulee jatkumaan, ja 
diplomityön priorisoinnin myötä on luotu suositukset seu-
raavaksi yhteistyössä toteutettaville kunnostuskohteille. Kun-

SUUNNITTELU

Sameavetinen ja meanderoiva Gumbölenjoki lähellä Rattaanpyöränrantaa. Kohteella on alhainen prioriteetti. 
(Kuva: Sofia Mäkinen)
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• putkistosaneeraukset
• vesihuoltopalvelut
• suuntaporaukset

Hämeen Vesihuolto Oy

www.vesihuolto24h.com, p. 040 716 7257

Uutuutena valikoimassamme 
STAATTINEN PAKKOSUJUTUS!

nostuskohteiden ominaisuuksia tunnistettaessa kohteista saa-
tiin myös koottua laaja ja kattava taustaselvitys, jota voidaan 
käyttää suunnittelun pohjana. Taustaselvityksessä on selvitet-
ty muun muassa maanomistustiedot, kaavoituksen tila, tule-
vat hankkeet ja alueen kehittyminen, rajoittavat tekijät sekä 

luonto-, vesistö- ja kulttuurihistorialliset arvot.  Koska mo-
nitavoitearvioinnin arviointikriteerit ja niiden attribuutit ku-
vaavat laajasti eri virtavesien ominaisuuksia, voidaan Espoos-
sa käytettyä menetelmää myös ajatella sovellettavan muissa 
virtavesipriorisoinneissa.  
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L uonnollisessa monopoliasemassa toi-
mivan vesihuoltolaitoksen palvelujen 
saanti on usein välttämätöntä elintar-

vikeyrityksen toiminnalle. Elintarviketeol-
lisuuden vesihuollon oikeudellinen perusta 
on kuitenkin näyttäytynyt epäselvänä. Jos 
elinkeinotoiminta ei rinnastu vesihuollon 
kannalta asutukseen, ei laitoksen ja yrityk-
sen väliseen suhteeseen sovelleta vesihuol-
tolakia.  

Elintarvikeyritysten vesihuollosta so-
pimiseen on usein käytetty asutuksen tar-
peisiin valmisteltuja vesihuoltosopimuksia 
tai pelkkää liittymissopimusta. Niin elin-
tarvikeyrityksen kuin vesihuoltolaitoksen 
kannalta olennaiset kysymykset asiakas-
suhteesta ovat jääneet tällöin helposti vä-
häiselle huomiolle. 

Elintarviketeollisuuden vesihuolto-op-
paan tarkoituksena on tuoda esille vesi-
huoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen 
välisen asiakassuhteen kehittämiskohteet 
sekä tarjota suuntaviivat suhteen järjestä-
miseen. Opasluonnos (päivätty 2.7.2013) 
on ollut julkisesti kommentoitavana, ja 
opas viimeistellään vesihuoltolain uudis-
tuksen eduskuntakäsittelyn päätyttyä.

Sisältö
Opasluonnoksessa kuvataan elintarvikete-
ollisuuden vesihuoltoa (luku 2) ja tarkas-
tellaan sen oikeudellisia puitteita (luku 3) 
sekä hyviä käytäntöjä (luku 4). Lopussa 
ovat koottuina vaatimukset, ohjeet ja suo-
situkset vesihuoltolaitoksen ja elintarvi-
keyrityksen väliselle yhteistyölle (luku 5). 
Oppaassa korostuvat aktiivisen yhteistyön 
ja asiakassuhteeseen soveltuvan sopimuk-
sen laatimisen tärkeys.

Luvussa 5 Yhteistyön lain- ja tarkoituk-
senmukainen järjestäminen esitetään toi-
menpidesuositukset vesihuoltolaitoksen ja 
elintarvikeyrityksen väliseen suhteen järjes-

ANTTI BELINSKIJ
lainsäädäntöneuvos, maa- ja 
metsätalousministeriö
E-mail: antti.belinskij@mmm.fi

Elintarviketeollisuuden 
vesihuolto-opas

Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaan tarkoituksena on edistää vesi-
huoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen välisen asiakassuhteen järjestämis-
tä. Siinä korostetaan aktiivisen yhteistyön ja asiakassuhteen erityispiirteet 
huomioon ottavan sopimuksen laatimisen tärkeyttä. Maa- ja metsätalous-
ministeriö on valmistellut opasta laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

tämiseksi. Luvussa myös hahmotellaan lai-
toksen ja yrityksen välisen vesihuoltosopi-
muksen sisältöä. 

Opasluonnoksen perusteella vesihuol-
tolaitoksen ja elintarvikeyrityksen välisessä 
suhteessa tulisi keskittyä erityisesti riskien-
hallintaan, tiedonjakoon sekä yhteisten 
käytäntöjen luomiseen. 

Riskienhallinnan kehittämiseksi vesi-
huoltolaitosten ja elintarvikeyritysten tu-
lisi tarvittaessa laatia yhteistyössä riskien-
hallintasuunnitelma ja sopia vastuunjaosta 
kirjallisesti. Tämä edesauttaisi muun ohel-
la nopeaa ja sujuvaa toimintaa häiriötilan-
teissa.

Riittävä tiedonjako sekä aktiivinen ja 
ennakoiva vuoropuhelu kuuluu riskienhal-
lintaan ja ylipäänsä hyvään asiakassuhtee-
seen. Erityisesti tieto vesihuollon häiriöistä 
tai sen epäilystä tulisi olla saatavilla ennen 
kuin häiriö ehtii vaikuttaa elintarvikeyri-
tyksen tai vesihuoltolaitoksen toimintaan.

Yhteisten käytäntöjen luomisen kan-
nalta tarkoituksenmukaista on, että ve-
sihuoltolaitos ja elintarvikeyritys sopivat 
selväpiirteisesti esimerkiksi talous- ja jä-
teveden seurannasta, osapuolten välisestä 
säännöllisestä yhteistoiminnasta, vesihuol-
lon maksuista, riskienhallinnasta, vesi-
huollon keskeyttämisestä sekä vesihuollon 
virheistä ja vahingonkorvauksista.

Oppaan jalkauttaminen
Opas tulee tarjoamaan selvät suuntaviivat 
elintarviketeollisuuden vesihuoltosopi-
muksille. Vesihuoltolaitosten ja elintarvi-
keyritysten tulisi sen pohjalta ottaa hy-
väksi havaitut käytännöt alalla laajemmin 
käyttöön. Samalla kun seurataan oppaan 
vaikutusta yhteistyöhön, on mahdollista 
arvioida, tarjoaako lainsäädäntö riittävät 
puitteet elintarviketeollisuuden vesihuol-
toon.  

Lähde
● Elintarviketeollisuuden 
 vesihuolto-opas.
 Luonnos 2.7.2013. 
 Saatavilla osoitteesta 
 http://www.mmm.fi/fi/ 
 index/etusivu/vesivarat/ 
 vesihuolto.html
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sa on kuvattu niitä vaatimuksia, joita on 
katsottu tarpeelliseksi sisäpuolisten viemä-
risaneerausten osalta. Sukka- ja muotoput-
kisujutusmenetelmien vaatimukset perus-
tuvat standardeihin. Saneerattujen putkien 
pitkäaikaiskestävyydestä tarvitaan lisää tut-
kittua tietoa, jotta voidaan valita sopivat 
mittarit työn laadulle, varmistaa oikeiden 
mittareiden käyttö ja varmentaa menetel-
män soveltuvuus erilaisiin kohteisiin. 

Lopputuloksen laadun varmistaminen 
edellyttää yksikäsitteisesti määritettyjä kri-
teerejä, joiden täyttyminen laadunvalvon-
nassa varmistetaan. Kriteerien tulee sisältää 
valmistusmateriaalien ja lopputuotteen omi-
naisuudet, niiden testausmenetelmät sekä hy-
väksytyt raja-arvot. Monille tehdasvalmistei-
sille kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen 
tuotteille on Suomessa käytössä vapaaehtoi-
nen tyyppihyväksyntä, johon sisältyvät vaa-
timukset tyyppitestaukselle sekä valmistajan 
omalle ja puolueettoman tahon suorittamalle 
jatkuvalle ulkopuoliselle laadunvalvonnalle. 
Sisäpuolisten saneerausmenetelmien laadun-
varmistuksen tulee olla vähintään saman-
tasoista kuin tehdasvalmisteisten tuotteiden. 
Tyyppihyväksynnän tavoin saneerausmene-
telmien materiaaleille ja lopputuotteen omi-
naisuuksille asetettavat vaatimukset tulee 
esittää avoimesti ja yksikäsitteisesti eikä hy-
väksyntä saa olla tapauskohtaista.

Sisäpuolisista viemärisaneerausmenetel-
mistä sukkasujutukselle ja muotoputkisu-
jutukselle on olemassa vapaaehtoisia stan-
dardeja, jotka on tarkoitettu maanalaisten 
verkostojen korjaamiseen eli vesihuoltolai-
tosten verkostoille ja kiinteistöjen tontti-
viemäreille. Standardien kääntäminen suo-
meksi edistää niiden käyttämistä ja tukee 
alan termistön vakiintumista. Alan yritys-
ten tulee osallistua standardisointityöhön, 
sillä se on ainoa keino vaikuttaa standardi-
en sisältöön. 

P rojektin rahoittivat ympäristöminis-
teriö, vesihuoltolaitosten kehittämis-
rahasto, Kiinteistöliitto, Finanssialan 

keskusliitto, Suomen Putkistosaneerausyh-
distys FiSTT ry, MoMent ry ja Trelleborg. 
Projektissa tarkasteltiin sekä kiinteistön että 
vesihuoltolaitosten viemäriverkostoja. Pro-
jektin loppuraportti julkaistaan 1.7.2014.  

Saneerauksen tilaaja joutuu tekemään 
päätöksen, jolla on kauaskantoiset vaiku-
tukset. Tilaajan ja hänen asiantuntijan-
sa tulee osata vertailla eri menetelmiä ja 
ymmärtää, mitä on tilaamassa. Eri sanee-
rausmenetelmillä voi olla erilaiset käyt-
tökohteet, takuut ja oletettu kestoikä tai 
rajoituksia käytölle. Materiaalien tulee so-
veltua käyttökohteeseen ja työsuorituksen 
tulee täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. 

Tarjouspyynnössä tulee esittää haluttu 
tavoitetila verkostolle. Tarjouksessa tulee 
esittää selkeästi, miten tilaajan asettamat 
laatu- ja palvelutasovaatimukset täytetään. 
Tarjousten vertailussa tulee ottaa huomi-
oon laadun vaikutus kustannuksiin. 

Viemäriverkoston sisäpuolisella sanee-
raajalla tulee olla aina menetelmälleen tuo-
tehyväksyntä, joko kansallinen tai euroop-
palainen. Saneerausmenetelmille ei ole 
harmonisoitua tuotestandardia, mutta sa-
neerausmenetelmille voi saada CE-merkin-
nän eurooppalaisen teknillisen arvioinnin 
(ETA) kautta. Toistaiseksi millään Suomen 
markkinoilla olevalla sisäpuolisella saneera-
usmenetelmällä ei ole CE-merkintää.

Tuotehyväksyntä sisältää materiaalien ja 
menetelmän tyyppitestaukset (laboratorio-
testaukset), vaatimukset urakoitsijan omal-
le laadunvalvonnalle ja puolueettoman ta-
hon suorittamalle jatkuvalle ulkoiselle 
laadunvalvonnalle. Saneeraustyön yhtey-
dessä tulee ottaa riittävä määrä koepaloja, 
joista testataan mm. pitkäaikaiskestävyy-
teen vaikuttavia ominaisuuksia. Raportis-

AINO PELTO-HUIKKO 
Satakunnan ammattikorkeakoulu/
Vesi-Instituutti WANDER
E-mail: aino.pelto-huikko@vesi-
instituutti.fi

TUIJA KAUNISTO 
Satakunnan ammattikorkeakoulu/
Vesi-Instituutti WANDER
E-mail: tuija.kaunisto@vesi-instituutti.fi

Vesihuoltolaitosten viemärien 
sisäpuolisen saneerauksen 
laadun kehittäminen

Viemäriverkostojen saneerauksessa käytetään menetelmiä, joissa vanhat 
putket jätetään paikoilleen ja saneeraus tehdään putken sisäpuolelle esi-
merkiksi sukkasujutuksella tai muotoputkisujuksella. Projektissa selvitet-
tiin ja kehitettiin viemärien sisäpuolisen saneerauksen laatua. 
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alan toimijoiden ikärakenne on nuorentu-
massa, ja hiljaista tietoa katoaa kokeneiden 
henkilöiden jäädessä eläkkeelle. Tehtävä-
luettelon tarkoitus on dokumentoida alalla 
vallitsevia käytäntöjä mahdollisimman laa-
jasti ja tuottaa käyttökelpoista materiaalia 
kaikkien vesihuoltolaitosten käyttöön. 

Tehtäväluettelon kehittämishanke
Tehtäväluettelon lähtökohtana on käytet-
ty edellä mainittuja rakennusalalla käytet-
täviä tehtäväluetteloita. Tehtäväluetteloon 
on sisällytetty soveltuvin osin tehtäväkoko-
naisuuksia jo olemassa olevista luettelois-
ta. Valmis tehtäväluettelo on listaus suun-
nittelutehtävistä, joista vesilaitokset voivat 
valita omaan hankkeeseensa sopivat. Teh-
täväluettelohanke on tehty rahoittajista 
muodostuneen ohjausryhmän ohjaukses-
sa. Lisäksi dokumentti on käynyt kahdel-
la kommenttikierroksella alan toimijoiden 
keskuudessa. Hankkeen haaste on ollut 
kompromissin muodostaminen erilaisista 
näkemyksistä. Tulevaisuuden haasteena on 
tehtäväluettelon saattaminen vesihuoltolai-
tosten tietoisuuteen ja käyttöön.

Tehtäväluettelohankkeen rahoittajina 
ovat toimineet VVY kehittämisrahasto, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymä, Tampereen Vesi sekä Jyväskylän 
Seudun Puhdistamo Oy, ja se valmistuu 
toukokuussa 2014. 

R akennusalalla on käytössä useita 
eri alojen tehtäväluetteloita, kuten 
ARK12, GEO95, RAK12 sekä TA-

TE12, joita käytetään rakennushankkeis-
sa sekä julkisissa että yksityisissä kohteissa. 
Vesihuoltoalalla on mainittuja tehtäväluet-
teloja käytetty soveltaen, mutta alalle yh-
tenäistä käytäntöä ei ole olemassa. Laitos-
suunnittelussa merkittävässä roolissa ovat 
muun muassa prosessi-, prosessisähkö-, 
koneisto- ja putkistosuunnittelu. Näille 
suunnittelualoille ei löydy tehtävämäärit-
telyjä olemassa olevista tehtäväluettelois-
ta ja teollisuudessa käytettävät standardit 
ovat monessa tapauksessa liian raskaita ve-
sihuollon tarpeisiin. Tämän vuoksi on tar-
peen yhtenäistää vesihuoltolaitosten suun-
nittelun tehtäväkokonaisuus.

Mihin laitossuunnittelun 
tehtäväluetteloa tarvitaan? 
Tarjouspyynnön liitteenä olevan tehtävä-
luettelon tarkoitus on auttaa vesilaitoksia 
määrittelemään haluttu suunnittelulaajuus 
jo tarjouspyyntövaiheessa. Tehtäväluet-
telon käyttö yhtenäistää alalla vallitsevia 
suunnittelun kilpailutukseen ja suunnit-
teluttamiseen liittyviä erilaisia käytäntöjä. 
Vesihuollon laitoshankkeet ovat erityisesti 
pienemmillä vesilaitoksilla harvinaisia, jol-
loin rakentaminen tai saneeraus tehdään 
kerran yhden työuran aikana. Vesihuolto-

ANTTI HARINEN 
Pöyry Finland Oy
E-mail: antti.harinen@poyry.com

JOUNI MUSTAKANGAS 
Pöyry Finland Oy

LEENA VÄNSKÄ 
Pöyry Finland Oy

Tehtäväluettelot ja niiden 
soveltaminen vesihuollon 
laitoshankkeissa

Tehtäväluetteloa käytetään suunnittelutarjouspyynnössä suunnittelijan 
tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa 
sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelossa on mää-
ritetty perustehtävät ja tulosteet, jotka tulee sisällyttää suunnitteluun. Li-
säksi tehtäväluettelo sisältää valinnaisia, erikseen tilattavia, täydentäviä li-
sätehtäviä ja asiantuntijaselvityksiä. 

 
Mihin  
tehtäväluetteloa 
tarvitaan?

- rakennushankkeis-
sa käytettäviä tehtä-
väluetteloita voidaan 
soveltaa vain rajoite-
tusti vesihuollon lai-
toskohteissa

- alan käytännöt ja ko-
kemus dokumentoi-
daan ja kaikki voivat 
hyödyntää sitä

- vesilaitosten nuo-
rentuva henkilökun-
ta pystyy hyödyntä-
mään tehtäväluetteloa 
omissa tarjouspyyn-
nöissään sekä projek-
tien ohjauksessa
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 IN MEMORIAM

T apio Ala-Peijari menehtyi 65-vuo-
tiaana nopeasti edenneen sairauden 
uuvuttamana 15.3.2014 Espoon 

Puolarmetsän sairaalassa. Tapion nopea 
lähtö tuli suurena järkytyksenä ennen kaik-
kea hänen perheelleen, mutta myös hänen 
laajalle ystäväpiirilleen, työtovereilleen ja 
vesilaitosalan toimijoille.

Tapio oli laajalti alalla arvostettu Vesi-
mies. Hän valmistui Teknillisen korkea-
koulun kemian osastolta diplomi-insi-
nööriksi vuonna 1973 ja aloitti työuransa 
nuorempana assistenttina yliopiston kemi-
an laitoksella.  Jo vuonna 1974 hän siirtyi 
yksityiselle puolelle tehden pitkän uran Ve-
sihydro Oy:ssä (sittemmin Ramboll Fin-
land Oy) palveluksessa. Viimeiset 8,5 vuot-
ta hän toimi Pöyry Finland Oy:ssä. Tapio 
ehti toimia vesilaitosten ja uimahallien ve-
denkäsittelyn suunnittelu- ja projektin-
johtotehtävissä liki 40 vuoden ajan. Hän 
kehitti ja sovelsi erityisesti Suomen olosuh-
teisiin sopivia vedenkäsittelyn tehostettuja 
menetelmiä ja häntä pidettiin eräänä alan-
sa ehdottomana johtavana asiantuntijana. 
Ansioistaan hänelle myönnettiin vuonna 
2009 Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kul-
tainen ansiomerkki nro 98. Perusteluissa 
mainitaan mm. hänen ansionsa otsonoin-
nin, aktiivihiilisuodatuksen ja UV-desinfi-
oinnin kehittämisessä sekä alan oppaiden 
laatimisessa.

Tapion työelämän ansiot ja saavutukset 
olivat mittavat. Mutta pelkästään niiden 
luetteleminen ei toisi esiin hänestä kaik-
kea merkittävää. Työelämässä häntä luon-
nehti ammattitaidon ja kokemuksen tuo-
man vankan osaamisen ohella myös hänen 
avuliaisuutensa, rauhallisuutensa, huumo-
rintajunsa, kyky kuunnella ja jakaa tietoa. 
Näitä kultaisia ominaisuuksia voi kokea 
enää harvoin nykyisessä kiireen leimaa-
massa työelämässä. Tapio oli erityisen mu-
kava ja helposti lähestyttävä työtoveri, jol-
la riitti aina aikaa opastaa ja neuvoa meitä 
kokemattomampia ja nuorempia suunnit-
telijoita. Siksi hän oli myös suosittu luen-

Tapio Ala-Peijari 1948–2014

noitsija vesihuolto- ja uimalaitosalalla niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vesihuol-
toala jää kaipaamaan hänen osaamistaan ja 
valtavaa kokemustaan.

Työn ohessa ja sen ulkopuolella Tapiolla 
riitti aikaa aktiiviseen yhdistystoimintaan. 
Tapio toimi 20 vuotta Uimahalli- ja kylpy-
läteknisen yhdistyksen (UKTY) sihteerinä 
ja hallituksen jäsenenä. Hän koki UKTY:n 
työn omakseen ja oli innolla kehittämäs-
sä sen toimintaa. Espoo oli pitkään Tapion 
kotikaupunki. Kotipaikkansa hyväksi hän 
toimi Jupperin Omakotiyhdistyksen jäse-
nenä ja johtokunnassa sekä Pro Espoon-
joki ry:n jäsenenä sen perustamisesta saak-
ka ja hallituksen puheenjohtajana vuosina 
2001-2006. Yhdistyksissä häntä arvoste-
taan edelleen siitä merkittävästä panostuk-
sesta, jonka hän omalla asiantuntemuksel-
laan toi toimintaan. Mielenkiinnon aiheet 
liittyivät ympäristöön - erityisesti vesistö-
jen suojeluun, maankäytön suunnitteluun 
ja kaavoitukseen.

Ei suotu Tapiolle aikaa viettää vaimon-
sa kanssa hyvin ansaittuja eläkepäiviä Jämi-
järvelle vastavalmistuneella kesäasunnolla.  
Suuri Vesimies on poissa.

JUKKA IKÄHEIMO ja 
TAPION MUUT TYÖTOVERIT
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Suomen Vesiyhdistys kunnioittaa perinteitä, mutta on valmis 
uudistumaan. Eräs uudistusta kaivannut asia on ollut yhdis-
tyksen järvimallinen logo. Tämän vuoksi käynnistimme uuden 
logon suunnittelemiseksi kilpailun, johon saimme yllätyksek-
semme ehdotuksia 40 kilpailijalta. Saadut ehdotukset olivat 
enimmäkseen varsin korkeatasoisia eikä valinta ollut helppo. 
Vesiyhdistyksen hallitus päätyi lopulta lappeenrantalaisen Tar-
mo Lavikan suunnittelemaan logoon, joka tekijänsä mukaan 
edustaa eri elementtejä, joita yhdistys edustaa. Tarmo Lavik-
ka työskentelee omistamassaan mainostoimisto Grafiosossa. 

Vesiyhdistyksen uusi logo 
julkistettiin Säätytalolla

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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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 
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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:
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si Porvoon seminaarin iltatilaisuudessa. Yhdistyksen van-
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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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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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Maailman vesipäivän teemana Vesi ja energia
Vesi ja energia kytkeytyvät toisiinsa saumattomasti. Energian 
tuotannossa hyödynnetään vettä ja sitä kutsutaan vesivoimaksi. 
Vettä käytetään ydinvoimaloiden jäähdytyksessä ja joissain päin 
maailmaa, kuten Islannissa, maaperän kuuma vesi on myös 
energian lähde. Toisaalta on arvioitu, että jopa kahdeksan pro-
senttia maailman energiankulutuksesta liittyy veden pumppaa-
miseen, käsittelyyn ja johtamiseen eri käyttäjille. Tämän vuo-
den vesipäivän teemana oli ”Vesi ja energia”. Vesipäivän teeman 

määrittelee YK ja niitä on vietetty vuodesta 1993 lähtien vuo-
sittain 22. päivänä maaliskuuta. Tänä vuonna Maailman ve-
sipäivän tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta veden ja energi-
an välisistä yhteyksistä sekä käynnistää keskustelua eri tasoilla. 
Helsingin Säätytalolla 19.3.2014 pidetyn päivän ohjelmassa 
on niin vesi- kuin energia-alan asiantuntijoiden esitelmiä. Päi-
ville osallistui noin 100 henkilöä, joista ilahduttavan suuri osa 
oli Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan opiskelijoita.

Vesiyhdistyksen 
kirjallisuuspalkinto 
professori Juhani Päiväselle

Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto 2014 jaettiin 
Maailman vesipäivän seminaarin iltatilaisuudessa professo-
ri Juhani Päiväselle. Suomen Vesiyhdistys on jakanut kirjal-
lisuuspalkinnon vuodesta 1989 alkaen. Jakoperusteiden mu-
kaan palkinto voidaan myöntää tieteellisestä julkaisusta tai 
tuotannosta, mutta myös kansanomaisemmasta vesialan jul-
kaisutuotannosta. Juhani Päiväsen tutkimusaiheena ovat olleet 
keskeisesti Suomen suot ja suometsät. Hänet nimitettiin Hel-
singin yliopiston suometsätieteen professoriksi vuonna 1987.

Joka viides vuo-
si jaettava Pro Aqua 
-palkinto on Suo-
men vesiyhdistys 
ry:n kunnianosoi-
tus vesialan hyväksi 
tehdystä ansiokkaas-
ta ja pitkäaikaises-
ta työstä. Palkinto 
jaettiin tänä vuonna 
yhdistyksen histo-
riassa kuudetta ker-
taa. Aiempia palkin-
non saajia ovat Matti 
Wäre, Matti Viita-
saari, Heino Leske-
lä, Seppo Mustonen 
sekä viimeksi profes-
sori Pertti Seuna, jo-
ka palkittiin vuonna 

2009 mm. ansiokkaasta toiminnastaan Euroopan vesiyhdis-
tyksen parissa, jonka presidentin tehtävistä hän luopui vii-
me kesänä. 

Tänä vuonna Pro Aqua -palkinto myönnettiin diplomi-
insinööri Timo Maasillalle, joka on edistänyt Suomen vesia-
laa mm. toimimalla vesialan lehden päätoimittajana. Nytkin 
kädessäsi oleva Vesitalous-lehti perustettiin jo ennen Suomen 
vesiyhdistystä vuonna 1960. Lehteä on painettu tähän men-
nessä noin 17 000 (erilaista) sivua ja siinä on julkaistu yli  
3 000 erilaista vesialaan kytkeytyvää artikkelia. Paitsi lehden 
päätoimittajana, Timo Maasilta toimii toiminnanjohtajana 
Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ssä, joka perustettiin vuonna 
1949 tukemaan maa- ja vesiteknillistä tutkimus- ja opetus-
toimintaa sekä maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen 
liittyvien kysymysten selvittämistä. Yhdistyksen varoilla on 
vuosikymmenien saatossa tuettu kulloinkin tärkeänä pidet-
tyjä vesi- ja ympäristöteknillisiä tutkimuksia sekä tuhansia 
opinnäytetöitä alan oppilaitoksiin. Töiden aiheet ovat vaih-
delleet peltojen kuivatuksesta vesiensuojeluun. Rahoituksen 
apurahoihin yhdistys saa omien sijoitustensa tuotosta.

Timo Maasilta

Pro Aqua -palkinto  
Timo Maasillalle
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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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”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
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Matkaohjelmassa on suunnitteilla torstaille ja perjantaille ammatillisia 
tutustumisvierailuja Bonnin alueella, lauantaina mennään Kölniin, josta 
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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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Tänä vuonna Maailman vesipäivän teemana oli 
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Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviik-
kona 10.4.2013 klo 16.30 Suomen ympäristökeskuksen 

auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
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Tapio Kovanen, Pirkko Öhberg ja Erkki Santala. Kesken 
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tiin Pertti Seuna. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapio 
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• 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-
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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
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tutustumisvierailuja Bonnin alueella, lauantaina mennään Kölniin, josta 
siirtyminen jokiristeilyllä Remageniin ja sieltä bussilla Koblenziin. Sunnuntaina matka 
jatkuu Koblenzista Johannisbergin viinitilalle, josta siirrytään Frankfurtin lentokentälle. Paluulento Helsingissä klo 22:50.

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

Vesiyhdistyksen hallitus ja jä-
senistö kiittää lämpimästi Ta-
pio Kovasta, joka oli järjes-
tyksessään 12. yhdistyksen 
puheenjohtaja ja luotsasi noin 
500 henkilöjäsenen yhdistystä 
kuuden vuoden ajan vuodes-
ta 2008 lähtien. Sitkeistä hou-
kutteluistamme huolimat-
ta emme saaneet häntä enää 
jatkamaan puheenjohtajana 
– olihan hän jo muutamaan 
otteeseen suostunut jatkokau-
delle. 

Riku Vahala

Tämän vuoden ensimmäinen Vesitalous-lehti (Vesitalous 
1/2014) käsitteli ansiokkaasti vesialan koulutusta ja osaamis-
ta. Artikkelissa: Kohti tulevaisuuden superosaajaa? sano-
taan, että maisterivaiheen opetuksessa painotetaan paitsi tie-
dollisia ja taidollisia valmiuksia, myös ammatti-identiteetin ja 
työelämävalmiuksien rakentamista. Artikkelin sisältö herätti 
minussa kuitenkin huolta maisterivaiheen suorittaneiden in-
sinöörien tiedollisista valmiuksista ja työelämävalmiuksista.

  Olen samaa mieltä lehdessä mainittujen valmiuksi-
en tarpeesta. Maisterivaiheen suorittaneet insinöörit toi-
mivat elinkeinoelämässä johtavassa asemassa tai asiantun-
tijoina. Heiltä odotetaan laaja-alaisten teknisten tietojen ja 
taitojen lisäksi kuitenkin myös elinkeinoelämää koskevien 
lakien ja asetusten tuntemusta ja niiden merkityksen ym-
märtämystä. Vesitekniikkaa opiskelleet insinöörit toimivat 
nykyisin asiantuntijoina ja johtajina esimerkiksi vesilaitok-
sissa tai vesialan yrityksissä ja viranomaisina. Heidän pitää 
toimiakseen menestyksellisesti tuntea vesitekniikan lisäk-
si mm. talous- ja ympäristöoikeuden periaatteet.  Heidän 
pitää ymmärtää ainakin vesilain, ympäristönsuojelulain, 
ympäristövaikutusten arvioinnin, vesihuoltolain, 
luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain sekä 
näiden perusteella annettujen asetusten periaatteet ja niiden 
merkitys toiminnalle. Muuten he eivät kykene tekemään 
järkeviä edustamaansa yritystä ja yhteiskuntaa hyödyttäviä 
ratkaisuja.

 Taloutta koskevien lakien periaatteita ja sopimusoikeutta 
opetetaan käsittääkseni Aalto-yliopistossa entisen kauppakor-
keakoulun puolella. Aalto-yliopiston teknisen puolen opiske-
lijat voivat varmaan opiskella näitä aineita eli näiden opetus 

Aalto-yliopistossa lienee kunnossa. Mutta missä vesiteknii-
kan opiskelijat saavat ympäristöoikeuden opetusta? Lakiasi-
oita opetetaan tietenkin yliopistossa, mutta siellä annettava 
opetus on suunnattu tuleville juristeille, se ei ole insinööre-
jä varten räätälöityä, kuten sen pitäisi olla. Tai olenko, ym-
märtänyt väärin, onko Aalto-yliopistossa sittenkin lakiope-
tusta insinööreille? 

 Ellei maisterivaiheen suorittaneilla insinööreillä ole val-
miuksia ottaa huomioon ja soveltaa ammattiasioita koske-
vaa lainsäädäntöä, heidän painoarvonsa työelämässä pie-
nenee vääjäämättä ja heidän työnantajiensa määrä vähenee 
sekä heidän sijoittumisensa johtotehtäviin vaikeutuu. Teh-
täväsektorin kaventuminen vaikuttaa pikkuhiljaa myös vesi-
tekniikan vetovoimaan opiskelijoiden keskuudessa. Samaan 
suuntaan vaikuttaa myös kokonaan englanninkieliseen ope-
tukseen siirtyminen maisterivaiheessa, sillä maisterivaiheen 
suorittaneiden insinöörien pitää kommunikoidessaan hen-
kilökunnan, yrityksen hallituksen, asiakkaiden ja tiedotus-
välineiden kanssa hallita tekniikka ja sanasto englannin li-
säksi myös suomeksi.
 Yhteenvetona sanoisin, että lakien tulkintaa ei pidä mieles-
täni jättää yksinomaan juristien tehtäväksi. Juridisen koulu-
tuksen saaneet henkilöt eivät voi ymmärtää, mitä mikäkin 
säännös käytännössä tarkoittaa. Samoin osa maisterivaiheen 
opetuksesta pitää antaa suomeksi. 
  
LEA SIIVOLA
dipl.ins., eläkkeellä oleva ympäristöneuvos
E-mail: lea.siivola@welho.com

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa 
12.3.2014 vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala Aal-
to-yliopistosta. Nyt alkavalla kaudella hallituksen muut var-
sinaiset jäsenet ovat Tapio Kovanen, Pertti Seuna, Ville Kes-
kisarja, Kia Aksela, Veli-Pekka Vuorilehto, Pirkko Öhberg ja 
Erkki Santala sekä varajäsenet Jukka Leinonen, Osmo Sep-
pälä ja Saija Vuola.

Mielipide

Insinöörien on tunnettava myös lainsäädäntö
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Vesitalous 
50 vuotta sitten

Onko mikään muuttunut 
vesialalla 50 vuodessa? Arvioi itse. Vesitalous-lehti julkaisee 
50 vuotta vanhojen lehtien kansikuvia, joissa kerrotaan lehden 
keskeiset aiheet ja kirjoittajat.

•	 H.S.Paasilahti: Helsingin	maanviljelysinsinööripiirin	työkentältä

•	 Eero Kajosaari: Lounais-Suomen	vedenhankinnasta

•	 Samuli Porsanger: Raision	vesihuolto

•	 Ilkka Wessman:	Puhdistamoiden	rakenteet

•	 Edward Pajuste: Jätevesilammikoiden	toiminnasta	Ruotsissa

Onko mikään muuttunut 
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Säästöä ja tehokkuutta 
kokonaispalvelulla
Keypro Oy kehittää tehokkaita tietojärjestelmiä vesi-, viemäri- ja hulevesi-
verkkotietojen ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Lisäksi tuotamme ammattitason 
suunnittelu-, kartoitus- ja dokumentointipalveluja verkkojen omistajille: kunnil-
le, yksityisille laitoksille sekä vesihuolto-osuuskunnille. Ensimmäisenä Suomes-
sa toimme markkinoille täysin uudenlaisen, kustannustehokkaamman verk-
kotiedon hyödyntämiseen suunnitellun selainpohjaisen KeyAqua-ratkaisun. 

Suomessa jo yli 60 vesihuoltoverkkoa 
ylläpidetään järjestelmällämme.

Laitoimme parhaan ohjelmisto-osaa-
misemme ja ammattipalvelumme yh-
teen. Saat kattavan kokonaisratkaisun 
kaikkeen vesihuoltoverkkotiedon hal-
lintaan.

Selvää säästöä
Keskittämällä verkkotietosi alan parhaalle toimijalle saat vesihuoltoverkkojen 
ratkaisun ylläpitoineen kokonaisuudessaan edullisemmin kuin aiemmin. Voit 
suunnata hankinnat verkon parantamiseen. Ei käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja.

Varmistat jatkuvuuden
Hiljainen tieto on asiantuntijoilla. Toiminnan on jatkuttava ihmisten ja suku-
polvien vaihdoksesta huolimatta. Avullamme verkkotietonne pysyvät aina ajan 
tasalla.

Laadukkaampaa toimintaa
Keyprolla on vesihuollon dokumentoinnin ja kartoituksen palveluista vankka 
kokemus. Avullamme varmistat, että verkkojen suunnitelmat ja toteutumat ovat 
keskenään linjassa. Verkon ylläpito tehostuu, kun voit luottaa verkkotietoon.

Raimo Hämäläinen
Myyntipäällikkö
Puh. 040 562 6954

Ville Koivumäki
Ratkaisupäällikkö, vesiala 
Puh. 044 375 4416

Niklas Saramäki
Ratkaisupäällikkö, 
energia ja valaistus
Puh. 040 562 6954

Mikä on verkkotiedon  
kokonaispalvelu?

1 Kartoitus. Vesihuoltoverkon 
(puhdasvesi, viemäröinti ja 

hulevesi) kokonaisvaltainen kartoi-
tus tai olemassaolevan kartoitustie-
don siirto ja konvertointi nykyaikai-
seen KeyAqua-järjestelmään.

2 Verkkotietojärjestelmä. 
KeyAqua huolettomana 

isännöitynä ja kustannustehok-
kaana palveluna. Tarvitset vain 
päätelaitteet, joissa selain. Ei muita 
IT-hankintoja.

3 Koulutus verkkotietorat-
kaisuun ja täysimittaiseen 

tiedon hyödyntämiseen verkon 
operoinnissa. Keyprolla on näistä 
palveluista lähes 20 vuoden koke-
mus.

4 Aineiston ylläpito. Kiinte-
ällä sopimuksella asian-

tuntijamme ylläpitävät verkoston 
sijainti- ja ominaisuustietoja ennalta 
sovitun yhteiskäytännön mukaisesti 
puolestanne.

Lisäpalveluina mm. tekstiviesti-
tiedottaminen, laskutusjärjestelmä 
ja mittaus automaatio.

Tarvekartoitus ilmaiseksi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme 
niin teemme verkkosi tarvekartoi-
tuksen ilmaiseksi.

keypro.fi/keyaqua

Horsmakuja 8 A 3, FI-01300 Vantaa
Tel +358 9 836 2310
http://www.keypro.fi

Teollisuuskatu 13, FI-80100 Joensuu
Tel +358 13 226 921

AVAIN VERKKOTIETOON
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AVAIN VERKKOTIETOON
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AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

INFRA JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

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

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

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
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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?

SWECO YMPÄRISTÖ

AIRIX Ympäristö toimii nyt uudella nimellä.

Helsinki, Turku, Tampere, Oulu

Puh. 010 2414 000  www.sweco.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 

www.aquaflow.fi

Innovatiivisia veden- ja jäte-
vedenkäsittelyn ratkaisuja
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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

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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Ammattilaisten kotimaiset 
PA-VE- ja KALVI-tuotteet meiltä 

• Palopostit ja palopostiasemat  
(CE-merkinnällä)

• Pumppaamot (CE-merkinnällä)
• Magneettiset virtausmittauskaivot

• Ilmanpoistokaivot
• Vesipostit

Ja paljon muuta. 
Lue lisää: pa-ve.fi www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland

Vesihuollon  
huippuosaamista
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LIIKEHAKEMISTO LIIKEHAKEMISTO

VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

VESIKEMIKAALIT

We innovate together with our 
customers for sustainable solutions 
where water meets chemistry.

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

Nordkalk Oy Ab
21600 Parainen
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.fi

Kalkkituotteet
VEDENKÄSITTELYYN
•	 Filtra A -rouheet
•	 Aito Kaivokalkki
•	 Sammutettu kalkki
•	 Poltettu kalkki

Ilmoita Vesitalous-lehden
LIIKEHAKEMISTOSSA

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Eeva Keränen 0400-773 833

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi 
tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 
80 mm, kaksi palstaa 170 mm.
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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.

58 www.vesitalous.fi

ABSTRACTS

VT1303.indd   58 2.5.2013   10:00:55.taittopohja.indd   46 3.10.2013   12:25:41

58 www.vesitalous.fi

Anna Kuokkanen and Ari Niemelä: The effectiveness 
and operating expenses of tertiary wastewater treatment

A project of the Development Fund of the Finnish Water Utili-
ties Association examined the effectiveness of tertiary treatment 

for wastewater in eliminating nitrogen and phosphorus at Finnish 
municipal wastewater treatment plants. Included in the compari-
son were flotation, sand filtration and denitrification filtering. The 
main priorities were operating expenses and operational experienc-
es in proportion to the resulting treatment.

Niina Vieno: Project for Harmful Substances at the 
Wastewater Treatment Plant

Wastewater is one source of harmful substances in the envi-
ronment. The broadest project of its kind ever carried out 

in Finland studied the occurrence of 26 harmful substances or cat-
egories of substances in wastewater in Finland. Levels of harmful 
substances generally declined efficiently in treatment, and cases of 
exceeding environmental quality norms were rare. The results can 
be used for updating application guidelines for regulations on haz-
ardous and harmful substances.

Miia Hyttinen: Perspectives on the design of area 
surveying for the water pipe network

The leakage surveillance method is an important tool for active 
leakage management for the water pipe network. Area survey-

ing is a popular leakage surveillance system, but there has been no 
Finnish literature on the subject. Design criteria suited to Finnish 
conditions have been specified at the Helsinki Region Environmen-
tal Services Authority with the help of literature and data produced 
by Espoo’s area surveying. The survey areas are formed principally 
on the basis of the network structure, and the size of the survey ar-
ea is determined according to the leakage level on the basis of the 
population and the length of the network.

Sanna Vienonen and Ville Helminen: The challenges 
and tools for the design of sewer network expansion areas

The potential to extend sewerage to thinly populated areas 
should be assessed critically. In the HAKEVE project carried 

out at the Finnish Environment Institute, methods were developed 
for assessing water supply solutions for a thinly populated area. 
The tool, which is based on location data, provides a method for 
assigning priorities for areas to be supplied with sewerage, for ex-
ample on the basis of population trends, building density and con-
struction costs.

Christina Nordensten: The challenge of supplying 
potable water to major cities during disruptions  
– in Sweden, the approach is a national strategy

In national reports in Sweden in the 1990s and 2000s, it was 
found that the supply of potable water to major cities during dis-

ruptions would be difficult if not actually impossible with current 
plans and resources. According to the studies, supplying potable 
water during a disruption to a major city with several hundreds of 
thousands of inhabitants will not be possible, and many suppliers 
had not made preparations for disruptions in supplying water. The 
country underwent many large floods in the first half of the first 

decade this century, the impacts of which affected large areas and 
lasted for days or weeks. It was learned from these events that wa-
ter supply during a disruption is a difficult task even for well pre-
pared municipalities. It was necessary as a result of the floods to 
deal simultaneously with a number of disruptions to water supply. 

Lars Hem: Risk assessment and the impact on the 
planning of the future water supply in Oslo 

From 2009-2011 a risk assessment was performed for the water 
supply in Oslo. The risk assessment included the entire water 

supply from source to the tap. While some of the threats to the sup-
ply was well known for the water work others were previously not 
recognized as severe threats. 

Some of the threats, in particular those towards the overall wa-
ter supply, made it necessary to revise the existing plans for the wa-
ter supply as well as the duration for some major incidents. Some 
of the presumptions for the planning were new or adjusted. During 
2011-2013 a risk based planning for the major parts of a future wa-
ter supply was performed, including sources, treatment plants and 
the larger pipes and basins. To what extent the different solu-
tions would reduce risk was a major criterion for the evalu-
ations of alternative solutions. The recommended solutions, 
as well as the reasons for recommendations, were considerab-
ly different from the solutions recommended before the risk 
assessment was performed. 

Sofia Mäkinen: Prioritizing Espoo river restorations 
using multi-criteria decision analysis

Rivers are among the most vulnerable of ecosystems, under heavy 
pressures such as urbanisation, agriculture and forestry. River 

restorations and improvements are also subject to increasing de-
ployments nowadays. In Espoo, a need was found for restorations 
to at least twenty-five locations in the Mankinjoki and Espoonjoki 
river drainage areas.

Other articles

Osmo Seppälä: Towards intelligent water treatment 
plant operations inspired by updating legislation

Jarkko Rapala: Supply water decree renewed

Antti Belinskij: A water supply guide for the food industry

Aino Pelto-Huikko and Tuija Kaunisto: Improving the 
quality of interior renovation for water utilities’ piping

Antti Harinen, Jouni Mustakangas and Leena 
Vänskä: Lists of tasks and their application in water 
supply plant projects

Catharina Candolin: Preparing for cyber risks
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T eknologian kehittymisen myötä monet yhteiskunnat 
ovat liukuneet teollisesta aikakaudesta tietoyhteiskun-
nan aikakauteen. Yhteiskunnan eri toiminnot ovat siir-

tyneet yhä enemmän ja enemmän järjestelmiin ja verkkoihin, 
jotka toimivat ympärivuorokautisesti ja globaalisti. Yhteis-
kunnan riippuvuus teknologiasta tuo mukanaan haasteita, 
erityisesti kyberuhkien myötä. Kyberuhkiin varautuminen 
koskettaa jokaista suomalaista toimijaa tavalla tai toisella. Sii-
nä missä osalle riittää varautuminen normaaliajan häiriöihin, 
tulee osan varautua myös poikkeusolojen ongelmiin.

Varautuminen kyberuhkiin alkaa sillä, että pohditaan, mi-
hin organisaation tulee varautua ja mitkä keskeiset uhkakuvat 
ovat. Vaanivatko organisaatiota, esimerkiksi yritystä, kilpaile-
vien yritysten palkkaamat yritysvakoojat? Vaanivatko organi-
saatiota, esimerkiksi pankkia, rahan perässä olevat verkkori-
kolliset? Toimiiko organisaatio alalla, joka herättää aktivisteja 
toimimaan aatteenmukaisesti, kuten energiantuotannossa? 
Kuuluuko organisaatio huoltovarmuuskriittisiin toimijoihin, 
muodostaen siten osan yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja? 
Kun uhkakuva on muodostettu realistiselle tasolle, on mah-
dollista suunnitella ne varautumisen toimenpiteet, joilla ris-
kiä voidaan hallita ja toisaalta välttää panostamista toimenpi-
teisiin, jotka eivät edistä organisaation turvallisuutta.

Toiseksi tulee tunnistaa omat kriittiset kohteet ja kyetä 
laittamaan ne tärkeysjärjestykseen, ottaen keskinäisriippu-
vuudet huomioon. Mitättömältä vaikuttava järjestelmä saat-
taa yhtäkkiä osoittautuakin keskeiseksi komponentiksi osana 
jotain laajempaa toimintaprosessia. Kun kriittiset kohteet on 
tunnistettu, on mahdollista tehostaa niiden suojautumis- ja 

Kyberuhkiin varautuminen
valvontatoimenpiteitä. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että 
muut kohteet voidaan jättää suojaamatta ja valvomatta, vaan 
että organisaation on tunnistettava olennaisimmat kohteet.

Osana varautumista tulee panostaa myös toipumissuun-
nitteluun. Organisaation tulee ennalta määritellä se järjestys, 
jossa järjestelmät palautetaan häiriötilanteen jälkeen sekä ke-
nen toimesta palauttaminen tapahtuu.

Arkkitehtuurisuunnittelussa tietoturvallisuus tulee ottaa 
huomioon alusta asti. Koska verkoista ja järjestelmistä ei kos-
kaan voida tehdä täysin turvallisia, on pohdittava sitä, miten 
verkkohyökkäys kävisi vihamieliselle toimijalle kalliiksi, otta-
en huomioon kyseisen toimijan resurssit ja aikataulu suhtees-
sa haluttuun hyötyyn. Keskeistä on lisäksi panostaa valvon-
taan, jotta kiinnijäämisriski nousisi. Siinä missä rikollinen ei 
halua jäädä kiinni ja joutua vastaamaan teoistaan, voi valtiol-
le olla poliittisesti kiusallista joutua selittämään toimintansa 
toisen valtion verkoissa ja järjestelmissä. Kiinni jäämisen ris-
ki tulee siis olla mahdollisimman suuri.

Kyberturvallisuuden varmistaminen yhteiskunnallises-
ti lähtee yksilöistä. Näin ollen on keskeistä, että yksilöstä 
tehdään vahva lenkki. Tämä palvelee yksilöä itseään tämän 
henkilökohtaisessa elämässä, mutta se palvelee myös yrityk-
siä, viranomaisia ja muita organisaatioita oman toimintan-
sa suojaamisessa. Keskeisin tekijä varautumisessa on ihmi-
nen ja ihmisen osaaminen. Edellä mainitut varautumisseikat 
eivät saa olla pelkästään paperille dokumentoituja ominai-
suuksia, vaan toiminta pitää harjoitella säännöllisesti. Har-
joittelun myötä prosessit ja menettelyt häiriön sattuessa tu-
levat tutuksi. 

Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

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

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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Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

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

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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Uponor Infralla on ainoana valmistajana 

Suomessa myös hulevesiputkilleen 

NPM-laatumerkki.

www.uponor.fi

Uponor IQ -hulevesijärjestelmä on tiivis, kestävä ja helposti 
asennettava perusratkaisu monen kokoisiin kohteisiin. Polypropeenista 
valmistettavien Uponor IQ -putkien kokovalikoima on Ø 200–1 200 mm. 

Uponor-hulevesikasetit kestävät kovaa kuormitusta ja sopivat laajojen 
piha-, liikenne- ja pysäköintialueiden hulevesien viivytykseen. 

Weholite on varma valinta suurta kapasiteettia vaativiin kohteisiin, jotka 
edellyttävät yksilöllistä suunnittelua. Weholite-putkista voidaan rakentaa 
kokonainen järjestelmä viivytys- ja varastointisäiliöineen. Putkien 
kokovalikoima ulottuu 3 000 mm asti, säiliöiden tilavuus jopa yli 1 000 m3.

Pyydä tarjous osoitteesta  
asiakaspalvelu.infra@uponor.com

Parhaat järjestelmät  
hulevesien käsittelyyn
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