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PÄÄKIRJOITUS

jolla edistetään vesihuoltolaitosten henkilöstön osaamiskri-
teerien luomista. Alalla on muutaman vuoden ajan käyty 
keskustelua siitä, pitäisikö lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia 
olla ainakin kriittisimpien tehtävien osalta, kun nykyisin ei 
ole muita kuin vesityökortti. Tämän hankkeen tarkoituksena 
ei kuitenkaan ole ajaa lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia vesi-
huoltolaitosten henkilöstölle yleisesti. Tavoitteena on pidem-
mällä aikavälillä laatia vesihuoltolaitosten eri tehtäväalueille 
ja henkilöryhmille osaamiskriteerejä, jotka selkeyttävät odo-
tuksia tehtäviin liittyvälle osaamiselle. Näitä voidaan käyttää 
avuksi rekrytoinnissa, pätevyyden toteamisessa ja toimialan 
profiilin kohottamisessa. 

VVY on käynnistänyt myös niin sanotun vesihuollon ra-
japintahankkeen. Tarkoituksena on edistää avoimien tiedon-
siirtorajapintojen toteuttamista vesihuoltolaitoksilla käytössä 
oleviin erilaisiin tietojärjestelmiin. Tavoitteena on mahdollis-
taa nykyistä parempi järjestelmien keskinäinen tiedonvaih-
to, helpottaa laitosten tiedonanto- ja raportointivelvoitteiden 
täyttämistä, ja pidemmällä aikavälillä luoda edellytykset ny-
kyistä älykkäämmälle vesihuoltotoiminnalle. Laitoksilla syn-
tyvän ja kerätyn tiedon nykyistä parempi hyödyntäminen ja 
olemassa olevien tietojärjestelmien tiedonvaihto ovat askelia 
matkalla kohti tietojärjestelmäpohjaista toiminnanohjausta.

Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jota me kaikki 
käytämme. Vesihuoltolaitosten edellytyksistä tuottaa näi-
tä palveluja laadukkaasti on syytä pitää huolta. VVY pyr-
kii osaltaan edistämään asiaa mm. edellä mainituin edun-
valvonnan ja kehittämisen toimenpiteillä. Tärkeätä on, että 
myös päättäjät – niin kunnissa kuin valtakunnan tasollakin 
– ovat kiinnostuneita vesihuollosta ja sen hyvän tason tur-
vaamisesta maassamme.

Toivotan samalla vesihuoltoväelle tervetuloa Turkuun Ve-
sihuolto 2015 –päiville ja Yhdyskuntatekniikka 2015 –näyt-
telyyn. Tarjolla on jälleen maukas ja monipuolinen kattaus 
vesihuollon ajankohtaisia ja tärkeitä esityksiä ja tuotteita. 

V esihuoltoalan lainsäädännössä on viime aikoina ta-
pahtunut paljon. Toimialan haasteisiin vastaaminen 
edellyttää myös Vesilaitosyhdistykseltä (VVY) aktii-

vista vaikuttamista alan kehittämiseen. VVY ja vesihuolto-
alan keskeiset toimijat aikovat tämän vuoden aikana pohtia 
toimialan tulevaisuutta niin sanotun Vesihuollon suuntavii-
vat 2 –prosessin puitteissa. Prosessin tarkoituksena on tarkas-
tella vesihuoltoalan lähivuosien ja pidemmän aikavälin ke-
hittämistavoitteita. Tämä liittyy osittain VVY:n tänä vuonna 
tehtävään strategian päivittämiseen. 

Suuntaviivoja tarvitaan kuitenkin koko toimialalle, ei pel-
kästään VVY:lle ja vesihuoltolaitoksille. Toimintaympäris-
tö muuttuu jatkuvasti, vesihuoltoala ei voi jäädä polkemaan 
paikalleen. Eteen- ja ylöspäin pyrkiminen edellyttää kiin-
nostusta ja valmiutta panostaa alan kehittämiseen. Me suo-
malaiset emme ole emmekä tule ”maailman parhaiksi vesi-
osaajiksi” pelkästään sillä, että hoemme itsellemme ja muille 
olevamme parhaita. Pitää olla selkeä visio tulevasta, strate-
gia siihen pääsemisestä sekä tahtoa ja kykyä tehdä oikeita asi-
oita, joilla korkeisiin tavoitteisiin voidaan päästä. Näitä py-
rimme osaltamme suuntaviivat -prosessissa hahmottamaan.

VVY kantaa huolta vesihuoltoalan ja erityisesti vesihuol-
tolaitosten henkilöstön osaamisesta. Vuoden 2014 lopulla 
käynnistyi ja maaliskuussa 2015 valmistui vesihuoltoalan 
korkeakouluopetuksen tarveselvitys. Selvityksessä käytiin 
läpi kaikkien Suomessa vesihuoltoalan teknistä koulutus-
ta antavien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulu-
tusohjelmat, resurssit ja tulevaisuuden suunnitelmat. Vas-
taavasti kartoitettiin vesihuoltolaitosten ja alan yritysten 
rekrytointitarpeita ja odotuksia korkeakouluopetuksen mää-
rälliselle ja laadulliselle kehitykselle tulevaisuudessa. Selvi-
tys vähintäänkin tiivistänee vuoropuhelua korkeakoulujen 
ja vesihuoltolaitosten välillä. Toiveena toki on, että 
korkeakoulut tulevaisuudessa ottaisivat vesihuoltoalan 
työnantajien odotukset entistä paremmin huomioon. 

Vuoden 2015 aikana VVY on käynnistämässä hanketta, 

Katse eteenpäin ja suunta 
ylöspäin – minne menee  
Suomen vesihuolto?

OSMO SEPPÄLÄ
toimitusjohtaja,  
Vesilaitosyhdistys
E-mail: osmo.seppala@vvy.fi
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V esihuoltolain (119/2001) muutos 
astui voimaan 1.9.2014. Vesihuol-
lon kehittämisestä säädetään lain 5 

§:ssä, kuten aiemminkin. Lakimuutoksen 
yhteydessä kunnilta poistettiin velvollisuus 
laatia vesihuollon kehittämissuunnitelma. 
Muutoksen tavoitteena oli antaa kunnille 
vapaammat kädet vesihuollon kehittämi-
sen suunnittelussa. Samalla vähennettiin 
kuntien lakisääteisiä velvoitteita. Koska 
käsite vesihuollon kehittämissuunnitelma 
poistui lainsäädännöstä, käytetään tässä ar-
tikkelissa väljempää käsitettä vesihuollon 
kehittämisen suunnitelma.

Lakimuutoksen osalta on huomattava, 
että kunnalla säilyi edelleen velvollisuus 
kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskun-
takehitystä vastaavasti. Yhteistyövelvoite 
vesihuollon kehittämisessä tarkentui laki-
muutoksen myötä. Kunnan on kehitettävä 
vesihuoltoa yhteistyössä alueensa vesihuol-
tolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja 
niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden 
kuntien kanssa. Tällä muutoksella halutaan 
korostaa koko vesihuoltoketjun huomioon 
ottamista vesihuollon kehittämisessä.

Vesihuollon kehittäminen ja 
ohjaaminen -projekti
Kuntaliitto on pitänyt jo ennen lakimuu-
tosta vesihuollon kehittämissuunnitelmaa 
yhtenä merkittävimmistä vesihuoltoon 
liittyvistä suunnitelmista. Tarve vesihuol-
lon kehittämisen suunnitelmaan liittyvään 
ohjeistukseen tunnistettiin jo ennen tietoa 
lakimuutoksen lopullisesta sisällöstä.

Kehittämisen suunnitelmalla on suuri 

Vesihuollon kehittäminen  
- muutokset lakiuudistuksen 
jälkeen

Vesihuoltolain muutos poisti kunnilta velvollisuuden laatia vesihuollon 
kehittämissuunnitelma. Kehittämisvelvollisuus kuitenkin säilyi, joten ve-
sihuollon kehittämisen suunnittelu on edelleen tarpeen. Vesihuollon ke-
hittämisen suunnitelma on monipuolinen työkalu maankäytön tarpeiden 
tyydyttämiseksi sekä kunnan omistajaohjauksen toteuttamiseksi. 

MAIJA RENKONEN
DI, projekti-insinööri
Suomen Kuntaliitto
E-mail: maija.renkonen@
kuntaliitto.fi

HENNA LUUKKONEN
DI, projekti-insinööri
Suomen Kuntaliitto
E-mail: henna.luukkonen@
kuntaliitto.fi

merkitys kunnan tahtotilaa vastaavan, ta-
loudellisen ja turvallisen vesihuollon to-
teuttamisessa. Kehittämisen suunnitelman 
laatimisprosessin aikana tunnistetaan ve-
sihuollon kehittämistarpeet ja arvioidaan 
systemaattisesti niiden ratkaisuvaihtoeh-
dot. Kehittämisen suunnitelman tulee pe-
rustua maankäytön tarpeisiin ja sillä on 
suuri merkitys myös kunnan omistajaoh-
jauksen toteutumisen kannalta.

Kuntaliitto käynnisti kesäkuussa 2014 
Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen 
-projektin, jonka tavoitteena on laatia la-
kimuutokset huomioon ottava ohjeistus 
vesihuollon kehittämiselle. Projekti toteu-
tetaan yhteistyössä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön, ympäristöministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön, Pirkanmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja 
Vesilaitosyhdistyksen kanssa. Projektin 
ovat rahoittaneet yhteistyökumppanit sekä 
Maa- ja vesitekniikan tuki. Projekti päättyy 
ja sen tuotokset valmistuvat syksyllä 2015.

Tavoitteena on tuottaa kattava 
opasmateriaali
Projektin aikana syntyy opas kunnille ve-
sihuollon kehittämisen suunnitelman laa-
timisesta. Opas koostuu kahdesta osasta. 
Ensimmäinen osa on ohje, jossa kuvataan 
esimerkiksi vesihuollon kehittämisen lain-
säädäntötausta, kehittämisen suunnitel-
man laatimisen hyödyt kunnan kannal-
ta sekä se, miten laatimisprosessi etenee ja 
millä kokoonpanolla suunnitelma on jär-
kevää työstää. 

Erityisesti halutaan kiinnittää huomiota 
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vesihuollon kehittämisen suunnitelman laatimisprosessiin ja 
tahoihin, joiden tulee olla mukana laatimistyössä. Koska ve-
sihuollon kehittämisvelvollisuus on kunnalla, tulee kunnan 
vastata ja johtaa suunnittelua. Ainakin maankäytön, tekni-
sen toimen, ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun tulee 
olla mukana suunnitelman laatimistyössä.

Aiemmin joissakin kunnissa suunnitelmien laatiminen jä-
tettiin liiaksi vesihuoltolaitoksen vastuulle, jolloin kunnan 
tahtotilan ja esimerkiksi maankäytöllisten tarpeiden ottami-
nen huomioon ei useimmiten toteutunut toivotulla tavalla. 
Vesihuoltolaitoksella on operatiivisena toimijana kuitenkin 
suuri rooli kehittämissuunnittelussa. 

Toinen osa on malli vesihuollon kehittämisen suunnitel-
masta ja sen sisällöstä. Mallisisältöjen lisäksi toinen osa sisäl-
tää ohjeistusta kunkin vesihuollon osa-alueen sekä huleve-
sien hallinnan käsittelyyn kehittämisnäkökulmasta. Mallin 
mukainen kehittämisen suunnitelma on kaksiosainen. Ensin 
kuvataan vesihuollon nykytila ja sen pohjalta tulevaisuuden 
kehittämistarpeet. Molemmissa osissa kuvataan vesihuollon 
eri osa-alueet. Kustakin aihepiiristä käsitellään nykytilan kar-
toittamiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä näkökulmat, 
joiden perusteella kunkin aihepiirin kehittämistä tulisi kehit-
tämisen suunnitelmassa arvioida. Vesihuollon eri osa-alueita 
käsitellään erityisesti maankäytön, omistajaohjauksen, pal-
velutasojen määrittelyn sekä ilmastonmuutoksen vaikutus-
ten näkökulmista.

Jotta kuntien, vesihuoltolaitosten ja viranomaistahojen ja 
näkökulmat tulevat otetuksi huomioon, on oppaan aihepii-
rejä käsitelty useissa seminaareissa ja työpajoissa. Niihin on 
osallistunut kattavasti henkilöitä vesihuollon eri aloilta. Op-
paan laatimisen aikana on toteutettu lisäksi kuntavierailuita. 
Kuntien haastattelujen tarkoituksena on ollut kartoittaa op-
paan soveltuvuutta käytettäväksi erilaisissa tilanteissa olevissa 
kunnissa. Toisena tavoitteena on ollut käytännön näkökul-
man saaminen mukaan oppaan laatimistyöhön.

Maankäytön suunnittelu vesihuollon  
kehittämisen lähtökohtana
Vesihuollon kehittämisen tulee tapahtua maankäytön ja eri-
tyisesti kaavoituksen kautta. Kehittämistoimenpiteiden tulee 
perustua maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Koska maan-

käytön suunnittelun rooli vesihuollon kehittämisessä on mer-
kittävä, on suositeltavaa, että maankäytön suunnittelu olisi 
päävastuussa vesihuollon kehittämisen suunnittelusta.

Vesihuollon kehittämisen perustuessa maankäytön tar-
peisiin esimerkiksi verkostolaajennukset toteutetaan alueil-
le, joita kunta on päättänyt kehittää. Maankäyttöön liittyvillä 
suunnitelmalla on merkitystä myös verkostoja saneerattaessa, 
sillä maankäytön tarpeen on voitava ottaa huomioon hyvissä 
ajoin saneerattavan verkoston kapasiteettia arvioitaessa. Sa-
moin hulevesien hallinta perustuu maankäyttöön.

Erityisesti verkostolaajennukset haja-asutusalueille ovat 
viime aikoina olleet julkisuudessa. Vesihuollon kehittämisen 
yhteydessä tulee arvioida systemaattisesti vesihuoltolain 6 ja 
7 §:ien mukainen vesihuollon järjestämisvelvollisuus. Verkos-
tot tuleekin jatkossa laajentaa lähinnä tällaisille, vesihuolto-
lain 6 ja 7 §:ien mukaisille, alueille. Näihin kuuluvat myös 
alueet, joille kunta on suunnitellut asutusta tai muita toimin-
toja. Vesihuoltoverkostojen harkitsematon laajentaminen voi 
aiheuttaa yhdyskuntarakenteen hajautumista sekä muiden 
palveluiden järjestämisvelvollisuuden. Myös vesihuoltolai-
toksen taloudelliset ja tekniset toimintaedellytykset varmis-
tetaan suunnittelemalla verkostolaajennukset huolellisesti.

Vesihuollon kehittämisen suunnitelman laatiminen yleis-
kaavan laatimisen yhteydessä on hyvä vaihtoehto. Yleiskaa-
vassa tehtävät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi vesihuol-
toon. Toisaalta vesihuollon olemassa olevat ratkaisut tulee 
ottaa huomioon yleiskaavaa laadittaessa. Tärkeitä asioita ovat 
esimerkiksi vedenottamot ja niiden suoja-alueet. Mikäli jokin 
verkostoalue on väljästi mitoitettu, voi kunta sijoittaa kysei-
selle alueelle lisää asutusta ilman suuria investointeja yhdys-
kuntatekniikkaan.

Omistajaohjauksen näkökulma
Tärkeä näkökulma vesihuollon kehittämiseen on omistaja-
ohjaus. Kehittämisen suunnitelma on hyvä työkalu omis-
tajaohjauksen toteuttamiseen, sillä tehdään linjaukset ve-
sihuoltoratkaisuille tulevaisuudessa. Maankäyttölähtöisyys 
vesihuollon kehittämisessä on yksi avain omistajaohjauksen 
toteuttamiseksi. Kun kehittämistoimenpiteet toteutetaan 
maankäytön tarpeiden mukaisesti, toteutuu kunnan tahto 
alueiden kehittämisestä.

Omistajaohjauksen kannalta on tärkeää, että vesihuolto 
nähdään osana koko kuntakonsernia. Tarpeet vesihuollon ke-
hittämisessä on arvioitava koko kuntakonsernin tasolla. Ve-
sihuollolla on vaikutuksia moneen kunnan eri toimintaan. 
Maankäytön ja vesihuollon yhteensovittamisen lisäksi tär-
keitä omistajaohjauksen näkökulmia ovat esimerkiksi strate-
ginen ohjaus sekä talousasiat.

Kehittämistyön aikana tunnistettavien vesihuollon kehit-
tämistarpeiden perusteella suositellaan laadittavaksi pitkän-
tähtäimen toimenpideohjelma.  Kuntaomistaja on avain-
asemassa päättämässä toimenpiteiden priorisoinnista sekä 
niiden toteuttamisesta. Toimenpideohjelmaan sisällytetty-
jen toimenpiteiden kustannukset ja niiden vaikutukset ve-
sihuollon maksuihin on suositeltavaa selvittää vesihuollon 
kehittämisen yhteydessä. Tämä on arvokasta taustatietoa toi-
menpiteistä päätettäessä.

Oppaassa käsiteltävät vesihuollon osa-alueet

Väestö ja kaavoitus
Toiminta-alueet
Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet
Verkostot
Vedenhankinta- ja jakelu
Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus
Ravinteiden kierto ja lietteen käsittely
Varautuminen
Vesihuollon organisointi
Maksut ja talous
Hulevedet
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Vesihuoltoverkoston korjausvelan vähentäminen on yksi 
merkittävimmistä asioista, joihin omistajaohjauksen kautta 
voidaan vaikuttaa. Kunnan on varmistettava riittävä rahoi-
tus saneerausinvestointien toteuttamiseen. Rahoituksen var-
mistaminen alkaa sillä, että vesihuollon maksujen varmiste-
taan olevan riittävällä tasolla. Kehittämisen suunnitelmassa 
voidaan arvioida verkostosaneerausten priorisointitarvetta 
yleisellä tasolla. Yhteisrakentamista on tärkeää edistää. Vesi-
huoltolaitoksen, katujen rakentamisen ja ylläpidon sekä tar-
vittaessa energialaitoksen tulisi toimia yhteistyössä kun ver-
kostoja ja katualueita saneerataan.

Hulevedet mukaan suunnitteluun
Vaikka hulevesien hallinta jäikin määritelmällisesti vesihuol-
lon käsitteen ulkopuolelle lakimuutoksen yhteydessä, on 
hulevesien hallinnan kehittäminen järkevää ottaa yhdeksi 
osa-alueeksi vesihuollon kehittämisen suunnitelmaan. Hu-
levesien hallinta perustuu maankäytön ratkaisuihin ja useim-
missa tapauksissa kunta ja vesihuoltolaitos huolehtivat yhteis-

työssä hulevesien hallinnasta. Hulevesien hallinnan tarpeet 
ovat kunnissa moninaisia ja soveltuvat hyvin arvioitaviksi ve-
sihuollon kehittämisen suunnitelman laadinnan yhteydessä.

Kuntaliitto suosittelee kuntia jatkossakin laatimaan vesi-
huollon kehittämisen suunnitelman. Kunnalla on kehittä-
misvastuu vuosihuollosta koko kunnan alueella lakimuu-
toksen jälkeenkin, minkä takia on tärkeää että vesihuollon 
kehittämistarpeita pohditaan kaikkien asiankuuluvien taho-
jen ja viranomaisten toimesta.  
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Kolme näkökulmaa 
vesiosuuskuntien teknisiin 
toimintaedellytyksiin 

Suomalaisella vesihuoltokentällä on tapahtumassa merkittäviä muutok-
sia, jotka edellyttävät vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten arviointia 
yhä kriittisemmin. Suurimpien haasteiden edessä ovat pääosin haja-asu-
tusalueilla toimivat yksityisoikeudelliset vesiosuuskunnat. Artikkeli perus-
tuu tutkimukseen, joka keskittyi vesiosuuskuntien toimintaedellytysten 
arviointiin teknisestä näkökulmasta. Työn aikana vesiosuuskuntien tekni-
siä vesihuoltojärjestelmiä tarkastelemalla luotiin työkalu, jonka avulla on 
mahdollista arvioida vesiosuuskuntien edellytyksiä jatkaa toimintaansa 
itsenäisinä vesihuoltolaitoksina tai liittyä kunnallisen vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueeseen.

ANNI VOUTILAINEN
suunnittelija
Ramboll Finland Oy
E-mail: anni.voutilainen@ramboll.fi
Kirjoittaja työskentelee vesihuollon 
suunnittelutehtävissä Suomessa keskitettyjen vesihuolto-

palveluiden järjestäminen jakautuu 
kunnallisten vesihuoltolaitosten ja 

yksityisten osuuskuntien, yhtymien tai 
yhtiöiden kesken. Käytännössä keskitetyn 
vesihuollon järjestää asemakaavoitetuil-
la alueilla kunnallinen vesihuoltolaitos ja 
asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolel-
la usein alueelle perustettu vesiosuuskunta 
tai muu pienempi yksikkö, joita Suomessa 
toimii noin 1500 (Kuntaliitto 2007). Täs-
sä artikkelissa vesiosuuskunta-nimitystä 
käytetään yleisnimenä asiakkaiden omis-
tamista vesihuoltotoimijoista, joiden vesi-
huoltopalveluiden piiriin kuuluu noin 13 
prosenttia Suomen väestöstä (Luukkonen 
2013).

Suomalaisessa yhteiskunnassa on ha-
vaittu merkittäviä aluekehityksen muutok-
sia kaupungistumisen ja väestön ikäänty-
misen seurauksena (Helminen ym. 2013). 
Nämä yhteiskunnan kehityssuunnat ja 
muun muassa lainsäädännölliset muu-
tokset asettavat vesihuollon kehittämiselle 
suuria haasteita erityisesti haja-asutusalu-
eilla, ja viime vuosina onkin alettu keskus-
tella enenevissä määrin vesiosuuskuntien 
mahdollisuuksista ylläpitää vesihuolto-
toimintaa (Luukkonen 2013). Vesiosuus-
kuntien toiminnan uudelleen arviointi 
on tarpeen, sillä esiin on jo tullut tapauk-
sia, joissa toiminnan taloudellinen pohja 

on vaarantunut odotettua vähäisemmiksi 
jääneiden liittyjä- ja vedenkulutusmäärien 
vuoksi (Helminen ym. 2013). Vesiosuus-
kuntien toimintaedellytysten arviointiin 
keskittyvä tutkimus toteutettiin diplomi-
työtutkimuksena yhteistyössä Ramboll 
Finland Oy:n, Aalto-yliopiston, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä, 
HSY:n, Porvoon veden sekä Vesilaitosyh-
distyksen kanssa.

HSY:n ja Porvoon alueen 
vesiosuuskunnat
Tutkimuksessa arvioitiin vesiosuuskuntien 
teknisiä toimintaedellytyksiä tapaustutki-
muksen avulla, johon valittiin yhteensä 12 
vesiosuuskuntaa, HSY:n omistajakuntien 
alueelta seitsemän ja Porvoon kaupungin 
alueelta viisi. Vesisosuuskunnista vanhim-
mat on perustettu noin 30 vuotta sitten 
ja nuorimmat vasta viime vuosina. Liitty-
jämäärä vaihtelee kymmenestä 500 liitty-
jään.

HSY:n omistajakuntien alueella tarkas-
teltujen vesiosuuskuntien vesihuoltover-
kostoihin on liittynyt yhteensä noin 1300 
asukasta, mikä on noin 80 prosenttia vesi-
osuuskuntien toiminta-alueiden asukkais-
ta. Pääosin vesiosuuskuntien vedenhankin-
nasta ja jätevesien käsittelystä vastaa HSY:n 
kuntayhtymän omistama vesihuoltolaitos. 
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Yhdellä tutkitulla vesiosuuskunnalla on käytössään oma ve-
denottamo ja kahdessa vesiosuuskunnassa syntyvät jätevedet 
käsitellään kiinteistökohtaisesti. 

Porvoon kaupungin alueella niin ikään Porvoon kaupun-
gin omistama kunnallinen liikelaitos, Porvoon vesi, vastaa ve-
siosuuskuntien talousveden hankinnasta. Vesiosuuskuntien 
vesihuoltoverkostoihin on liittynyt yhteensä noin 1400 asu-
kasta eli noin 60 prosenttia vesiosuuskuntien toiminta-aluei-
den asukkaista. Tutkituista vesiosuuskunnista kolmessa syn-
tyvät jätevedet puhdistetaan kiinteistökohtaisten jäteveden 
käsittelymenetelmien avulla ja yhdellä vesiosuuskunnalla on 
käytössään 13 pienpuhdistamoa (Kuva 1). 

Tekniset luokittelumenetelmät
Työssä vesiosuuskuntien teknisten järjestelmien tarkaste-
lu toteutettiin kolmella menetelmällä. Käytetyt menetelmät 
olivat riskinarviointi, kustannus- ja päätöspuuanalyysi. Ris-
ki- ja kustannustarkastelujen tuloksia verrattiin keskenään, 
jolloin oli mahdollista arvioida vesiosuuskuntien itsenäisiä 
toimintaedellytyksiä. Päätöspuuanalyysi keskittyi arvioimaan 
vesiosuuskuntien edellytyksiä liittyä kunnalliseen vesihuol-
tolaitokseen. Kustannus- ja päätöspuuanalyysimenetelmät 

Kuva 1. Vesiosuuskunnan pienpuhdistamo Porvoon saaristossa.

muodostettiin työn yhteydessä vesiosuuskuntien tekniseen 
luokitteluun soveltuviksi menetelmiksi. 

Kvalitatiivisen riskinarvioinnin avulla pyrittiin tunnista-
maan vesiosuuskuntien teknisissä järjestelmissä esiintyviä ris-
kitilanteita. Saatujen tulosten perusteella vesiosuuskuntien 
riskitason on nähty kasvavan, mitä vanhempi tai laajempi jär-
jestelmä on kyseessä. Suurin riskitaso esiintyi vesiosuuskun-
nissa, joilla on käytössään omia vedenottamoita tai jäteveden-
puhdistamoita. Lisäksi erityisesti pitkät vedenalitusosuudet ja 
muut riskialttiimmat verkostoratkaisut nähtiin kasvattavan 
riskitasoa. Kuvassa 2 on esitettynä riskinarvioinnin apuna 
käytetty riskimatriisi.

Kustannusanalyysimenetelmässä tarkastelun lähtökohta-
na oli kestävä vesihuoltojärjestelmä, jonka ylläpitämiseksi ve-
siosuuskunnille laskettiin vaadittava kriittinen saneeraustaso. 
Lasketut saneerauskustannukset muodostuivat vesiosuuskun-
tien teknisten järjestelmien ikääntymisen muodostamasta sa-
neerausvelasta sekä kuntotason ja toiminnallisuuden paran-
nuksista. 

Kertynyt saneerausvelka muodostui vanhimmilla ja laa-
joilla vesiosuuskunnilla suurimmaksi, koska saneerauksia ei 
toistaiseksi ole tehty. Saadun tiedon perusteella erityisesti 
vanhemmissa vesiosuuskunnissa varautuminen tuleviin sanee-
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Esiintymistodennäköisyys
Vähäiset Haitalliset Vakavat

Epätodennäköinen 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski

Mahdollinen 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski

Todennäköinen 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski

Seurausten vakavuus

Kuva 2. Teknisten järjestelmien riskinarviointi matriisin avulla.

Kuva 3. Päätösanalyysin osa 1: Voidaanko keskitetty vesihuoltojärjestelmä nähdä vesiosuuskunnan alueella perusteltuna?

rauskustannuksiin ei ole riittävällä tasolla. Osan vesiosuus-
kunnista olisikin jo pitänyt alkaa toiminnassaan varautua 
saneerauskustannuksiin, jotta tarvittavat saneeraustoimen-
piteet saataisiin ajallaan tehtyä ja verkosto säilyisi toiminta-
kuntoisena myös jatkossa.

Järjestelmien kuntotason arviointia ei saatujen tietojen pe-
rusteella ollut aina mahdollista suorittaa luotettavasti. Muun 
muassa vuotovesien määrän luotettava arviointi ei monen ve-
siosuuskunnan kohdalla ollut puutteellisten vedenkulutus- 
tai huolto- ja kunnossapitotietojen nojalla mahdollista. Li-
säksi usean vesiosuuskunnan talousvedessä on havaittu pieniä 
laatuongelmia, joiden seurannan kehittämiseen tulisi jatkossa 
kiinnittää suurempaa huomiota. Vesiosuuskunnan rooli ve-
den jakelijana ei selkeästi ollut tutkituille vesiosuuskunnille 
täysin selvä ja tarvetta vesiosuuskuntien vastuuasioiden ker-
taamiselle esiintyy varmasti muissakin kunnissa.  

Vesiosuuskuntien teknisten järjestelmien laatutasoa ver-
rattiin vesihuollon hyviin suunnittelukäytäntöihin ja jär-
jestelmien toteutustavoissa havaittiin eroja. Muun muassa 
verkostolaitteiden tai instrumentoinnin taso ei usein täyt-
tänyt hyvien suunnittelukäytäntöjen mukaisia vaatimuk-
sia.  Kaukovalvontajärjestelmää ei ollut käytössä yhdellä-
kään vesiosuuskunnalla, vaikka sen voitaisiin nähdä tarjoavan 
merkittävää apua huoltotoimien hallintaan. Nykyisellään ve-
siosuuskuntien järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimia 
tehdään pääosin vikaperusteisesti eikä tehdyistä toimista ole 
pidetty säännöllistä kirjanpitoa. 

Työn päätösanalyysi muodostui kaksivaiheiseksi. Ensim-
mäisessä osiossa (Kuva 3) tarkasteltiin nykyisten vesiosuus-
kuntien toiminnan puitteita tarkoituksena arvioida, kuin-
ka perusteltuna nykyistä, keskitettyä vesihuoltojärjestelmää 
alueella voidaan pitää. Toinen osio (Kuva 4) keskittyi arvi-
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Kuva 4. Päätösanalyysin osa 2: Voidaanko vesiosuuskunnalla nähdä olevan liittymisedellytyksiä kunnalliseen vesihuoltolaitok-
seen?

oimaan vesiosuuskuntien liittymisedellytyksiä kunnalliseen 
vesihuoltolaitokseen. Vesiosuuskunnan tilanteesta riippuen 
päätösanalyysi suositti toiminnan jatkamista itsenäisesti, toi-
minnan jatkamista itsenäisesti yhteistyötä kunnallisen vesi-
huoltolaitoksen kanssa lisäten tai vesiosuuskunnan liittymistä 
kunnalliseen vesihuoltolaitokseen. Päätösanalyysi otti kantaa 
myös siihen, millaisten vesiosuuskuntien kohdalla liittymis-
tä ei suositella. 

Vesiosuuskuntien itsenäiset toimintaedellytykset
Riskinarvioinnin ja kustannusanalyysin avulla saatujen tulos-
ten perusteella arvioitiin vesiosuuskuntien edellytyksiä itse-
näisen toiminnan jatkamiseksi. Arvioinnin perusteella hyvän 
toimintaedellytysarvion saivat pääosin nuoret vesiosuuskun-
nat, joiden tekniset järjestelmät on toteutettu alueiden luon-
teeseen ja käyttötarkoitukseen nähden soveltuvasti. Tällöin 
verkostojen laajeneminen on pysynyt hallittuna. Lisäksi näi-
den vesiosuuskuntien teknisiä järjestelmiä rakennettaessa on 
otettu huomioon kunnallisen vesihuoltolaitoksen tekniset 
laatuvaatimukset.

Haastavat tai huonot toimintaedellytykset nähdään muo-
dostuvan helpoiten vesiosuuskunnille, joilla on käytössään 
omia käsittelylaitoksia. Tutkimustulosten perusteella vesi-
osuuskuntien omat käsittelylaitokset nähdään riskialttiina 
ratkaisuina. Jatkossa tulisi huolehtia, että vesiosuuskunnil-
la olisi paremmat valmiudet laadukkaamman vedenhankin-
nan ja jäteveden käsittelyn järjestämiseksi. Laitosten ylläpi-
toa koskevat lainsäädännölliset velvoitteet ja vastuut eivät 

aineiston perusteella ole vesiosuuskunnilla riittävästi hallus-
sa. Kunnallisen vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskunnan suo-
siteltaisiinkin toimivan yhteistyössä vesiosuuskuntien laitos-
hankkeita suunniteltaessa. 

Edellytykset liittyä kunnalliseen 
vesihuoltolaitokseen
Tutkimuksen perusteella vesiosuuskuntien liittymisedelly-
tyksiä arvioitaessa olisi päätösanalyysin ensimmäisen osion 
perusteella tärkeää tunnistaa vesiosuuskunnat, joissa ei ole 
vesihuoltolain mukaista perustetta keskitetyn vesihuollon jär-
jestämiselle ja toisaalta vesiosuuskunnat, joiden alueella pe-
rusteen voidaan nähdä täyttyvän osittain. Muutamalla ve-
siosuuskunnalla keskitetyn järjestelmän rakentamiselle on 
aikoinaan käytetty perusteena talousveden laatuongelmia, 
mikä on pitkälti pitänyt paikkansa. Kuitenkin rakentamis-
päätöksen jälkeen liittymisaste verkostoihin on jäänyt mata-
laksi. Näillä alueilla keskitetty vesihuolto on haluttu rakentaa 
alueelle vapaaehtoisesti ja niitä ei analyysin perusteella suo-
sitella liitettävän, jotta kunnallisen vesihuoltolaitoksen asi-
akkaat eivät joutuisi kustantamaan harvaan asuttujen aluei-
den vesihuoltoa. 

Vesiosuuskuntien liittyminen kunnalliseen vesihuolto-
laitokseen tulisi tarkastelun perusteella tapahtua pääsään-
töisesti muun kaupunkikehityksen yhteydessä. Liittyminen 
voidaan kuitenkin nähdä perusteltuna myös sellaisten vesi-
osuuskuntien kohdalla, jotka sijaitsevat hyväksyttävällä etäi-
syydellä kunnallisen vesihuoltolaitoksen verkostosta, joilla on 

VESIHUOLTO
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toiminnalliset edellytykset keskitetyn vesihuoltojärjes-
telmän ylläpitämiselle ja joiden järjestelmä vastaa riit-
tävästi kunnallisen vesihuoltolaitoksen teknisiä laatu-
kriteereitä.

Johtopäätökset
Tutkimustyön aikana luotiin uudenlainen, syste-
maattinen lähestymistapa vesiosuuskuntien teknisten 
toiminta- ja liittymisedellytysten arviointia varten. 
Luotu menetelmä yhdistää kolme erilaista luokittelu-
menetelmää; riskinarvioinnin, kustannus- sekä pää-
töspuuanalyysin. Menetelmän luotettavuutta testat-
tiin HSY:n ja Porvoon kaupungin alueilla sijaitsevien 
vesiosuuskuntien avulla ja saatuja tuloksia arvioitiin 
koko Suomen mittakaavassa. Tarkastelun perusteella 
kolme luokittelussa käytettyä menetelmää tukevat hy-
vin toisiaan ja tarjoavat yhdessä kokonaisvaltaisen ku-
van vesiosuuskuntien teknisestä tasosta. 

Työn aikana luodun tutkimusmenetelmän kal-
taiselle tarkastelulle nähdään jatkossa olevan enem-
mänkin tarvetta, mikäli nykyisten vesiosuuskuntien 
toimintaedellytyksiä joudutaan arvioimaan yhä laa-
jemmassa mittakaavassa. Menetelmä on helposti 
muokattavissa eri vesihuoltolaitosten, kuntien, ELY-
keskusten ja vesiosuuskuntien käyttöön.  
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Luota asiantuntijaan ja kokemukseen

Vuosikymmenten kuluessa kertynyt tieto markki-
noista ja tuotteista sekä asiakkaan tarpeiden 
tunteminen auttavat meitä palvelemaan joustavas-
ti ja tarvelähtöisesti. Tukenamme on laaja niin 
kotimainen kuin kansainvälinen verkosto, jolle 
vesihuollon kehittäminen on kunnia-asia. Huomi-
nen rakennetaan tämän päivän ratkaisuista ja 
tiedolla huomisesta. 
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ka haittojen estäminen on tärkeää, on sa-
devesien olemassaolo monella tapaa ihmis-
kunnan elinehto. 

Luonnonmukaisessa hulevesien hal-
linnassa pyritään säilyttämään alueen 
luonnollinen vesitasapaino ja hulevesiä 
hallitaan syntypaikallaan esimerkiksi viih-
tyisyyttä lisääviin vihrein ratkaisuin. Kym-
menien vuosien ajan on opetettu, että hu-
levesi on ongelma. Voisimmeko oppia 
ajattelemaan toisin?

Ohjauskeinojen valinta
Suomalaisittain suurissa kaupungeissa hu-
levesien hallinnan järjestämiseen osallis-
tuu väistämättä useampi eri hallintokunta. 
Koska hulevesien hallintaketju suunnitte-
lusta toteutukseen on kompleksinen, ei hu-
levesien hallinnan ohjauskeinojen valinta-
kaan voi olla yksiselitteistä. Samalla kun 
järjestämme kunnissa hulevesien hallin-
nointia uudistuneen lainsäädännön mu-
kaiseksi on oivallinen tilaisuus käsitellä 
käytäntöjä kokonaisuutena: missä olemme 
onnistuneet, mitä voisimme tehdä toisin?

Ohjauskeinoja valitaan usein puutteelli-
sin selvityksin. Käytännössä päätöksiä teh-
täessä on usein pakko toimia epätäydellisen 
tiedon varassa mm. siksi, että perusteelli-
siin selvityksiin ja analyyseihin ei ole re-
sursseja. Yhteiskunnallisen ongelman ja 

K iinnostukseni hulevettä kohtaan 
kumpuaa työelämästä. Olen työs-
kennellyt hulevesien parissa muu-

taman vuoden odottaen vesihuoltolain 
ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistus-
ta yhtä innokkaasti kuin (uskoisin) useat 
kollegani! Graduni tavoitteena on analy-
soida, millaisia mahdollisuuksia hulevesien 
hallinnan kehittämisessä erilaisin ohjaus-
keinoin on ja millaisia tekijöitä hulevesi-
en hallinnoinnin toimintamallin kehittä-
misessä tulisi ottaa huomioon. 

Tutkimukseni aineistona käytin kir-
jallisuutta ja haastattelin eri sektoreiden 
asiantuntijoita, lisäksi materiaalia syntyi 
Tampereen kaupungin hulevesipäivän työ-
pajoista. Tämä artikkeli perustuu tekemii-
ni haastatteluihin, hulevesipäivään ja kir-
jallisuuteen. 

Hulevedet tiivistyvässä 
kaupunkirakenteessa
Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä vettä lä-
päisemättömän maapinta-alan määrä kas-
vaa ja veden luontainen kulku muuttuu. 
Kaupunkialueilla hulevedet on perin-
teisesti johdettu viemäröinnillä nopeas-
ti pois rakennetuilta alueilta: hulevesi on 
nähty virallisen rakentamiseen kohdistu-
van ohjeistuksen mukaan haittana, vaikka 
se yhtä hyvin voitaisiin nähdä toisin. Vaik-

Ohjauskeinojen mahdollisuudet 
- kohti kestävää hulevesien 
hallintaa?

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistusten myötä huleve-
det erotettiin omaksi kokonaisuudekseen. Lainsäädännön tavoitteena on, 
että hulevesien hallinta aloitetaan jo niiden syntypaikalla. Kunnille jäte-
tään kuitenkin liikkumavaraa siinä, millä keinoin tavoitteisiin pyritään. Täs-
sä artikkelissa pohdin erilaisten ohjauskeinojen mahdollisuuksia tavoittei-
den saavuttamisessa.

MARIA ÅKERMAN 
vesihuoltoinsinööri 
Tampereen kaupunki, 
kaupunkiympäristön kehittäminen
E-mail: maria.akerman@tampere.fi

Kirjoittaja työskentelee hulevesien 
hallinnan moninaisissa tehtävissä 
Tampereen kaupungilla ja kirjoittaa 
graduaan hulevesistä.



ohjaustilanteen tyhjentävä analyysi on vaikeaa. Jos ohjaus-
tavoitteen ja keinojen väliset syy-seuraussuhteet eivät ole sel-
vät, on hankalaa määritellä, mikä olisi tehokkain keino on-
gelman ratkaisussa. (Oulasvirta et al 2002) 

Valitsin analysoitaviksi ohjauskeinoiksi normiohjauksen, 
taloudellisen ohjauksen sekä informaatio- ja organisointioh-
jauksen, koska lainsäädännön uudistus tuo uutta potentiaa-
lia kaikkien näiden ohjauskeinojen käyttöön.

Kaiken takana on normiohjaus
Jo ennen uudistunutta lainsäädäntöä kunnilla on ollut mah-
dollisuus antaa hulevesiä koskevia kaavamääräyksiä ja säätää 
hulevesistä kunnan rakennusjärjestyksessä. Uudistunut lain-
säädäntö ohjaa nyt yksiselitteisesti ja ensisijaisesti ratkaise-
maan hulevesien hallinnan niiden kerääntymispaikalla, va-
rautumaan sääilmiöiden äärevöitymiseen, ja lisäksi määrittää 
kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden ensisijaisen vastuun. 
Koska hulevesien määrään voi vaikuttaa omalla tontilla, on 
mielestäni luontevaa, että kiinteistöillä on ensisijainen vastuu 
hulevesien hallinnassa. 

Kunnilla on uudistuneen lainsäädännön myötä oikeus an-
taa laaja-alaisesti hulevesien hallintaan liittyviä määräyksiä. 
Normiohjausta on siis mahdollista tehostaa, mutta toisaal-
ta normiohjauksen toimivuus edellyttää riittävää valvontaa 
ja resursseja. Hulevesien hallintaa ei voi kehittää säädösten 
avulla, jollei niitä saada vietyä käytäntöön. Erityisesti huleve-
sipäivän työpajojen palautteesta ymmärsin, että tiedonkulku 
tavoitteista toteutukseen ei aina toimi. Voisiko tarmokkaalla 
tiedonjakamisella edistää asiaa?

Informaatio-ohjauksella nykyisetkin resurssit 
käyttöön
Informaatio-ohjauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi osaa-
misen kasvattaminen ja normiohjauksen varmistaminen. 
Kaiken ohjauksen voidaan nähdä sisältävän informaatio-oh-
jausta (Stenvall & Syväjärvi 2008). Hulevesien hallinnassa 
informaatio-ohjaus on mielestäni voimakkaasti sidoksissa 
normiohjaukseen. Tekemieni haastattelujen ja hulevesipäi-
vän palautteen perusteella näyttäisi ilmeiseltä, että eri toimi-
jat tarvitsevat lisää tietoa pystyäkseen toimimaan lain hengen 
mukaisesti. Informaatio-ohjaus vaatii työtä: koulutusta, kes-
kusteluja, katselmuksia. 

Omien kokemusteni mukaan ei-perinteisten hallintarat-
kaisujen vastustaminen johtuu joskus siitä, että yksittäisen 
tontin osuutta hulevesien hallinnassa ei ymmärretä. Kun toi-
mijan, esimerkiksi tontille viivytysallasta suunnittelevan LVI-
suunnittelijan, kanssa käy läpi hulevesisuunnitelman alueel-
lisen kokonaisuuden, syntyy oivalluksia: ”ai tämän takia tää 
pitää tehdä”.  Keskustelun lopputuloksena toimija ymmär-
tää, että viranomaiset eivät vaadi järjestelmiä vain huvikseen.

Informaatio-ohjauksen lisäämisessä näyttäisi olevan suuri 
potentiaali. Hulevesien hallintaan liittyviä ratkaisuja tekevät 
niin monet eri tahot, että toimijoiden tulisi oppia oman am-
mattikuntansa hulevesiin liittyvät erityiskysymykset katkea-
mattoman hallintaketjun varmistamiseksi.
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Taloudellinen ohjaus – aiheuttaja maksaa?

Vesihuoltolaitos on voinut kerätä maksuja hulevesien vie-
märöinnistä kiinteistöiltä jo ennen lainsäädännön uudistus-
ta. Lakiuudistuksen myötä myös kunnalla on mahdollisuus 
kerätä maksua hulevesien hallinnasta. Vesihuoltolaitos taas 
on oikeutettu saamaan korvausta yleisten alueiden viemä-
röinnistä siitä huolehtiessaan. Vesihuoltolaitoksen keräämi-
en maksujen tulee kattaa hulevesien viemäröinnistä aiheutu-
vat kustannukset pitkällä aikavälillä.

Voitaisiinko hulevesien määrää vähentää asettamalla kor-
keammat maksut niille, jotka hulevesiä enemmän tuottavat? 
Erään haastateltavan mukaan hulevesien määrän mukaan 
porrastetut maksut tuntuisivat oikeudenmukaiselta, koska 
kiinteistöillä voidaan vaikuttaa syntyvien hulevesien mää-
rään. Porrastettu maksujärjestelmä ei välttämättä ole yksin-
kertaisesti toteutettavissa, koska maksujärjestelmän luonti voi 
tuottaa paljon kustannuksia ja valvonta olla vaikeaa. Haastat-
teluissa nousi myös esiin huoli siitä, miten mahdolliset pie-
nemmät maksut vaikuttaisivat hulevesijärjestelmien inves-
tointirahojen riittävyyteen. 

Periaatteessa kunnalla pitäisi olla kiinnostusta vähentää 
hulevesien syntyä yleisiltä alueilta, mikäli se pienentäisi hule-
veden viemäröinnistä maksettavan korvauksen määrää. Eräs 
haastateltava kuvaili huleveden viemäröinnistä sopimista ”äi-
din ja tyttären” väliseksi sopimiseksi, eli lopulta sekä vesi-
huoltolaitoksen että kunnan rahat ovat saman kunnan ra-
hoja, minkä epäilen vähentävän innostusta merkittäviin 
muutoksiin hulevesien viemäröinnissä. Haastattelujen pe-
rusteella myös korvausmaksun päätymistä oikeasti vesihuol-
tolaitoksen budjetin lisäksi epäiltiin.

Organisointiohjaus – yhdessä enemmän
Organisointiohjausta ovat esimerkiksi päätökset siitä, minkä 
hallintoyksikön toimesta eri tehtäviä hoidetaan (Oulasvirta 
et al 2002). Uudistuneen lainsäädännön myötä kuntien tulee 
esimerkiksi pohtia, mikä on kunnassa hulevesiasioissa valtaa 
käyttävä monijäseninen toimielin ja miten toimielimen val-
taa mahdollisesti delegoidaan. Organisointiohjauksen uudis-
tamista tarvitaan useassa kunnassa, koska hulevesien hallin-
nan vastuujaot ovat usein epäselvät ainakin maanpäällisten 
rakenteiden osalta. Epäselvässä vastuujaossa hulevesiraken-
teiden ylläpito on voinut olla isännätöntä eikä kunnossapi-
toa ole suoritettu. 

Hulevesien hallinnan huomioon ottaminen aina maan-
käytön suunnittelusta ylläpitoon vaatii organisaatioon hen-
kilöitä, joilla on tietotaitoa ja aikaa tehtävien hoitamiseen. 
Tehtävät tulee organisoida niin, että ihmiset tuntevat tois-
tensa vastuut, jolloin asiat voidaan ohjata vaivatta oikeille 
henkilöille. Mielestäni on myös tärkeää, että organisaatiol-
la olisi yhteinen tavoite hulevesien hallinnassa. Voisikohan 
se olla mahdollista?

Olettaisin, että kunnan eri toimijoiden tahtotila on hu-
levesien hallinnan mahdollisimman toimiva järjestäminen. 
Haastattelujen perusteella näyttäisi siltä, että eri toimijoilla 
keskeinen tavoite on, että hulevedet eivät aiheuttaisi haittaa. 
Kokemukseni mukaan eri hallintokunnilla on kuitenkin eri-
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laisia näkemyksiä siitä, millä keinoin tavoitteisiin tulisi pyr-
kiä. 

Rajoitetun rationaalisuuden teorian mukaan organisaati-
ot ovat pohjimmiltaan monien pienten organisaatioiden yh-
teenliittymiä. Organisaatio kokonaisuudessaan ei tee itse mi-
tään, vaan sen sisällä olevat pienet organisaatiot tekevät ja 
kamppailevat samalla vaikutusvallasta. Organisaatiolla itsel-
lään ei ole tavoitetta, vaan tavoitteet vaihtelevat riippuen sii-
tä, millä organisaation sisäisistä pienistä organisaatioista on 
sillä hetkellä eniten valtaa (Cyert & March 2002). Toimin-
tamallista, vastuista ja korvauksista sovittaessa jokainen hal-
lintokunta ajattelee asiaa omalta kannaltaan, vaikka kyseessä 
on koko kuntaa koskettava asia. Nyt on mielestäni oikea ai-
ka pohtia, mikä olisi kunnalle kokonaisuudessaan edullisin-
ta ja toimivinta. 

Ohjauskeinojen mahdollisuuksia
Vaikuttaa siltä, että useita erilaisia ohjauskeinoja voisi käyt-
tää tehokkaammin hulevesien luonnonmukaisen hallinnan 
edistämiseen. Informaatio-ohjauksella vaikuttaisi olevan suu-
rin potentiaali, mutta toisaalta myös normit antavat selke-
ät puitteet kehittämistoimenpiteille ja taloudellisen ohja-
uksen mahdollisuuksia vaikuttaisi olevan mielekästä tutkia 
lisää. Organisaatioiden toimintaa hiomalla voidaan saavut-
taa edistysaskeleita kun oppimista tapahtuu ja epäselvät vas-
tuut jaetaan.

Miten tästä eteenpäin?
Gradutyöni jatkuu aineiston keräämisellä ja analysoinnilla. 
Mikäli kirjoitukseni herätti mielipiteitä, otan niitä mielelläni 
vastaan! Tampereen kaupungilla työni hulevesiasioiden paris-
sa jatkuu: hallinnolliset käytännöt hiotaan uutta lainsäädän-
töä vastaavaksi, hulevesien hallinnan saattaminen lain hengen 
mukaiseksi taas on vaiheittain etenevä prosessi.  

Kirjallisuus
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VETO 4 
Vesihuollon johtamisen ja 

kehittämisen koulutus alkaa 
lokakuussa 2015!

Laajenna kokonaiskuvaasi vesihuoltoalan 
kentästä, syvennä näkemystäsi johtamisesta ja 
verkostoidu alan ammattilaisten kanssa vesihuollon 
asiantuntijoille suunnatussa koulutuksessa.

Viimeinen hakupäivä koulutukseen on 8.10.2015.
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Energiatehokkuuden 
parantaminen talousveden 
jakelussa

Pumppaukset ovat yleensä vesilaitosten suurin energiankuluttaja. Säästö-
potentiaali vaihtelee huomattavasti ja keskeistä olisikin saada vesilaitok-
set laajalti tarkastamaan pumppauksiin liittyviä käytäntöjään perusteiden 
tasolla ja näin löytämään merkittävimmät energiansäästöt ja yksityiskoh-
taisempaa tarkastelua vaativat kohteet.

MIKA KURONEN
suunnitteluinsinööri
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
E-mail: mika.kuronen@fcg.fi

Kirjoittaja työskentelee FCG Suunnittelu 
ja Tekniikka Oy:ssä vesihuollon 
suunnittelun ja mallinnusten parissa.

V edenjakelun energiatehokkuus on 
laaja kokonaisuus, jonka tieto on 
usein hajallaan ja sen siirtyminen 

vesilaitosten käytäntöihin hidasta. Kirjoi-
tuksessa luodaan käytännönläheinen kat-
saus vedenjakelun energiatehokkuuden 
keskeisimpiin tekijöihin ja niiden selvit-
tämiseen. Laskentaan ei syvennytä, tarvit-
taessa kaavoja ja lisätietoja aiheesta löytyy 
esimerkiksi kirjoituksen pohjana toimivas-
ta diplomityöstä (Kuronen 2014) tai alan 
käsikirjoista. Asiaa on tarkasteltu talousve-
den näkökulmasta, mutta pääosin samat 
periaatteet pätevät myös raaka- ja jäteve-
sipumppauksiin.

Tunnusluvut ja tiedonkeruu
Energiatehokkuuden keskeiset tunnuslu-
vut ovat hyötysuhteet ja ominaisenergia, 
joista kummankaan seuraaminen yksinään 
ei riitä kokonaiskuvan muodostamiseen.

Kokonaishyötysuhde koostuu yleen-
sä taajuusmuuttajan, sähkömoottorin ja 
pumpun hyötysuhteiden tulosta. Se ku-
vaa sähköenergian tehokasta siirtymis-
tä veden hydrauliseksi energiaksi. Korkea 
hyötysuhde ei kuitenkaan aina tarkoita 
energiatehokasta pumppausta. Esimerk-
kinä voidaan ajatella ylimitoitettua pump-
pua ahtaassa putkistossa. Suurella virtauk-
sella nostokorkeus kasvaa voimakkaasti ja 
pumppu pääsee paremmalle hyötysuhde-
alueelle. Pelkkää hyötysuhdetta seuratessa 
olisi houkuttelevaa ajaa tällaista järjestel-
mää vain osa ajasta, suurella virtauksella. 
Saman vesimäärän pumppaaminen saat-

taa kuitenkin kuluttaa vähemmän ener-
giaa tasaisella pienemmällä virtauksella ja 
näin laskeneella nostokorkeudella, vaikka 
hyötysuhde olisikin huonompi. 

Ominaisenergialla (tai ominaiskulutuk-
sella) tarkoitetaan tilavuutta kohti käytet-
tyä energiaa (yleensä Wh/m³ tai kWh/m³), 
joka voidaan laskea tarkastelusta riippuen 
esimerkiksi laitostasolla tai pumppukoko-
naisuuden tasolla. Energiatehokkuustoi-
mien tavoitteena on ominaisenergian mi-
nimointi. Kuitenkin ilman vertailukohtaa 
pelkkää ominaisenergiaa seuraamalla saa-
tetaan esimerkiksi löytää energiatehokkain 
ohjaustapa nykyisille pumpuille ja olosuh-
teille, vaikka todellisuudessa pumppauksen 
hyötysuhde olisi alhainen ja oikea toimen-
pide olisi pumppujen uusiminen. 

Näiden tunnuslukujen laskentaan tar-
vittavista suureista virtausta ja nostokorke-
utta mitataan yleensä valmiiksi, mutta te-
hoa tai sähkönkulutusta ei. Näiden tietojen 
keräämiseen on keinoja myös erillisten te-
homittausten lisäksi.

Nykyaikaisista taajuusmuuttajista saa 
tehon näkyviin näytölle tai ulostulona. 
Yleensä tämä tehotieto on laskennallinen 
arvio taajuusmuuttajan sähkömoottoril-
le syöttämästä tehosta, taajuusmuuttajan 
ottaessa häviöidensä verran enemmän. Tä-
män arvion tarkkuudessa voi kuitenkin 
olla merkittäviä vaihteluita (Ahonen ym. 
2011).

Toinen helppo keino päästä käsik-
si energiankulutuksiin on etäluettavien 
sähkömittareiden tiedot, joita on nyky-
ään asennettuna suurimpaan osaan sähkö-
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liittymiä. Tämän liittymäkohtaisen tuntitason kulutuksen 
hyödynnettävyys vaihtelee kohteesta ja tavoitteista riippu-
en. Esimerkiksi paineenkorotusasemilla saattaa lähes kaikki 
energiankulutus liittyä pumppaukseen, varsinkin kesäaikaan. 

Liittymätason tietoja voidaan myös käsitellä erottaakseen 
pumppaukseen kuluva osuus muusta kulutuksesta. Nämä 
kulutustiedot ovat kohtuullisen uusi keino seurata energi-
ankäyttöä, eikä niiden hyödyntämiseen ole vielä täysin he-
rätty. Parhaiten tieto olisi hyödynnettävissä, jos se saataisiin 
sähköyhtiöltä suoraan vesilaitoksen omiin tietojärjestelmiin.

Pumppauksen hyötysuhteen tekijät
Taajuusmuuttajien hyötysuhteet ovat pääosin hyvin korkei-
ta (95...98 %) ja keinoja niihin vaikuttamiseen on vain vä-
hän. Kierroslukusäätö mahdollistaa suuressa osassa vesilai-
tospumppauksia merkittävän energiansäästön, mutta tuo 
mukanaan myös muutaman potentiaalisen ongelman. En-
sinnäkin tulee pitää mielessä, että itsessään taajuusmuuttaja 
hukkaa energiaa. Täydellä kierrosluvulla käyvälle pumpulle 
se tuo energiatehokkuuden kannalta vain yhden häviövai-
heen lisää. Toiseksi taajuusmuuttajien mahdollistamat pie-
net kuormat voivat tuottaa ongelmia erityisesti sähkömot-
toreiden hyötysuhteille. Lisäksi jonkin verran esiintyy myös 
asennetta missä taajuusmuuttajakäytön oletetaan aina sää-
tävän pumpun hyvälle toiminta-alueelle, vaikka todellisuu-
dessa näin ei ole.

Sähkömoottoreiden hankinnassa ostajalla on taajuus-
muuttajia enemmän selkeitä vaihtoehtoja vaikuttaa energia-
tehokkuuteen, sillä niiden hyötysuhteista löytyy paremmin 
tietoa ja erojen hahmottamiseksi on myös energiatehokkuus-
luokkia. Käytössä sähkömoottorin hyötysuhde riippuu lä-
hinnä kuormasta, laskien voimakkaasti alhaisilla kuormil-
la. Suuret sähkömoottorit kestävät pieniä paremmin alhaisia 
kuormia hyötysuhteen suuremmin kärsimättä. Nyrkkisään-
tönä voidaan pitää 50 prosentin kuormaa: tämän alapuolel-
la toimittaessa on vaarana hyötysuhteen voimakas lasku (Ka-
ya ym. 2008). 

Eräs sähkömoottoreihin liittyvä korkean energiansäästö-

potentiaalin kohde ovat märkäasenteiset moottorit, joissa on 
perinteisesti ollut selkeästi kuiva-asenteisia moottoreita huo-
nompi hyötysuhde. Käyttämällä mahdollisuuksien mukaan 
kuiva-asenteisia moottoreita tai siirtymällä uusiin energiate-
hokkaisiin moottoritekniikoihin voidaan saavuttaa merkit-
täviä, jopa 5...10 prosentin, parannuksia moottoreiden hyö-
tysuhteisiin. 

Pumpun hydraulinen hyötysuhde on lähes aina kokonais-
hyötysuhteen tekijöistä alhaisin ja eniten vaihteleva. Kuor-
ma vaikuttaa siihen vain vähän ja merkittävää on toiminta-
piste. Pumpuilla on rajallinen hyvän hyötysuhteen alue, joka 
kierrosluvun muuttuessa seuraa affiniteettiparaabelin muo-
toa. Keskeistä onkin mitoittaa pumppu niin, että tavallinen 
toiminta-alue osuu mahdollisimman lähelle parhaan hyöty-
suhteen affiniteettiparaabelia. Pumpulta vaadittavan huip-
pupisteen hyötysuhteella ei ole juuri merkitystä, jos pisteessä 
toimitaan harvoin. Pumppujen valintaa, säätöä ja hyötysuh-
teen vaihtelua ei laajuutensa vuoksi tässä yhteydessä käsitellä 
enempää, mutta lisätietoja löytyy aiemmin mainittujen läh-
teiden lisäksi esimerkiksi pumppuvalmistajilta. Aihetta on 
käsitelty myös Vesitalous-lehdessä (Pulli 2012).

Vedenjakeluverkosto ja sen ohjaus
Vedenjakeluverkosto on monimutkainen ja yksilöllinen ko-
konaisuus, jonka tarkempi tarkastelu täytyy tehdä tapaus-
kohtaisesti esimerkiksi mallintamalla. Energiatehokkuuteen 
vaikuttavat perusperiaatteet ovat kuitenkin samoja ja koh-
tuullisen helposti hahmotettavissa. 

Pumpattavaan vesimäärään on vähän vaikutuskeinoja. 
Pumppausten ajalliseen vaihteluun voidaan vaikuttaa mer-
kittävästi ohjauksella ja tehokkaalla säiliötilavuuksien käy-
töllä. Pääsääntöisesti tasaiset virtaamat ovat energiatehokkuu-
den kannalta edullisia, sillä painehäviöihin kuluva energia 
vähenee ja pumput saadaan helpommin pysymään hyvällä 
hyötysuhdealueella.

Nostokorkeuden alentamiseen keskeiset keinot ovat pai-
nehäviöiden vähentäminen sekä yleinen painetason laske-
minen. Painehäviöitä voidaan laskea virtauksien tasaamisen 

Kuva 1.  
Energiatehok-
kuuden  
huomioiminen 
laitoskoon  
mukaan.
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Ei selvitetty
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pumpuille
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37 %

Aina
45 %

Kuva 2. Hyötysuhteiden selvittäminen ja ottaminen huomioon pumppuvalinnassa.

lisäksi mm. väljentämällä verkostoa kriittisistä paikoista tai 
suunnittelemalla ohjaus huomioiden laitosten erot, kulutus-
ennusteet ja veden siirtomatkat. Yleisen painetason alentami-
sessa on merkittävä säästöpotentiaali, mutta mahdollisuudet 
riippuvat voimakkaasti maankorkeuksista ja vesitornien kor-
kotasoista. Pitkän iän vuoksi verkoston ja vesitornien suun-
nitteluvaiheen ratkaisuilla on keskeinen rooli: huono paine-
piirijako tai liiallinen varmuuskerroin korkotasossa johtaa 
korkeampaan energiankäyttöön jopa koko elinkaaren ajaksi. 
Energiankäytön kannalta erillisten paineenkorotusten käyt-
tö on suotavaa; tällöin vain tarvittava vesimäärä pumpataan 
korkeampaan paineeseen.

Laitosten verkostopumppauksissa imupuolella on usein 
puhdasvesisäiliö, mihin vesi tulee prosessista vapaapudotuk-
sella. Tällöin säiliön vedenpinnan pitäminen korkeammal-
la tasolla säästää energiaa verkostopumppauksissa lisäämät-
tä sitä prosessipuolella. Käytännössä tähän on usein rajalliset 
vaikutusmahdollisuudet, mutta esimerkiksi jo yksi metri 
nostokorkeudessa tarkoittaa yleensä 2...4 prosenttia verkos-
topumppauksen nostokorkeudesta ja näin myös energian-
käytöstä.

Energiatehokkuuskyselyn tuloksista
Kesän 2014 lopulla järjestettiin Vesilaitosyhdistyksen talous-
vettä käsitteleville jäsenille kysely pumppausjärjestelyistä ja 
energiatehokkuudesta. Kyselyyn vastasi 92 laitosta eli noin 
kolmasosa kohderyhmästä. Otos on kohtuullisen edustava, 
mutta kyselyyn voidaan olettaa vastanneen asiasta keskimää-
räistä kiinnostuneemmat ja näin tuottaneen todellisuutta po-
sitiivisempia tuloksia. Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset 
löytyvät diplomityön (Kuronen 2014) liitteestä. 

Odotetusti suuret laitokset kiinnittävät energiatehok-
kuuteen yleisesti huomiota kuin pienet laitokset (Kuva 1). 
Taajuusmuuttajien käyttöön on siirrytty hyvin laajalti, sillä 

vastaajista 87 prosenttia ilmoitti ohjaavansa verkostopump-
pauksia ja 75 prosenttia raakavesipumppauksia yleisimpä-
nä keinona kierroslukusäädöllä. Tämä on positiivinen tulos, 
mutta samalla myös korostaa aiemmin käsiteltyjen taajuus-
muuttajiin liittyvien ongelmien tiedostamista. Raakavesi-
pumppausten lisäksi merkittävä osa myös verkostopump-
pauksista (yli 40 %) hoidetaan uppopumpuilla, tarkoittaen 
merkittävää säästöpotentiaalia sähkömoottoreiden hyötysuh-
teissa. 

Alle viidennes vastaajista ilmoitti selvittäneensä asennet-
tujen pumppujen hyötysuhteita ”kaikille tai lähes kaikille” 
pumpuille ja yli kolmasosa ei ollut selvittänyt lainkaan (Kuva 
2). Suuri osa vesilaitosten pumppauksista tehdään siis tunte-
mattomalla hyötysuhteella, joten myös erittäin huonon hyö-
tysuhteen pumppauksia varmasti edelleen löytyy. 

Ylivoimainen enemmistö vastaajista (91 %) arvioi pump-
pujensa keskimääräiseksi elinkaareksi yli 10 vuotta ja merkit-
tävä osa (40 %) yli 15 vuotta. Näin pitkillä elinkaarilla han-
kintakustannusten osuus jää hyvin pieneksi ja energiankäyttö 
pitkälti määrää elinkaarikustannukset. Tähän keskeisesti liit-
tyvässä hyötysuhteen huomioimisessa pumppuvalinnan yhte-
ydessä on edelleen kehittämistä, sillä alle puolet vastanneista 
kertoi näin aina toimittavan (Kuva 2). 

Lopuksi
Suomen vesilaitoskenttä on moninainen ja energiatarkaste-
lu tulee suorittaa erilaisella lähestymisellä erilaisissa kohteis-
sa. Olisi tärkeää saada pienemmät vesilaitokset selvittämään 
energiankäyttöönsä vaikuttavat perustekijät ja ottamaan ne 
huomioon toiminnassaan. Tämä edellyttää tiedon levittämis-
tä helposti lähestyttävässä muodossa tutkijoilta ja suunnitte-
lijoilta vesilaitosten henkilöstölle.

Suuremmilla laitoksilla tarkemmat selvitykset ovat perus-
teltuja, sillä suuren säästöpotentiaalin vuoksi suhteessa pie-
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netkin säästöt voivat olla merkittäviä energiamääriä. Laajemmissa vedenjakelujär-
jestelmissä ongelmaksi nousee myös kokonaisuuden hämärtyminen osa kerrallaan 
tarkastellessa. Koko järjestelmän toimintaa ei saada optimaaliseksi tarkastelemalla yk-
si tekijä kerrallaan. Laitokset, säiliötilavuudet ja verkoston huomioon ottavissa ohja-
uksissa on huomattavasti säästöpotentiaalia suoraviivaisemman pumppausten hyöty-
suhteiden parantamisen lisäksi.  

Kirjallisuus
Ahonen, T. & Tamminen, J. & Ahola, J. & Niemelä, M. 2011. Accuracy study of frequency converter 
estimates used in the sensorless diagnostics of induction-motor-driven systems. Proceedings of the 
2011-14th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE).

Kaya, D. & Yagmur, E.A. & Yigit, K.S. & Kilic, F.C. & Eren, A.S. & Celik, C. 2008. Energy efficiency in pumps. 
Energy Conversion and Management, Vol. 49:6.  

Kuronen, M. 2014. Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa. Diplomityö, Aalto-yliopisto.

Pulli, M. 2012. Energiatehokkuus vesien siirrossa. Vesitalous 1.

Mihin energia vedenjakelussa kuluu?

Yllä on esitetty esimerkki sähkötehon jakautumisesta komponentteihin ve-
denjakelussa. Ensin energiaa kuluu taajuusmuuttajan (η = 97 %), sähkö-
moottorin (η = 92 %) ja pumpun (η = 75 %) häviöihin. Osa hydraulisesta 
energiasta (21 %) kuluu painehäviöihin ennen veden poistumista verkostos-
ta. Edelleen osa tästä energiasta on turhaa, poistuessaan vuotojen muka-
na tai tarpeellista korkeampana paineena kuluttajalla. Esimerkki on suuntaa-
antava ja komponenttien suhteet vaihtelevat huomattavasti pumppaus- ja 
verkostokohtaisesti.

Hallitsemme
vesihuollon
koko elin-
kaaren.

www.fcg.fi

FCGsmartarrs aaas tas rma
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Putkikohtainen  
kriittisyysluokitus  
ja sen käyttö HSY:llä

Kaikki verkoston kunnon hallinta tähtää viime kädessä ikävien seuraamus-
ten välttämiseen eli riskien hallintaan. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin 
HSY:n vedenjakelu- ja viemäriverkoston jokaiselle putkelle yhdessä Aalto-
yliopiston kanssa kriittisyysluokitus, joka kuvastaa putken mahdollisesta 
häiriöstä koituvien seurausten vakavuutta. Luokituksen käytöstä on nyt 
puolen vuoden kokemus ja jatkokehitys on parhaillaan käynnissä.

TUIJA LAAKSO 
tohtorikoulutettava 
Aalto-yliopisto 
E-mail: tuija.laakso@aalto.fi

TIIA LAMPOLA
DI, FT, verkostoinsinööri 
Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä HSY
E-mail: tiia.lampola@hsy.fi

SUVI AHOPELTO
projektitutkija
Aalto-yliopisto
E-mail: suvi.ahopelto@aalto.fi

Luokituksen määrittämisen lähtökoh-
daksi otettiin, että määrityksessä hyödyn-
netään kaikkea sellaista jo olemassa olevaa 
dataa, joka vain on saatavilla ja relevanttia 
verkoston kohteiden kriittisyyden kannal-
ta. Luokitus määritettiin erikseen veden-
jakelu- ja viemäriverkon putkille. Näiden 
kriittisyyttä koskevat kriteerit myös poik-
kesivat toisistaan. Kriteerien keskinäisen 
tärkeyden lisäksi piti pohtia esimerkiksi si-
tä, millaisia suoja-alueita (buffereita) ana-
lyyseissä käytettiin ja miten erikokoisia ja 
erityyppisiä putkia analyyseissä arvotettiin. 
Kriteerien suhteen päätettiin, että jos yksi-
kin luokan kriteereistä täyttyy, putki pää-
tyy kyseiseen luokkaan. Mukaan otetut kri-
teerit on esitetty Taulukoissa 1-4.

Valmistelut ja työmäärä
Luokitusten ensiaskeleena HSY:n verkos-
toille määritettiin yhtenäisesti, mitkä ovat 
verkoston päävesijohdot ja pääviemärit. 
Tämä oli tärkeä tieto monien analyysien 
kannalta, sillä päävesijohdot ja pääviemä-
rit saivat joissain tapauksissa suuremman 
painoarvon kuin muut putket. Pääverkos-
tojen määrittäminen oli tarpeen, jotta saa-
tiin kaikissa toimialueen kaupungeissa pää-
verkostot määritettyä samoilla kriteereillä.

Suurin työmäärä kului työryhmän ko-
koontumisiin, taustaselvityksiin, pääver-
kostojen määrittämiseen ja kriittisyys-
luokitusten vaatimien analyysien tekoon. 
Paikkatietoanalyysit jouduttiin tekemään 
monilta osin käsityönä, sillä HSY:llä oli 

V erkoston häiriö voi aiheuttaa va-
kavia seurauksia. Tämä koettiin 
Helsingissä vuonna 2009, jolloin 

halkaisijaltaan 400 mm suuruisen veden-
jakeluverkon putken rikkoutuminen aihe-
utti noin viiden miljoonan euron vahingot 
ja yli kolmen kuukauden katkon metron 
käyttöön. Tapaus oli vakavuudessaan poik-
keuksellinen, mutta kuvastaa sitä, kuinka 
suuria riskejä vesihuoltoverkkoihinkin pa-
himmillaan liittyy.

Vedenjakeluverkon häiriöt ovat lähinnä 
äkillisiä putkirikkoja, jotka voivat vaikeut-
taa asiakkaiden vedensaantia ja aiheuttaa 
vaurioita läheisille rakenteille. Myös jatku-
vat piilovuodot verkostosta voivat aiheut-
taa esimerkiksi maa-aineksen huuhtoutu-
mista. Viemäriverkoston osalta tilanne on 
sikäli monimutkaisempi, että putkien vi-
kaantumismekanismeja on useita erilaisia. 
Kuitenkin molempien verkostojen osalta 
mahdollisten häiriötilanteiden vaikutuk-
sia voidaan jo ennakolta arvioida yhdistä-
mällä verkoston ja sen ympäristön tietoja. 

Luokitteluperiaatteet
Luokitusta pohtineessa työryhmässä pää-
dyttiin kolmeen kriittisyysluokkaan. Kat-
sottiin, että luokkien määrä ei saa olla lii-
an suuri, jotta käytännön toimia voidaan 
kohdentaa luokitusten pohjalta tehokkaas-
ti. Korkein luokka nro 1 nimettiin erittäin 
kriittiseksi, luokka 2 kriittiseksi luokan 3 
sisältäessä verkoston muut, ”tavalliset” put-
ket.
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tuolloin vielä käytössä kolme erillistä verkkotietojärjestelmää, 
joissa kussakin oli omat tunnisteensa (sama ID-numero). ID-
numerointi yhtenäistettiin työn aikana. Osa verkostoa (tun-
nelit jne.) ja ympäristöä koskevista tiedoista jouduttiin hank-
kimaan muista järjestelmistä, mikä myös edellytti käsityötä. 
Lisäksi lähtötietojen käsittely edellytti useiden erilaisten for-
maattimuunnosten tekemistä tietojen yhtenäisen käsittelyn 
mahdollistamiseksi.

Tulokset ja luokitusten päivittäminen 
Analyysi paljasti, että HSY:n vedenjakeluverkostosta 14 pro-
senttia on joko kriittistä tai erittäin kriittistä ja vastaavasti 
viemäriverkostosta noin 25 prosenttia. Alun perin tavoittee-
na oli rajoittaa kriittisten putkien määrää tiettyyn prosentti-
osuuteen. Tämä kuitenkin nähtiin riskien hallinnan kannalta 
ongelmalliseksi – tärkeintä oli kuitenkin selvittää, mihin put-
kiin liittyy vakavimpien seurausten mahdollisuus.

HSY:n alueella verkostoa rakennetaan jatkuvasti lisää, put-

kia uusitaan hieman aiemmasta poikkeaviin sijainteihin ja 
myös putkien lähiympäristö muuttuu, kun rakennetaan uu-
sia teitä ja rakennuksia. Tästä syystä kriittisyysluokituksen 
päivittämismahdollisuus koettiin tärkeäksi. Tätä tarkoitusta 
varten luotiin ArcMap -ohjelmaan luokituksen määrittämi-
sen mahdollistava ohjelmakoodi. Luokitusten päivittämisen 
ohella koodin avulla voidaan myös muokata olemassa olevia 
luokituskriteerejä, esimerkiksi muuttaa eri kriteerien tärke-
yttä ja tuoda mukaan täysin uusia kriteerejä.

Luokituksen käyttökokemuksia ja jatkokehitys
Luokitukset vietiin HSY:n verkkotietojärjestelmään syksyllä 
2014. Verkkotietojärjestelmän avulla voidaan mm. tarkastel-
la kriittisten putkien sijainteja ja yksittäisten putkien kriitti-
syyttä. Esimerkiksi korjaustöistä johtuvien vesikatkojen yh-
teydessä  voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimiin mm. kriittisten 
vedenkuluttajien informoimiseksi. Kriittisyysluokituksesta 
on järjestetty henkilökunnalle tilaisuuksia, joiden perusteel-

Päävesijohdot laitoksilta vesitorneille ja merkittäville paineenkorottamoille

Kriittisille kuluttajille vievät vesijohdot, joille ei ole vaihtoehtoista reittiä

Sulkemistarkasteluiden perusteella kriittiset putket

Rautatien alitukset, jos putki suoraan rautatien alla ilman suojaputkea

Ainoa yhteys merkittävän suuruiselle alueelle

Taulukko 1 Vedenjakeluverkko, kriittisyysluokka 1.

Päävesijohdot, jotka eivät kuulu luokkaan 1

Putki rakennuksen alla

Suuri putki merkittävän tien alla

Maakaasun siirtolinjan lähellä oleva putki

Putki kriittisen maanalaisen kohteen vieressä

Taulukko 2. Vedenjakeluverkko, kriittisyysluokka 2.

Pääverkon tunnelit

Suuret pääviemärit 

Pääviemärit ja paineviemärit, jotka ovat luokkaan 1 tai 2 kuuluvalla pohjavesialueella

Vedenoton tai varavedenoton kannalta keskeisten kohteiden läheisyydessä olevat viemärit

Rautatien alitukset, jos putki suoraan rautatien alla (suojaputkella ja ilman)

Merkittävien teiden alitukset (suojaputkella ja ilman)

Tuplaamattomat paineviemärit kriittisiltä pumppaamoilta

Taulukko 3. Viemäriverkko, kriittisyysluokka 1.

Luokkaan 1 kuulumattomat pääviemärit

Luonnonsuojelualueilla sijaitsevat viemärit

Vedenjakelun tunnelien kanssa risteävät putket

Vesialueiden alitukset

Rakennusten alla olevat viemärit

Suojeltavien purojen läheisyydessä olevat viemärit

Uimarantojen läheisyydessä olevat putket

Luokkaan 1 ja 2 kuuluvilla pohjavesialueilla olevat muut kuin pääviemärit

Luokkaan 3 kuuluvilla pohjavesialueilla olevat pääviemärit

Maanalaisten kriittisten kohteiden läheisyydessä olevat viemärit

Taulukko 4. Viemäriverkko, kriittisyysluokka 2.
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la hyödynnetään kriittisyysluokituksen jatkokehityk-
sessä kentällä työskentelevän henkilöstön kommentteja 
ja ideoita sekä kokemuksia kriittisistä linjoista. Kriit-
tisyysluokitus koko aineistolle päivitetään 1-2 kertaa 
vuodessa, jolloin huomioidaan uudisrakennetut, sanee-
ratut ja käytöstä poistetut johto-osuudet koko HSY:n 
alueella. Sama johto-osuus saattaa päivityksen yhtey-
dessä muuttua toiseen kriittisyysluokkaan, johtaen eri-
laisiin käytäntöihin mm. korjaustoimenpiteiden tapa-
uksissa. 

Merkittävä kehitystarve luokituksen kannalta oli-
si maanalaisten tilojen saaminen mukaan tarkasteluun 
nykyistä kattavammin. Luokitusta tehtäessä ei ollut 
saatavilla luotettavaa tietoa esimerkiksi maanalaisten 
parkkihallien sijainnista. Myös rakennusten kellaritie-
dot olisivat hyödyllisiä. Ylipäätään juuri maanalaiset 
kohteet ovat verkoston ympäristöstä tyypillisesti vaa-
rassa, jos verkostosta pääsee ulos vettä tai jätevettä. 
Maanalaisten kohteiden huomioon ottamiseen pyri-
täänkin jatkossa panostamaan lisää.

Jatkokehityksessä kriittisyysluokitusanalyysissä kiin-
nitetään huomiota myös siihen, että luokituksen perus-
teena olevat yksittäiset ominaisuustiedot (esim. ”putki 
merkittävän tien alla” tai ”putki luonnonsuojelualu-
eella”) esitetään myös omina tietoinaan verkkotietojär-
jestelmässä. Tämä mahdollistaa useiden erilaisten ana-
lyysien ja tarkastelujen tekemisen samasta aineistosta. 
Lisäksi on tilanteita, joissa toteutuneiden kriteerien tie-
täminen auttaa päätöksenteossa. Tällä tavoin voidaan 
mm. ottaa huomioon muu infra, kuten kaukolämpö-
linjat, ja lisätä samalla yhteistyötä muiden toimijoiden 
kanssa.

Hydraulisia tarkasteluita tullaan tarkentamaan sekä 
vedenjakelu- että viemäriverkoston osalta. Viemäriver-
kostossa hydrauliikka mutkistaa häiriön syntykohdan 
ja seurausten muodostumisen määrittämistä – tukos 
yhdessä kohdassa verkkoa voi aiheuttaa tulvimista ai-
van muualla. Vedenjakeluverkostossa esimerkiksi kriit-
tisten vedenkuluttajien kannalta tärkeiden yhteyksien 
luotettava selvittäminen edellyttää erilaisten hydraulis-
ten tarkastelujen tekemistä.

Jotkut kriteerit näyttävät nyt, vuotta myöhemmin, 
vähemmän tärkeiltä ja toiset tärkeämmiltä kuin luoki-
tusperiaatteita määritettäessä. Kun luokituksia seuraa-
van kerran päivitetään, arvioidaan luokitusperusteita 
uudestaan ja tehdään tarpeelliseksi koettuja muutok-
sia. Lisäksi uusia päivityksiä tehtäessä pyritään huomio 
kiinnittämään erityisesti niihin kohteisiin, joihin liit-
tyy hengenmenetysten uhka. Tällaiset kohteet tulisi kä-
sitellä erikseen ja selvittää, miten niihin liittyvät riskit 
minimoidaan. Erityisen tärkeää tällaisten kohteiden ir-
rottaminen muusta tarkastelusta on silloin, jos luoki-
tusta halutaan käyttää esimerkiksi kustannuksia opti-
moitaessa.    

Wavin-Labko Oy
Visiokatu 1, 33720 Tampere www.wavin-labko.fi

Uuden sukupolven
Wavin PVC-M SN8 
-maaviemäriputket 
Kolmikerrosrakenteinen Wavin PVC-M -putki on kevyempi 
ja kustannustehokkaampi ratkaisu kuin perinteinen maa-
viemäriputki. Se soveltuu käytettäväksi sekä jäte- että 
sadevesien johtamiseen. 

 Tehtaalla valmiiksi asennetut EN 681-2 -standardin mukaiset

 tiivisteet, jotka voi tarvittaessa vaihtaa öljynkestäviin 

 Täyttää EN 13476-2 -standardin vaatimukset

 Nordic Polymark -merkitty

 Lujuusluokka SN8 

 Wavin PVC-M -putkia on 

 saatavissa kokoluokissa 

 D110...D400 useina 

 eri pituuksina

Kustannustehokkaat

Wavin PVC-M -putki on laadukas 
ratkaisu maaviemäröintiin: 
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tuspaikkapäätöstä lähes vuoden. Espoon 
kaupunginvaltuusto päätti 12.10.2009 
paikaksi Blominmäen. Puhdistamoa kos-
kevat kaavat saivat lainvoiman 2014. Kaa-
voitus on ollut mutkikasta, koska puh-
distamo sijoittuu Espoon keskuspuiston 
ja Pohjois-Espoon laajojen metsäalueiden 
väliselle luontoyhdyskäytävälle ja koska 
puhdistettujen jätevesien tunneliyhteydel-
le jouduttiin osoittamaan hätäylivuoto Es-
poonjokeen. 

Blominmäen ensimmäinen ajotunne-
lin louhintaurakka valmistuu syyskuussa 
2015. Luolaston louhinta käynnistyy he-
ti sen jälkeen. Kilpailutus olisi mieluusti 
tehty rakennus- ja muiden lupien varmis-
tuttua ja varattu hieman enemmän aikaa 
alueella tarvittaville valmisteleville töille, 
mutta silloin noin 900 000 m³ktr urakka 
olisi jouduttu kyselemään samaan aikaan 
Espoon Länsimetron jatkeen suurten lou-
hintaurakoiden kanssa. Viemäritunnelien 
noin 400 000 m³ktr louhintaurakat kil-
pailutetaan, kun nuo suuret louhintaura-
kat ovat päätösvaiheessa. 

Suunnittelussa etsitään parhaita 
ratkaisuja 
Alkuvuodesta 2013 kilpailutettiin puhdis-
tamon pääsuunnittelu, joka jatkuu puhdis-
tamon käyttöönottoon. Pääsuunnittelija 
vastaa suunnitelmien yhteensovittamisen 
lisäksi mm. prosessisuunnittelusta. Pää-
suunnitteluun kuuluivat myös 3D-luon-
nossuunnittelu, yleissuunnitelman kriit-

Blominmäki vastaa kasvuun 
pääkaupunkiseudulla
Espoon Blominmäen uusi jätevedenpuh-
distamo korvaa vuonna 2020 Suomenojan 
puhdistamon, jonka keskivirtaama vuon-
na 2014 oli 94 000 m³/d. Puhdistamon 
mitoituskuormitus on jo ylittynyt, mut-
ta puhdistustulos on vielä täyttänyt lupa-
ehdot. Viemäröintialueen asukasmäärä on 
jo pitkään kasvanut noin 4000 asukkaal-
la vuodessa. Kasvun oletetaan jatkuvan 
tai jopa kiihtyvän. Uusi puhdistamo mi-
toitetaan keskivirtaamalle 150 000 m³/d 
ja asukasvastineluku on 500 000. Länsi-
Helsingin tai Vihdin jätevesien kääntämis-
mahdollisuus on otettu huomioon, joskin 
se aikaistaisi puhdistamon laajennustarvet-
ta. Tilat ja hydraulinen profiili mitoitetaan 
ja osin louhitaankin huomioiden 50 pro-
sentin lisäkasvu.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymän (HSY) Viikinmäen, Suo-
menojan ja Blominmäen puhdistamoille 
haettiin ympäristölupaa 31.12.2013. Pää-
tökset lupaehdoista saataneen kesään 2015 
mennessä. Suomenojalla niihin pääsemi-
seksi olisi tarvittu lähes yhtä suuria inves-
tointeja kuin Blominmäellä tarvitaan. 

Puhdistamon rakentaminen hitaan 
kaavoituksen jälkeen nopeasti 
käyntiin
Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) 
päätyttyä valmisteltiin puhdistamon sijoi-

Kolmen suuren 
jätevedenpuhdistamon 
rakentaminen käynnistymässä

Kaksi suurta jätevedenpuhdistamoa: Espoon Blominmäki ja Tampereen 
Sulkavuori sekä Jyväskylän Nenäinniemen laajennus ovat suunnitteilla. Ko-
keneita suunnittelijoita on riittänyt kaikkiin hankkeisiin. Tarjotuissa työryh-
missä on onnistuneesti ylitetty toimistorajoja. Pääsuunnittelun ja muiden 
toimeksiantojen yhteistyö on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Kaikissa hank-
keissa yleissuunnitteluvaihe on ollut pitkä ja mahdollistanut perusteellisen 
vaihtoehtojen vertailun. 

JUKKA YLI-KUIVILA
projektijohtaja
Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
HSY
E-mail:jukka.yli-kuivila@hsy.fi

PEKKA PESONEN
toimitusjohtaja
Tampereen Vesi
E-mail: pekka.pesonen@tampere.fi

PETRI TUOMINEN
toimitusjohtaja
Jyväskylän seudun puhdistamo Oy
E-mail: petri.tuominen@js-puhdistamo.fi
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tinen tarkistaminen ja tilaajaorganisaation vakuuttaminen 
siitä, että ratkaisut ovat parhaita mahdollisia. Viimemaini-
tun työläys taisi yllättää niin valitut konsultit kuin tilaajan-
kin. Eri aiheista ja yksityiskohdista pidettiin kymmeniä työ-
pajoja, joihin konsultit tyypillisesti saapuivat parin vertaillun 
vaihtoehdon ja päätösesityksen kanssa. Ensimmäisen vuoden 
työpajoissa tilaaja lähes aina evästi konsultit tarkastelemaan 
pari uutta vaihtoehtoa ja tarkentamaan yksityiskohtia. Näin 
toimien tahtotila on kirkastunut ja monta huonoa tai riski-
altista yksityiskohtaa on saatu poistettua jo ennen toteutus-
suunnitteluvaihetta. 

Vain kallio- ja geotekninen (KAT) toteutussuunnittelija 
valittiin samaan aikaan pääsuunnittelijan kanssa. Pääsuun-
nittelijan ja KAT-suunnittelijan yhteistyö on ollut vuorovai-
kutteisuudessaan kiitettävää. Nyt on valmius louhia selkeä ja 
kompakti laitoskokonaisuus, jossa on riittävät tilat, joita ei 
ole ylimitoitettu. Paljon tiloja louhitaan valmiiksi jo vuoden 
2040 jälkeistä 50 prosentin kuormituksen kasvua silmällä pi-
täen. Näin vuosikymmenien varrella tarvittavat laajennukset 
pystytään toteuttamaan puhdistamon normaalia 24/7-toi-
mintaa liikaa häiritsemättä. Tilat ovat oheistoimintojen käy-
tössä, kunnes ne tarvitaan prosessitiloiksi.  

Viemäritunnelien toteutussuunnittelu käynnistyi maa-
liskuussa 2015 ja loput käynnistynevät syksyllä 2015. Puh-
distamon louhintavaihe kestää vähintään vuoden 2017 lop-
puun, joten suunnittelulle on vielä riittävästi aikaa. Hyvät 
yleissuunnitelmat helpottavat toteutussuunnittelua ja tuorein 
tietämys ja vahvin osaaminen saadaan tehokkaasti toteutus-
suunnitelmiin tiiviillä aikataululla. 

Blominmäen puhdistamon erityispiirteet liittyvät kallio-
rakentamiseen ja ympäristön huomiointiin. Prosessimieles-
sä yksi panostuksen kohteista on rinnakkaisille biologisen 
osan linjoille syötettävän vesi-liete-seoksen laadun saaminen 
toisiaan vastaavaksi. Uutta tekniikkaa on suunniteltu puh-
distustuloksen varmistamiseen (kiekkosuodattimet) ja liet-
teenkuivauksen väkevien ja lämpimien rejektivesien typen-
poistoon.

Sulkavuoren keskuspuhdistamo korvaa  
kolme vanhaa 
Tampereen Sulkavuoreen suunnitellulla Pirkanmaan kes-
kuspuhdistamolla on tarkoitus korvata nykyiset Tampereen 
Viinikanlahden ja Raholan sekä Lempäälän jätevedenpuh-
distamot.  Hankkeessa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, 
Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, joiden jätevesistä 96 
prosenttia puhdistetaan jo nykyisin Tampereella. Uusi yhtei-
nen keskusjätevedenpuhdistamo on tarkoitus saada käyttöön 
2020-luvun alkuvuosina. 

Tampereen seutu kasvaa voimakkaasti. Mitoitusvuonna 
2040 Sulkavuoreen tulee 429 000 asukkaan jätevedet nykyis-
ten puhdistamoiden 330 000 sijasta. Lisäksi nykyisten puh-
distamoiden toteutunut tulokuormitus on kasvanut viime 
vuosina odotettua rivakammin. Vanhan yleissuunnitelman 
vuoden 2040 mitoituskuormitus nimittäin ylittyi jo vuonna 
2014 BOD:n suhteen ja typpikuormitus saavutti mitoitusar-
von. Sulkavuoren keskivirtaama tulee olemaan 100 000 m³/d. 

Tehtävien jako ja tehtäväluettelot apuna 
kilpailutuksessa
Sulkavuoren suunnittelun laajuusmäärittelyssä hyödynne-
tään vuonna 2014 laadittua vesihuollon laitossuunnittelun 
tehtäväluetteloa. Toteutussuunnittelu tehdään 3D:nä. Suun-
nittelu on jaettu neljään osatehtävään: OT 1 puhdistamo 
& lietteenkäsittely, OT 2 siirto- ja purkulinjat, OT 3 puh-
distamon kalliorakenteet ja OT 4 pääsuunnittelijan tehtävät 
suunnitteluvaiheessa. Osatehtäviin jaolla haluttiin antaa mm. 
kalliosuunnitteluun erikoistuneille yrityksille mahdollisuus 
osallistua kilpailuun vaativassa suunnittelukohteessa. Osa-
tehtävät haluttiin toisaalta pitää selkeinä ja sisällyttää niihin 
suunnitteluvastuu kokonaisuutena.

Suunnittelijat valittiin tammikuussa 2015. Valintaperus-
teena oli kokonaistaloudellinen edullisuus: laatua 70 pro-
senttia ja hintaa 30 prosenttia.  Yleissuunnitelma tarkistetaan 
30.6.2015 mennessä ja toteutussuunnittelu valmistuu vuo-
den 2016 loppuun mennessä. Suunnittelun kokonaistavoite-
hinta on noin 5 M€. Hankintaprosessista selvittiin kahdella 
hylätyllä hankintaoikaisulla – toinen niistä koski tarjoajien 
karsintaa ilmoittautumisvaiheessa ja toinen yhden osatehtä-
vän suunnittelijavalinnan laatupisteytystä.  

Alkaako osakeyhtiö hoitaa Sulkavuorta?
Sulkavuoren toteutusorganisaatiota selvitetään samalla. Vaih-
toehtoja ovat tukkujätevesiyhtiö, yhtiöitetty Tampereen Ve-
si Oy ja Seudullinen Vesihuoltolaitos Oy. Tähän asti toimija 
on ollut Tampereen Vesi liikelaitoksena. 

Tampereen kaupunginvaltuusto teki 17.2.2014 periaate-
päätöksen puhdistamon sijoituspaikasta Sulkavuoreen. Kau-
punginhallitus päätti 10.11.2014, että keskuspuhdistamon 
organisaatiomallina tavoitellaan mukana olevien kuntien 
omistamaa Jätevesi Oy:tä. Nokian kaupungin mahdollinen 
jälki-ilmoittautuminen YVA -vaikutuksineen ratkaistaan ke-

Kuva 1. Blominmäen puhdistamon 3D-havainnekuva.
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vään 2015 aikana. Päätökset uudesta organisaatiosta tehdään 
mukana olevissa kunnissa vuoden 2015 aikana. 

Ympäristölupahakemus jätetään yleissuunnitelman tar-
kistuksen jälkeen. Maakunta-, yleis- ja asemakaavoitus ovat 
menossa ja asemakaava on tarkoitus hyväksyä vuoden 2015 
aikana. Valitusprosesseja on odotettavissa mm. aktiivisen 
omakotiyhdistyksen taholta, mikä on otettu huomioon ai-
kataulutuksessa. Sivutuotteena varmistunee rakentamisen so-
piva porrastuminen Blominmäen hankkeen kanssa – mitä 
Espoo edellä, sitä Tampere perässä.   

Nenäinniemen puhdistustavoitteet selkiytyneet
Jyväskylän Nenäinniemen kemiallismekaaninen puhdista-
mo otettiin käyttöön vuonna 1973. Sen jälkeen puhdista-
moa on saneerattu ja laajennuttu useassa eri vaiheessa. Vii-
meisin saneeraus ja laajennus valmistui vuonna 2009, jolloin 
puhdistamolla otettiin käyttöön mm. uusi mädättämö kah-
den aikaisemman lisäksi sekä uudet valvomo-, sosiaali- ja toi-
mistotilat. Vuosien mittaan puhdistamoyhtiöön on liittynyt 
myös uusia osakkaita. Tätä nykyä puhdistamolla käsitellään 
Jyväskylän, Muuramen sekä pääosin Laukaan ja Uuraisten 
jätevedet. Puhdistamolle johdetaan nykyisin noin 155 000 
asukkaan jätevedet.

Tällä hetkellä valmisteilla olevan puhdistamon saneerauk-
sen ja laajennuksen pontimena on lokakuussa 2013 korkeim-
malta hallinto-oikeudelta (KHO) saatu päätös ympäristölu-
van tarkistamisesta. Vuoden 2018 alusta lähtien käsitellyn 
jäteveden fosforipitoisuuden tulee olla alle 0,3 mg/l ja lai-

toksen tulee nitrifioida ympärivuotisesti. Kokonaistypen-
poistovaatimuksen KHO karsi aiemmasta hallinto-oikeuden 
päätöksestä pois. Luvassa on kuitenkin asetettu tavoitteeksi 
mahdollisimman hyvä kokonaistypenpoisto. Luvan henkeä 
pyritään noudattamaan rakentamalla laitos kykeneväksi ke-
säaikaiseen kokonaistypenpoistoon. 

Suunnittelussa varmistetaan, että biologinen prosessi on 
myöhemmin tarvittaessa laajennettavissa ympärivuotiseen 
kokonaistypenpoistoon. Lupaehdot noudattavat kauttaaltaan 
ympäristöhallinnon varsin yleisesti soveltamaa tasoa. Ainoa 
selvästi yleisestä käytännöstä poikkeava vaatimus on käsitel-
lyn jäteveden hygienisointi. Hygienisointimenetelmänä tul-
laan käyttämään lähtökanavaan asennettavaa UV-lampuilla 
varustettua desinfiointiyksikköä, joka tuhoaa haitallisia mik-
robeja käsitellystä jätevedestä. 

Puhdistamolle rakennettava tertiäärikäsittely tullaan to-
teuttamaan kiekkosuodatuksella, joka ei myöskään vielä ole 
Suomessa tavanomaisesti käytettyä tekniikkaa. Kiekkosuo-
datuksessa jälkiselkeytetty vesi johdetaan peräkkäin asetet-
tujen suodatuskiekkojen muodostaman suodatusrummun si-
sälle, josta se suodattuu molemmin puolin suodatuskiekkoja 
asennettujen suodinelementtien läpi. Kiekkosuodattimissa 
käytetään tyypillisesti 10 – 30 mikronin suodinelementtejä 
käyttökohteesta riippuen. Suodatuksella saadaan jäteveden 
kiintoainepitoisuus riittävän alas, jotta fosforille asetettu 0,3 
mg/l lupaehto voidaan alittaa.

Jyväskylässä on päädytty pitäytymään perinteisessä maan 
pinnalle tehtävässä laitosrakentamisessa. Nykyisellä sijainti-
paikalla on riittävästi tilaa laitoksen tuleville laajennuksille ja 

Kuva 2. Sulkavuoren puhdistamon sijainti Tampereella.
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tilan käyttömahdollisuudet on turvattu myös voimassa ole-
vassa kaavassa. Nykyiseen puhdistamoon on vuosien mittaan 
tehty tarvittavia korvaus- ja laajennusinvestointeja ja se on 
hyvässä kunnossa. Tälle pohjalle on turvallista lähteä raken-
tamaan laajennusta.

Pitkä esisuunnitteluvaihe
Puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen esisuunnitte-
lu käynnistettiin jo vuonna 2010. Erilaisia laajennus- ja yk-
sikköprosessivaihtoehtoja pohdittiin useaan otteeseen. Täs-
sä vaiheessa lopulliset lupaehdot eivät vielä olleet tiedossa, 
mutta Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös oli jo raa-
mittanut pääpiirteissään nykyiseen jätevesien käsittelytasoon 
tehtävät kiristykset. Tarvittavaa lähtötietoa antoivat käynnis-
sä ollut Jyväskylän seudun vesihuollon alueellisen kehittä-
missuunnitelman päivitys ja puhdistamon kuormitusselvitys. 
Laitoksen hydraulinen profiili tarkemitattiin.

KHO:n ympäristölupaa koskevan päätöksen jälkeen esi-
suunnitelma tarkistettiin ja päivitettiin ja laajennettiin yleis-
suunnitteluvaiheeseen. Erityistä huomiota kiinnitettiin 
prosessiratkaisujen käytännön toteutettavuuteen.  Hanka-
limmista ”putkistotiheiköistä” tehtiin 3D-mallinnus hallit-
tujen putkistomuutosten ja laitoksen jatkuvan toiminnan 
turvaamiseksi. 

Jälkeenpäin voitiin yhteisesti todeta, että esisuunnitteluun 
kannattaa käyttää riittävästi aikaa ja resursseja. Monet proses-
siratkaisut hahmottuivat vasta pitemmän ajan kuluessa ja kii-
reetön asioihin paneutuminen luo paremmin pohjaa uusille 
ideoille. Varsin pitkälle viedyn esisuunnittelun hyödyt näkyi-
vät yleissuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnittelussa paneudut-

tiin enemmänkin laajennuksen automaatioon, sähköjärjes-
telmiin sekä LVIA:han. 

Nenäinniemen laajennuksen toteutussuunnittelu 
on käynnissä
Toteutussuunnittelu kilpailutettiin loppuvuodesta 2014 ja 
siinä hyödynnettiin laadittua yleissuunnitelmaa sekä vesi-
huollon laitossuunnittelun tehtäväluetteloa. Kilpailutus ei 
poikinut oikaisuvaatimuksia. Suunnittelutehtävät pilkottiin 
seuraaviin paketteihin:

1. Pääsuunnittelu, prosessisuunnittelu, koneisto- ja 
 putkistosuunnittelu
2. Alue- ja geosuunnittelu
3. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu
4. Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu
5. LVIA-suunnittelu

Suunnittelupaketit jakautuivat kolmelle eri konsultille. 
Vesihuollon toteutussuunnittelun tehtäväluettelon käytös-
tä saatiin myönteistä palautetta ja hyvää kokemusta. Tehtä-
väluetteloa tullaan käyttämään myös seuraavissa projekteissa 
tehtävissä suunnittelukilpailutuksissa. Myös suunnitteluteh-
tävien jakamisesta saadut kokemukset ovat olleet tähän men-
nessä myönteisiä.

Toteutussuunnittelu valmistuu syksyllä 2015. Silloin 
myös tiedetään, miten 3D-suunnittelutyökalujen käyttö to-
teutussuunnittelussa on onnistunut. Lopullisesti suunnitte-
lun tuloksia nähdään käytännössä, kun kauha iskeytyy rou-
taiseen maahan keväällä 2016.  

Kuva 3. Nenäinniemen puhdistamon laajennuksen 3D-havainnekuva.



T erveelliseen, turvalliseen ja mielek-
kääseen työhön kannattaa investoida 
sekä yhteiskunnassa että yksittäisillä 

työpaikoilla. Työturvallisuudesta huolehti-
minen on välttämätöntä työtapaturmien ja 
työstä johtuvien sairauksien ennalta ehkäi-
semisessä ja vähentämisessä, sanoo erikois-
tutkija Sirpa Laitinen Työterveyslaitokselta.

Työhyvinvoinnin huomioivassa työpai-
kassa työntekijä haluaa pysyä, kun tietää, et-
tä hän voi työskennellä siellä vaarantamat-
ta terveyttään. Työolosuhteita kartoittaneet 
tutkimukset ovat osoittaneet, että työtur-
vallisuuteen ja -hyvinvointiin panostami-
nen parantaa työn tuottavuutta ja laatua, 
kertoo Laitinen.

Työturvallisuuden parantaminen on 
kaikkien yhteinen asia ja se tulee olla ta-
voitteena vesihuoltoalallakin. Työturvalli-
suuden parantamiseen tarvitaan koko hen-
kilöstön asennemuutosta. Työturvallisuus 
ei synny itsestään, vaan se vaatii johdolta, 
esimiehiltä ja työntekijöiltä sitoutumista ja 
jatkuvaa tekemistä. Erityisesti lähiesimiehet 
ovat tärkeässä asemassa työturvallisuusasioi-
den opastamisessa ja valvonnassa, painottaa 
Laitinen.

Jokainen tapaturma on liikaa
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) 
keräämän tilaston mukaan vuonna 2013 
vesihuoltolaitosten piiriin kuuluvilla työ-
paikoilla sattui 109 työpaikkatapaturmaa. 
Näistä tapaturmista merkittävä osa tapah-
tui laitosten ja toimistojen ulkopuolella 
kaivannoissa ja muissa ulko-olosuhteissa, 
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Vesihuoltolaitosten 
työsuojelukäytäntöjen kehittäminen 

”Astuttaessa sisään pohjavesilaitoksen suodatin-huoneeseen, rikkoutu-
neesta lipeän annostelupumpun letkusta ruiskahti 10 prosenttista lipeä-
liuosta oikeaan silmään.”  Vuonna 2013 vesihuoltolaitosten piiriin kuu-
luvilla työpaikoilla sattui 109 työpaikkatapaturmaa. Vesihuoltolaitosten 
työtehtävät ovat toimialan sisällä toisistaan poikkeavia ja niin myös tapa-
turmavaarat. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas sisältää toimialalle 
kohdistettua tietoa työturvallisuudesta sekä keskeisistä riskeistä ja niiden 
torjunnasta niin talous- ja jätevesien käsittelyssä kuin verkostotoiminnas-
sakin.

SIRPA LAITINEN 
FT, dosentti, erikoistutkija
Työterveyslaitos
E-mail: sirpa.laitinen@ttl.fi

TUULA RÄSÄNEN 
vanhempi asiantuntija
Työterveyslaitos
E-mail: tuula.rasanen@ttl.fi

EEVA HÖRKKÖ
KM, tiedottaja
Suomen Vesilaitosyhdistys
E-mail: eeva.horkko@vvy.fi

kertoo vanhempi asiantuntija Tuula Räsä-
nen Työterveyslaitokselta. 

Yleisimmät tapaturmatyypit olivat liu-
kastumiset, nyrjähdykset, venähdykset, 
puristumiset, viiltohaavat ja roska silmään. 
Loukkaantunut kehon osa oli useimmissa 
tapauksissa sormi, jalka, jalkaterä, kanta-
pää, käsivarsi, ranne, olkapää, selkä ja sil-
mä, kuvaa Räsänen.

Esimerkkejä vesihuoltolaitosten tapa-
turmista vuonna 2013 (lähde: Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitto TVL):

”Vahingoittuneen pestessä painepesu-
rilla vedenottamolla lattiaa ja työkaverin 
käyttäessä kulmahiomakonetta, rikka len-
tänyt oikeaan silmään.”

”Vesihuoltolaitoksen hoitaja oli aukai-
semassa puukolla soodapussia, kun puuk-
ko lipsahti sormeen tehden siihen palkeen-
kielen.”

”Viemärivettä roiskahti silmään korjaus-
työtä tehdessä.”

”Viemärilaitoksella moottorin kulma-
vaihdetta vääntäessä vääntörauta irtosi ja 
henkilö kaatui yhtäkkiä maahan -> oike-
aan olkapäähän voimakas vääntö, käsi jäi 
oman painon alle.”

”Liukastuminen portaissa. Polymeeriä 
ehkä kenkien pohjissa.”

”Jätevedenpuhdistamon saneerauksen 
yhteydessä, jätevesiallas oli tyhjennetty 
huoltotöitä varten, työntekijä oli ollut liit-
tämässä putkia altaan yläosasta ja ollut tik-
kailla. Ylettyäkseen paremmin oli kiivennyt 
putkien päälle ja sieltä alas tullessa jalka ei 
ollut heti tavoittanut tikasta, niin oli pu-
donnut.”
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”Oli käynnistämässä laitosta: avatessaan hiekkasuodat-
timen virtausluukkuja kaatui betoniseen huuhteluvesikou-
ruun. Vasempaan käsivarteen ja lonkkaan tuli ruhjeita ja oi-
kea polvi osui huuhteluvesiviemäriin.”

”Työntekijä oli toisen työntekijän kanssa selvittämässä vi-
kaa lietteen purun toimimattomuuteen, jolloin hän sai säh-
köiskun lietetornin sähköpääkeskuksesta.”

Alalla on riskitekijöitä laajalla skaalalla
Vesihuollon töissä on paljon riskialttiita työtehtäviä. Tapa-
turmavaaroja aiheutuu esim. kaivannoissa tai liikenteen se-
assa työskentelystä sekä teline-, tikas- ja nostotöissä. Biologi-
sia altisteita ovat näkymättömät bakteerit, virukset, homeet 
ja loiset käsiteltäessä viemärivesiä. 

Vesihuollossa käytetään monenlaisia kemikaaleja ja viemä-
riveden mukana kulkeutuu useita kemiallisia aineita. Lisäksi 
vesihuollon prosesseista voi vapautua työympäristöön tervey-
delle haitallisia yhdisteitä esim. pumppaamoilla ja suljetuissa 
tiloissa kuten kaivoissa ja säiliöissä. Näitä kaikkia kutsutaan 
kemiallisiksi altisteiksi.

Fysikaalisia vaaratekijöitä ovat pumppujen sekä muiden 
koneiden ja laitteiden melut, tärinä esim. piikkaustöissä, kor-
keapainevesipesut, sähkömagneettiset kentät vesisäiliöiden 
katoilla olevilla matkapuhelinverkkojen tukiasemilla sekä 
sähkö- ja tulipalovaarat.

Psykososiaalista kuormitusta puolestaan aiheuttavat yksin-
työskentely, yötyö ja päivystykset, aggressiivisten asiakkaiden 
aiheuttama väkivallan uhka sekä vastuu talousveden laadusta 
ja jäteveden aiheuttamasta ympäristökuormasta.

Sitoudu ja paneudu kehittämiseen

Riskinhallinnan yleisperiaate työturvallisuuslain (738/2002) 
mukaan on, että työturvallisuutta kohennetaan vaikuttamal-
la työolosuhteisiin ennakolta eikä vasta sitten, kun epäkoh-
tia ja vaaratekijöitä ilmenee. Työtehtävien, menetelmien ja 
työympäristön suunnittelulla on tärkeä merkitys ennen töi-
den aloittamista, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti, pai-
nottaa Laitinen. 

Työnantaja vastaa työn vaarojen ja haittojen arvioinnista. 
Siksi työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työ-
tilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat 
haitta- ja vaaratekijät. Jos niitä ei voida poistaa, työnantajan 
on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudel-
le ja terveydelle. Riskien hallinta on selkeä osa turvallisuus-
johtamista ja turvallisuusjohtamisen työväline.

Vaarojen selvittäminen ja arviointi on kohdistettava kaik-
kiin töihin työpaikalla mukaan lukien ennakoitavissa olevat 
huollot, häiriötilanteet sekä työt työpaikan ulkopuolella että 
ulkopuolisten työskentely työpaikalla (esim. aliurakointi). Li-
säksi on huomioitava mm. raskaana olevien naisten ja ikään-
tyvien erityistarpeet.

Työsuojelun toimintaohjelman avulla edistetään työpai-
kan turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä ylläpidetään työky-
kyä. Toimintaohjelman laadinta on lakisääteinen työnanta-
jalle kuuluva velvollisuus työpaikoilla ja se tehdään yhdessä 
työntekijöiden tai heidän edustajiensa (työsuojeluvaltuute-
tun ja –päällikön) kanssa. Toimintaohjelma kattaa työpaikan 
työolojen kehittämistarpeet ja –tavoitteet sekä toimenpiteet 
vaikutusten saavuttamiseksi. On tärkeää, että toimintaohjel-
massa esitettyihin päämääriin ja toimenpiteisiin sitoudutaan 
organisaation kaikilla tasoilla.

Kuva 1. Sirpa Laitinen selvittämässä polymeerisäkkien pakkausmerkintöjä. (Kuva Tuula Räsänen, TTL)
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Riskien arviointi edistää työturvallisuutta

Työturvallisuuden edistämisen yksi keskeinen työkalu on ris-
kien arviointi. Sen avulla arvioidaan työolojen kehittämistar-
peet ja työympäristötekijöiden vaikutukset sekä tehdään tar-
vittavat riskien hallintatoimenpiteet, kertoo Laitinen.

Jatkuvaa työturvallisuuden huomioimisen periaatetta tu-
kevat säännöllisesti suoritettavat turvallisuuskierrokset sekä 
vaara- ja läheltä piti – tilanteiden kirjaamis- ja käsittelytoi-
menpiteet

Tarvittaessa voi käyttää asiantuntijoiden apua riskien ar-
vioinnissa. Näitä tahoja ovat työterveyshuolto, työsuojeluvi-
ranomaiset ja työturvallisuusarviointeihin pätevöityneet ta-
hot kuten Työterveyslaitos.

Kosolti kohentamisen varaa
Vesihuoltolaitosten työturvallisuudessa on parantamisen va-
raa. Työtehtävät ovat tämän toimialan sisällä toisistaan poik-
keavia ja niin myös tapaturmavaarat. Kaivannot ja putkityöt 
sisältävät enemmän tapaturmavaaroja kuin esimerkiksi ve-
denpuhdistuslaitoksella tehtävä työ, sanoo Räsänen. 

Työturvallisuus laitosten sisällä voi kuitenkin vaihdel-
la riippuen siitä, kuinka uudesta tai vanhasta laitoksesta on 
kysymys. Uusissa laitoksissa on usein otettu työturvallisuus 
huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, joten esi-
merkiksi kaiteet, putoamissuojaukset, lattiamateriaalit, nos-
toapuvälineet, kulkutiet, koneet ja laitteet on suunniteltu 
työturvallisuusnäkökohtia huomioon ottaen.

Rakennusalalla sattuu tilastojen mukaan eniten työtapa-
turmia. Palkansaajien kaikkien korvattujen työpaikkatapa-
turmien taajuus (työpaikkatapaturmien lkm/miljoonaa työ-
tuntia) oli vuonna 2013 esim. talonrakennusalalla 70,7 ja 

kuntasektorilla, johon myös vesihuoltolaitokset kuuluvat 
24,1. Suomen kansallinen työturvallisuustilanne on keskita-
soa verrattuna muihin EU-maihin.  

Kuva 2. Työturvallisuusriski kurotellessa kohti ikkunanäky-
mää ja ohjauspaneelia (Kuva Tuula Räsänen, TTL)

Kuva 3. Varoituskyltit paikoillaan (Kuva Tuula Räsänen, TTL) 

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas
Työterveyslaitoksen asiantuntijat laativat Vesihuolto-
laitosten työturvallisuusoppaan, joka valmistuu ke-
väällä 2015. Se on saatavilla verkkojulkaisuna Työ-
terveyslaitoksen internet-sivuilla http://www.ttl.fi/fi/
toimialat/vesihuolto/sivut/default.aspx.

Työturvallisuusopas on tarkoitettu kaikille vesihuol-
tolaitosten työntekijöille ja urakoitsijoille sekä vesi-
huollossa toimiville muille tahoille. Opas sisältää toi-
mialalle kohdistettua tietoa työturvallisuudesta sekä 
keskeisistä riskeistä ja niiden torjunnasta liittyen ta-
lous- ja jätevesien käsittelyyn sekä verkostotoimin-
taan. Oppaasta vesihuoltolaitokset löytävät ohjeita 
turvallisiin työskentelytapoihin ja esimerkkejä hyvistä 
käytännöistä.

Oppaan asiantuntijaryhmään kuuluvat erikoistyöhy-
gieenikko Marko Ikäheimo, erikoistutkija Sirpa Laiti-
nen, vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen, erityisasi-
antuntija Jarmo Vorne ja verkkotoimittaja Sarno Ojell. 
Oppaan teossa ovat mukana myös Vesilaitosyhdistyk-
sen vesi- ja viemärilaitosryhmät ja se toteutetaan Ve-
sihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslai-
toksen rahoittamana yhteishankkeena.

VESIHUOLTO
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taan huumausaineannoksesta vuorokau-
den aikana erittyvä osuus, saadaan selvil-
le yhdyskunnassa käytetyn huumausaineen 
kokonaismäärä. Edelleen, jos vielä tunne-
taan keskimääräinen käyttöannos ja väestö-
pohjan suuruus, voidaan jopa saada arvio 
käyttäjien määrästä. Kuvattu menetelmä 
on maailmalla laajasti käytössä ja Suomes-
sakin huumausaineinen esiintymisestä jä-
tevesissä on julkaistu useita toisistaan riip-
pumattomien työryhmien tuloksia.

Edellä kuvattujen jo vakiintuneiden tut-
kimuskohteiden lisäksi jätevesistä on saa-
tavissa muitakin yhteiskunnan tilaa ku-
vaavia osoittajia. Daughton ehdotti 2012, 
että yhteiskuntaa tulisi tarkkailla labora-
toriokokeiden avulla samalla tavalla kuin 
lääkäri seuraa potilaan terveyttä. Hän jul-
kisti uuden käsitteen ”Swage Chemical In-
formation Mining”. Sillä hän tarkoittaa jä-
tevedestä tapahtuvaa sellaisen kemiallisen 
tiedon hankintaa, joka kuvastaa yhteis-
kunnan tilaa. Hänen mukaansa lääkeaine- 
ja huumausainetulosten lisäksi jätevesistä 
voidaan selvittää ainakin asukkaiden elin-
tapoja, alkoholin ja tupakan kulutusta, ra-
vitsemustilaa, raskauksien määrää, terveyt-
tä ja sairautta mm. eräiden syöpämuotojen 
esiintymistä, ihmisten stressin määrää ja 
ympäristön tilaa. 
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J ätevedestä on etsitty onnistunees-
ti jo vuosia erilaisia taudinaiheut-
tajia: bakteereja, viruksia ja alkue-

läimiä. Tulosten avulla saadaan nopeasti 
tieto siitä, millaisia mikrobien aiheuttamia 
suolistoperäisiä sairauksia yhdyskunnas-
sa näytteenoton hetkellä esiintyy. Parhaas-
sa tapauksessa voidaan saada ennakkova-
roitus uhkaavasta epidemiasta ja voitetaan 
aikaa vastatoimenpiteiden, esimerkiksi ro-
kotusten, aloittamiseksi. Tutkimusten tu-
lokset ovat tältä osin laadullisia ja kertovat 
ilmiöstä, mutta ei välttämättä sen laajuu-
desta tai vakavuudesta.

Jätevesien käyttö terveystiedon saa-
miseksi on näistä tutkimuksista laajentu-
nut. Yhdysvaltalainen tutkija Christian G. 
Daughton esitti vuonna 2001, että huu-
mausaineiden käytöstä on mahdollista saa-
da ajan tasalla olevaa tietoa jätevesitutki-
musten avulla. Italialaisen Ettore Zuccaton 
työryhmä tarttui ideaan ja kehitti sitä edel-
leen. Muutamassa vuodessa he julkaisivat-
kin menetelmän, jossa huumausaineiden 
aineenvaihdunnan perusteella valittiin ku-
takin huumausainetta kuvaavat analysoi-
tavat yhdisteet (Drug Target Residues). 
Liittämällä jätevesistä saatuihin määrälli-
siin tutkimustuloksiin tiedot puhdistuslai-
tosten virtaamasta, voidaan laskea kunkin 
huumausaineen massavirrat. Jos tunne-

Jätevesi paljastaa  
elintavat, terveyden  
ja sairauden

ERKKI VUORI 
LKT, professori, emeritus
Helsingin yliopisto, 
oikeuslääketieteen osasto
E-mail: erkki.o.vuori@helsinki.fi

Jätevesistä on jo pitkään osattu tutkia erilaisia sairauksia aiheuttavia mik-
robeja, ja pystytty arvioimaan lääkeaineiden ja huumausaineiden käyttöä.  
Yhdysvaltalainen Christian G. Daughton ehdotti vuonna 2012, että jäte-
vesiä tutkimalla olisi mahdollista saada myös tietoa ihmisten elintavois-
ta, terveydestä ja sairauksista. Hänen mukaansa yhdyskuntia tulisi seurata 
laboratoriokokein samalla tavalla kuin lääkäri seuraa potilaitaan kliinisen 
kemian tutkimusten avulla. Kullekin indikaattoriyhdisteelle tulisi määrit-
tää jätevesissä normaaliarvot ja vaihteluvälit. Seuraamalla toistuvasti näi-
den yhdisteiden pitoisuuksia, voitaisiin havaita mahdolliset yhdyskunnas-
sa tapahtuvat muutokset.
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Onko kyse vain ajatusleikistä, vai onko 
menetelmällä myös tieteellistä pohjaa?

Jotta ehdotettua menetelmää voitaisiin ylipäänsä hyödyntää, 
niin se edellyttää sopivien, tutkittavaa ilmiötä kuvaavien in-
dikaattoriyhdisteiden etsimistä ja löytämistä. Indikaattorei-
den pitää olla altisteita tai aineenvaihdunnassa syntyneitä yh-
disteitä, jotka ovat riittävän pysyviä jätevesissä. Lisäksi niitä ei 
saa muodostua jätevesissä tai jätevesien käsittelyn yhteydes-
sä. Massavirtojen arvioinnin oikeellisuuden kannalta näyt-
teidenotto ja sen ajoitus, näytteiden säilytys ja käsittely sekä 
analysointimenetelmät ovat tietysti keskeisiä onnistumisen 
edellytyksiä. Parhaiten menetelmä palvelisi yhteiskuntaa, jos 
pystyttäisiin kehittämään jatkuvatoimisia sensoreita, joiden 
avulla muutoksista saataisiin reaaliaikaista seurantatietoa.

Daugtonin mukaan jätevesistä mitattaville yhdisteille tu-
lisi määrittää normaaliarvot ja niiden vaihteluvälit, samal-
la tavalla kuin kliinisen kemian potilasnäytteille on jo teh-
ty. Seuraamalla samaa muuttujaa eri aikoina saadaan selvyys 
yhdyskunnan terveydessä tapahtuvista muutoksista. Vastaa-
valla tavalla seurataan jo urheilijoita, jolloin esimerkiksi he-
moglobiiniarvojen yhtäkkinen muuttuminen voi kertoa do-
pingin käytöstä. Tällöin yksittäisen urheilijan veriarvoja ei 
verrata toisiin urheilijoihin, vaan jokainen yksilö toimii oma-
na kontrollinaan. Vastaavasti kullakin yhdyskunnalla voi ol-
la väestön ominaispiirteiden esimerkiksi ikärakenteen erilai-
suuden mukaisesti oma normaaliarvonsa ja poikkeamat siitä 
kertovat kyseisessä yhdyskunnassa tapahtuneista muutoksis-

ta. Suhteuttamalla tulokset väestön määrään voidaan yhdys-
kuntia myös verrata toisiinsa.

Tupakan ja alkoholin kulutus
Tupakan tärkein vaikuttava aine on nikotiini. Elimistös-
sä siitä muodostuu useita aineenvaihduntatuotteita, joista 
tärkeimmät ovat kotiniini ja 3’-hydroksikotiniini. Kaikkia 
edellä mainittuja yhdisteitä pystytään mittaamaan jätevesistä. 
Tupakanpolton lisäksi väestössä nikotiinille altistumista aihe-
uttavat erilaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden mm. puru-
kumien, suusuihkeiden ja laastareiden käyttö. Tämän lisäksi 
viemäreihin myös heitetään tupakantumppeja, purukumeja 
ja laastareita sekä tyhjennetään tuhkakuppien sisältöjä, jotka 
lisäävät viemäriveden nikotiinipitoisuutta. Niinpä arvioitaes-
sa nikotiinin kulutusta jätevesitulosten perusteella, saadaan 
yleensä suurempi arvio, jos laskelma tehdään mitatun niko-
tiinin määrän perusteella, kuin jos se tehdään oikeammin 
aineenvaihduntatuotteiden perusteella. Jätevesitutkimusten 
mukaan nikotiinin massavirta on hyvin samansuuruinen ar-
kena ja viikonloppuisin. Tämä kertoo siitä, että tupakan ja 
nikotiinivalmisteiden käyttäjäkunta on vakioinen ja nikotii-
nin kulutus pysyy suunnilleen samanlaisena päivästä toiseen.

Alkoholin aineenvaihdunnassa syntyy pääasiassa asetalde-
hydiä ja vain pieni osa eritetään muuttumattomana virtsaan. 
Vielä pienempi määrä nautitusta etanolista reagoi aineen-
vaihdunnassa glukuronihapon tai sulfaatin kanssa ja muo-
dostaa virtsaan erittyviä etyyliglukuronidia ja etyylisulfaat-
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tia. Viemäreihin joutuu myös muulla tavalla alkoholia, joten 
jätevedestä mitattu etanolin pitoisuus ei anna oikeaa kuvaa 
alkoholin kulutuksesta. Etyyliglukuronidi ei ole jätevedessä 
pysyvä yhdiste vaan hajoaa eikä sitä siksi voi käyttää alkoho-
lin kulutuksen biologisena mittarina. Etyylisulfaatti sen si-
jaan on pysyvä yhdiste ja sen pitoisuutta mittaamalla voidaan 
seurata nautitun alkoholin määrää, vaikka sitä muodostuu-
kin vain hyvin pienestä osasta nautitusta alkoholista. Etyy-
lisulfaattimenetelmää käyttäen norjalaisessa tutkimuksessa 
todettiin, että 61 prosenttia alkoholinkulutuksesta tapahtui 
perjantaina ja lauantaina. Tutkijat totesivat että jätevesitut-
kimukset antavatkin luotettavamman kuvan alkoholin käy-
töstä kuin haastattelututkimukset tai myynnin perusteella 
annetut arviot, koska jätevesituloksissa näkyvät samanarvoi-
sina ostospaikasta ja hankinta-ajasta riippumatta niin lailli-
nen kuin laiton alkoholi.

Sairaudet ja aineenvaihdunnan häiriöt
Tutkimalla keinotekoisten makeutusaineiden määrää jäte-
vesissä voidaan saada tietoa väestön lihavuudesta ja sokeri-

aineenvaihdunnan häiriöstä. Vastaavasti hygieniatuotteiden 
analyysitulokset kertovat niiden kulutuksesta ja väestön puh-
taus/peseytymisinnosta ja jopa hammashygienian tasosta.

Jätevesien isoprostaanien tutkimus avaa aivan uuden 
ikkunan tarkastella ihmisten terveyttä. F2-isoprostaane-
ja muodostuu elimistössä oksidatiivisen stressin seuraukse-
na solukalvoihin esteröityneistä rasvahapoista. Isoprostaani-
en pitoisuusmittauksilla voidaan seurata ihmisten solutason 
aineenvaihdunnan häiriöitä. Oksidatiivisella stressillä taas 
tarkoitetaan oksidantti/antioksidantti - tasapainon häiriötä, 
joka voi johtua mm. reaktiokykyisistä hapettavista radikaa-
leista, joita puolestaan syntyy mm. tupakoinnin, toistuvien 
infektioiden ja myrkyllisille, elimistölle vieraille aineille altis-
tumisen kautta. Oksidatiivista stressiä voi muodostua myös 
pelkistävien yhdisteiden, antioksidanttien, riittämättömän 
saannin vuoksi. Tunnettuja antioksidantteja ovat C- ja E-vi-
tamiinit, erilaiset flavonoidit ja karotenoidit. Isoprostaaneil-
la on elimistössä kahtalainen merkitys, toisaalta ne ovat tulos 
ja osoitus oksidatiivisesta vauriosta ja toisaalta niiden tiede-
tään välittävät aktiivisesti tulehdusreaktioita. Perinnöllisten 
syiden lisäksi isoprostaanien erittymiseen virtsaan vaikuttavat 
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sukupuoli ja ikä. Pitoisuudet riippuvat myös tupakoinnista, 
liikunnan määrästä, psykologisesta stressistä ja depressiosta. 
Metabolisessa oireyhtymässä (lihavuus, II tyypin sokeritauti 
ja sydänsairaudet) ja eräissä syöpätyypeissä pitoisuudet ovat 
niin ikään kohonneita. Isoprostaanit kuvaavatkin monipuo-
lisesti aineenvaihdunnan häiriöitä ja sairaustiloja.

Tarkempia menetelmiä etsitään
Jotta jätevesitutkimuksia voidaan hyödyntää edellä kuvatul-
la tavalla, edellyttää se jätevesilaitoksen väestöpohjan nykyis-
tä parempaa tuntemista. Väestölaskennan perusteella saatava 
tieto ei ole staattisena riittävän tarkka. Todellinen väestö on 
dynaaminen, jatkuvasti vaihtuva. Osa ihmisistä on matkoil-
la, osa viettää lomat ja viikonloput muualla tai käy töissä naa-
purikunnissa. Ihmisiä myös syntyy ja kuolee. Toisaalta taas 
paikkakunnalle tulee väkeä muualta töihin tai turisteina. Si-
ten esimerkiksi kesäloma-aikana tai viikonloppuisin kaupun-
kien ja kuntien väestön vaihtuvuus voi olla suurta. 

Väestön määrää on yritetty arvioida monen eri kemiallisen 
muuttujan avulla. On käytetty lääkeainepitoisuuksia, typen 
ja fosforin määrää, kreatiniinipitoisuutta, kofeiinipitoisuutta, 
biologista hapenkulutusta ja keinotekoisten makeutusainei-
den määriä. Kaikkiin mainittuihin menetelmiin liittyy suuria 
ongelmia. Lääkityksen osalta väestön ikärakenne on ratkaise-
va, se määrää voimakkaasti lääkkeiden käyttöä. Esimerkiksi 
arvioinnin pohjaksi ehdotetut beetasalpaajat ovat sydänlääk-
keinä tavallisempia vanhojen ihmisten käytössä kuin nuor-
ten, joten väestön ikärakenne vaikuttaa tulokseen. Eräiden 
muiden yhdisteiden esimerkiksi kreatiniinin kohdalla yksi-
lölliset vaihtelut ovat liian suuria. Toistaiseksi parhaana bio-
logisena mittarina pidetään kolesterolista suoliston bakteeri-
en toiminnan tuloksena syntyvää koprostanolia.

Jätevedet voivat vielä ennen puhdistamista palvella yhteis-
kuntaa kemiallisista tutkimuksista saatavien tulosten kautta. 
Näin saadaan tietoa erilaisista altistuksista ja niiden vaiku-
tuksista ihmisiin sekä voidaan monipuolisesti seurata yhdys-
kunnan terveyttä, elintapoja ja hyvinvointia. Ongelmana ei 
ole enää analytiikka, sillä uudet analyysimenetelmät ja de-
tektorit mahdollistavat hyvin pienten pitoisuuksien tarkan 
mittaamisen jätevedestä. Tutkittavaa on vielä sopivien indi-
kaattoriyhdisteiden löytämiseksi ja tarkempien menetelmien 
saamiseksi kuvaamaan jätevesilaitosten väestöpohjaa ja siinä 
tapahtuvia muutoksia.

Kirjoittaja on toinen EU COST Action No ES1307 
Suomen edustaja. Artikkeli on syntynyt Maltalla lokakuus-
sa 2014 pidetyn kokouksen ”Sewage biomaker analysis for 
community health assessment” innoittamana.  
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selvä toksinen vaste (L = vasteena kuolema, 
E = joku muu vaste) puolella koe-eliöistä. 
Mitä pienempi LC50 tai EC50-arvo on, si-
tä toksisempi näyte on.

Toksisuuden arvioinnissa tulisi käyttää 
useampaa testiorganismia ja näiden tuli-
si edustaa ravintoverkon eri tasoja. Tämä 
on tärkeää siksi, että eri tasoilla toksisuus-
vaikutukset voivat näkyä hyvinkin erisuu-
ruisina. Lisäksi eri lajit reagoivat eri tavoin 
haitta-ainepitoisuuksiin, jolloin useam-
man testiorganismin käyttö on perustel-
tua kokonaisvaltaisemman kuvan saami-
seksi. Tässä selvityksessä käytettiin kolmea 
testiorganismia: Vibrio fischeri -valobak-
teeria, Daphnia magna -vesikirppua sekä 
Pseudokirchneriella subcapitata -viherlevää. 
Näissä testeissä toksisuusvaikutuksen mää-
rittäminen perustuu liikkumattomuuden 
havainnointiin (vesikirpputesti), kasvun 
estymiseen (viherlevätesti) ja valontuoton 
vähenemiseen (valobakteeritesti). Tätä tes-
tipatteristoa on käytetty laajasti jätevesien 
akuutin toksisuuden määrittämiseen ja si-
tä on suositeltu esimerkiksi HELCOM:n 
käyttöön (COHIBA, 2010).

Jätevesien toksisuustestaus 
Toksisuustestausta varten kerättiin 82 
näytteen näytesarja yhteensä 55 puhdis-
tamolta. Näytesarja sisälsi sekä tulevia et-

Toksisuustestien tarkoituksena on 
määrittää jonkin näytteen haital-
lisuutta eliöstölle altistamalla koe-

eliö (esim. Daphnia magna -vesikirppu tai 
Vibrio fischeri -valobakteeri) eri pitoisuuk-
sille testattavaa näytettä. Kun pohditaan jä-
tevesipäästön vaikutuksia ympäristöön, on 
tärkeä ottaa huomioon kemiallisten ja fy-
sikaalisten muuttujien lisäksi myös biolo-
giset tekijät. Pelkästään tieto päästön sisäl-
tämistä kemiallisista yhdisteistä ja niiden 
määristä ei anna kokonaiskuvaa sen hai-
tallisuudesta ympäristössä (Vuoristo ym. 
2010). Jo pienet pitoisuudet voivat olla 
haitallisia eliöstölle ja toisaalta kemikaa-
leilla saattaa olla toksisia yhteisvaikutuk-
sia. Toksisuustesteillä on lisäksi mahdollis-
ta selvittää, sisältävätkö jätevedet sellaisia 
eliöstölle haitallisia aineita, joita ei ole pys-
tytty tunnistamaan kemikaalien käyttö- ja 
päästömäärien eikä prosesseissa syntyvien 
aineiden perusteella. On kuitenkin huo-
mattava, että testit eivät osoita mikä tai 
mitkä ovat ne yhdisteet, jotka aiheuttavat 
toksisen vasteen. 

Tulokset ilmoitetaan yleensä estopro-
sentteina (inhibitio %), eli kuinka suurella 
osalla koe-eliöistä havaitaan toksinen vas-
te. Usein tulosten perusteella voidaan mää-
rittää myös LC50 (Lethal concentration) 
tai EC50 (effective concentraion) arvo, jo-
ka kertoo sen pitoisuuden, jossa havaitaan 
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moille tulevista ja niiltä lähtevistä jätevesistä toksisuutta. Samalla haluttiin 
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tallisten aineiden pitoisuuksiin. 
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tä lähteviä jätevesiä. Näytteet oli otettu marras-joulukuussa 
2013 sekä tammikuussa 2014. Valobakteeritesti tehtiin kai-
kille 82 näytteelle, joista 55 oli tulevaa jätevettä ja 27 lähte-
vää jätevettä. Viherlevätesti tehtiin 43 näytteelle (25 tulevaa, 
18 lähtevää) ja vesikirpputesti 42 näytteelle (27 tulevaa, 15 
lähtevää). Valobakteeritesti on testimenetelmistä nopein ja se 
mahdollistaa suurtenkin näytemäärien testaamisen lyhyessä 
ajassa. Tämän vuoksi valobakteeritesti tehtiin kaikille näyt-
teille, mutta viherlevä- sekä vesikirpputesti noin puolelle tu-
levien ja lähtevien jätevesien näytteistä. 

Käytetyt testit
Daphnia magna vesikirpputestissä testieliöitä altistetaan tut-
kittavalle näytteelle ja 24 tunnin altistusajan jälkeen laske-
taan, kuinka monta liikkumatonta vesikirppua näytteessä on. 
Menetelmä perustuu standardiin SFS-EN ISO 6341. 

Vibrio fischeri valobakteeritesti perustuu valontuoton 
muutoksen mittaamiseen. Tämä merellistä alkuperää oleva 
bakteeri tuottaa valoa normaalin aineenvaihduntansa sivu-
tuotteena. Tutkittavassa näytteessä olevat toksiset yhdisteet 
aiheuttavat häiriöitä bakteerin normaaliin aineenvaihdun-
taan, mikä voidaan havaita valontuoton laskuna. Kokeen 
tuloksena ilmoitetaan valontuoton estymisprosentti valitun 
altistusajan (tyypillisesti 30 min) jälkeen. Menetelmä perus-
tuu standardiin SFS-ISO 21338.

Levätestissä tutkitaan näytteen vaikutusta Pseudokirchne-
riella subcapitata -viherlevän kasvunopeuteen suhteessa kont-
rollinäytteisiin. Kasvuvauhtia seurataan mittaamalla näytteen 
fluoresenssia 72 tunnin ajan 24 tunnin välein. Menetelmä 
perustuu standardiin SFS-EN ISO 8692.

Jätevesien toksisuus vesikirpulle, viherlevälle ja 
valobakteerille
Tutkituista näytteistä (sekä puhdistamoille tulevat että siel-
tä lähtevät jätevedet) 12 prosentissa havaittiin toksinen vas-
te valobakteeritestillä (valontuoton väheneminen ≥10%), 
51 prosentissa viherlevätestillä (kasvun estyminen ≥15%) ja 
33 prosentissa vesikirpputestillä (liikkumattomia vesikirp-
puja ≥15%) (Taulukko 1.) Myös aiemmissa tutkimuksissa 
(esim. Nakari ym. 2012) on havaittu samanlaisia eroja testien 
herkkyydessä. Viherlevän kasvunestymistesti on osoittautu-
nut herkimmäksi ja valobakteeritesti näistä kolmesta testistä 

epäherkimmäksi. Valobakteeritestiä on käytetty laajasti eri-
laisten kemikaalien, vesinäytteiden ja myös maanäytteiden 
toksisuuden arviointiin. Testi on hyvä erityisesti suurten näy-
temäärien nopeaan seulontaan, mutta toksisuustestausta on 
hyvä täydentää myös muilla testimenetelmillä. 

Viherlevätestissä saatiin muista testeistä poiketen myös ne-
gatiivisia inhibitio -tuloksia, eli kasvunestymisen sijaan näyte 
stimuloi levän kasvua. Jätevesissä esiintyvät korkeat ravinne-
pitoisuudet saattavatkin vaikuttaa levän kasvuun positiivisesti 
ja peittää tällä tavoin alleen mahdolliset toksiset vaikutukset. 

Toksisuustestauksen tulokset osoittavat, että eri testien tu-
lokset tukevat hyvin toisiaan: kun toksisuutta havaittiin, si-
tä havaittiin usein useammalla kuin yhdellä testillä (Kuva 
1). Kuitenkin jotkin näytteet osoittautuivat haitallisiksi vain 
yhdelle testiorganismille tai toksinen vaste oli hyvin erisuu-
ruinen eri testiorganismeilla mitattuna. Tämä osoittaa sen, 
miksi on perusteltua tehdä testausta useammalla eri testior-
ganismilla: eri lajit reagoivat eri tavalla haitta-ainepitoisuuk-
siin ja käyttämällä useampaa testiä saadaan haitallisuudesta 
parempi kokonaiskuva.

Tulevan ja lähtevän jäteveden toksisuus
Jätevedenpuhdistamoille tulevista jätevesistä noin 40 pro-
senttia osoittautui haitallisiksi vähintään yhdelle testiorganis-
mille, mutta suurin osa puhdistamoilta lähtevistä jätevesistä 
osoittautui haitattomiksi. Tämä osoittaa sen, että tutkittu-
jen puhdistamoiden toimivuus ja puhdistamoprosessien laa-

 Valo- Viherlevä Daphnia
 bakteeri

Testatut tulevat jätevedet  55 25 27

Testatut lähtevät jätevedet 27 18 15

Näytteitä testattiin yhteensä 82 43 42

Toksinen vaste – tuleva jätevesi 10 19 12

Toksinen vaste – lähtevä jätevesi 0 3 2

Ei toksinen – tuleva jätevesi 45 6 15

Ei toksinen – lähtevä jätevesi 27 15 13

Taulukko 1. Tutkittujen näytteiden määrä ja havaitut toksiset 
vasteet valobakteeri-, viherlevä- sekä vesikirppu -testillä. 

Kuva 1. Kuvassa on esiteltynä näytteet, joissa havaittiin toksisuutta (inhibitio %) vähintään yhdellä kolmesta toksisuustestistä (ve-
sikirppu, viherlevä, valobakteeri). Valobakteeri- ja viherlevätesti on tehty 80 prosenttisessa ja vesikirppu 90 prosenttisessa näyt-
teessä. Mukana on sekä jätevedenpuhdistamolle tulevia että sieltä lähteviä näytteitä (-1=tuleva jätevesi, -2=lähtevä jätevesi). Näi-
den lisäksi toksisuutta havaittiin kymmenessä näytteessä pelkällä viherlevätestillä.

JÄTEVEDET
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tu ovat pääosin hyviä 
toksisuuden poistami-
seksi jätevesistä. 

Toksisuutta löytyi 
kuitenkin neljän puh-
distamon lähtevästä 
jätevedestä vähintään 
yhdellä testillä: kol-
me näytettä oli haital-
lisia viherlevän kasvul-
le ja kaksi vesikirpun 
liikkumiselle. Yksikään 
lähtevän jäteveden näy-
te ei osoittautunut hai-
talliseksi valobakteeril-
le. Tulokset tarkoittavat 
sitä, että testatuista läh-
tevän jäteveden näyt-
teistä 17 prosenttia oli 
haitallisia viherlevän 
kasvulle ja 13 prosent-
tia vesikirpun liikkumi-
selle. 

Jos näiden neljän 
puhdistamon tulok-
sia verrataan COHIBA 
WP3 yhteistyökump-
panien kanssa laadit-
tuihin toksisuusraja-ar-
vosuosituksiin (laadittu 
HELCOMIN käyt-
töön), ylittyvät nämä 
kolmella puhdistamol-
la ainakin yhden testin 
osalta. Kuvassa 2 on 
esitelty kahdeksan sel-
laisen puhdistamon tu-
lokset, joiden tulevalle 
ja lähtevällä jätevedel-
le tehtiin kaikki kol-
me toksisuustestiä ja joista löytyi toksisuutta joko tulevas-
ta tai lähtevästä jätevedestä. Kuvaan on myös lisätty nämä 
HELCOM:n käyttöön ehdotetut raja-arvot akuutille toksi-
suudelle (COHIBA. 2010). 

Kemialliset tulokset ja jätevesien toksisuus
Kaikille EU:n prioriteettiaineille ja monille muille jäteveden-
puhdistuksen haitallisille yhdisteille on määritetty ympäris-
tölaatunormi (Direktiivi 2013/39/EU), eli EQS-arvo, joka 
tulee sanoista Environmental Quality Standard. Tämä kuvaa 
vesistöille asetettua haitta-aineen raja-arvoa. MetropoliLab:n 
selvityksessä testattujen näytteiden kemiallisia ja toksisuus-
testien -tuloksia verrattiin näihin EQS-arvoihin. Huomioi-
tavaa on kuitenkin se, että ympäristönlaatunormit eivät ole 
käsitellyn jäteveden normeja, vaan ne ovat vesienhoidon 
suunnittelussa käytössä olevia vesistön hyvän kemiallisen ti-
lan mittareita. Käsitelty jätevesi sekoittuu ja laimenee pur-

kuvesistössä (Vieno, 2014). Toksisuustestaukseen otettuja 
näytteitä ei laimennettu, vaan testaus tehtiin korkeimmassa 
mahdollisessa testipitoisuudessa (80-90% testistä riippuen). 
Näin toimittiin ennen kaikkea siksi, että haluttiin säilyttää 
vertailtavuus kemiallisten mittaustulosten ja toksisuustestien 
välillä. Lisäksi tämä menettely mahdollisti sen, että tuloksia 
voitiin verrata COHIBA-hankkeen HELCOM:n käyttöön 
laatimiin toksisuuden raja-arvoihin.  

Aineryhmiä tai yhdisteitä, joiden osalta ympäristölaatu-
normit ylittyivät ainakin joissain lähtevän jäteveden näyttees-
sä, oli yhteensä seitsemän (Vieno, 2014). Kun näiden EQS-
arvon ylittäneiden yhdisteiden määrää (sekä tulevissa että 
lähtevissä jätevesissä) verrattiin toksisuustestien tuloksiin, 
huomattiin, että jos EQS-arvot ylittyivät 4-6 aineen osalta, 
havaittiin toksinen vaste vähintään kahdella, mutta useimmi-
ten kolmella testiorganismilla. Jos taas EQS arvot ylittyivät 
vain 1-3 yhdisteen osalta, toksisuutta havaittiin tavallisesti 
korkeintaan yhdellä testillä (yleensä levä), mutta tavallisim-

Kuva 2. Kahdeksan puhdistamon tulevan ja lähtevän jäteveden toksisuus (inhibitio %) viherlevä-, valo-
bakteeri- ja vesikirpputestillä mitattuna. Puhdistamoiden tulevat jätevedet on merkitty punaisilla pal-
keilla ja lähtevät jätevedet vihreillä. Kuvaan on myös lisätty HELCOM:n käyttöön ehdotetut toksisuuden 
raja-arvot. Vesikirpputestin osalta on kuitenkin huomattava se, että raja-arvo on annettu 48 tunnin al-
tistusajalle 95 prosenttisessa testipitoisuudessa, mutta tässä tutkimuksessa on käytetty 24 tunnin altis-
tusta 90 prosenttisessa näytteessä.
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min toksisuutta ei havaittu lainkaan. EQS -arvon ylittänei-
den yhdisteiden määrä ja toksisten vasteiden määrä näyttäisi-
vät siis korreloivan hyvin keskenään. Tämä johtuu kuitenkin 
todennäköisimmin siitä, että jos näytteessä EQS-arvot ylit-
tyvät useamman yhdisteen osalta, ovat näytteet yleisestikin 
likaisempia ja myrkyllisempiä kuin sellaiset näytteet, joissa 
EQS-arvon ylityksiä on vain 0-2 yhdisteen osalta. 

Useissa tapauksissa toksinen vaste oli suurempi kuin kemi-
allisten analyysitulosten perusteella olisi voinut olettaa. Suu-
relle osalle tutkituista yhdisteistä on määritetty EC50- ar-
vot. Kun mitattuja kemiallisia pitoisuuksia verrattiin näihin 
määritettyihin EC50 arvoihin, havaittiin, etteivät missään 
näytteessä esimerkiksi vesikirpulle asetetut EC50 -arvot ylit-
tyneet. Päinvastoin EC50 arvot ovat 10–100 kertaa tai jopa 
1000 kertaa korkeammat kuin mitatut pitoisuudet jätevesis-
sä. Tutkittujen yksittäisten yhdisteiden ei siis pitäisi olla hai-
tallisia koe-eliöille. Tämä kertoo siitä, että jätevesissä on mitä 
ilmeisimmin myös sellaisia haitallisia yhdisteitä, joita ei näis-
tä näytteistä analysoitu tai toksinen vaste johtuu joidenkin 
yhdisteiden yhteisvaikutuksesta (Sarakinos ym. 2000). Tämä 
tulos osoittaa sen, miksi toksisuustestausta tulisi hyödyntää 
jätevesien testauksessa: näillä testeillä saadaan sellaista tie-
toa jätevesien haitallisuudesta, joka olisi jäänyt huomaamat-
ta pelkkää kemiallista aineistoa tutkimalla. 

Näitä tuloksia tarkasteltaessa on lisäksi huomioitava se, 
että testattujen näytteiden määrä oli suhteellisen pieni ja ky-
seessä oli kultakin puhdistamolta vain yhden vuorokauden 
näytteet. Jätevesien laadussa voi olla suuriakin eroja eri vuo-
den- ja vuorokaudenaikoina. Jotta jätevesien toksisuudesta 
saataisiin parempi kokonaiskuva, olisi suositeltavaa tehdä 
toksisuustestausta useamman kerran vuoden aikana biolo-
gisten vaikutusten kartoittamiseksi (Nakari ym. 2012). Jä-
teveden laadun vaihtelevuus näkyy hyvin esimerkiksi puh-
distamon 4 tulevan- ja lähtevän jäteveden näytteissä, joissa 
jätevedenpuhdistamolle tulevassa näytteessä ei havaittu toksi-
suutta vesikirpputestillä, mutta lähtevässä jätevedessä havait-
tiin 35 prosentin inhibitio. 

Toksisuustestien tulevaisuus?
Suomalaisten jätevesien toksisuutta ei seurata säännöllisesti, 
vaikka toksisuustestien käyttö jätevesien haitallisuuden ar-
vioinnissa on yleistä jo monessa muussa maassa, kuten Sak-
sassa, Kanadassa ja USA:ssa. Jätevesien laadun tarkkailu pe-
rustuu Suomessa puhtaasti kemialliseen analytiikkaan sekä 
jätevesien hygieenisen laadun arviointiin. Tämä tutkimus 
kuitenkin osoitti, että vaikka selvityksessä käytetty näyte-
määrä oli suhteellisen pieni, löytyi niidenkin perusteella nel-
jä sellaista puhdistamoa, joiden lähtevästä jätevedestä löytyi 
toksisuutta, vaikka yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet oli-
vatkin EC50 – arvoja huomattavasti matalampia. Tämä ker-
too siitä, että jätevesissä on joitain sellaisia yhdisteitä joita 
ei analysoitu tai yhdisteillä on haitallisia yhteisvaikutuksia. 
Toksisuustestien säännöllinen käyttö jätevesien haitallisuu-
den testauksessa olisikin hyvä lisä kemiallisien analyysien rin-
nalle, jotta saataisiin parempi kokonaiskuva päästöjen vaiku-
tuksesta eliöstöön ennen puhdistettujen jätevesien johtamista 
ympäristöön. Jos puhdistetut jätevedet osoittautuvat toistu-

vasti toksisiksi, tulisi ryhtyä toimenpiteisiin toksisuuden ai-
heuttavien yhdisteiden selvittämiseksi jätevesistä.

Ympäristönsuojelullisen näkökulman lisäksi toksisuustes-
tejä voitaisiin hyödyntää puhdistamojen ja toiminnanhar-
joittajien välisessä kanssakäymisessä. Mikäli puhdistamon 
jätevedet osoittautuvat toistuvasti toksisiksi, voitaisiin toksi-
suustestauksen avulla yrittää selvittää, mistä toksinen kuor-
mitus saapuu puhdistamolle ja ryhtyä toimiin toksisuuden 
poistamiseksi jätevedestä. Puhdistamoprosessin toimivuuden 
kannalta on myös keskeistä, ettei oteta vastaan sellaisia jäte-
vesiä, jotka voivat olla puhdistusprosessille (biologinen puh-
distus) haitallisia. Tähän saataisiin lisävarmuutta esimerkik-
si valobakteeritestillä, sillä se on edullinen ja nopea toteuttaa 
ja sen avulla voidaan helposti testata suuriakin näytemääriä.

Toksisuustestien käyttö on ollut viime vuosina esillä yhä 
enenevässä määrin myös Suomessa. Esimerkiksi Suomen 
ympäristökeskus julkaisi helmikuussa 2014 raportin ”Tok-
sisuustestauksen soveltuvuus suomalaisten yhdyskuntajäte-
vesien tarkkailuun ja haitallisten aineiden riskinarviointiin”. 
Tässä raportissa suositellaan jätevesien testausmenetelmiksi 
tässäkin tutkimuksessa käytettyjä standardoituja valobaktee-
ri-, levä- ja vesikirpputestejä. He suosittelevat näiden lisäk-
si yhtä pitkäaikaista testiä, yhtä genotoksisuustestiä ja yhtä 
hormonaalisia vaikutuksia tutkivaa testiä. (Schultz, 2014)  
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Correlux C-3, digitaalinen korrelaattori  
vesiverkon vuotojen paikallistamiseen

 Helppokäyttöinen,  
 värillinen kosketusnäyttö

 Pitkä toiminta-aika,  
 anturien induktiivinen lataus

 Tarkka vuotopaikannus usealla  
 anturilla tai maamikrofonilla

 Sopii erityisen hyvin muoviputkille

 Korrelointi ilman putken  
 parametrointia

Correlux C-3 korrelaattorilla 

paikallistetaan juomavesiverkon 

vuodot. Paineistettu vesi tuot-

taa vuotokohdassa ääntä joka 

johtuu putkessa joka suuntaan.

Tämä ääni tallennetaan, vah- 

vistetaan ja lähetetään langat-

tomasti korrelaattoriin putkeen 

asennetusta (venttiili, vesiposti) 

kahdesta anturista (pietso- 

mikrofoni, hydrofoni).

Correlux C-3 vertailee signaale-

ja (korrelaatio) ja laskee tarkan 

etäisyyden vuotokohtaan huo-

mioimalla signaalien viiveen, 

antureiden etäisyyden ja äänen 

nopeuden putkessa.

Yhdyskuntatekniikan näyttely
TURKU 20.-21.5.2015

Tule tutustumaan, Perel Oy osastolla Ae2!
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Laatu määrää suurempi ongelma 
rekrytoinnissa
Selvityksessä arvioidaan että vesihuolto-
ala sisältäen vesihuoltolaitokset, yritykset 
ja julkishallinnon, työllistää tällä hetkel-
lä 5600 – 5900 henkilöä, joista korkeasti 
koulutettuja on 1000 – 1200. Alan työn-
antajille tehdyn kyselyn perusteella puo-
lestaan arvioidaan alan korkeakoulutetun 
työvoiman tarpeen kasvavan keskimäärin 
33 – 44 työpaikkaa vuodessa pelkästään 
alalta poistuvan työvoiman korvaamiseksi. 
Suurimpana esteenä rekrytoinnille työnan-
tajat kokevat hakijoiden puutteellisen osaa-
misen tai kokemuksen vesihuoltotekniik-
kaan liittyvissä kysymyksissä.

Vesihuoltolaitosten vastauksissa todet-
tiin, että vesihuoltotekniikkaa painottavis-
ta koulutusohjelmista ei valmistu riittävää 
määrää opiskelijoita, mutta haastattelujen 
perusteella ongelmana ovat ensisijaises-
ti vesihuoltotekniikan koulutusohjelmien 
sisällöt ja painotukset. Vesihuoltoalan säi-
lyttämistä erillisenä suuntautumisvaihto-
ehtona pidettiin erittäin tärkeänä. Yrityk-
set eivät yleisesti ottaen osanneet arvioida 
valmistuvien määrän riittävyyttä suhtees-
sa omiin odotettavissa oleviin rekrytointi-
tarpeisiin.

Tilanne muissa Pohjoismaissa
Selvityksen yhteydessä VVY:n sisarorgani-
saatioilta Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 
kysyttiin vesihuoltoalan koulutukseen ja 
työllistymiseen liittyviä kysymyksiä. Kai-
kissa em. maissa on havaittu ongelmia am-
mattitaitoisten vesihuoltoinsinöörien rek-
rytoinnissa. Norjassa ja Ruotsissa aihetta 

V esihuoltoalan korkeakouluopetuk-
sen tarveselvityksen taustana ovat 
vesihuoltolaitosten henkilöstön 

laajamittainen eläkkeelle jääminen, alan 
korkeakoulutuksen valitut suuntaviivat 
sekä vesialan potentiaali vetovoimaiseksi 
vientialaksi. Alan ammattilaisten piirissä 
on esitetty huolta siitä, että tunnistetuis-
ta kasvumahdollisuuksista huolimatta ve-
sihuolto ei Suomessa kasva merkittävästi 
ja että Suomi on tällä hetkellä monia kil-
pailijamaitaan jäljessä alan teknologisessa 
kehityksessä.

Selvitys on keskustelunavaus, jonka tar-
koituksena on herätellä vesialan sidosryh-
miä pohdiskelemaan vesihuoltoalan kor-
keakoulutasoisen koulutuksen tarpeita. 
Selvitys toteutettiin tutkimalla aiemmin 
tehtyjä julkaisuja ja raportteja, haastattele-
malla oppilaitosten edustajia ja työnantajia 
sekä suuntaamalla sähköinen kysely alan 
keskeisille työnantajille. 

”Vesihuollon tehtäviin laitoksissa ja 
muissa alan yrityksissä tarvitaan vuosittain 
yli 50 uutta korkeakoulutasoista osaajaa. 
Nykyisen ja suunnitteilla olevan korkea-
koulutuksen sisältö ei kaikilta osin vastaa 
työnantajien odotuksia. Koulutusohjelmi-
en pitäisi antaa enemmän valmiuksia inf-
rastruktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Alalle tarvitaankin uudet osaamistavoit-
teet”, toteaa ryhmäpäällikkö  Riitta Ket-
tunen Rambollista.

”Jos vesihuollosta halutaan Suomelle 
kilpailukykyinen kasvu- ja vientiala, tarvi-
taan selkeää lisäpanostusta myös alan tut-
kimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
taan”, sanoo hankkeen projektipäällikkönä 
toiminut vanhempi konsultti Vesa Salmi-
nen Ramboll Management Consultingista.

AJANKOHTAISTA

Vesihuoltoala kaipaa lisää 
panostusta koulutukseen

Teksti ja kuva:
TUOMO HÄYRYNEN

Maaliskuussa valmistuneen selvityksen mukaan Suomen vesihuoltoalaa 
uhkaa taantuminen ilman merkittäviä panostuksia koulutukseen, oppilai-
tosten ja työnantajien väliseen yhteistyöhön sekä alan tunnettuuden ko-
hentamiseen. Selvityksen toteuttivat Suomen Vesilaitosyhdistys ry ja Ram-
boll Oy, ja se esiteltiin Maailman vesipäivän seminaarissa.
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on tutkittu tarkemmin. Norjassa on havaittu, että yksityi-
nen sektori on houkutellut asiantuntijoita paremmin palkat-
tuihin töihin ja eläkkeelle jäämisestä johtuen myös vesihuol-
toalan pätevistä opettajista on pulaa.

Ruotsissa on havaittu puutetta pätevistä insinööreistä esi-
merkiksi vesi- ja jätevesiprojektien rakennustekniikassa ja 
konetekniikassa sekä yleisesti pienillä vesihuoltolaitoksil-
la. Vuonna 2008 tehtiin selvitys maan vesihuoltotekniikan 
tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Siinä havaittiin puut-
teita mm. rahoituksessa, tietojen vaihdossa ja kansainväli-
sessä yhteistyössä. Tilanteen korjaamiseksi ehdotettiin ns. 
klusterimallia, jossa alueen vahvimman yliopiston ympärille 
rakennettaisiin yritys, johon kuuluisivat alueen kaikki kes-
keisimmät tutkimuslaitokset, vesihuoltolaitokset ja vesihuol-
toalan yritykset. Tämän seurauksena alueellisia klustereita on 
perustettu viisi. Viime vuonna toteutetun tutkimuksen pe-
rusteella ne ovat onnistuneet toiminnassaan hyvin. Tutki-
muksen ja tuotekehityksen määrä on kasvanut viisinkertai-
seksi ja laatu parantunut.

Suosituksia vesihuoltoalalle
Suomen korkeakouluopetuksen tarveselvityksessä esitetään 
kolme skenaariota, jotka on tarkoitettu alan kehittämiseen 
tähtäävien keskustelujen pohjaksi. Jos alalla ei toteuteta mer-
kittäviä kehittämistoimenpiteitä, on vaarana vähittäinen näi-
vettyminen ja samalla yhteiskunnan perusinfrastruktuurin 
heikkeneminen. Alan houkuttelevuuden lisääminen ja eri-
tyisesti vesihuoltolaitosten riittävien resurssien varmistami-

nen tulisi ottaa huomioon korkeakouluopetuksessa. Lisäksi 
vesihuoltoalasta tulisi kehittää merkittävää kasvu- ja vientia-
laa, jolloin korkeakouluopetuksessa painotettaisiin myös yri-
tysten tarpeita.

Suosituksina vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen ke-
hittämiseksi selvityksessä esitetään seuraavia toimenpiteitä:

- Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä
 on kehitettävä ja profiloitumista lisättävä.
- Yhteistyötä korkeakoulujen ja työnantajien välillä tulee 
 kehittää ja systematisoida.
- Rakentamiseen liittyvää osaamista korkeakouluopetuk-
 sessa tulee vahvistaa
- Lisää resursseja tulee kohdistaa alan tutkimus-, kehitys- 
 ja innovaatiotoimintaan.

Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarveselvityksen
loppuraportti on kokonaisuudessaan luettavissa Suomen 
Vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilta: www.vvy.fi  

AJANKOHTAISTA
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van muodostumisen testaamisessa ja har-
joituttamisessa. 

Laaditulla oppaalla halutaan tukea vesi-
huoltolaitoksia oman harjoitustoiminnan 
käynnistämiseen ja kehittämiseen. Oppaan 
liitteistä löytyy laitosten oman harjoitustoi-
minnan tueksi esimerkkejä erityyppisten 
harjoitusten aiheista ja harjoituksen toteu-
tussuunnitelmista. Näiden konkreettisten 
harjoitusaiheiden ja toteutussuunnitelmaesi-
merkkien avulla halutaan madaltaa kynnys-
tä harjoitusten järjestämiseen ja osoittaa, että 
harjoittelua voidaan hyödyntää myös sup-
peiden asiakokonaisuuksien kehittämisessä.   

Harjoittelun olisi hyvä olla säännöllinen 
tapa testata ja kehittää vesihuoltolaitoksen 
palvelujen turvaamista häiriötilanteissa. 
Harjoitustoimintaa kannattaakin suunni-
tella muutaman vuoden aikajänteellä siten, 
että eri toiminnot ja koko henkilöstö tule-
vat huomioitua. 

Häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten jär-
jestäminen – opas vesihuoltolaitoksille jul-
kaistaan sähköisesti Vesilaitosyhdistyksen 
verkkosivuilla osoitteessa www.vvy.fi > Ve-
sihuoltopooli. Oppaan on kirjoittanut Pe-
lastusopiston yliopettaja Jussi Korhonen ve-
sihuoltopoolin tuella.  

RIINA LIIKANEN 
Vesilaitosyhdistys
Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö
E-mail: riina.liikanen@vvy.fi

Vesihuoltolaitoksen 
häiriötilanneharjoitus – 
miksi ja miten? 

Harjoittelu on tehokas ja käytännön-
läheinen keino testata ja kehittää 
toimintoja, jotka tulevat harvem-

min vastaan arkipäivän työssä. Monen ve-
sihuoltopalveluita tavalla tai toisella vaa-
rantavan, mutta harvinaisen häiriötilanteen 
osalta harjoittelu onkin ainoa keino testata 
vesihuoltolaitoksen valmiutta toimia kysei-
sessä tilanteessa. Sen lisäksi, että harjoittelu 
kehittää valmiutta toimia häiriötilanteissa, 
se tuottaa usein myös perusteita normaalin 
toiminnan kehittämiseen.  

Harjoitus voidaan järjestää monin eri 
tavoin ja tavan valintaan vaikuttavat har-
joituksen tavoitteet ja käytettävissä olevat 
resurssit. Oppaassa on esitelty harjoituk-
sen suunnittelua ja toteutusta yleisesti se-
kä kolmen tavallisimman harjoitustyypin 
osalta. Työpöytäharjoitus sopii hyvin toi-
mintatapojen ja suunnitelmien kehittämi-
seen ryhmätyönä sekä eri tahojen toimin-
nan yhteensovittamiseen. Toiminnallisessa 
harjoituksessa voidaan opetella tai testata 
teknisen järjestelmän, esimerkiksi väliaikai-
sen kloorauksen, käyttöä ja toimenpiteen 
suorittamista. Pelitoiminnallinen harjoitus 
puolestaan toimii parhaiten johtamisen, 
viestinnän, yhteistoiminnan ja tilanneku-

AJANKOHTAISTA

Vesihuoltopooli julkaisee kesällä 2015 vesihuoltolaitoksille oppaan häiri-
ötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämiseen. Opas on tarkoitettu vesi-
huoltolaitoksille avuksi omaehtoisten harjoitusten suunnitteluun ja toteu-
tukseen. 
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Vesihuoltojohtojen siirtojen 
kustannusvastuut -hankkeesta 
työkaluja kustannusvastuista 
sopimiseen

REIJO KUIVAMÄKI
DI, liiketoimintayksikön johtaja, Vesi
Pöyry Finland Oy
E-mail: reijo.kuivamaki@poyry.com

KARIN LEPOLA
DI, projekti-insinööri, 
Vesihuoltoverkostot ja konsultointi
Pöyry Finland Oy
E-mail: karin.lepola@poyry.com

don uusiminen edullisemmin uuteen paik-
kaan tai verkoston kapasiteetin kasvattami-
nen. Joskus vesihuoltolaitoksen kannalta 
johtosiirroista aiheutuvat muutokset ver-
kostoon ovat haitallisia. Verkoston paikka 
on usein optimoitu sijoitusvaiheessa ja sa-
man toiminnallisuuden ylläpitäminen uu-
dessa paikassa voi vaatia kalliimpia raken-
tamisen ja ylläpidon ratkaisuja, esimerkiksi 
ylimääräisen pumppaamon rakentamista.

Johtosiirtojen vaikutus vesihuoltolai-
toksen talouteen ei ole useinkaan ennakoi-
tavissa tilikauden menoja suunniteltaessa. 
Vesihuoltolaitokselle kohdistuvat johtosiir-
tojen kustannukset voivat aiheuttaa muun 
muassa tärkeiden saneerausten lykkäystä. 
Vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti ve-
sihuoltolaitos ei voi rahoittaa maksutuloil-
laan johtosiirroista kuin vesihuoltoa hyö-
dyttävän osan. 

Johtosiirtojen osapuolten erilaisten int-
ressien vuoksi vesihuoltolaitoksen hyötyjen 
arviointi voi aiheuttaa ristiriitoja ja pitkit-
tää neuvotteluja. Näissä tilanteissa sovit-
tujen kustannusjako- ja korvausmallien 
avulla helpotetaan eri osapuolten välisiä 
neuvotteluja. Lisäksi osapuolille koituvat 
kustannukset ovat paremmin ennakoita-
vissa. Johtosiirron osapuolet, hankkeiden 
rahoitus ja tehdyt sopimukset vaikuttavat 
usein kustannusjakoon.

V esihuoltojohtojen siirtoja tarvitse-
via tahoja ovat yleisimmin kunnat 
ja yksityiset kiinteistöt. Johtosiir-

tojen osapuolina voivat myös olla valtion 
organisaatiot, yksityiset elinkeinonharjoit-
tajat sekä tele-, sähkö-, kaukolämpö- ja 
maakaasuyhtiöt. Vesihuollon johtoja sijoi-
tetaan yleensä maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999), vesilain (587/2011) ja 
kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 
mukaisesti. Lainsäädännön mukaisesti si-
joitetun vesihuoltojohdon oikeus olla si-
joitettuna nykyiselle paikalleen on täten 
turvattu. Johtosiirron tarvitsijan näkökul-
masta johtosiirto voi olla edellytys alueen 
ja oman toiminnan kehitykselle. Vesihuol-
tolaitoksen näkökulmasta johtosiirto on 
usein ennalta arvaamaton ja ennenaikai-
nen verkoston uusimiskohde, jossa sanee-
rausmenetelmää ei voida valita. 

Johtosiirtojen kustannusjaon pääperi-
aatteena on maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999, 89 §) mukaisesti, että johto-
siirtojen tarvitsijan tulee ensisijaisesti mak-
saa siirrot, jollei ole kohtuullista edellyttää 
vesihuoltolaitoksen osallistuvan kustan-
nuksiin. Kohtuullisuutta tulisi arvioida 
määrittämällä vesihuoltolaitoksen hyödyt. 
Vesihuoltolaitoksen mahdollisesti saamat 
hyödyt ovat tapauskohtaisia. Niitä voivat 
olla uudet liittyjät, huonokuntoisen joh-

Maankäytön muutokset lisääntyvät useilla alueilla yhdyskuntarakenteen 
tiivistyessä. Ne aiheuttavat usein siirtotarpeita vesihuoltoverkostoille, joil-
la olisi muussa tapauksessa vielä käyttöikää jäljellä. Tällöin vesihuoltojoh-
tojen siirtämisen kustannusvastuut vesihuoltolaitoksen ja siirtotarpeen ai-
heuttajan kesken tulee määritellä oikeudenmukaisesti ja lainsäädännön 
vaatimuksia noudattaen. Hankkeessa luotiin yleisperiaatteet kustannus-
jakoihin niissä tilanteissa, joissa johtosiirtojen tarpeen aiheuttajana on jo-
kin muu taho kuin vesihuoltolaitos.
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Johtosiirtoa vaativan hankkeen hyötyjen tulisi olla kaikissa tapauksissa merkit-
tävästi suurempia kuin aiheutuneet kustannukset. Tällä perusteella yleissääntönä 
voidaan pitää sitä, että johtosiirtojen kustannuksista vastaa siirtoa haluava taho.

Vesihuoltolaitoksen saaman hyödyn arviointi tulisi tehdä tapauskohtaisesti neu-
votellen, jolloin voidaan käyttää apuna esimerkiksi prosentuaalista kustannusjako-
mallia tai hankekohtaista korvaussopimus-mallia. Jos vesihuoltojohdoista on ole-
massa sijoitussopimus ja siinä on määritelty siirtokustannusten muodostuminen, 
toimitaan sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Sijoitussopimuksissa tulisi huomi-
oida maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty johtosiirtojen kustannusjaon periaate.

Prosentuaalisessa kustannusjakomallissa voidaan vesihuoltolaitoksen saamaa 
hyötyä arvioida esimerkiksi nykyisen putken iän ja ennalta määritetyn, oletetun 
pitoajan mukaisesti. Korvaussopimuksessa vesihuoltolaitoksen saaman korvauksen 
määrä voi perustua esimerkiksi johtosiirron kustannusarvioon, josta on vähennet-
ty nykyisen johdon nykykäyttöarvo sekä verkostoon tehtävien vesihuoltolähtöisten 
parannusten kustannukset.

Hankkeen loppuraportti on julkaistu VVY:n verkkosivuilla (vvy.fi). 

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

Vesien, rantojen ja soiden suojelu – järkevää luonnonvarojen käyttöä

Pentti Suikkari: Urakoinnista vesihuoltotöissä

Eero Kajosaari: Huomioita fosforin 
 huuhtoutumisesta vesistöihin

J.A.Hakala: Maa- ja vesirakennus- 
 sekä vesiensuojelutoiminnasta 
 Kymen maanviljelysinsinööripiirissä

Eero Ahola: Järjestely-yhtiön kokouk-
 sen päätösten pätemättömyydestä

Ilppo Kettunen: Hapen kemiallisista 
 määritysmenetelmistä

Vesitalous 50 vuotta sitten
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markkinoille. Näin valmistaja voi siis va-
paasti valita esimerkiksi putken halkaisijan, 
pituuden tai lujuuden. 

Suomessa ala on kuitenkin tottunut 
käyttämään vakiintuneita betoniputki- ja 
-kaivotuotteita. Tämä toi tarpeen luoda 
kansalliset soveltamisstandardit betoniput-
kille SFS 7033 Betoniputkilta eri käyttö-
kohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niil-
le asetetut vaatimustasot ja betonikaivoille 
SFS 7035 Betonirenkailta (betoniset hu-
levesi- ja viemärikaivot) eri käyttökohteis-
sa vaadittavat ominaisuudet ja niille asete-
tut vaatimustasot. Soveltamisstandardeissa 
määrätään niitä asioita, jotka aiemmin oli-
vat BPN:ssä. EN-standardien ulkopuoli-
sille putki- ja kaivotuotteille (putket Ø > 
1750 mm; kaivot Ø > 1250) on voimassa 
edelleen ne määritykset ja vaatimukset, jot-
ka on annettu BPN:ssä.

Merkittävimmät asiat, joita sovelta-
misstandardeihin on sisällytetty, ovat jo 
edellä sivutut spesifioidut kokoluokat, 
tuotteiden pituudet/korkeudet ja niiden 
mittatoleranssit. Ehkä kuitenkin tärkein 
asia standardissa on putkien lujuusluok-
kien määrääminen. Lujuusluokat tuotiin 
standardeihin BPN:n mukaisena. Näin 
markkinoilla on edelleen putkissa kolmea 
lujuusluokkaa, raudoittamaton B-lk:n put-
ki, ja kaksi eri lujuusluokan raudoitettua 
putkea, Br ja Dr. Kaivoissa on vastaavas-
ti kaksi lujuusluokkaa Br ja Cr, joista Cr 
on ylivoimaisesti käytetyin ja liikennealu-
eille tarkoitettu lujuusluokka. Kansallisessa 
putkistandardissa on myös määritetty mu-
nanmuotoisen putken eli Qmaxin omi-
naisuudet. Tämä putkityyppihän ei ollut 
mukana BPN:ssä. Uutena asiana on myös 
teräskuituraudoituksen salliminen putki ja 
kaivotuotteissa, tosin lujuusluokka on B, 

MIKA TULIMAA 
TkL,tTuoteryhmäjohtaja, Rudus Oy
Puheenjohtaja, kansallisen 
viemäröintikomitea K165 
E-mail: mika.tulimaa@rudus.fi

Kansalliset soveltamisstandardit 
betoniputkille ja -kaivoille

CE -merkintäpakko niille tuot-
teille, joilla on harmoni-
soitu tuotestandardi, tuli 

voimaan heinäkuun alussa 2013. Tämä ai-
heutti suuren muutoksen normitasolla be-
toniputkille ja betonikaivoille.

Huomattavin muutos oli, että Betoni-
putkinormit 2001 (jatkossa BPN) lakkasi 
olemasta ohjeena voimassa sellaisille putki- 
ja kaivotuotteille, joiden kokoluokat ovat 
hEN-standardien eli harmonisoitujen tuo-
testandardien piirissä. 

Jotta betoniputkien valmistuksen laatu 
voitiin säilyttää samalla korkealla tasolla 
kuin aiemmin ja jotta tuotteiden markki-
navalvonta toimisi uudessa tilanteessa te-
hokkaasti, suomennettiin harmonisoidut 
EN-standardit SFS-EN 1916 Betoniput-
ket ja soviteosat, raudoitetut, raudoitta-
mattomat ja teräskuiduilla vahvistetut ja 
SFS-EN 1917 Betoniset hulevesikaivot ja 
viemärikaivot, raudoitetut, raudoittamat-
tomat ja teräskuiduilla vahvistetut. Näin 
suomentamisella saatiin standardit kaikki-
en suomalaisten alan asiantuntijoiden ulot-
tuville. 

Suomentamisen jälkeen jatkettiin työ-
tä laatimalla kansalliset soveltamisstandar-
dit. Tarve tähän oli olemassa, koska put-
kien valmistuksen ja viemäriverkkojen 
suunnittelun osalta soveltuva ohjeistus oli 
puutteellinen. Tämä johtui siitä syystä, et-
tä hEN-standardit ovat tuotestandardeja, 
joten niissä ei käsitellä suunnittelua eikä 
niissä määrätä putkien ja kaivojen spesifi-
siä ominaisuuksia - kuten kokoluokkia tai 
mittatoleransseja siinä laajuudessa kuin ai-
empi kansallinen ohjeistus ohjasi. Euroop-
palaisen tuotestandardin tarkoitus on luo-
da tasavertaiset edellytykset valmistajille 
saada tuotteensa yhteisille eurooppalaisille 

 AJANKOHTAISTA

Syksyllä 2014 julkaistut kansalliset soveltamisstandardit betoniputkille ja 
-kaivoille täydentävät eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja 
merkittävästi. Kansallisten standardien ansioista betonisten putki- ja kai-
votuotteiden valmistus ja asennus sekä viemärilinjastojen suunnittelu on 
merkittävästi helpompaa kuin hyödyntäen pelkkiä alan EN-standardeja.
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jos valmistaja ei esitä erillistä selvitystä tuotteen varsinaisis-
ta ominaisuuksista. 

Putkien peitesyvyydet ovat käytännössä BPN:n mukai-
set. Koska BPN:ssä annetut peitesyvyydet oli laskettu käsin-
laskentamenetelmällä, päätettiin peitesyvyydet laskea euro-
koodin mukaisilla laskentamenetelmillä esimerkin omaisesti 
uudelleen. Peitesyvyyksien osalta voitiin todeta, että peite-
syvyydet säilyivät samoina putkien osalta, eli esimerkiksi lu-
jimmalla eli Dr-lk:n putkella matalin peitesyvyys on 20 cm 
ja suurin peitesyvyys 13 m. Kaivoissa tuli asennussyvyyteen 
pieni muutos, kun aiempi Cr-lk:n raja 7 metrin asennussy-
vyys pieneni 30 cm 6,7 metriin.

Jotta standardien ja ohjeistuksien tulkinta olisi mahdolli-
simman ongelmatonta, on Rakennustuoteteollisuus RTT:n 
alainen Kunnallisteknisten tuotteiden valiokunta päättänyt 
julkaista ohjeen em. standardien käytöstä ja kokonaisuutena 
kunnallisteknisten betonituotteiden oikeasta käytöstä. Oh-
jeeseen sisällytetään myös muu alan ohjeistus ja määräykset. 
Tällä julkaisulla korvataan alan tärkeä ohjekirja Betoniviemä-
rit 2003 -käsikirja. Julkaisu on kirjoitusvaiheessa ja ilmesty-
nee viimeistään vuoden 2016 alussa. 

CE-merkintäpakon voimaantulon jälkeisessä tilanteessa 
on nyt esitettyjen soveltamisstandardien merkitys suurempi 
kuin moni aavistaa, koska ilman niitä betoniputkien ja -kai-
vojen suunnittelu, hankinta ja asennus sekä verkoston suun-
nittelu monimutkaistuisi merkittävästi. Lisäksi julkinen han-
kinta yksinkertaistuu, kun kansalliset soveltamisstandardit 

sisällytetään osaksi hankinta-asiakirjoja. Näin eri valmista-
jien tuotteiden vertailu on mahdollista tasapuolisesti. Myös 
tuotteiden laadun arviointi varsinaisella sopimuskaudella on 
helpompaa, kun kriteerit tuotteelle on yksiselitteisesti mää-
ritetty. On myös hyvä huomata, että kansallisia standardeja 
käytetään lisäksi ulkopuolisen eli kolmannen osapuolen tar-
kastusohjelmien perustana. Näin ne muodostavat perustan 
laadukkaalle tuotteelle sen valmistuksesta sadan vuoden 
käyttöikään asti. 

AJANKOHTAISTA
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taisista jätevesijärjestelmistä.
Varsin tuoreen CENin työryhmän (WG 50) aihepiirinä 

ovat kiinteistökohtaiset veden uusiokäyttöjärjestelmät (Sys-
tems for the onsite reuse of water). Tarkoituksena on laatia 
ohje- ja tuotestandardeja sekä sadeveden että käsitellyn jäte-
veden käsittelyyn ja hyödyntämiseen käytettävistä järjestel-
mistä ja laitteista. Ensimmäisenä on valmistumassa sadeveden 
kiinteistökohtaista keräämistä ja käyttöä koskeva standardi. 
Vaikka Suomessa sadeveden keräys ja käyttö sekä jäteveden 
puhdistus uudelleen käyttöä varten eivät runsaiden vesiva-
rojemme takia ole laajasti tarpeellisia, on niillä suuri ja voi-
makkaasti kasvava tarve monissa Etelä-Euroopan maissa, vie-
lä kuivemmista alueista puhumattakaan. Koska Suomessa on 
vedenkäsittelyn osaamista ja siitä haluttaisiin entistä enem-
män vientituotteita, tulisi Suomessakin panostaa enemmän 
myös tämän alan standardisointiin osallistumiseen.

Valmistelun alkuvaiheessa olevia viemäröintiin liittyviä 
ohjestandardien aiheita ISOn piirissä ovat mm. vesihuolto-
laitosten verkosto-omaisuuden ja kriisien hallinta, hulevesi-
en hallintakysymykset, laitosten benchmarking-toiminta sekä 
kiinteistökohtaisten alhaisen teknologian käymälä- ja jäteve-
sijärjestelmien rakentaminen ja hallinta. Hyvin tuore aihe 
on vaatimusten määrittely viemäriin huuhdeltaville tuotteil-
le. Suomi on suhtautunut siihen erittäin kriittisesti. Asiaan 
vaikuttaminen kuitenkin edellyttää työssä mukana olemista.  

Sekä CENin että ISOn työryhmissä on valmisteltu myös 
viemäröinti- ja jätevesitekniikan sanastoja, jotka koetaan 
tärkeiksi, kun alan järjestelmien suunnittelu ja kauppa yhä 
enemmän kansainvälistyvät. Komitean CEN/TC 165 julkai-
sema sanastostandardi SFS-EN 16323 ”Viemäröintitekniikan 
sanasto” on käännettävänä suomeksi, ja se julkaistaan nelikie-
lisenä (suomi, englanti, saksa, ranska) 2015.   

ERKKI SANTALA
E-mail: erkki.santala@kolumbus.fi

Viemäröintitekniikan 
standardisointiin kannattaa 
vaikuttaa

Komitean K165 vastuualueeseen kuuluvat myös maail-
manlaajuisia standardeja ja ohjeita laativan ISOn ko-
miteoiden ISO/TC 224 (Service activities relating to 

drinking water supply systems and wastewater systems) sekä 
ISO/TC 282 (Water re-use) käsittelemät asiat.

Useat kansallisen komitean jäsenet ovat osallistuneet 
CENin tai ISOn työryhmien (WG, working group) työs-
kentelyyn. Standardien laatiminen on monivaiheinen 
prosessi. Kuitenkin valitettavan moni standardi on laa-
dittu ilman suomalaisten asiantuntijoiden aktiivista osal-
listumispanosta. Tällöin vaikuttaminen jää vain kirjallisesti 
lausunto- ja äänestysmenettelyissä esitettyjen mielipitei-
den varaan. Paras vaikutus standardien sisältöön saadaan 
vain silloin, kun ollaan oikeasti mukana eurooppalaisissa 
(CEN) tai kansainvälisissä (ISO) valmistelutyöryhmissä. Se 
olisi erityisen tärkeää sellaisille yrityksille, jotka valmistavat 
useisiin maihin markkinoitavia tuotteita. 

Itse CENin tai ISOn työryhmätyöskentely vaatii kuiten-
kin pitkäjänteisyyttä. Tyypillisesti työryhmäkokouksissa on 
mukana edustajia 5-15 jäsenmaasta. He tuovat oman maan-
sa teollisuuden ja muiden alan toimijoiden näkemykset esil-
le, usein voimakkaastikin. Monista suurista maista koko-
uksiin saattaa osallistua useita asiantuntijoita, mikä nostaa 
niiden painoarvoa kokouskeskusteluissa. Suomen näkemys-
ten esille tuominen vaatii itse asiaan perehtymisen lisäksi sa-
navalmiutta ja riittävää englanninkielen taitoa. 

Aktiivisina, mutta jo pitkälle valmisteltuina työkohteina 
ovat CENissä mm. betoniputkia, jäteveden kiinteistökoh-
taisia pumppaamoja, kiinteistökohtaisia jätevesien käsitte-
lyjärjestelmiä sekä erilaisia katu- ja lattiakaivojen kansira-
kenteita koskevat tuotestandardit. Ohjeellisia standardeja 
on valmisteltu jätevesi- ja sadevesiviemärien rakentamises-
ta, testauksesta ja saneeraustekniikoista sekä kiinteistökoh-

 AJANKOHTAISTA

Eurooppalaisen standardisointiorganisaatio CEN:n viemäröintitekniikan 
komitea CEN/TC 165 on toiminut aktiivisesti vuodesta 1990 ja valmistellut 
yli 105 tuote- ja menetelmästandardia. Suomessa tähän työhön osallistu-
misesta vastaava toimialayhteisö on Metalliteollisuuden Standardisointiyh-
distys METSTA, jonka apuna on vuodesta 2008 lähtien toiminut kansallinen 
asiantuntijakomitea K165. Komitean alaan kuuluvista valmiista ja valmis-
teilla olevista standardeista merkittävä osa on EU:n rakennustuoteasetuk-
sen (305/2011) alaisia eli CE-merkintään johtavia harmonisoituja tuotestan-
dardeja. 
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KALATIET

Vettä! Toimintaa!
Vesi voi pulpahtaa esiin hyvin monella tieteenalalla. Suomen vesiyhdistyk-
sen esittelyssä – joka on muun muassa nettisivuillamme – luetellaan jouk-
ko näitä tieteenaloja tai sektoreita: hydrologia, limnologia, vesiekologia, 
kalatalous, vesihuolto, vesirakentaminen, vesiensuojelu, vesienkäyttö ja 
vesilainsäädäntö.

oille ja sitten vesi lakaistiin pois. Meillä ei 
edes kylpyhuonetta pestä sillä tavalla, vaan 
useimmat pinnat puhdistetaan sievästi nih-
keällä rätillä. 

- Vierailin eri päiväkodeissa ja niissäkin 
käytiin suihkussa usein – lisäksi päiväko-
tien pihoilla oli suihkuja ja vesileikkipaik-
koja. Vesi oli läsnä ja sitä sai lotrata ja läträtä, 
vesi oli päivittäisen leikin väline. Aurinko-
han sen kuivasi, eikä kukaan siitä ainakaan 
siellä lämmössä vilustunut. 

Tohtori Rutasen julkaisuluettelosta osuu 
silmiin mielenkiintoisia artikkeleiden ni-
miä, esimerkiksi Ympäristökasvatus-lehdes-
sä ilmestynyt tutkimus ”Maailman suurin 
luku hyttysiä”.  Kuinkahan monta se mah-
taa olla?

Ja lasten suusta on – tietenkin – kuul-
tu monia syvällisiä veteen liittyviä totuuk-
sia. Pieni taaperoajattelija saattaa veden ää-
rellä esimerkiksi todeta: ”Vesi valuu ojassa, 
aina alas maapalloon asti.”   

ESKO KUUSISTO
Suomen ympäristökeskus

Kun väitöskirjan otsikkona on ”Wa-
ter in Action”, mikähän tieteenala 
mahtaa olla kyseessä? Suomen ve-

siyhdistyksen tämänvuotinen kirjallisuus-
palkinnon saaja edustaa tätä tieteenalaa. 
Valtiotieteiden tohtori, dosentti Niina Ru-
tanen on sosiaalipsykologi.

Väitöstyössä tutkittiin kaksivuotiaiden 
lasten aloitteita ja leikin rakentumista päi-
väkodissa. Niina Rutanen kertoo:

 - Veden mukaan ottamista pohjusti ar-
kiajatus, että kaikki lapsethan haluaa ’ihan 
luonnostaan’ tutkia vettä, lotrata sen kans-
sa ja ihmetellä sitä. Sen takia vesi näyttäytyi 
herkullisena välineenä ja kontekstina vuo-
rovaikutukseen. 

Tutkijat odottivat, että lapset hyökkää-
vät hääräämään ja lotraamaan veden kans-
sa. Pikku taaperot onnistuivat kuitenkin yl-
lättämään tutkijat.

 - He tekivät tulkintoja siitä, mitä hei-
dän odotettiin tekevän ja mitkä olivat tilan-
teessa ’sallitun’ ja ’kielletyn’ näkymättömät 
rajat. Voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta 
tutkimuksen anniksi muodostuikin se, et-
tä suhde sekä veteen että toiseen lapseen on 
kulttuurista. Lapsille rakentuu jo pienestä 
käsitys siitä, minkälaisia odotuksia meillä 
aikuisilla on. Vesi tarjoaa mahdollisuuden 
leikillisyyteen, mutta vedessä on myös kiel-
lettyä aluetta, vedessä on vaaran elementti. 

Taaperot siis tekivät tulkintoja siitä, mi-
hin vettä saa mennä ja miten sitä saa koskea 
ennen kuin aikuinen ojentaa. Näitä kult-
tuurisidonnaisia rajoja he tutkivat, kun he 
vilkuilivat läsnä olleisiin aikuisiin näissä vi-
deointitilanteissa.   

Tohtori Rutanen on työskennellyt ural-
laan myös Norjassa, Yhdysvalloissa ja Bra-
siliassa. 

 - Brasiliassa havahduin miettimään, mi-
ten erilainen suhde siellä on veteen kuin 
meillä. Kun siellä esimerkiksi pestiin latti-
oita, vettä heitettiin ämpärikaupalla latti-

AJANKOHTAISTA
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association FinlandAjankohtaista Vesiyhdistykseltä

Vesipäivää juhlittiin 19.3. Helsingin Säätytalolla seminaa-
rin ja iltajuhlan merkeissä. Tilaisuuteen osallistui 80 henkeä. 
Suomen Vesiyhdistyksen järjestämässä valtakunnallisessa se-
minaarissa teemana oli Vesi ja kestävä kehitys. Seminaarissa 
kiinnitettiin huomiota veden keskeiseen rooliin kestävässä 
kehityksessä. YK:n määrittelemässä päivän teemassa on kysy-
mys siitä, miten vesi linkittyy terveyteen, luontoon, kaupun-
gistumiseen, elinkeinoelämään, energiaan, ruokaturvaan ja 
tasa-arvoon. Seminaarissa pohdittiin vesiasioita niin turvalli-
suuden, vastuullisuuden, opetuksen, osaamisen, ympäristön-
suojelun, talouden, historian kuin kalojenkin näkökulmas-
ta. Päivän ohjelma oli kattaus veden moninaisista kytköksistä 
kestävään kehitykseen. Esityksissä kuultiin mm. ratkaiseeko 
kasvissyönti maailman vesipulan, tarvitaanko Suomessa ve-
sihuollon korkeinta opetusta, ratkaiseeko sininen biotalous 
Suomen talouskriisin ja pitäisikö Vanhankaupunginkosken 
pato purkaa. Linkki esitysten videotallenteisiin Vesiyhdistyk-
sen kotisivulla www.vesiyhdistys.fi.

Vuosikokouksen päätökset

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 19.3.2015 
Helsingin Säätytalossa. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Saija Vuola. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä mai-
nitut asiat Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 
2015 valittiin Riku Vahala. Yhdistyksen hallitukseen kaudelle 
2015–2016 valittiin Kia Aksela, Ville Keskisarja, Jukka Lei-
nonen ja Veli-Pekka Vuorilehto. Puheenjohtajan lisäksi hal-
lituksessa jatkavat kauden 2015 Erkki Santala, Pertti Seuna 

ja Pirkko Öhberg. Hallituksen varajäseniksi kaudelle 2015 
valittiin Tapio Kovanen, Saijariina Toivikko ja Saija Vuola.
Jäsenmaksuiksi päätettiin: 
- henkilöjäsen 55 euroa (ilman Vesitalous-lehteä 40 euroa) 
- opiskelijajäsen 10 euroa 
- yhteisöjäsen 300 euroa.

 Seminaarin iltatilaisuudessa luovutettiin vuoden 2015 
Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto ja Juniorivesipalkinto. 
Kirjallisuuspalkinnon sai tänä vuonna Tampereen yli-
opiston tutkija, dosentti Niina Rutanen, joka vastaanotti 
palkinnon Vesiyhdistyksen puheenjohtaja Riku Vahalalta. 
Niina Rutanen tutki väitöskirjatyössään lasten aloitteita, 
vuorovaikutusta ja leikin rakentumista päiväkodissa. Kes-
keisenä menetelmänä oli vesien tutkimus – taaperot saivat 
roiskia vettä, kastella itsensä ja toisensa samalla kun heitä 
videoitiin tutkijan tarkkaillessa tilannetta. Juniorivesipal-
kinnon sai tänä vuonna espoolaisen Mattlidenin lukion op-
pilas Riki Oura, joka selvitti voitokkaassa työssään radonin 
ja fluoridin pitoisuuksia Kirkkonummen alueen kaivoissa. 
Tulosten mukaan osa kaivovesistä ei täyttänyt talousveden 
laatusuosituksia ja siten saattavat olla terveydelle haitallisia.

Kansainvälistä YK:n maailman vesipäivää  

vietettiin Helsingin Säätytalolla
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association FinlandAjankohtaista Vesiyhdistykseltä

Vesiyhdistyksen opintomatka 
Portugaliin 10.–14.9.2015  

V esiyhdistyksen opintomatkalle on mahdollisesti vielä 
muutama paikka vapaana, tiedustelut sihteeriltä (ja-
ri.koskiaho@ymparisto.fi, 0295-251312).  Matkan 

kokonaishinta jaetussa 2-hengen huoneessa on 1070e (ve-
siyhdistyksen opiskelijajäseneltä 500 euron avustus huo-
mioiden ”omavastuu” 570e). Hintaan sisältyy oheiseen 
matkaohjelmaan merkityt ateriat, kuljetukset ym. palve-
lut. Pienet muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 

10.9. TORSTAI
Klo 11.10 lento saapuu Portoon. Opas ja bussi ovat vas-
tassa lentokentällä. Lyhyt kierros kaupungilla samalla kun 
ajetaan hotelliin, jonne saavutaan n. klo 13.30. Sisään-
kirjautuminen huoneisiin jos huoneet ovat vapaina täs-
sä vaiheessa, muuten jätetään tavarat hotellin matkatava-
ratilaan säilöön. Kevyt lounas hotellissa, montaa erilaista 
pientä syötävää, mini-pizzoja, piirakoita, juustoja, hedel-
miä ym. Ruokajuomat, talon viini, vesi, kahvi sisältyvät 
myös hintaan. Lounaan jälkeen bussi on ryhmän käytös-
sä max. 4 tuntia. Tässä vaiheessa vierailu Porton yliopis-
tolla (Department of Civil Engineering/Hydraulics, Wa-
ter Resources and Environment Division, http://sigarra.
up.pt/feup/en/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=47 ).
Ilta vapaa.

11.9. PERJANTAI
Bussi on ryhmän käytössä 8 h.
Alustava reitti Porto - Amarante - Vila Real - Tua-joen 
patotyömaa - paluu hotellille ainakin osittain eri reittiä, 
mahdollisesti poiketaan luonnonpuistossa (Parque Natu-
ral do Alvao).

12.9. LAUANTAI
Aamupäivä vapaa.
Iltapäivällä risteily Douro-joella. Hotellista kuljetus bus-
silla laivan lähtölaituriin, jossa on varattuna oma ristei-
lyalus. Risteily kestää n. tunnin ja sen aikana nähdään 
Douro-joen rantoja ja siltoja ja tutustutaan Portoon sen 

tärkeimmältä kantilta, joelta päin. Risteilyn aikana on 
tarjolla pientä syötävää ja juotavaa, mm. Porton viine-
jä, olutta, virvoitusjuomia. Risteilyn päätyttyä vieraillaan 
Calemin viinikellarissa, joka on kuuluisa Portviineistään. 
Viinimaistiaiset ja opastusta Port viinien saloihin. Paluu 
bussilla hotelliin. Retken hintaan sisältyy oma bussi, eng-
lanninkielinen opas, risteily, pientä purtavaa ja juomaa ris-
teilyn aikana, Calemin viinitilalla vierailu ja viininmais-
tiaiset.

13.9. SUNNUNTAI
Kokopäiväretki Porton ulkopuolelle. Bussilla & laivalla 
Douro jokea Quinta da Pachecaan. Lähdetään ensin ho-
tellista bussilla ajamaan pitkin Douro-joen vartta, jonka 
viininkasvatusalueet on luokiteltu Unescon maailmanpe-
rintökohteiksi. Ajetaan Réguaan, kuuluisalle Quinta Da 
Pachecan viinitilalle (n. 2h). Viinitilalla opastettu kier-
ros ja viininmaistiaiset. Matka jatkuu laivalla Réguasta 
Pinhäoon klo 12.30-15.30, lounas laivalla samalla kun 
voi ihailla Douro-joen maisemia. Laiva on varattu vain 
SVY:n ryhmän käyttöön. Risteilyn jälkeen paluu bussil-
la Pinhäosta Portoon bussilla (n. 2,5h). Hintaan sisältyy 
bussi ja opas,v iinitilalla vierailu ja viininmaistiaiset, ris-
teily, laivalla 3-ruokalajin lounas + ½ pl viiniä, mineraa-
livettä, kahvit.

14.9. MAANANTAI
Bussi on ryhmän käytössä 8 h.
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja lähtö hotellis-
ta. Ammatillista tutustumiskohdetta suunnitellaan pai-
kallisen kumppanin (APRH, www.aprh.pt/index.php/
en) kanssa, ajo päättyy lentokentälle. Lounas Ravintola 
5 Oceanos, Matosinhosissa, joka sijaitsee Vila do Con-
den rannan ja lentokentän välillä. Ravintola on kuuluisa 
tuoreista kalaruoista ja paikallisista erikoisuuksista. Hin-
taan sisältyy 3-ruokalajin lounas + ½ pl viiniä, mineraa-
livettä, kahvit.

LENNOT, LUFTHANSA
LH 853 TO 10SEP HELSINKI (HEL) FRANKFURT (FRA) 0640-0820
LH1176 TO 10SEP FRANKFURT (FRA) PORTO (OPO) 0930-1110
LH1179 MA 14SEP PORTO (OPO) FRANKFURT (FRA) 1630-2010 
LH 852 MA 14SEP FRANKFURT (FRA) HELSINKI (HEL) 2100-0025+1

MAJOITUS, 4 YÖTÄ
HOTELLI MERCURE PORTO CENTRO****
Praca de Batalha, 116, 4049-028 Porto, www.mercure.com/gb/hotel-1975-mercure-porto-centro-hotel/index.shtml
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AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

WASWASTETE WATER Solutionio s

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

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Tarjoamme infrahankkeiden maanhankintapalveluja
maanomistusselvitykset
työluvat, suostumukset, korvaussopimukset
maanomistajaneuvottelut
haittojen ja vahinkojen korvausarvioinnit
kiinteistöarviointi

Palvelemme suomeksi ja ruotsiksi.

Tore Granskog
puh. 040 8350341
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VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

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

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava

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 

Ammattilaisten kotimaiset vesihuoltotuotteet:

. CE-merkityt KALVI-palopostit

. Vesipostit

. Pikaliitinkäyrät, jakotukit

. Ilmanpoistimet

. Ilmanpoistokaivot

. Vesimittari- ja MAG-kaivot

. CE-merkityt pumppaamot

. Hajunpoisto- ja erikoiskaivot

puh. 020 719 9700

KESTÄVÄN 
VESIHUOLLON 
KUMPPANI

Innovatiivisia veden- ja 
 jätevedenkäsittelyn ratkaisuja

www.veoliawatertechnologies.fi

WATER TECHNOLOGIES

VEDENALAISET TARKASTUKSET

VEDENALAISET TARK ASTUKSET

Weltek Oy 

Meskantie 32 

37200 Siuro 

Puh. 050 566 1528

www.weltek-sukellus.com

suuniittu@weltek-sukellus.com

MENETELMÄT:
- ROV (sukellusrobotti)

- Viistokaikupalvelut

- Tarkastukset sukeltamalla

KOHTEITAMME OVAT:
- Säiliöt / putket / tunnelit

- Satamat / laiturit / sillat

- Voimalaitokset ja padot

- Putki- ja kaapelilinjat

- Kartoitus ja etsinnät

- Kuilut ja kaivot

- Syvät ja ahtaat kohteet

- Muut vedenalaiset

   rakenteet
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VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

VESIKEMIKAALIT

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

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Raiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com

Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia 

aina kemiallisesta saostamisesta 

biologisen käsittelyn tukemiseen, hajun- 

ja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja 

lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat 

yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Lue lisää: www.kemira.com/fi

Sovelluksia juoma- ja 

jätevedenkäsittelyyn



Kirsi Hiillos, Raisa Kyrönseppä, Mikko Kiirikki and 
Joose Mykkänen: Continuous quality monitoring in the 
water pipe network

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Other articles:

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

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

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

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

Henna Luukkonen: A guide to cooperation in 
water supply

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

Päivi Peltonen: Water supply in Wikipedia

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

Kirsi Rontu: Water utilities need owner policy

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

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

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

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

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

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

recycled nutrients. They may contain, for example, residues of 
harmful chemical used in households and industry. According 
to the results of the Safe Fertiliser Products from Biogas Plants 
project, using biogas plants’ end products in agriculture does 
not involve an immediate hazard to the safety of foodstuffs. 
However, efforts should be made to cut back on the amount 
of harmful chemicals and pharmaceuticals going into waste-
water and organic wastes in order to reduce the environmental 
chemical loading.
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Maija Renkonen and Henna Luukkonen: Improving 
water services – practices since the reform

An amendment to the Water Services Act relieved munici-
palities of the duty to draw up a water services develop-

ment plan. However, the obligation of development remains in 
effect, so water services development planning is still needed. A 
water services development plan is a versatile tool for meeting 
the needs of land use as well as for implementing the munici-
pality’s ownership guidance.

Anni Voutilainen: Viewpoints on the technical 
prospects for water cooperatives

Substantial changes are underway in the Finnish water sup-
ply sector, and these will necessitate increasingly critical as-

sessment of the prospects for water utilities. Those faced with 
the greatest challenges are mostly water cooperatives in thinly 
populated areas operating under civil law. The article is based 
on a study focusing on assessing the prospects for water coop-
eratives from the technical viewpoint. During the work, a tool 
was created for reviewing water cooperatives’ technical water 
supply systems, and with the help of this it is possible to assess 
the prospects of water cooperatives to continue in operation as 
independent water utilities or to join the operational area of a 
municipal water utility.

Maria Åkerman: Possibilities for control methods - 
towards sustainable storm water management? 

With changes to the Water Services Act and the Land Use 
and Building Act, storm water was separated into a dis-

tinct entity. The goal of the legislation is for storm water man-
agement to begin at its place of origin. However, municipalities 
are left with room for manoeuvre as to what means are used to 
reach the aims. This article considers the possibilities for various 
control methods in achieving the objectives.

Mika Kuronen: Improving energy efficiency in the 
distribution of household water

The energy efficiency of water supply is a broad field with 
information that is often dispersed and its transfer to the 

practices of water utilities is slow. The article creates a practical 
review of the main factors in the energy efficiency of water dis-
tribution and determining these. The matter is examined from 
the perspective of household water, but mostly the same princi-
ples apply to pumping input water and wastewater.

Tuija Laakso, Tiia Lampola and Suvi Ahopelto: 
Determining and using pipe-specific criticality 
categorisation

All network condition management aims ultimately at avoid-
ing bad consequences, i.e., risk management. For this pur-

pose, criticality categorisation was developed for each water dis-

tribution pipe and sewer grid pipe belonging to the Helsinki 
Region Environmental Services Authority together with the Aal-
to University, which reflects the seriousness of the potential con-
sequences to a pipe in the event of a malfunction. Experience of 
half a year in the use of the categorisation has now accumulated 
and further development is underway.

Jukka Yli-Kuivila, Pekka Pesonen and Petri 
Tuominen: Construction of three large wastewater 
treatment plants starting up

Two large wastewater treatment plants, at Blominmäki and 
Sulkavuori plus an extension at Nenäinniemi, are being 

planned. There have been enough experienced designers for all 
of these. The workgroups offered have exceeded the office lim-
its. The client has good experiences of this and of smooth co-
operation between the main planning and other commissions. 
In all three cases, the preliminary and general planning stages 
have been long and permitted a thorough comparison of the al-
ternatives. 

Sirpa Laitinen, Tuula Räsänen and Eeva Hörkkö: 
Developing the occupational health and safety 
procedures of water utilities

In 2013, there were 109 workplace accidents in locations in 
the sphere of water utilities. Work duties at water utilities are 

mutually different within the sector, as are also the accident 
risks. The water utilities’ occupational health and safety guide 
contains targeted information for the sector about occupation-
al health and safety as well as the main risks and prevention in 
treatment of both household water and wastewater as well as 
network operations.

Other articles
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Erkki Vuori: Wastewater reveals lifestyles, health and 
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- why and how? 
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Hulevesien hallinta on ollut suuressa muutoksessa vii-
me vuosina. Maailmalla muutos on ollut käynnissä jo 
useamman vuosikymmenen, Suomessa havahtuminen 

muutoksen tarpeellisuuteen on huomattavasti tuoreempaa.
Taajamatulvat ovat monin paikoin aiheuttaneet paljon va-

hinkoja. Turussa vuonna 2012 tapahtuneiden hulevesitulvien 
arvioidaan aiheuttaneen noin miljoonan euron vahingot. Ti-
lanteen myös arvioidaan pahenevan kaupunkirakenteen tii-
vistyessä ja ilmaston muuttuessa sateisemmaksi. Myös rank-
kasateiden ennustetaan lisääntyvän. Hulevesien johtaminen 
putkissa ei ole enää riittävä ratkaisu estämään tulvimista.

Hulevesien hallinnan muutos ei koske pelkästään sitä, että 
on herätty huomaamaan putkilla tehtävän kuivatuksen on-
gelmat, vaan myös sitä, että on huomattu luonnonmukai-
sen hulevesien hallinnan tuomat hyödyt. Putkien kapasiteetti 
loppuu rankkasateilla, kun taas avo-uomien, tulvatasanteiden 
ja kosteikkojen yhdistäminen putkiin riittää paljon pidem-
mälle. Luonnonmukaiset ratkaisut myös luovat elinympäris-
töjä, puhdistavat vettä sekä elävöittävät kaupunkiympäristöä 
lisäämällä virkistys- ja maisema-arvoja.

Käytännössä muutos tarkoittaa hulevesien hallinnan pai-
nopisteen siirtämistä vesilaitoksilta kaupunkisuunnitteluun. 
Tämä on huomioitu myös lainsäädännössä, kun hulevesiä 
koskevat pykälät siirrettiin viime syksynä vesihuoltolaista 
maankäyttö- ja rakennuslakiin. Muutos on erittäin tervetul-
lut, koska mitä aikaisemmassa vaiheessa hulevesien hallinta 
saadaan mukaan suunnitteluun, sitä enemmän keinoja on 
käytettävissä. Turussa haasteena ovat mm. läpäisemätön sa-
vikoista ja kalliomäistä muodostuva maaperä, sijainti ranni-
kolla laajojen valuma-alueiden alaosassa ja lähellä merenpin-
nantasoa sijaitsevat tasaiset alueet, joiden kuivatus ei onnistu 
merenpinnan ollessa korkealla. Kaikki keinot siis tarvitaan. 
Toinen olennainen muutos koskee vastuita; hulevesistä huo-

Muutoksen aika hulevesien 
hallinnassa 

lehtimien ei ole enää vain kunnan tehtävä, vaan kiinteistön 
tulisi vastata tontillaan syntyvistä hulevesistä. Myös tämä tuo 
tervetulleen lisän keinovalikoimaan.

Lakimuutokset tarjoavat kunnille ennen muuta mahdol-
lisuuden. Asioiden hoitoa voi muuttaa - tai jatkaa kuten en-
nenkin. Asioiden hoidosta täytyy kuitenkin sopia kunnan 
sisällä. Nyt on meneillään aika, jolloin haetaan tyyliä mi-
ten edetään.

Turussa ei ole vielä tehty päätöksiä lakimuutosten poh-
jalta, mutta pohdintaa on tehty paljon. Selvää kuitenkin 
on, että pikkuhiljaa pyritään siirtymään kohti luonnonmu-
kaisempaa hulevesien hallintaa. Kaavoihin on mm. laitet-
tu määräyksiä viivytyksestä ja uomien säilyttämisestä avoi-
mena. Näitä on pääosin laitettu laajempiin uusien alueiden 
kaavoihin. Se, miten hallintatoimenpiteet saadaan pienem-
piin täydennysrakentamiskaavoihin ilman, että toimenpiteet 
muodostuvat kohtuuttomiksi osalle tontinomistajia, on vielä 
mietinnässä. Seuraava suuri haaste on siirtää määräykset pa-
perilta käytäntöön.

Uuden kokeileminen on aina haasteellista. Epävarma ta-
loustilanne vaikeuttaa osaltaan prosessia, koska vähiä rahoja 
ei mielellään laiteta kokeiluihin. Tosiasia kuitenkin on, että 
nykyinen tyyli ei toimi ja jotta tulevaisuudessa vältettäisiin 
vielä isommat ongelmat, on uutta uskallettava yrittää. Kau-
punkisuunnittelun pyrkimys on luoda toimiva kaupunki, ei 
vain nykyhetkeen vaan myös tulevaisuuteen.

Maailmalla on luonnollisen hulevesien hallinnan kanssa 
onnistuttu hienosti, mutta kaikkia oppeja ei voi suoraan siir-
tää Suomeen kylmemmän ilmaston takia. Jossain vaihees-
sa täytyy vain kokeilla, vaikkei onnistumisesta ole takuita. 
Ilman yrittämistä ei ole onnistumisia, joten rohkeasti vain 
eteenpäin! 
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