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Wilo

Pioneering for You

“Kun kyseeseen tulee vedenotto tai veden pois 
pumppaus, Wilo on luotettava valinta.”
Wilon korkealaatuiset ja korkean hyötysuhteen tuotteet  
kiinteistöjen vesihuoltoon...

Wilo-Port ja Wilo-EMUPort CORE sarjan korkealaatuiset ja luotettavat pumppaamot ovat asennusvalmiita ratkaisuja. Wilo
pumppaamot ovat automaattisesti toimivia yksiköitä perus- ja jätevesien siirtoon. Wilo-Port sarjan pumppaamot ovat
perinteisiä pumppaamoita uppopumpulla, jotka soveltuvat perus- ja jätevesien siirtoon pienemmistä kohteista. EMUPort CORE
sarjan pumppaamot ovat uudenlaisia jätevesipumppaamoita, jotka ovat varustettu kiintoaineen erotusjärjestelmällä. Järjestelmän
ansiosta EMUPort CORE sarjan pumppaamoissa on alhaiset ylläpitokustannukset ja niiden huoltaminen on helppoa.

Wilon luotettavat ja tehokkaat porakaivopumput toimittavat puhdasta vettä kotitalouksiin ja vesilaitoksille. Wilo-Sub TWI
pumput ovat tarkoitettu veden pumppaamiseen porakaivoista. Wilo-Sub TWI 4 porakaivopumppupaketit sisältävät pumpun,
elintarvikekaapelin sekä vaijerin. Saatavilla on useita eri kokoluokan pumppuvaihtoehtoja, jotta valikoimasta löytyy asiakkaan
tarpeisiin soveltuva ratkaisu.

Wilo tarjoaa tulevaisuuden ratkaisuja kotitalouksien ja kuntien vesihuoltoon.

T 0207 401 540 | www.wilo.fi
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Sulzer

Vesilaitoksissa vaaditaan yhä energiatehokkaampia pump-
pausratkaisuja. Siksi päätimme kehittää uuden innovatiivisen 
SNS-prosessipumppusarjan, joka ylittää suorituskyvyllään 
teollisuuden tiukimmatkin vaatimukset ja standardit. Pumpun ny-
kyaikainen rakenne takaa erinomaisen luotettavuuden, alhaisen 
energiankulutuksen sekä tuo merkittävää säästöä elinkaarikus-
tannuksissa. Sinun tarvitsee vain päättää mitä saavuttamillasi 
säästöillä teet. 

Uusi SNS-pumppusarja – 
lähtökohtana tehokkuus

Sulzer Pumps Finland Oy
Turvekuja 6, 00700 Helsinki
Puh. 010 234 3333
www.sulzer.com/
Sulzer-Pumps-Finland

Tervetuloa osastolle 418 
Pohjoinen Teollisuus –
messuilla 25.-26.5.

TCO
Total Cost of
Ownership

säästö 21%

MEI
Minimum 

Efficiency Index

 0,7

ErP
Energy related 

Products 

2015 
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Vesihuolto on keskeisimpiä yhteiskunnan 
peruspalveluja. Se on välttämättömyyspalvelu, 
jota ilman kukaan meistä ei pärjää päivääkään. 
Lisäksi se on lähes kaiken muun toiminnan 

mahdollistaja, on sitten kyse teollisuuden ja muiden elin-
keinojen toimintaedellytyksistä, ihmisten terveydestä tai 
elinympäristömme kestävyydestä. Vesihuolto ei sinänsä 
ole toimialana kovin suuri. Se työllistää maassamme 
suorasti arviolta 6 000 henkilöä ja alan välitön liikevaihto 
lienee pari miljardia euroa vuodessa. Kun mukaan laske-
taan vesihuollon kerrannaisvaikutukset yhteiskunnassa, 
luvut kasvavat helposti jopa kymmenkertaisiksi.

Vesihuoltoalan keskeiset toimijat pohtivat toukokuun 
lopulla alan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. 
Myös Vesilaitosyhdistys on arvioinut osaltaan tulevai-
suuden näkymiä päivittäessään omaa strategiaansa seuraa-
valle viisivuotiskaudelle 2016–2020. Vaikka vesihuolto-
alalla ei aikaisempien vuosikymmenten perusteella kovin 
nopeita muutoksia liene odotettavissa, ala ei silti voi jäädä 
polkemaan paikallaan. Ainakin seuraavat trendit ja kehit-
tämistarpeet ovat nousseet vahvasti esille mainitsemissani 
tulevaisuuden pohdinnoissa.

Vaatimustaso ja odotukset vesihuoltotoiminnan laadun 
suhteen kiristyvät jatkuvasti. Tämä koskee talousveden 
ja jäteveden käsittelyn laatutasoa, mutta myös kaikkea 
muuta vesihuollon toimintaa. Kyse ei ole pelkästään viran-
omaisvaatimusten kiristymisestä, vaan myös vesihuoltolai-
tosten omistajat, asiakkaat ja sidosryhmät odottavat jatku-
vasti parempaa ja tehokkaampaa toimintaa ja palvelua. 
Vesihuoltolaitoksilla ei Suomessa ole ollut kovinkaan 

vahvana perinteenä arvioida ja analysoida itse omaa toimin-
taansa. Muutoksia on usein tehty vasta lainsäädännön tai 
muun pakon edessä. Tässä suhteessa maamme vesihuoltolai-
tosten olisi tarpeen ottaa oppia monen muun maan tavasta 
omaehtoisesti arvioida ja kehittää toimintaansa. VVY on nyt 
tarjonnut kehittämänsä VENLA-tunnuslukujärjestelmän 
perustason kaikkien jäsenlaitostensa käyttöön. VENLA 
ja valtakunnallinen VEETI-tietojärjestelmä ovat monelle 
vesihuoltolaitokselle hyvä ensimmäinen askel omaehtoiseen 
toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Biotalous ja kiertotalous ovat nykyisin usein käytettyjä 
muotisanoja. Vesi ja vesihuolto ovat vahvasti sinisen biota-
louden ytimessä. Sinisessä biotaloudessa on nähty potenti-
aalia myös Suomen viennin ja osaamisen vauhdittamiseksi. 
Suomen vesialan kansainvälistymistä kaivataan kovasti. 
Vesihuoltolaitokset tekevät tärkeätä työtään paikallisesti, 
mutta se ei tarkoita, etteikö Suomen vesihuoltolaitosten 
ja niiden henkilöstön pitäisi ja kannattaisi myös avautua 
nykyistä enemmän maailmalle. Kansainvälistyvät toimijat 
ovat voittajia. Kannattaa olla voittajien puolella.

Vesihuollon kotimaisen toiminnan ja kansainvälistymisen 
edellytyksenä on, että meillä on osaavaa, motivoitunutta 
ja myös kansainvälistymiseen pyrkivää henkilöstöä. Alan 
koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuden näkymät eivät 
ole olleet kovin valoisia. Tämänkin haasteen ympärillä on 
viime aikoina käyty vilkasta keskustelua.

Sote- ja maakuntahallintoratkaisut tuulettavat usean 
toimialan rakenteita maassamme. Kuntien tehtävät ja 
asema ovat muutoksessa. Vesihuolto on eräs keskeisiä 
kunnan palvelutehtäviä. Nähtäväksi jää, missä määrin 
aluehallintouudistus vaikuttaa suorasti vesihuoltoalaan. 
Joka tapauksessa on selvää, että monet vesihuollon suurista 
tulevaisuuden haasteista ratkeavat tai entisestään kasvavat 
sen mukaan, miten onnistumme tulevaisuudessa uudista-
maan toimintaa ja eheyttämään varsin sirpaleista ja staat-
tista vesihuoltolaitoskentän perusrakennetta. Business-as-
usual -ajattelu vesihuollossa on tulossa tiensä päähän.

Vesilaitosyhdistys viettää tänä vuonna 60-vuotisjuh-
liaan. Laskemme VVY:n ajanlaskun edeltäjämme 
Vesihuoltoliiton perustamisesta, joka tapahtui syksyllä 
1956. Juhliessa on mukava muistella menneitä, mutta 
samalla pidämme katseen eteenpäin. 

OSMO SEPPÄLÄ
toimitusjohtaja, 
Vesilaitosyhdistys
e-mail: osmo.seppala@vvy.fi

Pysyykö vesihuolto paikallaan, kun 
yhteiskunta ympärillä muuttuu?
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Vesihuollon kehittämis-
suunnittelun tarkoituk-
sena on tunnistaa vesi-
huollon tarpeet kunnan 

alueella sekä vertailla niiden ratkaisu-
vaihtoehtoja. Kunnan alueiden käytön 
ratkaisut määrittelevät pitkälti vesi-
huollon kehittämistarpeet. Uusien 
alueiden toteuttaminen ja toisaalta 
alueiden tiivistäminen edellyttää myös 
vesihuoltolaitokselta toimenpiteitä. 
Kunta vastaa alueellaan vesihuollon 
kehittämisestä ja järjestämisestä ja 
siksi vesihuollon kehittämissuunni-
telma on ensisijaisesti kunnan suun-
nitelma. Vesihuollon kehittämisessä 
kunnan tulee kuitenkin tehdä yhteis-
työtä kunnan alueella toimivien vesi-
huollon toimijoiden kanssa. 

Tarkoituksena on, että kehittämis-
suunnittelu ohjaa vesihuollon tarkem-
pien suunnitelmien laatimista sekä 
päätöksentekoa. Kaavoituksen ja vesi-
huollon intressien parhaaksi yhdistä-
miseksi suositeltavaa on laatia kehit-
tämissuunnitelma kunnan yleiskaava-
työn yhteydessä, mikäli se on mahdol-
lista. Luottamuselimet on perusteltua 
sitouttaa kehittämissuunnitteluun jo 
sen alkuvaiheessa, jotta suunnittelu-
työn tuloksia voidaan parhaiten käyttää 
päätöksentekoa ohjaavina. Samalla 
varmistetaan omistajaohjauksellisten 

näkökulmien huomioon ottaminen 
suunnittelutyössä. Kunnan strategisten 
linjausten toteutuminen suunnittelu-
työn aikana voidaan varmistaa esimer-
kiksi varaamalla keskushallinnon tai 
kunnanhallituksen edustajalle paikka 
suunnittelutyön ohjausryhmässä. Hyvä 
käytäntö on hyväksyttää valmis suun-
nitelma luottamuselimissä.

Palvelutason määritteleminen 
on omistajaohjauksen väline

Kun kehittämistyön alkupuolella 
määritellään tavoiteltava vesihuollon 
palvelutaso, sitä voidaan hyödyntää 
myös suunnittelutyön ohjaamisessa ja 
toimenpidevaihtoehtojen priorisoin-
nissa. Palvelutasomäärittelyä hyödyn-
tämällä voidaan samalla määritellä 
kehittämistoimenpiteille laatutaso. 
Kunnan omistajaohjauksesta vastaava 
taho eli kunnanhallitus päättää palve-
lutason ja seuraa sen toteutumista. 
Palvelutaso onkin kunnanhallituksen 
määrittelemä strateginen linjaus.

Omistajan näkökulmasta olennaisia 
asioita vesihuoltolaitoksen toiminnassa 
ovat palvelun laatu, toimintavarmuus 
ja taloudellinen tehokkuus. Asetetun 
palvelutason pitäisi kuvata mahdol-
lisimman hyvin näiden asioiden 
toteutumista. 

TUULIA INNALA 
Suomen Kuntaliitto ry 
e-mail: tuulia.innala@kuntaliitto.fi

Kirjoittaja työskentelee 
erityisasiantuntijana Kuntaliitossa 
sekä vesihuollon että jätehuollon 
asiantuntijatehtävissä.

Kunnan määrittelemä palvelutaso 
vesihuollon kehittämistä 
ohjaavana tekijänä
Vesihuollon kehittäminen on osa kuntajohdon strategista suunnittelua. Kunta omistajana asettaa 
tavoitteet vesihuoltolaitoksen toiminnalle. Tavoitteiden saavuttamista voidaan edesauttaa määritte-
lemällä vesihuollon palvelutaso, jonka vesihuoltolaitos pyrkii toiminnassaan saavuttamaan. Kuntaliitto 
on laatinut vesihuollon kehittämissuunnittelua ja palvelutason asettamista koskevan Vesihuollon 
kehittäminen ja ohjaaminen –oppaan.

HENNA LUUKKONEN
Pöyry Finland Oy
e-mail: henna.luukkanen@poyry.com

Kirjoittaja työskenteli marraskuuhun 
2015 saakka Kuntaliitossa projektin 
vetäjänä ja projekti-insinöörinä 
vesihuoltoasioissa ja työskentelee nyt 
Pöyry Finland Oy:ssä asiantuntijana.
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Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen –projekti

 – Kuntaliitto toteutti Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen –projektin vuosien 2014-2015 aikana yhteistyössä 
maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministe riön, sosiaali- ja terveysministeriön, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja 
Vesilaitosyhdistys VVY ry:n kanssa. Lisäksi projektia rahoitti Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

 – Projektin tarkoituksena oli koota vesihuollon kehittämisen hyvät käytännöt yksiin kansiin sekä kannustaa kuntia 
jatkossakin vesi huollon kehittämisen systemaattiseen suunnitteluun.

 – Projektiin ja oppaan laadintaan osallistui laajasti henkilöitä vesihuoltolaitoksilta, kuntien eri toiminnoista, 
kuten maankäytön suunnittelusta, teknisestä toimesta, ympäristöterveydenhuollosta sekä 
ympäristönsuoje lusta, valtion viranomaisista ja etujärjestöistä.

 – Oppaassa on korostettu erityisesti keskustelevaa 
omistajaohjausta sekä maankäytön suunnittelun 
merkitystä vesihuoltoa kehitettäessä.

 – Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen 
– Hyvät suunnittelukäytännöt 
vesihuollon kehittämisessä -opas 
on ladattavissa ilmaiseksi Kuntaliiton 
verkkokaupasta osoitteesta: 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3191

 – Erityisesti luottamushenkilöille 
laadittu lyhennelmä 
’Vesi huollon 
kehittämissuunnitelma ja palvelutason 
määritteleminen pähkinänkuoressa’ on 
myös ladattavissa osoitteesta: 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3192

ympäristönsuoje lusta, valtion viranomaisista ja etujärjestöistä.

Oppaassa on korostettu erityisesti keskustelevaa 
omistajaohjausta sekä maankäytön suunnittelun 
merkitystä vesihuoltoa kehitettäessä.

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen 

vesihuollon kehittämisessä -opas 
on ladattavissa ilmaiseksi Kuntaliiton 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3191

kehittämissuunnitelma ja palvelutason 
määritteleminen pähkinänkuoressa’ on 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3192

Palvelutason käsitteleminen vesihuollon 
kehittämissuunnitelmassa

Palvelutaso on usein järkevintä määritellä suunnitte-
lutyön siinä vaiheessa, kun vesihuollon nykytila on 
selvitetty. Tällöin tavoitearvot pystytään asettamaan 
järkeviksi nykytilanteeseen peilattuna. Arvoja voidaan 
tarkentaa suunnittelutyön edetessä, kun toimenpiteitä 
ja niiden toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan. Vaikka 
palvelutason määrittelee kuntaomistaja, on sen asetta-
misessa tehtävä yhteistyötä vesihuoltolaitoksen kanssa. 

Tunnusluvut palvelutason määrittelyssä
Palvelutason toteutumisen tulee olla mitattavissa ja 
siksi palvelutasoa seurataan tunnuslukujen ja niille 
asetettavien tavoitearvojen perusteella. Tunnuslukujen 
tulee olla sellaisia, että ne kuvaavat laitoksen toimintaa 
ja omistajalle olennaisia asioita. Tunnusluvut on perus-
teltua valita sellaisiksi, että ne ovat ymmärrettäviä 
muidenkin kuin vesihuoltoalan ammattilaisten näkö-

kulmasta. Lisäksi niiden määrittelyssä on perusteltua 
hyödyntää tunnuslukuja, jotka vesihuoltolaitos joka 
tapauksessa raportoi. Näin vältetään turhaa hallin-
nollista lisäkuormaa. Esimerkiksi vesihuollon tietojär-
jestelmään, Veetiin, raportoidaan tietyt tunnusluvut 
vuosittain.

Tavoitearvojen toteutumista seurataan tasaisin ja 
tarpeen mukaisin väliajoin, esimerkiksi vuosittain tai 
neljännesvuosittain. Tavoitearvojen tarkistaminen sään-
nöllisesti on tarpeen, mutta myös silloin, jos olosuhteet 
jonkin tavoitearvon osalta muuttuvat merkittävästi.

Kunta voi määritellä palvelutason vain kunnan omis-
tamalle omalle vesihuoltolaitokselle. Tarpeen mukaan 
kunta voi erikseen sopia niin halutessaan palvelutaso-
tavoitteista myös muiden vesihuoltolaitosten kuin sen 
omistaman laitoksen kanssa. Laajemmalla palvelutason 
määrittelyllä pyritään varmistamaan vesihuoltopalve-
luiden laatu koko kunnan alueella.
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Taulukossa 1 on esitetty vaihtoehtoja palvelutasomää-
rittelyssä käytettäviksi tunnusluvuiksi. Kunta voi 
käyttää niistä joko kaikkia tai osaa.

Palvelutasotavoitteita voidaan perustavoitteiden lisäksi 
täydentää enemmän laitoksen toimintaa kuvaavilla 
tunnusluvuilla. Näin palvelutaso laajenee omistajaohja-
uksen näkökulmasta myös toiminnalliseen näkökulmaan. 
Näiden lisätunnuslukujen ja niille asetettujen tavoitteiden 
seuraaminen on perusteltua antaa vesihuoltolaitoksen 
toiminnasta vastaavalle luottamuselimelle, kuten vesihuol-
tolaitoksen johtokunnalle, hallitukselle tai lautakunnalle. 
Toiminnalliset tunnusluvut kertovat lähinnä operatiivisen 
toiminnan tavoitteiden onnistumisesta ja liittyvät toimijan 
asiakasrajapintaan ja siinä tapahtuvaan kehittämistoimin-
taan. Taulukossa  2 on kuvattu toiminnallisia, omistaja-
ohjauksellista palvelutasoa täydentäviä tunnuslukuja. 

Taulukko 1. Vaihtoehtoja palvelutasomäärittelyssä käytettäviksi tunnusluvuiksi.

Vedenhankinnan toimintavarmuusluokka (I, II, III, 0)

 – Kuvaa kuinka paljon vettä on käytettävissä ja toimitettavissa kuluttajille silloin, kun pääasiallinen vedenottamo on poissa käytöstä. Vesimäärästä 
vähennetään sairaaloiden ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömän teollisuuden vedentarve.

 – Luokittelu lähteen Isomäki ym. 2007 mukaan: I-luokka yli 120 l/as, II-luokka 50-120 l/as, III-luokka 5-50 l/as ja 0-luokka alle 5 l/s.
 – Voi edellyttää muutoksia vedenhankintaan.

Laatuvaatimukset ja –suositukset täyttävä talousveden laatu (%)

 – Kuvaa vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatua ja laadun säilymistä.
 – Tunnusluku lasketaan määrittämällä kuinka suuri osa laitoksen valvontanäytteistä on täyttänyt laissa asetetut talousveden laatuvaatimukset ja 

suositukset.

Putkirikoissa ilman vettä olevien asukasaika vuodessa (h/vuosi)

 – Kuvaa verkoston putkirikkojen määrää ja vakavuutta eli verkoston kuntoa.
 – Tunnusluku lasketaan määrittämällä putkirikoista aiheutuneiden palvelukatkosten kestoaika sekä henkilömäärä, jota kukin katkos on koskenut. 

Kestoaika ja henkilömäärä kerrotaan kunkin putkirikon osalta jolloin saadaan putkirikkokohtainen asukasaika.
 – Putkirikoista johtuvia vedenjakelukatkoksia pystytään vähentämään parantamalla vesihuoltoverkoston kuntoa.

Saneerausinvestointien osuus kokonaisinvestoinneista

 – Kuvaa kuinka paljon vesihuoltolaitos panostaa saneerausinvestointeihin kokoinvestointimäärän suhteessa.
 – Investointien painopisteen tulisi useimmissa tapauksissa siirtyä uusinvestoinneista saneerausinvestointeihin. Suurinvestointien vaikutuksen 

voidaan ottaa huomioon laatimalla sanallinen tarkennus.

Saneerausinvestointien osuus taseen loppusummasta

 – Kuvaa, kuinka paljon saneerausinvestointeja on tehty omaisuuden arvoon verrattuna.
 – Omaisuuden tasearvo ei vastaa omaisuuden todellista arvoa, sitä voidaan hyödyntää, kun seurataan saman vesihuoltolaitoksen vuosittain 

määriteltäviä tunnuslukuja.

Verkostojen korjausvelan muutos

 – Kuvaa kuinka paljon tehdyt saneerausinvestoinnit ovat vaikuttaneet verkoston korjausvelkaan.
 – Määritetään laskemalla verkoston korjausvelka vuosittain. 
 – Tavoitteena tulee olla korjausvelan vähentyminen.

Toiminnan tuottojen ja kulujen suhde

 – Kuvaa pystyykö vesihuoltolaitos kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut palveluistaan perimillään maksuilla kuten vesihuoltolaki edellyttää.
 – Tunnusluvun osalta tulee vähintään pitkällä aikavälillä pyrkiä suhteeseen 1.

Investointien tulorahoitus (%)

 – Kuvaa kuinka suuri osuus vesihuoltolaitoksen investoinneista katetaan tulorahoituksella ja kuinka suuri osuus lainalla.
 – Tunnusluvun osalta olisi hyvä tavoitella noin 60 %:n tasoa. Tällöin merkittävä osa investoinneista katettaisiin tulorahoituksella.

Omistajan (kunnan) tuki investointeihin (%)

 – Kuvaa kunnan osallistumista vesihuoltolaitoksen investointeihin eli käytännössä kunnan tukea vesihuoltolaitokselle.
 – Määritetään laskemalla omistajalta saadun tuen suhde investointeihin.
 – Vesihuollon investoinnit pitäisi pystyä kattamaan vesihuoltolaitoksen palveluistaan keräämillä maksuilla, joten tunnusluvun tulisi olla 

mahdollisimman alhainen. 

Taloutta kuvaavat tunnusluvut

 – Liittymismaksutulojen suhde uudisinvestointeihin (%)
 – Perusmaksujen osuus vuotuisista maksuista palvelualueella (%)

Verkostojen kuntoa kuvaavat tunnusluvut

 – Laskuttamattoman talousveden osuus (%)
 – Laskuttamattoman jäteveden osuus (%)
 – Putkirikkojen määrä vesijohdoissa (kpl/km/v)
 – Tukosten määrä jätevesiviemäreissä (kpl/km/v)

Saneeraamista kuvaavat tunnusluvut

 – Verkostojen uusiutumisajat (v)

Jäteveden puhdistustehokkuutta kuvaavat tunnusluvut

 – Puhdistusvaatimusten (lupaehdot) täyttyminen %
 – Ohitukset verkostossa ja puhdistamolla (%)

Asiakaspalvelua kuvaavat tunnusluvut

 – Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo

Taulukko 2. Vesihuoltolaitoksen toiminnallisia ja täyden-
täviä palvelutason tunnuslukuja.
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Vu o s i n a 
2 0 0 9 –
2 0 1 2 
toteute-

tussa Polaris-hank-
keessa (Vedenlaadun 
kokonaisjärjestelmän 
kehittäminen) tutkit-
tiin yhtenä osa-
alueena vesien auto-
matisoitua mikrobio-
logista etäseurantaa. 
Hankkeen keskeiset 
toteuttajaorganisaa-
tiot olivat Terveyden 
ja hyvinvoinnin 
laitos, Geologinen 
tutkimuskeskus, Itä-
Suomen yliopisto, 
Oulun yliopisto, 
Ilmatieteen laitos ja 
Savonia ammatti-
korkeakoulu. Yhteis-
työtahoja olivat mm. 
maa- ja metsätalous-
ministeriö, sosiaali- 
ja terveysministeriö, 
Vesilaitosyhdistys, 
neljä kunnallista vesi-
laitosta sekä useita 
yrityksiä. Laajoja 

testejä mikrobiologisen etäseurannan kehittämiseksi ja 
tutkimiseksi toteutettiin etenkin Mikkelin vesilaitoksella.

Uusia mikrobiologisen seurannan menetelmiä
Hankkeessa käytettyjä mikrobitutkimukseen tarkoitettuja 
laitteita olivat optimoituun mikrobikasvatukseen kehitetty 
PMEU Spectrion® (Finnoflag Oy) sekä automatisoituun 

mikrobiologiseen etäseurantaan kehitetty Coliline® PMEU 
(Kuva 1, Samplion Oy), joissa mikrobien kasvatuksessa 
käytettiin Colilert®-elatusalustaa (IDEXX Corporation). 
Mikrobikasvun analysoinnissa käytettiin kahta eri valon 

TARJA PITKÄNEN
FT, erikoistutkija, molekulaarisen 
vesimikrobiologian dosentti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL), Vesi ja terveys -yksikkö

Silloin tällöin on nähty varoittavia esimerkkejä siitä, mihin talousveden mikrobiologisen turvallisuu-
den pettäminen voi johtaa. Nykyisten vedenlaadun seurantajärjestelmien tehostaminen on tarpeen 
nimenomaan nopean reagoinnin kehittämiseksi mahdollisiin uhkiin varautumisessa. Sensoripohjainen 
valvonta on jo mahdollista ja käytössä monien epäorgaanisten epäpuhtauksien monitoroinnissa. 
Talousveden mikrobiologinen saastuminen on kuitenkin akuuttien terveysvaikutusten osalta usein 
merkittävämpi uhka. Sen mahdollisimman nopea havaitseminen lisää vesihuollon turvallisuutta.

Vesien automatisoitu 
mikrobiologinen etäseuranta

ELIAS HAKALEHTO
FT, MMM, bioteknisen 
mikrobianalytiikan dosentti
Itä-Suomen yliopisto
e-mail: elias.hakalehto@gmail.com

ANNELI HEITTO
MMM, limnologi
Finnoflag Oy

ANNA-MARIA HOKAJÄRVI
FM, tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL), Vesi ja terveys -yksikkö

Kuva 1. Coliline® PMEU –laitteen läpi voidaan johtaa tark-
kailtavan veden sivuvirta, josta laite ottaa näytteen auto-
maattisesti. (Kuva: Tarja Pitkänen)

Kuva 2a-b. PMEU-rikastusmenetelmän käyttö yhdessä 
Colilert®-elatusalustan kanssa. E. coli –bakteerin (kolme kes-
kimmäistä ruiskua) kasvatus Colilert®-liemessä. a) Keltainen 
väri ilmaisee koliformien kasvun. b) Kolmessa E. coli -kantoja 
sisältävässä ruiskussa UV-valolla valaistessa nähtävä fluore-
senssi on spesifinen vain E. coli -bakteerille. Muilla kolifor-
meilla fluoresenssia ei nähdä.
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aallonpituutta, sinistä valoa keltaisen värin eli koliformisten 
bakteerien osoittamiseen ja UV-valoa fluoresenssin eli 
Escherichia coli bakteerien osoittamiseen (Kuva 2a-b).

PMEU Spectrion® on kannettava, salkkuun raken-
nettu laite, jossa elatusainetta sisältäviin ruiskuihin otet-
tuja näytteitä inkuboidaan säädetyssä lämpötilassa. 
Mikrobikasvun optimoimiseksi näytteitä kuplitetaan 
kaasulla. Näyteliuoksen värin muutoksia seurataan opti-
sesti. Tämän perusteella laite tuottaa käyrää, jonka tason 
muutoksen perusteella mikrobikasvu voidaan todeta 
(Kuva 3). Laite on testeissä eri vesilaitoksilla osoittau-
tunut toimintavarmaksi, ja pääasiallinen ylläpitotoiminto 
liittyy näytteenottoruiskujen vaihtamiseen.

Coliline® PMEU on kehitetty automatisoitua vedenjake-
luverkostojen mikrobiologisen laadun valvontaa varten. 
Laitteessa on neljä näytepulloa, joihin laite ottaa näyt-
teet erikseen valitun näytteenotto-ohjelman mukai-
sesti. Näytteenotto voidaan säätää käynnistymään auto-
maattisesti esimerkiksi veden sameuden lisääntyessä tai 
UV-mittauksen signaalin perusteella. Coliline® PMEU:ssa 
näytteiden inkuboinnissa ei käytetä kaasukuplitusta. Laite 
piirtää reaaliaikaista kasvukäyrää näytteen inkuboinnin 
edistyessä. Kasvukäyrää on myös mahdollista seurata tieto-
koneella tai muulla valvontamonitorilla internet-etäyh-
teyden kautta. Positiivisten näytteiden jälkeen laitteen 
läpi lasketaan desinfiointiainetta ja näytepullot vaihde-
taan, minkä jälkeen se on jälleen valmis näytteenottoon.

Mikrobikontaminaation lähteen selvittämisessä vedestä 
eristettyjen bakteerikantojen biokemiallisen ilmiasun 
vertaaminen eri substraateilla on osoittautunut käyttö-
kelpoiseksi menetelmäksi (Heitto ym. 2009, Hakalehto 

ja Heitto 2012). Tarvittaessa PMEU-laitteella on myös 
mahdollista tehokkaasti todentaa yksittäisten tautia-aihe-
uttavien bakteerien kuten kampylobakteerien (Pitkänen 
ym. 2009), salmonellojen (Hakalehto ym. 2011) tai 
mykobakteerien (Hakalehto 2015) esiintyminen vesi-
näytteistä. Näyteruiskuihin valitaan kullekin mikrobille 
selektiivinen ravintoalusta, sekä säädetään optimaalisiksi 
kasvatusolosuhteet, kuten lämpötila ja kaasukoostumus, 
jolloin sameuden lisääntyminen ilmaisee bakteerikasvun.

Lähes reaaliaikainen mikrobiologinen 
etäseuranta on Polaris-hankkeen tulosten 
valossa mahdollista

PMEU Spectrion® -laitetta käytettiin koliformisten 
bakteerien esiintymisen seurantaan vesilaitoksen pohja-
vesiputkista, pohjavesikaivoista ja imeytysaltaasta sekä 
pintavesikohteista keväällä, kesällä ja syksyllä. Näytteitä 
oli yhteensä 66, joista 20 oli pintavesikohteita.

PMEU Spectrion® -laitteessa näytteet kasvatettiin 50 ml:n 
näyteruiskuissa. Kokonaisnäytemäärä oli joko 50 ml tai 
100 ml, jolloin näyte jaettiin kahteen ruiskuun. Colilert®-
elatusalusta lisättiin näytteisiin ennen ruiskuihin siirtä-
mistä. Ruiskuihin johdettiin pienellä virtauksella steriili-
suodatettua ilmaa. Lämpötila oli 35°C.

Kaikissa pintavesikohteista otetuissa näytteissä todet-
tiin koliformisten bakteerien esiintyminen 9–15 tunnin 
kuluessa. Tieto keltaisen värin ilmaantumisesta siirtyi 
reaaliaikaisesti PMEU-laitteesta suoraan koetta valvovan 
henkilön tietokoneelle ja/tai kännykkään.

Kuva 3. PMEU-laite piirtää kasvukäyrän, joka kuvaa keltaisen värin muodostumista kasvatusruiskussa, ravintoalustana 
Colilert®. Tämä käyrä muodostuu monitorille esimerkiksi valvontakeskuksessa reaaliaikaisesti näytteen mikrobikasvun 
edetessä. Laitteessa näytteitä inkuboidaan ruiskuissa, joita kuplitetaan valitulla kaasuseoksella mikrobikasvun 
optimoimiseksi. Mikrobikasvun seuranta on optisen detektorin avulla automatisoitu.
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Pohjavesinäytteitä oli yhteensä 46. Kahdeksassa näytteessä PMEU Spectrion® 
-laite ilmoitti värinmuutoksesta. Näistä värinmuutosilmoituksista kuudessa 
voitiin varmistaa positiivisen reaktion aiheutuneen lisääntyneestä sameudesta 
ruiskussa, jolloin muutoksen aiheuttajana voi olla koliformisten bakteerien 
sijasta jokin nk. heterotrofinen organismi. Sinänsä näiden ei-koliformisten 
bakteerien osoittamisella voi olla suuri merkitys hygieniaongelmien havait-
semiseen, kuten laajoissa kokeissa Kuopiossa todettiin tutkittaessa koko vesi-
johtoverkoston tilaa (Hakalehto ym. 2011).

Polaris-hankkeen puitteissa Coliline® PMEU-laitetta käytettiin koease-
telmassa, jossa vesilaitos-pilot-laitteistolla (Savonia ammattikorkeakoulu, 
Kuopio) simuloitiin raakaveden laadun ja talousveden käsittelyprosessien 
poikkeamatilanteita. Raakaveteen lisättiin humusvettä ja mikrobeja, ja näyt-
teet Coliline® PMEU –laitteeseen otettiin laitokselle tulevasta vedestä ja 
hiekkasuodatuksen jälkeen. Näytepisteessä oli jatkuva sivuvirta laitteen läpi. 
Näytteenotto oli ohjelmoitu käynnistymään online-sensorin hälytysrajan 
ylittyessä. Kriteerinä käytettiin esimerkiksi 20 prosentin sameuden lisä-
ystä. Samalla analysaattori alkoi lämmetä mikrobien kasvatuslämpötilaan 

VASTEAJAT PILOT‐AJOISSA

• 1‐10 MPN/100 ml  15‐18 tuntia

• 10‐100 MPN/100 ml 13‐14 tuntia

• 100‐1000 MPN/100 ml 10‐12 tuntia

• 1000‐10 000 MPN/100 ml alle 10 tuntia

VASTEAJAT PILOT‐AJOISSA

• 1‐10 MPN/100 ml  15‐18 tuntia

• 10‐100 MPN/100 ml 13‐14 tuntia

• 100‐1000 MPN/100 ml 10‐12 tuntia

• 1000‐10 000 MPN/100 ml alle 10 tuntia

Kuva 4. Coliline® PMEU -laitteella todettujen 
koliformisten bakteerien ja E. coli -bakteerin esiintymisen 
vasteajat olivat hyvin verrannolliset laboratoriossa 
määritettyihin pesäkelukumääriin.

Vasteaika pilot-ajossa

• 1 –10 MPN/100 ml  ......................................................................... 15–18 tuntia

• 1 0–100 MPN/100 ml ..................................................................... 13–14 tuntia

• 1 00–1000 MPN/100 ml ............................................................... 10–12 tuntia

• 1 000–10 000 MPN/100 ml .........................................................alle 10 tuntia

M
av

ep
la

n
 1

/3

Maveplan Oy

Kiilakiventie 1
90250 Oulu

Puh. (08) 534 9400

Minna Canthin katu 25
PL 1096

70111 Kuopio
Puh. (017) 288 8130

MAA- JA VESI-
RAKENTAMISEN
ASIANTUNTIJA

www.maveplan.fi

Kalateiden
 ja vesistö-

suunnittelun
moniosaaja

11Vesitalous 3/2016

VE SIHUOLTO

VT1603.indd   11 26.5.2016   23:37:51



Wavin Labko

ja sensorit mitata mikrobikasvua. Analysaattoria voitiin 
ohjata ja mikrobikasvua seurata etäyhteyden avulla.

Mikrobikasvua ilmoittavan kasvukäyrän piirtyminen oli 
hyvin verrattavissa pesäkelukumenetelmällä laboratori-
ossa saatuihin mikrobimääriin (Kuva 4). Kun pesäkeluvut 
vaihtelivat välillä 1–10 MPN, Coliline® PMEU -laitteen 
antama vasteaika oli 15–18 tuntia. Pesäkeluvun ylittäessä 
1 000 MPN vasteaika oli alle 10 tuntia. PMEU Spectrion®- 
ja Coliline® PMEU-laitteiden kasvukäyrien ja pesäkelu-
kumenetelmän korrelointi on todettu myös muissa tutki-
muksissa (Wirtanen ja Salo 2010, Hakalehto ym. 2013).

Etäseuranta suomalaisten vesilaitosten 
menetelmäpaletissa

Polaris-hankkeen tulosten perusteella vesien mikrobiolo-
giseen valvontaan on käytettävissä menetelmä, jolla vesi-
johtojärjestelmien bakteriologinen online–seuranta on 
mahdollista automatisoidusti valvomosta käsin. Tämä 
mahdollistaa veden laatumuutoksen nopean rekiste-
röinnin, mikä voi jopa estää Nokian vesikriisin vuonna 
2007 kaltaiset tilanteet, jossa juomaveden likaantuminen 
paljastuu vasta ensimmäisten sairaustapausten tultua ilmi. 
Vedenjakelun täydentäminen etäseurannalla mahdol-
listaa sekä ottamoiden että verkoston tehovalvonnan. 
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Palkkojen lisäksi energia ja 
vedenkäsittelykemikaalit 
muodostavat merkittävän 
osan vesilaitoksen käyttökus-

tannuksista. Esimerkiksi Tampereen 
vesilaitoksella käytettiin kaikkiaan 
energian ostamiseen 2,4 M€ ja kemi-
kaaleihin 2,2 M€ vuonna 2014. Käsit-
telykemikaalien, kuten lipeän, kalkin, 
klooriyhdisteiden ja erilaisten saostus-
kemikaalien tarve ja kustannukset riip-
puvat raakaveden ominaisuuksista.

Tyypillisimmin suurin yksittäinen 
energiankäyttäjä on jäteveden ilmastus. 
Vedentuotantoprosesseissa ja -jakelussa 
taas pääosa sähköenergiasta käytetään 
veden siirtämiseen pumppauksissa: 
raakavesipumppaukset, suodatinten 
huuhtelut, dispersioveden pumppaus, 
kemikaalien pumppaus, mahdolliset 
prosessin välipumppaukset, pumppaus 
verkostoon ja paineenkorotuspumppa-
ukset verkostossa.

Pumppauksen lisäksi sähköä käytetään 
tilojen lämmitykseen. Automaatio, 
valaisu ja muut toiminnot käyttävät 
myös sähköä, mutta pumppausta ja 
lämmitystä vähemmän.

Energiatase (Saviranta 2015, Sunela & 
Puust 2015c) on hyvä työkalu tutkia 
vedentuotanto- ja jakelujärjestelmän 
energiankäyttöä. Energiatase kertoo 
yksityiskohtaisesti, mistä energia 
järjestelmään tulee sekä missä ja miten 
paljon energiaa käytetään, ja siten 
paljastaa säästöpotentiaalin ja tehok-
kaimmat keinot energian säästämi-

seen. Tase voidaan laatia koko verkos-
tolle ja esimerkiksi painepiireittäin.

Kuvassa 1 on esitetty taseen kompo-
nentit ja taulukossa 1 on esitetty 
joidenkin taseen komponenttien 
arvoja suomalaisissa järjestelmissä. 
Järjestelmään syötetystä sähköenergi-
asta vedenkäyttäjien tarpeeseen käyte-
tään noin 36 %. Pumpun hydraulisten 
häviöiden osuus käytetystä sähköener-
giasta on noin 29 % ja moottoreiden 
ja taajuusmuuttajien häviöiden osuus 
taas 12 %. Vuotoihin käytetään 10 % 
ja kitkahäviöihin 19 % veden hydrau-
lisesta energiasta.

Pumput ja moottorit on useimmiten 
mitoitettu liian suuriksi. Pumppausta 
pystytään tehostamaan merkittä-
västi käyttämällä taajuusmuuttajia. 
Kuitenkin pumppujen käyttäminen 
pienillä kierrosnopeuksilla laskee 
moottorin hyötysuhdetta eikä pump-
puja yleensä suositella käytettäväksi 
alle 20 Hz:n taajuudella. Tämä asettaa 
rajoitteita taajuusmuuttajaohjatun 
pumpun toiminta-alueelle, ja jois-
sain tapauksissa pumpun vaihtaminen 
pienempään voi olla perusteltua.

Pumppaamon sisäisen toiminnan opti-
mointiin on olemassa työkaluja, kuten 
FCG:n rinnakkainpumppauk sen 
optimointi (Kuva 2, Sunela & Puust 
2015a), joka laskee optimaalisen 
pumppuyhdistelmän ja taajuuden 
kullekin pumpulle joka toimintapis-
teelle, mutta tällaiset työkalut eivät 
huomioi tuotanto- ja jakelujärjes-

Optimoimalla vedentuotanto ja -jakelu reaaliaikaisesti on mahdollista saada aikaan merkittäviä säästö-
jä energia- ja kemikaalikuluissa. Optimoinnilla haetaan asetusarvot kaikille asemille ja optimitaajuudet 
kaikille vedenjakelujärjestelmän pumpuille. Tapausesimerkissä (Tampereen Vesi) optimoinnilla saatiin 
aikaan 20 prosentin säästö tuotanto- ja jakelukustannuksissa.

Vedentuotannon ja -jakelun reaali-
aikainen kokonaiskustannusoptimointi

MARKUS SUNELA
DI, tohtoriopiskelija, tiimipäällikkö
FCGsmart-järjestelmät, FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy
e-mail: markus.sunela@fcg.fi

Kirjoittaja toimii älykkään vesi-
huollon tietojärjestelmiin ja mene-
telmiin erikoistuneen FCGsmart-
T&K-tiimin päällikkönä sekä vie-
railevana tutkijana Tietotekniikan 
laitoksella TTY:llä. Hän viimeiste-
lee hydromekaniikan alaan kuulu-
va väitöskirjaansa Tallinnan teknil-
liseen yliopistoon.
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telmää kokonaisuutena, vaan keskit-
tyvät yksittäisen aseman sisäisen 
toiminnan optimointiin.

Energian lisäksi vedenkäsittelyke-
mikaalit, kuten lipeä, kalkki, kloo-
riyhdisteet ja erilaiset saostuskemi-
kaalit maksavat raakaveden laadusta 
ja verkostosta riippuen.

Vedenjakelujärjestelmien 
toiminnan optimointi

Vedenjakelujärjestelmien toimintaa 
tehostettaessa ohjelmistolliset 
ratkaisut ovat tyypillisesti kaikkein 
edullisimpia. Automaation asetus-
arvojen, parametrien ja toiminnan 
kehittäminen tai erillisen opti-
moinnin rakentaminen on edul-
lista verkoston rakenteen muutta-
miseen tai putkien rakentamiseen 
verrattuna.

Kuva 1. Vedentuotanto- ja jakelujärjestelmän energiataseen komponentit 
(Sunela & Puust 2015).

Taulukko 1. Energiankäytön jakautuminen suomalaisissa vesilaitoksissa - valittuja energiataseen tunnuslukuja (Saviranta 2015).

Suure Mediaani 60 %:n 
luottamusväli

Selite

Ominaisenergiankäyttö (kWh/m³) 0,37 0,31–0,36 Kuinka paljon hydraulista energiaa tarvitaan verkostoon 
pumpattua vesikuutiota kohti koko järjestelmässä

Ominaissähkönkäyttö (kWh/m³) 0,45 0,45-0,50 Kuinka paljon sähköenergiaa tarvitaan verkostoon 
pumpattua vesikuutiota kohti koko järjestelmässä

Hydraulinen hyötysuhde (%) 49 47–52 Käyttäjän tarpeeseen päätyvän energian osuus 
järjestelmän koko hydraulisesta energiasta

Sähköhyötysuhde (%) 36 32–38 Käyttäjän tarpeeseen päätyvän energian osuus 
järjestelmän koko sähköenergiankäytöstä

Pumppauksen 
kokonaishyötysuhde (%) 59 52–61 Pumppujen veteen siirtämän hydraulisen energian osuus 

sähköenergiankäytöstä

Pumppujen hydrauliset häviöt (%) 29 22–40 Pumppujen hydraulisten häviöiden osuus 
sähköenergiankäytöstä

Pumppujen moottori- ja 
TJM-häviöt (%) 12 10–13 Moottorien ja taajuusmuuttajien häviöiden osuus 

sähköenergiankäytöstä

Ylijäämäenergia (%) 18 18–22 Käyttäjille toimitetun energian ylijäämäosuus (käyttäjän 
tarpeen ylittävä osuus, l. liian suuri paine)

Kitkahäviöt (%) 19 17–22 Putkien ja venttiilien kitkahäviöiden osuus järjestelmän 
hydraulisen energian käytöstä

Vuotoenergia (%) 10 9–13 Vuotojen osuus järjestelmän hydraulisen energian 
käytöstä

Raakavedentuotannon ja käsittely-
prosessien hydr.energia (%) 19 14–22 Raakaveden johtamisen ja vedenkäsittelyprosessien 

käyttämän hydraulisen energian osuus
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Operatiivista optimointia käsittelevää kirjallisuutta on 
verrattain vähän suhteessa verkoston rakenteen opti-
mointia käsittelevän kirjallisuuden määrään. Lisäksi kirjal-
lisuudessa on keskitytty lähinnä on-off-säädössä ilman 
taajuusmuuttajia olevien pumppujen optimointiin (pump 
scheduling -optimointi).

Vedentuotanto- ja -jakelujärjestelmän reaaliaikainen, 
toiminnallinen kokonaiskustannusoptimointi tuottaa 
optimaaliset virtauksen tai paineen asetusarvot kaikille 
vedenottamoille sekä paineenkorotus- ja venttiiliasemille, 
ja lopulta optimaaliset taajuudet jokaiselle järjestelmän 
pumpulle aina 24 tuntia optimointihetkestä eteenpäin, 
kun koko järjestelmää tarkastellaan kokonaisuutena. 
Palvelutaso tai toimintavarmuus ei saa kärsiä optimoinnin 
takia.

Näin ollen tavoitefunktiona on energia- ja tuotantokus-
tannusten summa, suunnittelumuuttujina pumppujen 
taajuudet eri ajanhetkillä ja reunaehtoja ovat mm. vesi-
tornien minimitilavuudet ja minimipaineet verkostossa.

Optimointiongelma on hyvin monimutkainen eikä järjes-
telmän toimintaa voida kuvata analyyttisessä muodossa, 
joten perinteiset optimointimenetelmät eivät sovellu 
sen ratkaisuun. Tavallisimmin ratkaisuissa käytetäänkin 
todennäköisyyksiin ja iteraatioon perustuvia, ns. meta-
heuristisia optimointimenetelmiä. Menetelmät tuottavat 
hyvän approksimaation globaalista optimista, ja ovat help-

pokäyttöisiä. Meta-heurististen menetelmien merkittävin 
haittapuoli on se, että ne vaativat paljon laskentatehoa ja 
-aikaa, koska tavoitefunktion arvo lasketaan hydraulisella 
simulaattorilla tuhansia tai jopa miljoonia kertoja opti-
mointiprosessin aikana.

Optimoinnin toteutus
Tässä esiteltävä optimointimenetelmä on kehitetty FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä yhteistyössä Tampereen 
veden kanssa Sunelan hydromekaniikan alan väitöstutki-
muksena Tallinnan teknilliseen yliopistoon. Optimoinnin 
tulosten luotettavuus on varmistettu tekemällä mallista 
mahdollisimman tarkka.

Operatiivinen optimointijärjestelmä koostuu useasta 
vaiheesta ja osasta, jotka on esitetty kuvassa 3. Mallin 
valmistelussa huolehditaan, että mallin tarkkuus on riit-
tävä optimointiin, ja vaihe toteutetaan optimointijärjes-
telmää käyttöönotettaessa.

Optimoinnin valmistelu tehdään ennen jokaista optimoin-
tikertaa. Siinä lasketaan vedenkäyttöennusteet (Donkor et 
al. 2014), päivitetään mm. vesitornien alkupinnankor-
keudet ja lasketaan ratkaisun alkuarvaus. Tietojen lukuun 
automaatiosta käytetään FCG:n Sahtia.

Lopulta itse optimointiprosessi saa syötteekseen päivi-
tetyn mallin sekä ratkaisun alkuarvauksen ja kehittää 

Kuva 2. Rinnakkainpumppauksen optimointi – optimaaliset pumppuyhdistelmät ja taajuudet koko pumppupatterin 
toiminta-alueelle.
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ratkaisua kohti optimia optimointialgoritmin ohjaamana 
ja hyödyntämällä evaluaattoria, joka laskee tavoitefunk-
tion ja reunaehtojen arvot eri ratkaisuehdotuksille käyttä-
mällä FCGnet-mallinnussovellusta.

Optimointiprosessi ajetaan useita kertoja päivässä: 
Tampereen tapauksessa kolmen tunnin välein. Joka opti-
mointikerralla päivitetään ensin vesisäiliöiden pinnankor-
keustiedot, laaditaan uudet vedenkäyttöennusteet jokai-
selle painepiirille ja mittarointialueelle, ja optimoidaan 
aloitushetkestä 24 tuntia eteenpäin.

Meta-heuristisia optimointialgoritmeja on valtava määrä, 
ja pääosa niistä jäljittelee erilaisia luonnon prosesseja kuten 
evoluutiota tai muurahaisten toimintaa ruoanhaussa. 
Vesihuollossa eniten käytetty menetelmä on geneettinen 
algoritmi. Tässä tapauksessa algoritmiksi valittiin Tolson 
et al. (2009) pohjalta tässä työssä kehitetty MHD-DDS. 
DDS on osoittautunut lupaavaksi vesijohtoverkostojen 
rakenteen optimoinnissa, ja tämä väitöstutkimus on tiet-
tävästi ensimmäinen algoritmin sovellus toiminnalliseen 
optimointiin. Muokattu versio, MHD-DDS mahdollistaa 

sekä reaali- että kokonaislukuarvoisten suunnittelumuut-
tujien käytön yhtä aikaa, ja se sallii tulosten hetkellisen 
huonontumisen, mikä parantaa optimointituloksia laajen-
tamalla hakuavaruutta.

Evaluaattorin tehtävä on laskea annetun ratkaisuehdo-
tuksen hyvyys eli tavoitefunktion arvo ja reunaehtojen 
toteutuminen. Käytössä evaluaattori toteuttaa ratkaisueh-
dotuksen mukaiset ohjaukset vedenjakelujärjestelmäsimu-
laattorilla, ja laskee tavoitefunktion arvon simulaattorin 
antamien tulosten perusteella.

Vesihuollossa simulaattorina käytetään lähes poikkeuksetta 
EPANET:iä tai sen eri variantteja. FCGnet käyttää FCG:n 
omaa, paranneltua versiota EPANET-simulaattorista, 
jossa on mukana mm. pumppupatterikomponentti ja 
-optimointi, joiden avulla voidaan mallintaa virtaus- tai 
painesäädössä olevat taajuusmuuttajaohjatut pumppupat-
terit, automaatiojärjestelmien mallinnus ja joka hyödyntää 
laskennassa useita prosessoreita. Simulaattoria käytetään 
evaluaattorissa siten, että se ladataan ja alustetaan vain 
kerran optimointiprosessia kohti, eikä jokaista ratkaisua 

Kuva 3. Optimointijärjestelmän osat ja optimoinnin vaiheet.
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evaluoitaessa, kuten kirjallisuudessa yleensä. Näin sääste-
tään noin 20 % simulointiaikaa. Simulaattorin toimintaa 
on myös optimoitu, jotta se pystyy simuloimaan verkoston 
mahdollisimman nopeasti.

Optimoinnissa on tärkeää käyttää kaikki putket ja käyt-
täjät sisältävää, hydraulisen välityskyvyn suhteen kalib-
roitua ja vuodot tarkasti mallintavaa mallia, jossa on 
täydellinen kuvaus kaikista pumppauksista ja vedenjake-
lujärjestelmän säädöistä, jotta tulokset ovat oikeita.

Tyypillisesti optimointiongelmissa pumppausjärjestelmä 
(Kuva 4) mallinnetaan hyvin puutteellisesti. Moottorin ja 
taajuusmuuttajan häviöitä tai pumpun hydraulisen hyöty-
suhteen heikkenemistä ei mallinneta taajuuden funktiona. 
Sunela & Puust (2015a ja 2015b) esittelevät menetelmän, 
jolla pumppausjärjestelmä toiminta ja erilaiset säätötavat 
voidaan mallintaa tarkasti ja lisäksi optimoida pump-
paamon toiminta kaikissa toimintapisteissä. Tässä työssä 
jokainen pumppaus on esioptimoitu Sunela & Puust 
(2015a) mukaisesti FCGnet-sovelluksessa, jolloin jokai-
selle toimintapisteelle saadaan globaalisti optimi tapa 
säätää pumppujen taajuuksia.

Optimointiongelmissa käytetään yleisesti hyvin karkeita 
runkovesijohtomalleja, eikä etenkään vedentuotannon 
hydrauliseen energiankäyttöön tai valmistuskustannuk-
siin ole kiinnitetty huomiota. Kuvassa 5 on esitetty, miten 

vedenottamo tuodaan verkostomalliin täydellisesti. Lisäksi 
tulee huomioida prosessin tarvitsema vesi, eli raakave-
sipumppaus on suurempi kuin verkostoon pumpattava 
vesimäärä. Tämä ja muu laitoksen säätö mallinnetaan 

Kuva 4. Pumppausjärjestelmä (Viholainen 2014).

M

Pumppausjärjestelmä

Putkisto

Pumppu TJMMoottori

Pumppuyksikkö

Sähkö-
verkko

Imusäiliö

Purkusäiliö

Kuva 5. Vedenottamon hydraulinen profiili ja täydellinen malli (Saviranta 2015).
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automaatiomallilla osaksi vedenjakelujärjestelmämallia 
(Sunela 2010, Sunela & Puust 2015b, Saviranta 2015).

Optimointisovelluksen tietokantaan kuvataan verkoston 
looginen rakenne: painepiirit, vesitornit, vedenottamot ja 
painepiirejä yhdistävät asemat sekä linkitys simulointimal-
liin. Kaikista asemista tallennetaan suurin ja pienin sallittu 
virtauksen tai paineen asetusarvo, joiden välillä optimointi 
saa valita. Optimointi tukee myös kahteen suuntaan vettä 
johtavia asemia. Asemat, ml. vesitornit, voidaan merkitä 
pois käytöstä oleviksi tai ottaa käsisäätöön, jolloin opti-
mointi mukautuu tilanteeseen.

Energiakustannukset lasketaan kunkin pumpun ottaman 
sähkötehon ja asemakohtaisen sähkön hinnan tulona. 
Tuotantokustannukset ilman pumppauksia on laskettu 
jokaiselle vedenottamolle erikseen, jolloin vedenotta-
moiden tuotantokustannukset saadaan optimointiproses-
sissa kertomalla tuotantomäärää kuutiohinnalla.

Sakkomaksuja ovat esimerkiksi minimipaineen alitta-
misesta johtuva sakko [€/mvp/h] tai vesitornin minimi-
riittävyyden alittamisesta johtuva sakko [€/h/h]. Muut 
työssä huomioidut sakot ovat vesitornin minimikapasi-
teetti [€/m³/h], vesitornin maksimipinta [€/m/h], käyt-
täjän maksimipaine [€/mvp/h] ja vedenottamon antoisuus 
[€·d/m³]. Sakkojen avulla ratkaisut pakotetaan alueelle, 
jolla palvelutaso ja toimintavarmuus pysyvät halutulla 
tasolla.

Vaikka optimoinnin tuloksena saadaan taajuus joka 
tunnille seuraavan 24 tunnin ajalle jokaiselle yksittäi-
selle pumpulle, suunnittelumuuttujina ovat yksittäisten 
asemien asetusarvot ajan funktiona. Tämä on mahdol-
lista, koska pumppaamojen sisäinen toiminta on esiopti-
moitu mallinnusvaiheessa, ja automaatiojärjestelmämalli 
huolehtii siitä, että raakavedenotto ja tuotantoprosessi 
käyttäytyvät, kuten laitos on toteutettu, kun vedenotta-
molta verkostoon pumpattava virtaus tiedetään.

Suunnittelumuuttujien määrä on saatu vähennettyä 
ratkaisemalla joka pumpulle 24 taajuusasetuksen sijaan 
asemakohtaisesti yö-, aamu-, päivä- ja ilta-asetukset sekä 
yksi muuttuja, joka kuvaa sitä, minä aikana mitäkin em. 
asetuksista käytetään. Tämä ongelman muotoilu helpottaa 
ja nopeuttaa optimointiongelman ratkaisua ilman, että 
optimoinnin tarkkuudesta ja mahdollisuuksista joudu-
taan tinkimään.

Optimoinnin asetuksia voidaan muokata web-käyttö-
liittymän kautta. Käyttöliittymällä voidaan myös käyn-
nistää optimointeja halutulle aikajaksolle manuaalisesti, 
ja muuttaa, miten usein automaattinen online-optimointi 

päivitetään, sekä ottaa asemia pois optimoinnin piiristä 
käsisäätöön. Optimoinnin tulokset (tavoitefunktion osien 
arvot, asetusarvot asemille ja pumpuille, vedenkäyttöen-
nusteet sekä vesitornien pinnat) ovat katsottavissa saman 
web-käyttöliittymän kautta, mutta tulokset viedään myös 
automaatiojärjestelmään Sahdin kautta.

Optimointi voi suoraan säätää verkostoa, tai se voi toimia 
asiantuntijajärjestelmänä operaattoreille ja ehdottaa 
asetusarvoja. Online-optimointi laskee jatkuvasti myös 
toteutuneen säätötavan mukaiset tavoitefunktion osien 
arvot, jotta voidaan helposti vertailla, miten hyvin järjes-
telmää on ohjattu suhteessa optimiin.

Tampereen vedenjakelujärjestelmä
Tampereen vedenjakelujärjestelmästä on laadittu tarkka 
FCGnet-malli (Kuva 6), jossa on mukana kaikki putket, 
yksittäiset vedenkäyttäjät, raakavedenotto ja vedenkäsit-
telyprosessit säätötapoineen sekä jokainen vettä siirtävä 
pumppu hyötysuhteineen, moottoreineen ja taajuusmuut-
tajineen. Tällaisen mallin laatiminen ei ole merkittävästi 
työläämpää perinteisempään mallinnukseen verrattuna.

Kaikkiaan optimoinnissa käytetyssä mallissa on noin 
810 km verkostoa, 20 optimoitavaa asemaa (8 vedenot-
tamoa ja 12 paineenkorotus-/venttiiliasemaa) – yhteensä 
79 pumppua sekä joukko pieniä paineenkorotusasemia, 
joita ei optimoida, mutta joiden energiankäyttö huomi-
oidaan kustannuksissa. Perinteisellä optimointiongelman 
formuloinnilla suunnittelumuuttujien lukumääräksi tulisi 
1 896, mutta tässä työssä kehitetyllä tavalla ainoastaan 
100.

Kaikille asemille on laskettu minimi- ja maksimivirtaus- 
sekä -paineasetukset. Vedenottamoille on lisäksi määrätty 
maksimivuorokausiantoisuudet ja vesitorneille minimi- 
ja maksimipinnat sekä minimiriittävyyden arvot. Sopivat 
sakkomaksujen suuruudet haettiin kokeilemalla. Nämä 
arvot on konfiguroitu web-käyttöliittymän kautta opti-
mointijärjestelmän tietokantaan.

Kuva 6. Tampereen vedenjakelujärjestelmän malli.

5 0005 000
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Tulokset

Aluksi laskettiin, miten paljon veden tuotanto ja jakelu 
ovat maksaneet edellä kuvatulla tavalla laskettuna 
siten, kuin Tampereen vesi on järjestelmää operoinut. 
Tarkasteluajanjaksoksi valikoitui 2.–15.11.2015. Tällä 
ajanjaksolla reaalikustannukset, eli kemikaalit ja sähkö, 
olivat keskimäärin 4 428 €/d ja kokonaiskustannukset 
sakkomaksuineen 5 519 €/d. Tuotantokustannukset olivat 
keskimäärin 3 292 €/d ja energiakustannukset 1 136 €/d. 
Tulokset on esitetty kuvassa 7.

Tämän jälkeen haettiin optimaalinen iteraatioiden määrä 
sekä muiden optimoinnin parametrien arvot. Parhaisiin 
tuloksiin ja pienimpään hajontaan eri optimointiker-
tojen välillä päästiin käyttämällä 4 500 iteraatiota ja salli-
malla tulosten ajoittainen heikentyminen. Näillä asetuk-
silla 2.11.2015 reaalikustannukset saatiin laskemaan 
3 375 €/d:oon ja kokonaiskustannukset 3 866 €/d:oon. 

Säästöprosenteiksi tuli näin ollen 18 % ja 24 %. 
Keskimääräinen optimointiaika yhdelle päivälle oli näillä 
asetuksilla 2,0 h.

Optimoimalla koko kahden viikon jakso 12 tunnin 
välein, optimoiduksi reaalikustannuksiksi tuli jatkuvassa 
käytössä keskimäärin 3 556 €/d ja kokonaiskustannuk-
siksi 4 101 €/d. Tämä tarkoittaa 19,7 % säästöä reaali-
kustannuksissa ja 25,7 % säästöä kokonaiskustannuksissa. 
Keskimääräiseksi laskenta-ajaksi kahden viikon koejak-
solla tuli 2,1 h. Tulokset on esitetty kuvassa 8. Kun säästö 
kokonaiskustannuksissa on suurempi kuin reaaliskustan-
nuksissa, tarkoittaa palvelutason paranemista. Paineet ovat 
sopivammalla tasolla ja vesitorneissa on enemmän vettä 
oikeaan aikaan.

Yhteenveto ja johtopäätökset
Esitelty optimointimenetelmä on yksi harvoja, joka 
pystyy optimoimaan myös taajuusmuuttajaohjattuja 
pumppuja. Menetelmä on ylivoimaisesti tarkin kirjalli-
suudessa esitellyistä, koska aikaisemmat tutkimukset eivät 
huomioi vedentuotantoa, moottoreiden ja taajuusmuutta-
jien hyötysuhteita eivätkä käytä täydellistä verkostomallia 
reunaehtojen laskentaan.

Optimointi on helppo ottaa käyttöön eri vesilaitoksissa. 
Tavallisen verkostomallinnuksen lisäksi tarvitaan suhteel-
lisen vähän lisätyötä, jotta malli saadaan vaadittavalle 
tasolle. Mallin tarkentamisen jälkeen energiataseanalyy-
sillä voidaan tutkia säästöpotentiaalia ennen optimointia.

Tulosten perusteella online-optimointi tuo merkittävää 
säästöä kemikaali- ja energiakustannuksissa: Tampereen 
tapauksessa jatkuvassa käytössä noin 19,7 % tai 
320 000 €/a. Kehitetyn optimointimenetelmän tulokset 

Kuva 7. Toteutuneet energia ja tuotantokustannukset 
sekä optimoinnin sakkokustannukset.

Kuva 8. Optimoidut kokonais- ja reaalikustannukset sekä toteuma.
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ovat linjassa kirjallisuudessa esitettyjen operatiivisella 
optimoinnilla saavutettavien säästöprosenttien, 6–26 %, 
kanssa (Coelho & Andrare-Campos 2014). Jokaisen 
järjestelmän säästöpotentiaali on kuitenkin erilainen, 
eivätkä tulokset ole suoraan vertailukelpoisia.

Laskenta-aika muodostui Tampereen veden verkos-
tossa suhteellisen pitkäksi, vähän yli 3 h, mutta tämäkin 
mahdollistaa lähes reaaliaikaisen optimoinnin, ja käytän-
nössä optimointi voidaan päivittää kahdeksan kertaa 
yhden vuorokauden aikana muuttuneeseen tilanteeseen 
sopivaksi.

Optimointi voidaan tehdä myös offline ja hakea tyypil-
liselle päivälle parhaita mahdollisia asetusarvoja ja säätö-
tapaa. Arvoja voidaan käyttää parametrien virittämisen 
pohjana, tai järjestelmään ohjelmoitua säätötapaa voidaan 
muuttaa optimaalisempaan suuntaan. Offline-käytössä 
vesilaitoksella ei tarvitse olla käytössä tehokasta lasken-
takonetta eikä automaatiojärjestelmäliityntää tarvitse 
rakentaa.

Optimointiin voidaan liittää helposti erilaisia asemakoh-
taisia sähkön hintatariffeja tai pörssisähkön reaaliaikainen 
hinta. Tällöin voidaan tutkia, olisiko sähkön ostosopi-
muksia edullista muuttaa, ja tarvittaessa voitaisiin vastata 
reaaliaikaiseen hinnoitteluun. Lisäksi esimerkiksi teko-
pohjaveden tuotanto voidaan optimoida erikseen pidem-
mällä välillä, jolloin sähkön hinnan vaihtelut voidaan 
paremmin hyödyntää. 
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Ravinteiden kierrätys on saanut 
Suomessakin ansaitsemaansa 
huomiota, kun ympäristö-
ministeriö laukaisi ravin-

teiden kierrätyksen kehittämistä tukevan 
RAKI-ohjelmansa, eli Ravinteiden kier-
rätyksen edistämistä ja Saaristomeren 
tilan parantamista koskevan ohjelman. 
Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa 
vuosina 2012–2015 oli mahdollisuus 
saada rahoitusta yhteensä viidellä haku-
kierroksella, joista Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n 
Jälkifosfori-hankkeelle rahoitusta haet-
tiin ja myönnettiin neljännen hakukier-
roksen aikana vuonna 2014.

RAKI-ohjelmassa on juuri alkanut 
toinen vaihe vuosille 2016–2019, eli 

ns. Raki2, joka on samalla osa Suomen 
hallituksen Kiertotalouden läpimurto, 
vesistöt kuntoon -kärkihanketta. Raki2 
tähtää konkreettisten ravinteiden kier-
rätyksen ratkaisujen löytymiseen ja 
käyttöönottoon.

Fosforin talteenoton menetelmät
Maailman toistaiseksi suosituin tekninen 
prosessi fosforin talteen ottamiseksi on 
struviittisaostus (Kuva 1). Siinä magne-
siumia lisätään runsaasti fosfaattia sisäl-
tävään lieteveteen, ja fosfaatti saostuu 
tällöin magnesiumammoniumfosfaat-
tina eli struviittina. Tämä menetelmä 
kuitenkin edellyttää toimiakseen biolo-
gista fosforinpoistoa ja lietteen käsittelyä 
mädättämällä. Mädättämön anaerobi-

Mielenkiinto ravinteiden kehittyneempää kierrätystä kohtaan osoittaa kasvua myös Suomessa. Sekä 
Euroopassa että Pohjois-Amerikassa on jo käytössä useita sovelluksia ravinteiden talteenotolle ja kierrä-
tykselle. Erityisesti fosforin kierrätysmahdollisuuksien kehittämiselle on paineita, koska käytettävissä 
olevan fosforimalmin väheneminen vauhdittaa vaihtoehtoisten raaka-ainelähteiden käyttöönottoa.

TOMMI FRED
osastonjohtaja
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –
kuntayhtymä
e-mail: tommi.fred@hsy.fi

RAKI Jälkifosfori-hanke:  
jälkisaostuksen tarjoamat mahdollisuudet 
fosforin talteenotolle jätevedestä

JENNI NIEMINEN
prosessisuunnittelija
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
e-mail: jenni.nieminen@fcg.fi

MARI HEINONEN
tuotantopäällikkö
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –
kuntayhtymä
e-mail: mari.heinonen@hsy.fi

Kuva 1. AirPrex™ on yksi käytössä olevista struviitin saostamiseen tarkoitetuista sovelluksista.
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Geotrim, 
1/4 pysty

sissa olosuhteissa biologisesti lietteeseen sitoutunut fosfori 
vapautuu fosfaattina nestefaasiin, josta se sitten voidaan 
saostaa struviittina. Suomessa yleisesti käytössä olevan 
kemiallisen rinnakkaissaostusprosessin jälkeen lietteeseen 
integroitunut fosfori on sitoutunut rautaan tai alumiiniin, 
eikä fosfaatti pääse mädättämössä vapautumaan samoissa 
määrin kuin biologisessa fosforinpoistoprosessissa liet-
teen solurakenteeseen sitoutunut fosfori. Näin ollen stru-
viittisaostus ei ole rinnakkaissaostusprosessien yhteydessä 
kannattavaa.

Muita menetelmiä fosforin talteenotolle ovat erilaiset 
termiset menetelmät tai happoliuotus. Happoliuotuksessa 
puhdistamolietteestä tai puhdistamolietteen polton 
seurauksena syntyvästä tuhkasta liuotetaan ensin fosfori 
happokäsittelyn avulla liukoiseen muotoon. Tämän 
jälkeen fosfori voidaan ottaa talteen erilaisilla menetel-
millä, joita kehitetään jatkuvasti.

Biologiseen fosforinpoistoon perustuvia prosesseja on 
Suomessa kemiallisiin prosesseihin verrattuna huomat-

tavasti vähemmän. Fosforin poisto on otettu Suomessa 
ja Ruotsissa käyttöön jo 70- ja 80- luvuilla ja tuolloin 
kehitetty kemiallinen fosforinpoistoteknologia vakiintui 
laajasti käyttöön.

Kemiallinen saostus on osoittautunut prosessina yksinker-
taiseksi ja varmatoimiseksi kun sitä vertailee myöhemmin 
kehitettyyn biologiseen prosessiin. Lisäksi Suomessa ja 
Ruotsissa yleisesti vaadittu ja yhä vain kiristyvä fosfo-
rinpoistotaso edellyttää kemiallista saostusta tai biolo-
gisen fosforinpoiston tukemista kemiallisella saostuksella. 
Puhdistamolietteen polttoon tarkoitettuja laitoksia ei 
Suomessa toistaiseksi ole, varsinkin, kun fosforin talteen-
oton kannalta olisi suositeltavaa käyttää poltossa vain 
puhdistamolietettä eikä sekoittaa siihen muita materiaa-
leja. Lietteen happokäsittelyssä puolestaan kustannuksia 
nostaa suuri tarvittavien kemikaalien määrä ja olemassa 
olevat laitokset ovat vielä pilot- tai käyttöönottovaiheessa.

Miten siis ottaa fosforia talteen rinnakkaissaostuslaitok-
sessa, kun struviittisaostus ei ole kannattavaa, lietteenpolt-
tolaitoksia ei ole ja suuren puhdistamolietemäärän happo-
prosessoinnin katsotaan olevan liian kallista? HSY:ssä 
päätettiin tarkastella tapaa, jossa fosforin rinnakkaissaos-
tuksesta luovuttaisiin ja siirryttäisiin saostamaan fosfori 
aivan prosessin lopussa, eli kyseessä olisi fosforin jälkisa-
ostusprosessi. Tätä tapaa päätettiin tarkastella lähemmin 
RAKI Jälkifosfori-hankkeen muodossa.

RAKI Jälkifosfori-hanke
Jälkifosfori-hankkeen tarkoituksena oli arvioida mahdol-
lisuuksia siirtyä jätevedenpuhdistusprosessissa rinnak-
kaissaostukseen perustuvasta fosforinpoistosta fosforin 
jälkisaostukseen. Esisuunnittelussa koekohteena käytet-
tiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamoa (Kuva 2). 
Jälkisaostusprosessissa jäteveden fosforin annetaan 
virrata koko jätevedenpuhdistusprosessin läpi ennen 
kuin se aivan prosessin viimeisenä vaiheena saostetaan, 

Kuva 2. Jälkifosfori-hankkeen koekohteena tarkasteltiin 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamoa. 
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ja muodostuneesta kemiallisesta sakasta fosfori voidaan 
käsitellä hyödynnettävään muotoon sen sijaan, että se 
rinnakkaissaostuksessa saostettaisiin orgaanisen jätevesi-
lietteen joukkoon. Fosforin kierrättämisen lisäksi jälki-
saostusprosessi mahdollistaa saostuskemikaalin kierrättä-
misen ja uusiokäytön.

Hanke alkoi jätevedellä toteutetuilla laboratoriokokeilla, 
joissa pyrittiin määrittämään sopiva kemikaaliannos 
fosforin saostamiseen ja arvioitiin liuottamiseen ja talteen-
ottoon tarvittavia kemikaalimääriä. Tutkimusosio toteu-
tettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa ja siitä 
valmistui pro gradu -tutkimus. Tämän jälkeen fosfori-
tasetta ja jälkisaostusprosessin vaiheita arvioitiin rapor-
tissa, jossa luotiin myös katsaus olemassa oleviin fosforin 
talteenoton tekniikoihin ja arvioitiin sekä kustannuksia 
että jälkisaostuksen vaikutuksia jätevedenpuhdistusproses-
sissa. Raportointiosio valmistui marraskuussa 2015.

Jälkisaostus Viikinmäen puhdistamon 
tapauksessa

Jälkisaostusprosessi alkaisi HSY:n Viikinmäen jäteve-
denpuhdistamon tapauksessa jätevedenpuhdistuspro-
sessin nykyisen viimeisen vaiheen muodostavien denit-
rifikaatiosuodattimien jälkeen. Jälkisaostus käsittää 
yhteensä viisi vaihetta: fosforin saostamisen, synty-
neen sakan erottamisen, sakan liuotuksen, liukoisten 
jakeiden erottamisen omiin jakeisiinsa ja lopuksi 
fosforin talteenoton.

Fosforin saostaminen tapahtuu saostuskemikaalilla ja 
sen jälkeen sakka pyritään erottamaan mahdollisimman 
hyvin. Saostuskemikaalina voidaan käyttää rauta- tai 
alumiinipohjaisia kemikaaleja. Laboratoriokokeissa 

käytettiin aikaisemmin koekäytössä olleella kiekkosuo-
dattimella erotettua lietettä. Kiekkosuodattimella erotettu 
sakka käsitellään hapolla, jolloin fosfori ja rauta liuke-
nevat. Seuraavaksi liukoinen metalli- ja fosforijae erote-
taan toisistaan. Erotusvaiheen jälkeen omaksi jakeek-
seen erotettu saostuskemikaaliliuos kierrätetään takaisin 
jälkisaostusprosessin alkuun saostuskemikaaliksi ja fosfo-
ripitoinen liuos otetaan talteen. Jälkifosfori-hankkeessa 
lopputuotteena tarkasteltiin apatiittia koska se vastaisi 
rakenteeltaan louhittua fosforia ja siten soveltuisi sellai-
senaan lannoiteteollisuuden raaka-aineeksi. Apatiittia 
saostuu, kun fosforipitoisen jakeen pH nostetaan tarpeeksi 
korkeaksi ja liuokseen lisätään kalkkia.

Kuvassa 3 esitetään hankkeen yhteydessä arvioidut fosfo-
rivirrat jälkisaostusprosessissa. Osa fosforista sitoutuu 
aina biologisen toiminnan seurauksena lietteeseen ja 
lisäksi jälkisaostusprosessista liukenematta jääneen kiin-
toaineen mukana johdetaan puhdistamolietteen jouk-
koon. Jälkisaostuksen seurauksena lietteeseen sitoutuneen 
fosforin määrä laskee aikaisemmasta 96:sta 34 prosenttiin 
ja kierrätetyn fosforin määräksi arvioitiin 62 prosenttia 
puhdistamolle tulevasta fosforista.

Jälkisaostuksen vaikutukset prosessissa
Saostuksen painopisteen muuttamisella rinnakkaissa-
ostuksesta jälkisaostukseen on monia positiivisia mutta 
myös negatiivisia vaikutuksia sekä jätevedenpuhdistuspro-
sessissa että lieteprosessissa.

Suurin potentiaalinen riski on prosessista lähtevän veden 
fosforipitoisuus, joka voi häiriötilanteessa aiheuttaa 
suuren päästön vesistöön. Riskiä voidaan pienentää 
prosessiyksikön kahdentamisella sekä vaiheistamisella ja 

Kuva 3. Fosforin ainevirrat jälkisaostusprosessissa
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lisäksi puhdistamolle jää mahdollisuus poistaa fosforia 
nykyisen kaltaisesti rinnakkaissaostuksella nykyisissä 
syöttöpisteissä.

Prosessin loppupäähän kulkeutuvan fosforin etuna 
voidaan mainita Viikinmäen tapauksessa typpeä pois-
taville denitrifikaatiosuodattimille johdettavan veden 
fosforipitoisuuden kasvaminen, jonka ansiosta suodatti-
mien mikrobeilla olisi nykytilannetta enemmän liukoista 
fosforia käytettävänään ja denitrifikaation toimintaedel-
lytykset paranisivat entisestään.

Myös lietteen laadussa tapahtuisi muutoksia. Ensinnäkin 
kemiallisen lietteen määrä vähenee, mikä vaikuttanee 
lietteen laskeutuvuuteen ja sakeutumisominaisuuk-
siin heikentävästi jolloin pumpattavan lietteen määrä 
kasvaa. Lietteessä on rautaa nykyään noin kymmenen 
prosenttia, joten raudan pois jäännin seurauksena liet-
teen kokonaismäärä kuitenkin pienenisi. Biologisen 
toiminnan seurauksena osa fosforista sitoutuu puhdista-
molietteeseen, mutta jälkisaostusta käytettäessä fosforin 
osuus lietteessä olisi aikaisempaa pienempi. Tämä 
saattaa kuulostaa negatiiviselta, sillä Viikinmäen liete 
jalostetaan multatuotteiksi Metsäpirtin kompostiase-
malla ja fosforin lieteperäinen kierrätys kasvien käyt-
töön vähenisi. Nykytilanteessa fosforin osuus suhteessa 
muihin ravinteisiin on puhdistamolietteessä korkea ja 
sen määrän väheneminen muuttaisi mullan ravinnesuh-
teita nykyistä edullisempaan suuntaan. Lisäksi jälkisaos-
tuksen lopputuotteella on mahdollista korvata louhittua 
fosforia lannoiteteollisuudessa ja siten edistää kiertotalo-
utta. Myöskin saostuskemikaalin sisäinen kierrätys olisi 
mitä suuremmassa määrin kiertotaloutta.

Lopuksi kannattaa huomioida, että mädättämön 
toiminnan kannalta on edullista, että lietteessä on läsnä 
pieni määrä rautaa vähentämässä rikkivedyn muodos-
tumista. Tämän vuoksi jälkisaostusta käytettäessä olisi 
suositeltavaa annostella edelleen pieni osa saostuske-
mikaalista jätevedenpuhdistusprosessin alkupäähän tai 
mädätykseen.

Kustannukset
Materiaalien prosessointi kierrätettävään muotoon on 
usein kallista eikä fosforin kierrätys tee poikkeusta. 
Prosessin investointikustannuksia arvioitiin esiselvityk-
sessä alustavasti yksivaiheiselle prosessille, jolle louhit-
taisiin oma tila kalliopuhdistamon yhteyteen. Tällöin 
loppusummaksi saatiin 14 M€. Käyttökustannusten 
osalta arvioitiin varsinaisen prosessin kemikaalikustan-
nuksia sekä saostuskemikaalin ja lietteen määrän vähe-
nemisestä syntyviä säästöjä, jolloin käyttökustannuk-

siksi saatiin noin 3,6 M€. Investointi- ja käyttökustan-
nusten perusteella jälkiselkeytysprosessissa talteen otetun 
fosforin hinnaksi arvioitiin Viikinmäen kokoisella jäte-
vedenpuhdistamolla (AVL 1 100 000) muodostuvan 
noin 11 €/kg, mikä on noin kuusinkertaisesti verrat-
tuna neitseellisestä raaka-aineesta tuotetun fosforilan-
noitteen hintaan. Jälkiselkeytysprosessin suurimmat 
kustannukset muodostuvat fosforin liuottamiseen ja 
saostamiseen tarvittavista kemikaaleista, joten kemi-
kaalien määrän optimoinnilla on mahdollista saavuttaa 
suuriakin kustannussäästöjä.

Lopuksi
Maailman hyvälaatuiset fosforiesiintymät ovat ehty-
mässä, mistä johtuen ravinteiden ja erityisesti fosforin 
kierrätystä on tehostettava ja vaihtoehtoisten fosfori-
lähteiden käyttöä edistettävä. Korkean hinnan vuoksi 
kierrätetyn fosforin käyttöönotto tarvitsee säätelyä ja 
mahdollisesti erilaisia tukirakenteita, jotta sen käyttö 
olisi mahdollista. Tulevaisuudessa ravinteet tullaan näke-
mään paremminkin resurssina kuin ongelmana.

HSY on jatkanut RAKI jälkifosfori -hankkeessa inno-
voidun prosessikonseptin kehitystyötä omana erillis-
hankkeenaan. Sen perusteella fosforin talteenottoa on 
edelleen kehitetty merkittävästi kustannustehokkaam-
paan suuntaan ja sen rinnalle on tuotu fosforin ja typen 
talteenoton yhdistävä prosessivaihtoehto. Tätä työtä 
jatketaan RAKI-ohjelman puitteissa RAVITA-nimellä. 
RAVITA käynnistyi vuoden 2016 alussa ja hanke kestää 
vuoden 2017 syksyyn. Hankkeessa muun muassa jatke-
taan sekä laboratorio- että pilot-mittakaavan koetoi-
mintaa ja tehdään laajempia lopputuotteen haitallisten 
aineiden tutkimuksia sekä markkinaselvitys. 

Linkkejä fosforin talteenottoon

Jälkifosfori-hankkeen www-sivut:  
https://www.hsy.fi/jalkifosfori/fi/Sivut/default.aspx

Raki-ohjelman sivut:  http://goo.gl/a9fNjA

Tietoa fosforin talteenotosta ja esimerkkejä talteenottoprosesseista: 
http://p-rex.eu (Download -sivu)

Euroopan fosforinkierrätyksen platform:  
www.phosphorusplatform.eu/
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Vesihuoltoverkostojen puut-
teellinen kunto kasvattaa 
terveysriskejä, taloudellisia 
riskejä ja energiankulutusta 

sekä yleisesti vesihuollon toiminnallisia 
riskejä. Verkostojen jatkuva vuotaminen 
ja yllättävät putkirikot voivat johtaa talo-
usveden laatuongelmiin, rakennetun 
ympäristön tulvimiseen ja hulevesiver-
koston osalta kaupunkitulviin. On hyvin 
tavallista, että jätevedenpuhdistamoille 
tulevasta vedestä merkittävä osa, jopa yli 
puolet, on viemäreihin tulevaa vuotovettä.

Niin vedenjakelu- kuin viemäriverkos-
tossa vuotovesiin liittyy ennen kaikkea 
merkittävä energian- ja resurssien-
käytön hukka. Viemäri- ja vedenjakelu-
verkoston vuotovedet linkittyvät myös 
toisiinsa – vuotavat vesijohdot sijaitsevat 
usein samassa kaivannossa huonokun-
toisten viemäreiden kanssa, jolloin vesi-
johdosta vuotava vesi päätyy alla olevaan 
viemäriin ja sitä kautta puhdistamolle. 
Tämä on vain pieni osa viemäriveden 
vuotovesistä, mutta esimerkki turhaut-
tavasta tuotetusta talousvedestä, joka 
virtaa suoraan viemäriin. Huomioitavaa 
on myös, että vaikka viemäriverkosto 
saataisiin tiiviiksi, vesihuoltolaitoksen 
toiminnan ulkopuolelle jäävistä tontti-
johdoista tulee merkittäviä määriä vuoto- 
ja hulevesiä viemäriverkostoon.

Maa- ja metsätalous ministeriön ra hoit-
tamassa tutkimuksessa Vesi huol to ver kos-
tojen tila ja riskien arviointi (VERTI) esite-
tään toimintatapoja, joilla pyritään vastaa-
maan tämän painopistealueen keskei-

siin kysymyksiin. Työssä tullaan olemaan 
yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa 
ja niitä käytetään asiantuntijoina hank-
keen aikana. Hankkeessa ei haeta teknisiä 
ratkaisuja saneerausurakoiden toteuttami-
selle, vaan sellaisia käytännön toimintata-
poja, joiden avulla verkosto-omaisuuden 
hallintaa voidaan parantaa nykyisestä.

Vesihuoltoverkostojen saneerausvolyymiä 
kartoitettiin kattavasti viimeksi vuonna 
2008 YVES-hankkeen päivityksen yhtey-
dessä. Työssä arvioitiin, että vuonna 2006 
vesihuoltoverkostoja saneerattiin noin 
110–150 milj.€/a ja noin 700–900 km/a. 
Vastaavasti saneeraustarpeeksi arvioitiin 
noin 320 milj.€/a eli noin 1 900 km/a. 
Saneerausvelan suuruus kasvoi siis yli 
200 milj.€/a. Asianmukainen investoin-
titaso arvioitiin olevan noin 250 milj.€/a 
vuosina 2020–2030. Raportissa arvioi-
tiin myös taksojen korotuspainetta, joka 
olisi 15–20 prosenttia vesi- ja jätevesimak-
suihin. Suomen Rakennusinsinöörien 
Liiton ROTI 2015 -raportissa arvi-
oitiin rakennetun omaisuuden tilaa. 
Selvityksessä arvioidaan, että vesihuolto-
verkostojen saneerausta on kiihdytettävä 
vuositahdilla kolme prosenttia verkosto-
pituudesta seuraavan kymmenen vuoden 
ajaksi. Täten verkostojen pitkän aikavälin 
toimintavarmuus säilyisi nykyisellä tasolla.

Tässä vaiheessa käytetään tuota tietoa 
pohjana ja selvitetään tietojärjestelmistä 
ja haastatteluin tämän päivän tilannetta. 
Kohderyhmäksi otetaan erikokoisia vesi-
huoltolaitoksia ja selvitetään tilinpäätös-
tietojen ja haastatteluiden avulla taksojen 

Vesihuoltoverkostojen huono kunto on aiheuttanut jo ongelmia kaupungeissa ja jatkuvan saneeraus-
velan kasvamisen myötä ongelmat eivät tule lähivuosina helpottumaan. Vesihuoltoverkostojen kor-
jausvelkaa selvitettiin vuonna 1992, ja päivitettiin vuonna 2008. Tämän mukaan merkittävää muutosta 
ei ole tapahtunut. Nyt tehtävässä selvityksessä arvioidaan maksujen riittävyys saneeraustarpeeseen.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus-
toiminnan kattaminen maksuilla  
ja korjausvelan lyhentäminen
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kattavuus tehtyihin verkostosaneerauksiin nähden ja 
muodostetaan korjausvelan kautta tavoitetila taksojen koro-
tuspaineille. Korjausvelan arvioinnissa selvitetään vesihuolto-
verkostojen keskimääräinen uudistumisaika ja niiden keski-
määräinen elinkaari. Korjausvelan lyhentämiselle tulee arvi-
oida realistinen suunnitelma, jossa kustannukset eivät aiheuta 
liiallista korotuspainetta vesitaksoihin. Taksarakenteen muut-
taminen otetaan yhdeksi tarkastelukohteeksi. Tässä pyritään 
saamaan taksan eri komponentteja kohdennettua käyttökus-
tannuksiin, investointeihin ja korvausinvestointeihin.

Vesihuoltolaitosten omaisuuden hallinta
Luomanen et al. (2013) mukaan käyttöomaisuus muodostaa 
keskimäärin 90 prosenttia vesihuoltolaitoksen taseesta ja 
verkostojen osuus käyttöomaisuudesta on keskimäärin noin 
70–75 prosenttia, joissakin tapauksissa jopa 90 prosenttia.

FCG:n Vesanlima-hankkeessa vuonna 2011 kartoitettiin 
verkosto-omaisuuden saneerauksen pullonkauloja. Noin 
sadalle kunnalle lähetetyssä kyselyssä saneeraustarvetta 
arvioivat vesihuoltolaitosten lisäksi myös kunnanjoh-
tajat tai talousjohtajat, teknisen lautakunnan puheenjoh-
tajat ja kunnanhallituksen puheenjohtajat. 42 prosenttia 
vastaajista arvioi, etteivät maksut ole tasolla, jolla katetaan 
vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Lisäksi 
omistajatuloutus tai riippuvaisuus kunnanvaltuuston 
päätöksestä voi hidastaa saneerausta.

Käynnissä olevassa hankkeessa on tässä vaiheessa käyty läpi 
19 erikokoisen ja eri puolilla Suomea toimivan vesihuol-
tolaitoksen tilinpäätöstiedot vuosilta 2013 ja 2014. Näistä 
tiedoista on haettu investointien volyymia ja jakautumista 

uusinvestointeihin ja korvausinvestointeihin, investointien 
ja käyttökustannusten suhdetta sekä investointien katta-
mista ja tulorahoitusta. Alustavien tulosten perusteella 
nähdään, että käyttökustannusten ja investointien suhde 
korreloi laitoksen kokoon käänteisesti. Eli investointien 
suhteellinen osuus on pienempi, mitä pienempi on laitos.

Tuloksista nähdään myös se, että vuosittaiset investoinnit ovat 
noin kaksi prosenttia koko verkosto-omaisuuden arvosta. 
Myös kaikki hankkeen kyselyyn vastaajat arvioivat, että rahoi-
tusrakennetta on tarvetta muuttaa, joko maksuja korotta-
malla, lainaa ottamalla tai omistajatuloutusta pienentämällä.

Jatkossa selvitetään vielä, miten tulorahoitus riittää tarvit-
taville verkostosaneerauksille ja mikä olisi oikeanlainen 
maksujen jakautuminen käyttökustannusten ja investoin-
tien kattamiseksi. Yhtenä lähtökohtana pidetään ROTI-
hankkeen (RIL 2015) johtopäätöksiä.

Verkostojen rakentamisen aikakausi
Eniten vesihuoltoinfran investointeja tehtiin Suomessa 50- 
ja 60-luvuilla. Kuvassa 1 on esitetty jätevesiviemäriverk-
kojen määrä niiden rakentamisen aloitusvuoden mukaan. 
Tämä kuvaa Suomen vesihuollon kehitystä 1900-luvulla. 
Verkon rakentamisen aloitusvuosi on sen vanhimman 
osan tunnuspiirre, 1990-luvulle tultaessa verkostoja on 
luonnollisesti laajennettu ja muutettu, mikä ei näy tässä.

Jos ajatellaan vesijohto- ja viemäriputkien kestoiäksi 
karkeasti 50 vuotta, näiden merkittävien investoin-
tien elinkaari alkaa olla lopussa. Saneeraustarvetta on 
tällä hetkellä huomattavan paljon, jotta tämä omaisuus 

Kuva 1. Viemäriverkostot niiden rakentamisen aloitusvuoden mukaan (YVV Yhdyskuntien vesiensuojelun ja vesihuollon 
tietorekisteri).
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voidaan pitää sen yhteiskunnallisen merkittävyyden vaati-
massa toimintakunnossa.

Vesi- ja ympäristöhallituksessa 90-luvulla ylläpidetyn 
YVV-tietokannan (Yhdyskuntien vesiensuojelun ja vesi-
huollon tietorekisteri) mukaan 1990–1999 vesijohtover-
kostoa saneerattiin yhteensä keskimäärin 347 km/a ja 
uutta verkostoa rakennettiin keskimäärin 2 895 km/a. 
Saneerauksen osuus oli siten noin 12 prosenttia uudisra-
kentamisen määrästä ja 0,23 prosenttia verkoston koko-
naispituudesta. YVES-raportissa 2006 arvioitiin saneera-
uksen olevan 0,4–0,9 prosenttia verkoston kokonaispi-
tuudesta. Tässä hankkeessa on tarkoitus arvioida 2010-
luvun tilannetta. Alustavien tulosten perusteella nähdään, 
että laitoskohtainen vaihtelu on huomattavan suurta. 
Tämän takia on tarvetta valtakunnalliselle koontitiedolle. 
Vuoden 2016 alussa otettiin käyttöön uusi SYKEn ylläpi-
tämä vesihuollon tietojärjestelmä VEETI, johon tullaan 
tallentamaan vesihuoltoverkostotietoja investoinneista ja 
saneerauksista vuodesta 2015 alkaen.

Investointien määrää ei ole eritelty riittävällä tarkkuu-
della, jotta tiedettäisiin, mikä on verkostosaneerauksen 
osuus. Vesilaitosten kokonaisinvestoinnit on rapor-
toitu Velvet-tietojärjestelmään ja 90-luvulla investoinnit 
olivat keskimäärin 155 milj.€/a. 2010-luvulla vastaava 
arvo oli 143 milj.€/a. Nämä luvut on laskettu vuoden 
2013 tasolle, joten vuoden 2010 taso on 92 prosenttia 
90-luvun tasosta. Investointien suhde verkoston kokonais-
laajuuteen onkin laskenut tasaisesti 1970-luvulta lähtien. 
Kokonaisinvestointien määrän suhteellinen pieneneminen 
ei suoraan kerro verkostoinvestointien riittämättömyydestä, 
mutta verkosto-omaisuuden suuruuden perusteella voidaan 
kuitenkin olettaa, että investointien osuuden ei pitäisi näin 
merkittävästi laskea. Kaikkien tehtyjen selvitysten johto-
päätöksinä on ollut, että verkostosaneerausten volyymia on 
nostettava, seuraava vaihe on selvittää, miten se rahoitetaan.

Hankkeen otoksen laitosten operatiivisten kulujen ja 
investointien jakauma on esitetty kuvassa 2. Kun katso-
taan laitosten tulojen ja menojen suhdetta, voidaan todeta, 
että periaatteessa laitosten talous on terveellä pohjalla. 
Verkostojen saneerauksiin ei kuitenkaan selkeästi inves-
toida tarpeeksi, joten kyse saattaa olla tietoisesta valinnasta 
kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Joillakin laitoksilla 
liikevaihdosta menee merkittävä osuus omistajalle tulou-
tuksena, mutta omaisuuden ylläpitoon ei kuitenkaan ole 
riittävää rahoitusta. Tällöin ratkaisuna olisi joko tulou-
tuksen pienentäminen tai maksujen nosto. Kun tarkas-
tellaan eri maksujen suhdetta, voidaan todeta, että liit-
tymismaksujen osuus investoinneista on noin puolet. 
Tämä osuus voidaan katsoa menevän uusinvestointeihin 
ja perus- ja käyttömaksuilla katetaan korvausinvestoinnit.

Yhteenveto

Kun tarkastellaan vesihuoltolaitosten investointien histo-
riatietoja, voidaan todeta, että suurimman omaisuuserän, 
vesijohto- ja viemäriverkostojen saneeraukseen ei panos-
teta tarpeeksi. Tämä on paitsi omaisuudenhoidollinen 
ongelma, myös terveyden ja ympäristön ongelma. Tähän 
ratkaisu löytyy vain suunnitelmallisesta toiminnasta, 
johon tulee tämän hetken toimintamallin mukaan osal-
listua kuntien poliittiset päätöksentekijät tai muut omis-
tajan edustajat sekä vesihuoltolaitosten operatiivinen johto.

Tässä artikkelissa kuvatun hankkeen tuloksena tullaan 
loppuvuodesta 2016 esittämään koottua tietoa vesi-
huollon saneerauksesta 2010-luvulla, sekä toimintamalli 
saneeraussuunnitelmalle ja sen toteuttamisen kattamiseksi 
vesihuollon maksuilla. 

20 %

18 %

18 %
4 %1 %

15 %

10 %

14 %
Aineet tarvikkeet ja tavarat

Palvelujen ostot

Henkilöstökulut

Muut kulut

Vuokrakulut

Uudisinvestoinnit

Perusinvestoinnit

Muut investoinnit

20 %

18 %

18 %
4 %1 %

15 %

10 %

14 %
Aineet tarvikkeet ja tavarat

Palvelujen ostot

Henkilöstökulut

Muut kulut

Vuokrakulut

Uudisinvestoinnit

Perusinvestoinnit

Muut investoinnit

20 %

18 %

18 %
4 %1 %

15 %

10 %

14 %
Aineet tarvikkeet ja tavarat

Palvelujen ostot

Henkilöstökulut

Muut kulut

Vuokrakulut

Uudisinvestoinnit

Perusinvestoinnit

Muut investoinnit

Kuva 2. Kohdelaitosten operatiivisten kulujen ja 
investointien jakauma.
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ätevedenpuhdistamoiden proses-
sikokonaisuudet ovat tyypillisesti 
monimutkaistuneet lupasää-
dösten tiukentumisen myötä, 

mikä on lisännyt laitosten 
operoinnin vaativuutta. Tämä yhdessä 

teknologisten kehitysaskelten kanssa on 
lisännyt automaation roolin merkittä-
vyyttä jätevedenpuhdistamoilla (Olsson 
ym. 2014).

Edellä kuvattu kehityskulku on 
johtanut jätevesiprosessien yhä katta-
vampaan monitorointiin automaattisin 
mittalaittein myös Suomessa (Haimi 
ym. 2010). Tämä on lisännyt erilaisten 
mallinnusmenetelmien käytön houkut-
televuutta, sillä yksi edellytys käsitte-
lyprosessien onnistuneelle mallinnuk-
selle on riittävän laajan käyttödatan 
saatavuus.

Prosessidataa tarvitaan myös monen-
laisten älykkäiden systeemien suun-
nittelussa. Varhaisena esimerkkinä 
tästä ovat suomalaisillakin puhdista-
moilla käytetyt tietämykseen ja päätte-
lyyn perustuvat asiantuntijajärjestelmät 
(Laukkanen & Pursiainen 1991). 
Viime vuosina älykkäiden järjestel-
mien mahdollisuuksista vesihuollossa 
on keskusteltu runsaasti Smart Water 
-kattotermin alla (Antikainen 2014).

Jätevesimallinnus Suomessa
Suomessa jätevesisektorilla on käytetty 
pääasiassa luonnonlakeihin perus-
tuvaa mekanistista mallinnusta. 
Ensimmäisissä mallinnustutkimuk-

sissa estimoitiin muun muassa aktii-
vilieteprosessiin tulevaa orgaanista 
kuormaa ja bioreaktorin lietepitoi-
suutta (Holmberg, 1982). Sittemmin 
mekanistista mallinnusta on käytetty 
esimerkiksi käsittelyprosessien ajota-
pojen vertailuun (Fred 2005), biolo-
gisen fosforinpoiston tutkimiseen 
(Sahlstedt 2005), käsittelyprosessien 
suunnitteluun (Sahlstedt ym. 2012) ja 
edistyneen prosessinohjausjärjestelmän 
kehittämiseen (Mulas ym. 2015).

Datapohjainen mallinnus on vaihto-
ehtoinen lähestymistapa mekanisti-
selle mallinnukselle. Siinä jäteveden-
puhdistamon historiallista käyttödataa 
prosessoidaan erilaisin matemaattisin 
menetelmin. Siten datasta tuotetaan 
malli, jolla kuvataan prosessimuuttu-
jien keskinäisiä vuorovaikutussuhteita 
ja jota esimerkiksi käytetään reaaliaikai-
sesti tuottamaan uutta informaatiota.

Datapohjaisia malleja voidaan 
hyödyntää hyvin monimuotoisiin 
tarkoituksiin. Suomessa datapohjaista 
mallinnusta on hyödynnetty muun 
muassa metsäteollisuuden jäteveden-
puhdistamoiden monitorointityöka-
lujen kehittämisessä (Mujunen 1999; 
Teppola 1999).

Virtuaaliset anturit 
puhdistamoilla

Koska nykypäivän puhdistamoilla on 
paljon reaaliaikaisia mittauksia, niillä 
kerätty käyttödata mahdollistaa muun 
muassa virtuaalisten antureiden (soft-
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Väitöstutkimuksessa kehitettiin virtuaalisiksi antureiksi kutsuttuja ohjelmistotyökaluja tukemaan 
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden operointia. Kehitystyössä hyödynnettiin puhdistamoiden 
historiallista mittausdataa.

Datapohjaisella mallinnuksella 
työkaluja jätevedenpuhdistukseen
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ware sensor) kehittämisen (Haimi 2016). Virtuaaliset 
anturit ovat ohjelmistotyökaluja, joiden yleisimmät käyt-
tötarkoitukset ovat tärkeiden prosessimuuttujien esti-
mointi, prosessien monitorointi ja mittalaitteiden moni-
torointi. Virtuaalisten antureiden ydin on syöte-vaste-
malli, joka on luotu esimerkiksi tilastollisin monimuuttu-
jamenetelmin tai neuroverkkomenetelmin. Niiden käyttö 
on yleistä muun muassa prosessiteollisuudessa (Kadlec 
ym. 2009).

Pohjoismaissa virtuaalisia antureita on käytössä usealla 
jätevesilaitoksella. Göteborgin Rya-puhdistamolla virtuaa-
lisia antureita käytetään virtaamien estimointiin paikoissa, 
joissa ei ole mittalaitteita, sekä virtausinstrumenttivi-
kojen monitorointiin (Äijälä & Lumley 2006). Odensen 
Ejby Mølle -puhdistamolla sovelletaan virtuaalisia antu-
reita typpiyhdisteiden arviointiin aktiivilieteprosessissa 
(Cecil & Kozlowska 2010). Estimoituja arvoja käytetään 
prosessinohjauksessa. Helsingissä Viikinmäen puhdista-
molla estimoidaan laitokselle tulevaa jätevesivirtaamaa 
(Heinonen ym. 2013). Virtaamaestimaatteja hyödynne-
tään tulotunnelin pumppauksiin liittyvässä päätöksente-
ossa muun muassa laitoksen biologisen osan ohitustar-
peiden vähentämiseksi runsaiden sateiden aikana.

Varajärjestelmä jälkisuodatusprosessin 
operointiin

Väitöstutkimuksessa suunniteltiin virtuaalisia antureita 
nitraattikonsentraatioiden mallintamiseen Viikinmäen 
puhdistamon denitrifioivassa jälkisuodatusprosessissa 
(Haimi 2016). Virtuaalisten antureiden alkuperäinen 
käyttötarkoitus oli toimia varajärjestelmänä suodatin-
kohtaisia nitraattipitoisuuksia mittaavien instrumenttien 
(Kuva 1, NO3 jokaisessa suodattimessa F1-F10) toimin-
tahäiriöiden aikana. Luotettava informaatio nitraattikon-
sentraatioista suodattimissa on erityisen tärkeää, koska 
sitä käytetään metanolinsyötön ohjauspiireissä. Metanoli 
muodostaa laitoksen operoinnissa käytettävistä kemikaa-
leista suurimman kuluerän.

Tutkimuksessa käytettiin operointidataa kolmen vuoden 
ajalta. Ensimmäisen vuoden data hyödynnettiin mallien 
opettamiseen ja kahden seuraavan vuoden data testaukseen. 
Suodatinkohtaisten estimointimallien opettamisessa tarvit-
tiin hyvälaatuista dataa, minkä vuoksi raakadata esikäsitel-
tiin. Ensin poistettiin havainnot, jotka liittyivät suodatti-
mien vastavirtapesuista johtuviin epänormaaleihin operoin-
titilanteisiin. Sen lisäksi normaalista selvästi poikkeavat 
havainnot siivottiin käyttäen pääkomponenttianalyysia.

Kuva 1. Jälkisuodatusyksikön kaavioesitys, suodatinsolut F1-F10.
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Nitraattipitoisuuksien estimointiin käytettiin tilastollisia 
monimuuttujamenetelmiä. Mallien syötemuuttujina 
käytettiin koko suodatusyksikköön tulevan veden nitraat-
tipitoisuutta, suodatusyksiköstä lähtevän veden nitraat-
tipitoisuutta ja lämpötilaa sekä suodatinsolukohtaisia 
jätevesivirtaamia, metanolivirtaamia ja painehäviötä. 
Vastoin ennakko-odotuksia epälineaarisen regressiome-
netelmän (k-NN LLR) käyttö paransi vain hieman line-
aarisen regressiomenetelmän (OLSR) ennustustarkkuutta 
(Taulukko 1). Tästä johtuen jatkotarkasteluihin valittiin 
virtuaaliset anturit, joissa hyödynnettiin yksinkertaisinta 
tutkituista menetelmistä eli lineaarista pienimmän neliö-
summan regressiomenetelmää.

Virtuaalisten antureiden käyttöä demonstroidaan noin 
kymmenen vuorokauden mittaisella jaksolla lokakuussa 
2009. Mittaukset ja estimaatit olivat hyvin lähellä 
toisiaan suodatinsoluissa, joissa ei ollut mittausongelmia. 
Esimerkki tästä käsittelee suodatinta F8 (Kuva 2a). 
Laitevalmistajan ilmoittama mittauksen varmuusmar-
ginaali on värjätty kuvassa harmaalla. Samanaikaisesti 
suodattimessa F9 ei ollut mittaussignaalia saatavilla väliai-
kaisen toimintahäiriön vuoksi (Kuva 2b). Tämän kaltai-
sissa tilanteissa, samoin kuin muunlaisissa selkeissä mitta-
laiteongelmissa, virtuaalisen anturin estimaatteja voitai-
siin käyttää suodatinkohtaisessa metanolinsyötön ohjaus-
piirissä (lisäesimerkkejä väitöskirjassa, Haimi 2016).

Mittausten ja estimaattien harmoninen käyttö

Tutkimusta jatkettiin kehittämällä järjestelmä, joka 
mahdollistaa virtuaalisten estimaattien ja niitä vastaavien 
instrumenttimittausten harmonisen käytön prosessiyk-
sikön ajossa. Tällöin virtuaalisia antureita ei käytettäisi 
ainoastaan varajärjestelmänä.

Mallien syöte- ja vastedataa arvioitiin joukolla ehtoja, 
jotka perustuvat pääkomponenttianalyysiin ja tilastolli-
siin tunnuslukuihin. Syötedata kattaa tässä tapauksessa 
ne muuttujat, joita käytetään virtuaalisten estimaattien 
laskennassa. Vastedatalla puolestaan tarkoitetaan tässä 
yhteydessä suodattimien nitraattimittauksia, vastaavasti 
kuin niitä käytettiin estimointimalleja opetettaessa.

Syöte- ja vastedatan arvioinnin tulokset yhdistettiin 
indeksiin P, joka kertoo kannattaako kullakin ajanhet-
kellä käyttää suodatinkohtaista mittausta vai estimaattia. 
Indeksi P:n laskentaan käytetään niiden ehtojen luku-
määrää, jotka syöte- ja vastedatan osalta täyttyvät (Haimi 
2016). Kun P > 0, mittauksen käyttö on arvioitu parem-
maksi vaihtoehdoksi. Tilanteissa, joissa P < 0, on estimaatti 
puolestaan arvioitu luottavammaksi nitraattipitoisuuden 
tietolähteeksi. Kun P = 0, ovat molemmat tasavertaisia ja 
suosittavaksi ehdotetaan edellisen kerran käytettyä vaih-
toehtoa prosessinohjauksen stabiiliuden varmentamiseksi.

Esimerkki järjestelmän käytöstä koskee kolmen vuoro-
kauden ajanjaksoa heinä-elokuussa 2010. Kuvassa 3a on 
esitetty mittausten ja estimaattien aikasarjat suodattimessa 
F5 ja Kuvassa 3b indeksin P kehitys samassa suodatti-
messa kyseisenä periodina. Tässä esimerkissä käytettäisiin 
yleensä mittauksia, mutta kolmena useamman tunnin 
jaksona suosittaisiin estimaatteja.

Mittaukset olivat suositeltavia nitraattikonsentraatioiden 
läh teitä prosessin operoinnissa jonkin verran useammin 
kuin es ti maatit kolmen vuoden tutkimusjakson aikana 

Taulukko 1. Suodatinkohtaisten virtuaalisten antureiden 
suorituskyky kahden vuoden testiperiodina: NO3-N-esti-
maattien ja -mittausten välisen keskineliövirheen neliö-
juuret (RMSE, mg/l).

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
Lineaarinen 
OLSR 0,40 0,18 0,15 0,16 0,19 0,18 0,25 0,26 0,26 0,31

Epä-
lineaari nen 
k-NN LLR

0,37 0,20 0,15 0,15 0,18 0,16 0,26 0,23 0,24 0,28

Kuva 2. NO3-N-mittausten ja -estimaattien aikasarjat 
suodat ti messa F8 normaalissa mittalaitetilanteessa (a); 
NO3-N-es ti maattien aikasarjat suodattimessa F9 mitta-
laitteen ollessa epäkunnossa (b).

a) b)

Kuva 3. NO3-N-mittausten ja -estimaattien (a) sekä indek-
sin P (b) aikasarjat kolmen vuorokauden aikana suodatti-
messa F5.
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(Taulukko 2). Koska valintajärjestelmässä sovelletut eh dot 
perustuvat tilastollisiin menetelmiin, tilanteet, joissa es ti maa tin 
käyttö oli suositeltavampaa kuin mittauksen käyt tö, olivat 
vaihtelevia ja perustuivat laskennalliseen to den näköisyyteen.

Harvoissa tilanteissa kumpaakaan vaihtoehtoa ei ollut lain-
kaan saatavilla. Suositeltavissa suodatinkohtaisissa vaihtoeh-
doissa oli selkeitä eroavuuksia, koska suodattimien operointi- 
ja instrumenttistatukset eivät olleet yhdenmukaisia.

Väitöstyön muu sisältö ja johtopäätökset

Väitöstyössä esitetään myös yleinen menettelytapa data-
pohjaisten virtuaalisten antureiden suunnitteluun sekä 
kattava kirjallisuuskatsaus datapohjaisen mallinnuksen 
käytöstä biologisessa jätevedenpuhdistuksessa. Se sisältää 
myös lisäesimerkkejä tilastollisten monimuuttujamene-
telmien käytöstä virtuaalisten antureiden suunnittelussa 
suomalaisten puhdistamoiden dataa hyödyntäen.

Keskeinen johtopäätös on se, että sovelletuilla tekniikoilla 
voidaan tuottaa uutta, käsittelyprosessien operointia tukevaa 
informaatiota moniulotteisesta ja ristikkäin korreloituneesta 
datasta. Virtuaalisilla antureilla on mahdollista varmentaa 
tarkoituksenmukaista prosessinohjausta ja siten laitosten 
kustannustehokasta käyttöä. Näin voidaan esimerkiksi 
vähentää epäoptimaalisesta kemikaaliannostuksesta johtuvia 
tilanteita, joissa käsitellyn veden ravinnepitoisuus on liian 
suuri tai prosessin käyttökustannukset tarpeettoman korkeat.

Tutkimuksessa tähdättiin olemassa olevan mittalaitteiston 
tukemiseen virtuaalisilla antureilla. Siinä havainnollis-
tettiin kuinka mittauksia ja estimaatteja voidaan käyttää 
harmonisesti prosessinajossa, mitä ei aiemmassa tutki-
muksessa ole esitetty. Väitöstyön tapaustutkimuksissa 
ei tavoiteltu mittalaitteiden korvaamista mallintamalla 
tuotetulla informaatiolla, mutta vastaavilla menetelmillä 
voidaan tuottaa reaaliaikaista tietoa myös muuttujista, joita 
esimerkiksi määritetään ainoastaan määräajoin laboratori-
ossa tai kenttäkokein. Siten tutkimuksessa demonstroidun 
kaltaiset ohjelmistotyökalut tuottavat lisäarvoa puhdista-
moilla rutiininomaisesti käytettäville mittalaitteille. 

Taulukko 2. Suositeltavien nitraattikonsentraation tieto-
lähteiden osuudet kolmen vuoden aikana eri suodatin-
soluille (%).

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Mittaus 45,1 50,5 54,3 54,6 52,1 54,3 38,4 46,6 53,4 42,7

Estimaatti 38,7 39,1 39,0 38,9 38,8 38,9 39,1 39,0 38,7 39,0

Molemmat 
tasavertaisia 16,0 10,4 6,7 6,0 9,1 6,5 22,4 14,3 7,8 18,3

Kumpaakaan 
ei saatavilla 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0
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Viemärien vuotovesiksi 
luetaan vedet, jotka 
pääsevät jätevesiviemä-
riin vuotavien putki-

liitosten, rikkinäisten putkien ja 
vioittuneiden tarkastuskaivojen 
kautta. Lisäksi vuotovesiä ovat 
kuivatus- ja hulevedet, jotka johde-
taan viemäriin tarkoituksenmukai-
sesti, kuten sekaviemäröintialueet. 
Vuotovedet muodostavat Oulussa 
merkittävän osan kokonaisjäteve-
simäärästä. Vuosina 2001–2014 
vuotovesiprosentit ovat vaihdelleet 
39 ja 55 välillä. Määrät vaihtelevat 
vuotuisten sademäärien mukaan. 
Viemäriin pääsevät hulevedet 
kuormittavat turhaan jätevesiver-
kostoa. Verkoston ylikuormitus 
näkyy mm. viemäreiden tulvimi-
sina, pumppaamoiden sähkönku-
lutuksen nousuna sekä verkoston 
osien nopeampana kulumisena. 
Lisäksi vuotovedet heikentävät 
jätevedenpuhdistamon toimintaa 
ja saattavat johtaa ohijuoksutuk-
siin heikentäen pintavesien laatua.  
Vuotovesistä aiheutuu näin ollen 
vesihuoltolaitokselle tarpeettomia 
kustannuksia.

Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää Oulun Veden pahimmat 
vuotovesialueet hydrologisella 
lähestymistavalla, syitä vuotovesille 

sekä viemäriverkoston ikärakenne. 
Tutkimuksen perusteella verkoston 
saneerauksia voidaan kohdistaa 
oikeille alueille vuotovesien vähen-
tämiseksi. Tutkimus tehtiin diplo-
mityönä (Kurttila 2015) Oulun 
yliopistolle.

Jäteveden vuotuinen 
virtaamakäyrä 
vuototarkastelussa

Työssä käytetty menetelmä 
perustuu alueellisten jäteveden-
pumppaamojen virtaamatrendien 
sekä sadanta- ja lumensyvyystie-
tojen vuotuiseen tarkasteluun. 
Oulun Veden toiminta-alue jaet-
tiin pumppaamopiirien perus-
teella 22 alueeseen, joista kustakin 
tehtiin karttaesitykset verkoston 
ikärakenteineen (Kuva 1). Jokaisen 
tarkastelualueen jäteveden virtaa-
matiedoista piirrettiin päivit-
täiset virtaamatrendit yhdistettynä 
Ilmatieteenlaitoksen avoin data 
-palvelusta saatuihin päivittäisiin 
sadanta- ja lumensyvyystietoihin 
(Kuva 2). Jätevesivirtaamat perus-
tuvat astiamittausmenetelmään 
pumppaamoilla. Pumppaamon 
säiliö toimii astiana, jonka tila-
vuuden ja pumppujen käyn-
tiaikojen perusteella lasketaan 
pumpatut jätevesimäärät.

Vuotovedet aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta jätevesiverkostoihin ja ne mm. heikentävät jäteve-
denpuhdistamojen puhdistustehoa aiheuttaen vesihuoltolaitoksille ylimääräisiä kustannuksia. Oulun 
jätevesiverkoston vuotovesimääriä ja vuotojen syitä tarkasteltiin jätevedenpumppaamojen vuotuis-
ten virtaamien perusteella, joita verrattiin sadanta- ja lumitilastoihin. Tulokset osoittivat hydrologisen 
lähestymistavan tehokkuuden vuotojen selvittämisessä, ja Oulun Vesi sai tärkeää tietoa vuotojen alu-
eellisesta jakautumisesta.

Oulun jätevesiverkoston vuotovedet 
vuotuisten jätevesivirtaamien, sadannan 
ja lumensulannan perusteella
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Tutkimuksen tarkasteluaikaväliksi valittiin 14 kuukauden 
jakso vuodelta 2011–2012, jolta ajalta pumppaamotietoja 
oli hyvin saatavilla Oulun Veden automaatiojärjestelmistä. 
Vuosi 2011 oli myös hydrologisesti hyvä vuosi vuotove-
sien tarkastelun kannalta: talven aikana ei ollut lumen 
sulamisjaksoja ja jätevedenvirtaamat tasoittuivat minimi-
virtaamatasolle. Tämä antoi hyvät lähtökohdat vuotove-
sitarkasteluun. Lisäksi vuoden 2011 aikana oli vuotojen 
tarkastelun kannalta sopivan vaihtelevat sadeolosuhteet: 
kesällä oli sekä pidempiä sadejaksoja, että myös lyhy-
emmän kestoisia rankempia sateita. Sateiden ja lumen-
sulannan vaikutuksista jäteveden virtaamatrendin käyt-
täytymiseen voitiin päätellä mahdollisia syitä vuotovesille 
pumppaamoaluekohtaisesti.

Tulokset ja johtopäätökset
Työssä käytetty vuotovesien hydrologinen tutkimusme-
netelmä soveltui hyvin Oulun pohjoisiin, pysyvän lumen 
ilmasto-olosuhteisiin. Talven pakkasjakson aikana jäte-
vesien virtaamat olivat minimissään maan ollessa jäässä 

ja sateen kumuloituessa lumeksi. Keväällä lumien sula-
essa pohjavedenpinnat nousivat ja trendeistä voitiin arvi-
oida sekä sulamisvesien suorat vuodot verkostoon että 
vajo- ja pohjavesivuodot kevään virtauspiikin jälkeen. 
Vuotovesien vuotojen merkittävimmät syyt vaihte-
livat alueittain. Ikääntyneillä verkostoalueilla erityisesti 
pohja- ja vajovesien vuodot olivat selvästi havaittavissa. 
Uudemmilla alueilla vuotovesiä pääsi verkostoon odote-
tusti vähiten. Talven minimivirtaamatason perusteella 
voitiin erottaa vuotovesien osuus jätevesistä (alueelliset 
vuotovesiprosentit). Vuotovesiprosentit vaihtelivat 15 
ja 75 välillä, paljastaen kriittisimmin tarkentavaa tutki-
musta vaativat alueet. Joillain alueilla voi olla aiheellista 
epäillä myös viemärivesien vuotoja maaperään virtaa-
mien laskettua kesän kuivina aikoina talviajan virtaa-
matason alapuolelle. Mahdollisten jätevedenvuotojen 
määrää maaperään ei tällä tutkimuksella pystytty 
selvittämään. Vuodot ulospäin voivat myös aiheuttaa 
virhettä jäteveden minimivirtaamatasoon erityisesti 
alueilla, joilla vuotomäärät putkista maaperään ovat 
huomattavia.
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Kuva 1. Karttaesitysesimerkki Pateniemen ja Herukan kaupunginosan jätevesiverkoston ikärakenteesta. Tummemmalla 
aluerajauksella on esitetty alue, jolta jätevedet johdetaan tarkastelussa olevalle pumppaamolle.
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Vuotovesiselvityksen haasteena oli jäteveden virtausmit-
tauksen epätarkkuus. Oulussa jätevedenpumppaamoiden 
virtausmittaus perustuu astiamittaukseen, mikä ei anna 
kovin luotettavia mittaustuloksia. Myös magneettisilla 
virtausmittareilla tehdyissä mittauksissa paineviemäreissä 
on ollut tarkkuusongelmia. Oulun Vesi onkin aloittanut 
työt astiamittausten kalibroimiseksi, jotta vuotovesimääriä 
voidaan jatkossa mitata tarkemmin ja peräkkäisten pump-
paamopiirien vuotovedet saadaan eroteltua paremmin 
toisistaan. Virtaamien trendit antavat kuitenkin selkeän 
kuvan virtaamamuutoksista sateiden ja lumensulannan 
vaikutuksesta, vaikkei tarkkaa tietoa absoluuttisista vesi-
määristä olisikaan saatavissa.

Tutkimuksessa käytetyt sadanta- ja lumitiedot oli mitattu 
Oulunsalon mittausasemalla noin 10 kilometriä Oulun 
keskustasta etelä-lounaaseen ja ne aiheuttivat alueel-
lista epätarkkuutta sateiden määrään ja lumensyvyyk-
siin. Tämän vuotovesiselvityksen kannalta siitä ei kuiten-
kaan muodostunut merkittävää haittaa, koska tarkastel-
tava aikaväli oli 14 kuukautta, jossa yksittäisten sadekuu-
rojen rooli kokonaisuudessaan pienenee. Paikallisemmilla 
mittaustiedoilla vuotovesiselvitystä saisi kuitenkin tarken-
nettua kesän rankkojen sateiden osalta, jotka voivat olla 
hyvinkin paikallisia.

Kuva 2. Esimerkkikuva Pateniemen ja Herukan kaupunginosasta jätevesien virtaamatrendistä suhteessa vuotuiseen 
lumenkorkeuteen ja sadantaan. Kuvaan on lisätty selitykset trendin tulkinnalle (a-e). Vastaavanlaiset trendit piirrettiin 
jokaiselta tarkastelualueelta.
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Ilmastonmuutos saattaa tuoda omat haasteensa mene-
telmän hyödyntämiseen, sillä erityisesti talvilämpö-
tilojen odotetaan nousevan nykyisestä. Leudontuvat 
talvet hankaloittavat menetelmän käyttöä, kun vuoto-
vesiä pääsee vuotamaan verkostoon ympäri vuoden ja 
talvenaikaista pohjaveden minimiä (sateen kumuloitu-
essa lumeksi) ei enää välttämättä esiinny. Sovellettaessa 
tutkimusmenetelmää talvettomille alueille, virtaamat-
rendeistä ei välttämättä nähdä jätevesien minimivirtaa-
matasoa, jolloin vuotovesien osuus kokonaisjätevesimää-
rästä tulisi selvittää esimerkiksi jäteveden laskutustietojen 
perusteella. Menetelmä soveltuu kuitenkin joka tapauk-
sessa hyvin jätevesivirtaamien kesäseurantaan, sillä kesäsa-
teiden vaikutus jätevesien virtaamamääriin on nähtävissä.

Lopuksi
Kokonaisuudessaan tutkimuksesta saadut tulokset osoit-
tivat hydrologisen lähestymistavan tehokkuuden jätevesi-
vuotojen selvittämisessä, ja Oulun Vedelle tulokset tuot-
tivat tärkeää tietoa vuotojen alueellisesta jakautumisesta. 
Jatkossa käytettyä tutkimusmenetelmää on tarkoitus 
hyödyntää liittämällä se osaksi pumppaamoautomaati-
ojärjestelmää, jolloin vuotovesiseurantaa voidaan tehdä 
säännöllisesti. Samalla vuotovesitutkimus tarkentuu, 
kun virtaamatrendit saadaan automaattisesti jokaiselta 
pumppaamolta.

Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella Oulun 
Vedellä on aloitettu savukokeet vuotokohtien ja luvat-
tomien liitäntöjen paikallistamiseksi niillä alueilla, jotka 
havaittiin ongelmallisimmiksi. Lähivuosina saneerauk-
sissa on painopisteenä vuotovesimäärien järjestelmällinen 
vähentäminen kohdentamalla saneerauksia vuotovesitut-
kimuksista saatujen tulosten perusteella. Oulussa vuotove-
siprosentin vuotuisella 1,5-prosenttiyksikön alentamisella 
nykytasosta 30 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden 
aikana voidaan saavuttaa kumulatiivisesti lähes 3,1 
miljoonan euron säästöt. Suurimmat säästöt saadaan jäte-
vedenpuhdistamolla puhdistettavan vesimäärän vähenty-
essä (Pohjosaho 2015). 
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Hulevesien hallinnan järjestelyt 
etenevät kunnissa
TEKSTI JA VALOKUVA: TUOMO HÄYRYNEN

Hulevesien hallinnan järjestämistä koskevat 
lakimuutokset tulivat voimaan syyskuussa 
2014. Tavoitteena oli kokonaisvaltaisesti 
edistää hulevesien hallintaa ja selkeyttää eri 

osapuolten vastuunjakoa. Vesilaitosyhdistys selvitti, miten 
lakimuutosten käytännön toteutus on edennyt.

Hulevesien hallinnan kokonaisuutta selkeytettiin 1.9.2014 
alkaen muutoksilla maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä 
vesihuoltolakiin.

Uusien säännösten mukaan kunta vastaa hulevesien 
hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi 
periä hulevesien hallinnasta maksuja, joilla katetaan hule-
vesijärjestelmän kustannuksia. Maksut kohdistetaan niiden 
kiinteistöjen omistajille jotka kuuluvat kunnan huleve-
sijärjestelmän vaikutusalueeseen. Hulevesisäännöksiä 
valvoo kunnan määräämä monijäseninen toimielin.

Uudistuneessa vesihuoltolaissa säädetään myös huleveden 
viemäröinnin järjestämisestä vesihuoltolaitoksen huleve-
siviemärien avulla. Kunta voi vesihuoltolaitoksen kanssa 

neuvoteltuaan päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii 
huleveden viemäröinnistä ja perii kiinteistön omistajilta 
maksuja viemäröinnistä. Vesihuoltolaitos voi periä myös 
kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen yleisten 
alueiden hulevesien viemäröinnistä.

Hulevesien viemäröinnin järjestämistä 
kartoitettiin kyselyillä

Vesilaitosyhdistys kartoitti syksyllä 2015 ja uudelleen 
keväällä 2016 hulevesien hallinnan järjestämisen tilan-
netta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Syksyn 2015 
aikana julkaistiin useita asiaan liittyviä ohjeistuksia ja 
kyselystä kävikin ilmi, että kunnat ovat talven aikana akti-
voituneet toimenpiteisiin hulevesiasioiden järjestämiseksi.

Esimerkiksi kunnan ja vesihuoltolaitosten välisten hule-
vesien viemäröintisopimusten määrä oli syksyn ja kevään 
tutkimusten välillä moninkertaistunut, ja hulevesivie-
märöinnin kustannusten eriyttämiseksi oli kevääseen 
mennessä tehty toimenpiteitä lähes 2/3 vastanneista 
kunnista.
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Yhteenveto Vesilaitosyhdistyksen hulevesikyselyn tulok-
sista on luettavissa verkkosivuilla: http://www.vvy.fi/
files/5139/Hulevesikyselyn_2016_tulokset.pdf

Kuten kyselystä käy ilmi, eri kaupungeissa ja kunnissa 
hulevesisäännösten toteuttamisen aikataulu ja organi-
sointi vaihtelevat. Hulevesiverkoston omistus ja hallin-
nointi sekä periaatteet maksuista voidaan järjestää usealla 
eri tavalla. Esimerkiksi Kajaanissa ja Hyvinkäällä valmis-
telut aloitettiin heti lakimuutosten tultua voimaan ja 
uudet mallit hulevesien viemäröinnin järjestämiseksi on 
saatettu voimaan.

Lakimuutokset otettu vesihuoltolaitoksissa 
positiivisesti vastaan

Kajaanin Vesi -liikelaitos ja kunnan ympäristötekninen 
toimiala muodostivat hulevesiasioiden järjestämiseksi 
työryhmän, joka aloitti toimintansa vuodenvaihteessa 
2014–2015. Syksyllä 2015 valmistellut ehdotukset vietiin 
Kajaanin kuntahallinnon päätettäväksi ja kaupunginval-
tuusto hyväksyi uudet järjestelyt.

Kajaanin malli oli yksinkertainen; hulevesiverkosto siir-
rettiin kokonaan kaupungin omistukseen ja hallintaan. 
Vesihuoltolaitoksen rooliksi jäi hulevesiverkostoon liitty-
vien palvelujen, kuten liitoskohtalausuntojen antaminen ja 
verkkotietojärjestelmän ylläpidon tarjoaminen kaupungille.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen 
arvioi, että hulevesien hallinnan kokonaisuus selkeytyi 
lakimuutosten tavoitteiden mukaisesti ja kyseessä oli posi-
tiivinen muutos myös vesihuoltolaitoksen näkökulmasta.

”Aiemmin hulevesiasiat kuormittivat asiakaspalveluamme, 
koska kiinteistöjen omistajat halusivat usein vapautuksia 
hulevesijärjestelmään liittymisestä, ja tämä aiheutti paljon 
hallinnollista työtä. Tämän työn poistuessa pääsimme 
keskittymään paremmin vesihuollon ydintoimintoihin. 
Vesihuoltolaitoksen talouden kannalta muutoksella on myös 
iso vaikutus. Hulevesiverkostosta perimme perusmaksuja 
alle puolet aiheutuneista kustannuksista. Jatkossa pystymme 
suuntaamaan kaikki resurssit vesihuoltolain mukaisen vesi-
huollon järjestämiseen”, Juha Nurminen pohtii.

Hyvinkäällä hulevesiviemäröinnin organisointi aloitettiin 
heti lakimuutosten jälkeen syksyllä 2014. Lakipykälät 
sekä Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen materiaalit 
käytiin huolella läpi Hyvinkään Veden johtokunnassa 
ja kaupungin teknisellä osastolla, ja alettiin valmistella 
vastuunjakoa kaupungin ja vesihuoltolaitoksen välillä.

Alkuvuonna 2015 tehtiin kaupungin ja vesihuoltolai-
toksen välillä sopimus, jossa määriteltiin, mitkä osat 
verkostosta ja mitkä toiminnot kullekin osapuolelle 
kuuluvat. Sopimuksen mukaan kaupunki vastaa huleve-
siverkoston suunnittelemisesta ja rakentamisesta uusille 
asuinalueille sekä saneeraustoiminnasta olemassa oleville 
verkostoille. Hyvinkään Vesi huolehtii hulevesijärjestel-
mien rakentamisesta sekaviemäröintialueilla sekä putki-
linjojen ja laitteiden kunnossapidosta. Samalla sovittiin, 
että vesihuoltolaitos laskuttaa kaupungilta 50 prosenttia 
putkilinjojen kunnossapitokuluista korvauksena yleisten 
alueiden kuivatusvesien kustannuksista. Tasesiirtoja ei 
tehty lainkaan ja hulevesien käsittelystä perustettiin kirjan-
pitoon oma kustannuspaikka vuoden 2014 alusta alkaen.

”Kyseessä oli ehdottomasti 
muutos parempaan suun-
taan. Vesihuoltolaitoksen 
ja kaupungin vastuut 
määriteltiin tarkasti eikä 
epäselvyyksiä sen suhteen 
enää ole. Kaupungilta 
saatavat maksut yleisten 
alueiden hulevesien käsit-
telystä tulevat tarpeeseen, 
sillä Hyvinkään Vedellä 
on kertynyt runsaasti 
verkostojen korjausvelkaa. 
Uudessa tilanteessa sanee-
rausten määrän lisäksi 
myös vesimaksujen tasoa 
tullaan harkitsemaan”, 
vesihuoltojohtaja Kari 
Korhonen Hyvinkään 
Vedestä sanoo.  

Vesilaitosyhdistyksen kyselyn tuloksista selviää, että kunnissa on alettu aktivoitua hule-
vesisopimusten tekemiseen.
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Suomen järvien lämpötiloja tiedetään mitatun jo 
ainakin 1880-luvulla (Nordqvist 1886). Hydro-
grafinen toimisto aloitti mittaukset Saimaalla 
Lauritsalassa vappuaattona 1916. Seuraavana 

kesänä mittaukset käynnistyivät Kolun kanavalla Keski-
Suomessa, sitten Kyrösjärvellä ja Kymijoella Anjalassa 
vuonna 1931.

Vuoteen 1960 saakka mittauspaikkoja oli kuitenkin vain 
muutama ja esimerkiksi Kolun kanavalla havainnot olivat 
päättyneet vuonna 1953. Ainoa Lapin havaintoasema oli 
Inarin Nellimissä, Kilpisjärveltä oli mittauksia muutamalta 
1950-luvun kesältä. Valtakunnallisen havaintoverkon alku-
vuodeksi voidaankin nimetä 1961, jolloin uusia asemia 
perustettiin yli kaksikymmentä. Laajimmillaan verkko 
käsitti 1980-luvun alussa runsaat 50 asemaa. Yli puolet 
lopetettiin 1990-luvulla, mutta kymmenen uutta käynnis-
tettiin vuonna 2000 (Korhonen 2002). Nykyisin verkkoon 
kuuluu noin 30 asemaa.

Mittaukset on perinteisesti tehty aamulla kello 8. 
Mittaussyvyys on parikymmentä senttiä, kirjaustark-
kuus 0,1 astetta. Todellinen tarkkuus lienee parantunut 
vuosien saatossa. Digimittarit korvasivat elohopeaka-
luston 1980-luvulla, ensimmäinen automaattiasema asen-
nettiin Saimaalle Lauritsalaan vuonna 2000. Se aiheutti 
myös ensimmäisen kuukausien pituisen aukon liki sata-
vuotiseen havaintosarjaan. Nykyään kaikilla asemilla on 
suoraan tietojärjestelmään raportoiva PVD-T-laite. Ne 
toimivat pääosin moitteettomasti.

Aineisto ja menetelmä

Tähän tutkimukseen sisältyy yhteensä 20 pintalämpö-
tilan mittausasemaa, tarkastelujakso on 1961–2015. 
Kahdeksaltatoista asemalta on vähintään 40 vuotta 
havaintoja tältä jaksolta. Laajan alueellisen aukon paikkaa-
miseksi on lisäksi otettu mukaan kaksi lyhyempää havain-
tosarjaa: Pyhäjärvi Lounais-Suomen ja Satakunnan rajalta 
sekä Unari Keski-Lapista. Edellisen havaintoja on täyden-
netty sarjan alkupäästä Kyrösjärven avulla, jälkimmäisestä 
on omia havaintoja vuosilta 1961–1973 sekä 2000–2015.

Yksitoista asemaa sijaitsee yli sadan neliökilometrin suur-
järvissä, kaikki muutkin ovat isohkoissa järvissä. Voidaan 
todeta, että harva asema edustaa edes lähimain koko koti-
järvensä lämpöoloja. Esimerkiksi Päijänteellä mittaus-
paikka on suojaisessa lahdessa; koko jaksolla heinäkuun 
keskiarvo on 20,5 astetta. Saman järven suurimmalla 
selällä, Tehillä, vastaava lukema on vain 16 astetta.

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeää ei kuitenkaan ole 
alueellinen edustavuus, vaan havaintosarjan homogeeni-
suus. Keskeistä on, että mittauspaikka on sama vuodesta 
toiseen ja että sen lähiympäristössä ei tapahdu muutoksia. 
Useimmilla havaintopaikoilla nämä vaatimuksen täyt-
tyvät kohtuullisesti, mutta kaksi asemaa on jouduttu siir-
tämään. Ne ovat Saimaa ja Tuusulanjärvi. Ainakin edel-
lisellä tämä lienee kohottanut lämpötiloja jonkin verran.

Tarkasteltavina muuttujina olivat kuukausikeskiarvot 
toukokuusta lokakuuhun. Lisäksi analysoitiin maksimi-

Suomen järvien pintavesien touko-lokakuun kuukausiarvoja tutkittiin 20 havaintopaikalta jaksolla 
1961–2015. Etelä- ja Keski-Suomessa vedet olivat lämmenneet useilla paikoilla muina kuukausina pait-
si kesäkuussa. Pohjois-Suomessa lämpeneminen oli selvintä elo-lokakuussa.

Järvien lämpötilat

ESKO KUUSISTO
johtava hydrologi, Suomen 
ympäristökeskus
e-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

Lappajärvi lokakuisena myrskypäivänä. Pintalämpötilan mit-
tauspaikka sijaitsee järven pohjoispäässä. Kuva: Esko Kuusisto.
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lämpötilojen aikasarjat. Kaikkiin sarjoihin sovitettiin 
lineaarinen regressiomalli (Kuva 1). Jos se oli merkitsevä 
vähintään 95 prosentin tasolla, regressiosuoran kulma-
kertoimesta määritettiin ao. suureen muutos. Sarjojen 
pituuksien vaihtelun ja puuttuvien havaintojen takia 
kaikki muutokset skaalattiin 50 vuoden pituista aikajän-
nettä kohti.

Tulokset

Tutkimuksen keskeiset tulokset on esitetty taulukossa 1 
ja kuvassa 2. Etelä- ja Keski-Suomessa pintavesi on 
lämmennyt kaikkina muina kuukausina paitsi kesäkuussa. 
Lämpeneminen on ollut selvintä syyskuussa, jolloin 
kaikille havaintopaikoille lasketut mallit ovat merkitseviä 
vähintään 99 tai 99,9 prosentin tasolla. Lähes yhtä vankkaa 
lämpeneminen on Etelä- ja Keski-Suomessa ollut touko-
kuussa ja elokuussa eikä lokakuukaan jää kauaksi taakse. 
Heinäkuussa rintama sitä vastoin rakoilee jonkin verran, 
mutta suurin poikkeus on kesäkuu; ei yhtään merkitsevää 
mallia Etelä- ja Keski-Suomessa edes 95 prosentin tasolla.

Pohjois-Suomessa tilanne on melko erilainen. 
Toukokuussa neljä Lapin havaintopaikkaa on vielä 

umpijäässä lähes joka vuosi, joten analyysiä ei ole voitu 
tehdä. Kesäkuussa Inari, Unari ja Kevojärvi osoittavat 
lämpenemisen merkkejä ainoina asemina koko maassa. 
Heinäkuussa Pohjois-Suomen asemista on lämmennyt 
vain Tornionjoki, elo- ja lokakuussa useimmat asemat 
ja syyskuussa kaikki. Iissä sijaitsevalla Oijärvellä regres-
siomallin merkitsevyys tosin jää niukasti 95 prosentin 
tason alapuolelle.

Lämpenemisen suuruus on yleisimmin 2–3 °C/50 a eli 
noin puoli astetta vuosikymmentä kohti (Kuva 1). Yli 
neljän asteen nousuja esiintyy touko-, elo- ja syyskuussa. 

Kuva 1. Esimerkki pintalämpötilan kuukausiarvoihin 
sovitetusta regressiomallista. Kallavesi, elokuu edustaa 
99,9 prosentin tasolla merkitsevää mallia, Inari, kesäkuu 
on nipin napin merkitsevä 95 prosentin tasolla.

y = 0,029x ‐ 46,8
R² = 0,0666
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Inari, kesäkuu

y = 0,042x ‐ 65,1
R² = 0,211
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Kallavesi, elokuu

Merkitsevyys-
taso (%)

Merkitsevien mallien lukumäärä

touko kesä heinä elo syys loka

99,9 8 0 1 8 13 3

99 5 0 4 9 6 9

95 1 3 5 1 0 4

yhteensä 14 3 10 18 19 16

kaikki 16 20 20 20 20 20

Taulukko 1. Merkitsevien mallien lukumäärä eri kuukausina.

Kuva 2. Vähintään 95 prosentin tasolla merkitsevät järvi-
en pintalämpötilan trendit (astetta/50 vuotta) eri havainto-
paikoilla eri kuukausina. Kaikki trendit ovat nousevia, vedet 
ovat siis lämmenneet.
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Yhdelläkään asemalla ei olla lähellä merkitsevää viilene-
mistä minään kuukautena.

Maksimilämmöt
Kesäkauden korkeimpien lukemien aikasarjoissa on myös 
nousevat trendit lähes kaikilla Etelä- ja Keski-Suomen 
havaintopaikoilla (Taulukko 2). Pohjoisessa trendi löytyy 
vain Nuasjärveltä ja Unarilta. Iin Oijärvellä on puoles-
taan 90 prosentin tasolla merkitsevä (eli suuntaa-antava) 
maksimilämpötilojen lasku, 1,1 astetta 50 vuodessa.

Keskimääräinen maksimilämpötila on etelästä Oijärvelle 
saakka 21–23 asteen välillä, matala ja samea Tuusulanjärvi 
tosin potkaisee hieman aisan yli. Vasta Lapissa vedet 
viilenevät selvästi, Kilpisjärvellä keskimaksimi jää jopa 
alle 14 asteeseen.

Koko jakson lämpimimmät vedet ovat kolmasosalla 
asemista vuodelta 1972, toisella kolmanneksella vuodelta 
1988 ja muilla tämän vuosituhannen puolelta.

Saimaan pitkän havaintosarjan alkupuoliskon korkein 
lukema, 23,8 astetta vuodelta 1945, yltää koko sarjassa 
vasta kuudennelle sijalle. Entäpä 1930-luvun lämpimät 
kesät? Saimaan sarjassa ne eivät erotu, mutta Anjalan 
sarjassa vuosien 1937, 1934 ja 1938 touko-syyskuun 
keskiarvot ovat koko sarjan kolme korkeinta. Anjalan 
mittaukset päättyivät vuonna 1995. 

Kirjallisuus

Korhonen, J. 2002. Suomen vesistöjen lämpötilaolot 1900-luvulla. Suomen 
ympäristö 566, 116 s.

Nordqvist, O. 1886. Om insjöarnas temperatur. Aftryck ur Finska Vetensk.-
Soc. Forhandl. B. XXIX, Helsingfors, 11 s.

Taulukko 2. Korkeimpien lämpötilojen statistiikkaa. Asemien järjestys on vesistöjaottelun mukainen. Tunnusluvut 
koskevat kautta 1961–2015, mutta puuttuvia vuosia on jonkin verran.

Paikka Maksimilämpötilan muutos Keskimaksimi Koko jakson maksimi
°C/50 a merk. (%) °C °C vuosi

Pielinen, Nurmes 1,8 90 21,9 26,8 1988
Pyhäselkä, Joensuu  1,8 99 21,7 24,8 2010
Kallavesi, Kuopio   1,7 95 21,5 25,4 1972
Saimaa, Lauritsala  1,8 99 21,9 25,0 2014
Pielavesi, Säviä  1,8 95 21,3 26,2 2014
Jääsjärvi, Hartola  2,4 95 22,3 26,5 2003
Päijänne, Sysmä - 23,0 26,7 1988
Tuusulanjärvi  4,5 95 23,2 28,4 2001
Säkylän Pyhäjärvi 2,4 99 21,8 25,5 1988, 2003
Kitusjärvi, Virrat   2,5 95 22,3 25,4 1988
Lappajärvi   1,6 95 22,2 26,1 1988
Nuasjärvi, Vuokatti 3,4 95 21,2 24,4 1988
Oulujärvi, Manamansalo - 21,6 25,0 1972
Oijärvi, Ii  -1,1 90 21,8 25,5 1972
Unari, Sodankylä 2,1 95 19,0 23,3 2014
Kilpisjärvi - 13,6 17,2 2004
Tornionjoki, Kukkolankoski  - 20,7 25,8 1988
Kevojärvi - 16,9 22,6 1972
Inari, Nellim - 19,1 24,3 1972
Oulankajoki  - 19,1 23,5 1972
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Olen aiemmin kirjoittanut 
Lontoossa sijainneesta 
Crossnessin jäteveden 
pumppaamosta (Vesita-

lous 5/2001) ja London Museum of 
Water and Steamista (puhtaan veden 
pumppaamo, aiemmalta nimel-
tään Kew Bridge Steam Museum, 
Vesitalous 4/2002).2 Esittelen tässä 
muutaman muun yleisölle avoimen 
pumppaamon, joissa olen vuosien 
varrella käynyt. Muutama kohde, 
kuten Ryhope Engines Museum ja 
Tees Cottage Pumping Station3 ovat 
yhä käymättömien kohteiden listalla.

Crossnessissa olivat Britannian 
isoimmat höyrykoneet. Hyvänä 
kakkosena tulevat Burton upon 

Trentissä sijaitsevan Claymillsin 
pumppaamon4 höyrykoneet, joita on 
neljä kuten Crossnessissakin. Miksi 
suhteellisen pienellä paikkakunnalla 
tarvittiin näin iso laitos jäteveden 
pumppaamiseen?

Syy löytyy panimoteollisuudesta, 
jolle alueen vesi sopii. Rautatien 
tulon myötä (1839) teollisuus laajeni 
entisestään. Panimot ottivat vetensä 
omista kaivoistaan, ja jätevedet 
laskettiin ojiin. Oppaanani Claymills 
Victorian Pumping Stationissa 
toiminut Roy Barratt restauroin-
nista vastaavasta Claymills Pumping 
Engines Trustista kertoi, että yhtä 
olutpinttiä kohti syntyi yhdeksän 
pinttiä jätettä.

Väkiluvun kasvaessa Britannian kaupungeissa 1800-luvun alkupuolella terveyttä alkoivat vaania näky-
mättömät vaarat ihmisten ottaessa käyttövetensä usein jätevesien saastuttamista paikoista. Kolera ja 
lavantauti olivat alati uhkana. Mutta viktoriaanisella ajalla myös insinööritaidot kukoistivat ja tieteellisiä 
keksintöjä tehtiin. Edwin Chadwickin tutkimus työväestön elinoloista julkaistiin 1842. Chadwick näki 
ratkaisuna korkeiden kuolleisuuslukujen laskemiseksi mm. viemäriverkostojen kehittämisen. Niiden 
käyttöönoton jälkeen kuolleisuus alkoikin kaupungeissa laskea. 1

Vierailukohteina englantilaiset 
pumppaamot

KATRIINA ETHOLÉN
e-mail: ketholen@saunalahti.fi
Kuvat: Katriina Etholén.

Kuva 1. Vapaaehtoistyö on ensisijaisen tärkeää tällaisten kohteiden niin kun-
nostamisessa kuin ylläpitämisessä. Mike Smith teki työuransa Rolls Roycella ja 
nyt eläkepäivinään on vapaaehtoistyöntekijänä Claymillsin pumppaamolla.
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Mm. humalaa sisältävä kuuma jäteseos mätäni nopeasti 
hajun ollessa sen mukaista. Tilanne oli erittäin paha kesällä 
1858, jolloin sama ongelma Lontoossa joudutti siellä 
viemäröinnin täydellistä uudistamista. Burtonin ensim-
mäinen yritys ratkaista hajuhaittoja Claymillsiin raken-
nettujen saostusaltaiden avulla ei ollut tarpeeksi tehokas. 
Apuun pyydettiin insinööri James Mansergh, joka ehdotti 
jätevesien käsittelemistä ajoittaisella tihkusuodatuksella.

Claymillsiin alettiin rakentaa pumppaamoa, jolla jätevesi 
pumpattiin neljän kilometrin päässä ja yli 20 metriä ylem-
pänä sijaitsevalle valutuskentälle. Pumppaamo valmistui 
1886. Sen höyrykoneet olivat käytössä vuoteen 1971 
saakka, jolloin sähköpumput syrjäyttivät ne. Alue kuuluu 
Severn Trent Waterille, ja vanhan pumppaamon naapu-
rissa sijaitsee moderni laitos. Alueen kaikkien panimoiden 
jätevedet tulevat yhä tänne.

Toiminta saada vanhat rakennukset suojelluiksi alkoi. 
Vuonna 1993 alkoivat kunnostustyöt ja 2000 ensim-
mäinen höyrykone oli jälleen käyttökunnossa ja toinen 
paria vuotta myöhemmin. Kolmatta kunnostetaan 
parhaillaan.

Roy Barratt painottaa vapaaehtoistyöntekijöiden panosta. 
Mukana on paljon eläkkeelle jääneitä ihmisiä, jotka halu-
avat yhä käyttää taitojaan yhteisen hyvän vuoksi. Mutta 
mukana on myös nuoria, joille järjestetään myös kurs-
seja. Vapaaehtoiset ovat säätiön jäseniä ja vakuutettuja, 
kertoo Barratt.

Claymills on hyvin säilynyt kokonaisuus, jossa työpajan 
1800-luvun puolivälistä peräisin olevat koneetkin ovat 
yhä jatkuvassa käytössä. Täältä löytyy myös Britannian 
vanhin toimiva sähkögeneraattori sekä monia alueella 
käytössä olleita höyrykoneita. Vierailijoita on vuodessa 
nelisen tuhatta.

Leicester ja Nottingham
Claymillsillä ja Leicesterissä sijaitsevan jäteveden pump-
paamon, Abbey Pumping Stationilla5, on paljon yhteistä. 
Molemmissa on mm. neljän paikallisen Gimson & Co:n 
valmistaman höyrykoneen kokonaisuus. Leicesterissa 
toiminta lähti käyntiin 1891. Höyrykoneet olivat käytössä 
vuoteen 1964 saakka, jolloin sähköpumput korvasivat ne. 
Laitos suljettiin pian tämän jälkeen uuden pumppaamon 
valmistuttua toisaalle.

Vanhassa pumppaamossa sijaitsee nykyään Museum of 
Science and Technology, jonka näyttelytilat ovat vallan-
neet entisen kattilahuoneen ja hiilivaraston. Museossa 
on osasto, joka esittelee mielenkiintoisesti alueen vesi-

huoltoa ja kaikkea veteen liittyvää. Höyrykoneet ovat 
toimintakunnossa ja laitoksen kapearaiteinen rata turis-
tikäytössä. Vierailu kannattaa ajoittaa tapahtumapäivään. 
Ainakin oman vierailuni aikana yleisöllä oli mahdollista 
ihailla suuria ja mahtavia vipuhöyrykoneita ainoastaan 
lattian tasolta. Museon naapurissa sijaitsee National Space 
Centre.

Kuva 2. Papplewickin pumppaamon W & J Galloway & 
Sonsin valmistamien kattiloiden oletetaan olevan maa-
ilman vanhimmat yhä höyryä tuottavat tämäntyyppiset 
kattilat.

Kuva 3. Croftonin pumppaamo kuvattuna Wilton Waterilta 
päin. Kennet and Avon Canalilta lähtee kulvertti, jota myö-
ten kanavasta johdetaan vettä pumppaamon alla olevaan 
kaivoon, josta vesi pumpataan edelleen syöttökanavaan.
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Vierailu Nottinghamille puhdasta vettä pumpanneelle 
Papplewick Pumping Stationille6 oli ollut mielessä monien 
vuosien ajan. Sitä on sanottu maan kauneimmaksi pump-
paamoksi. Kun rakennus valmistui vuonna 1884, kustan-
nukset alittivat sille varatun budjetin, ja rahat käytettiin 
konehuoneen koristeluun.

Kattilahuoneessa on kuusi W & J Galloway & Sonsin 
valmistamaa kattilaa. Näistä kaksi on valmistettu 1881, ja 
loput asennettiin pari vuotta myöhemmin pumppaamon 
valmistuessa. Näiden oletetaan olevan vanhimmat tämän-
tyyppiset kattilat, jotka yhä pystyvät höyryn tuottamiseen. 
Höyrykoneet valmisti James Watt & Co. 1884. Ne lopet-
tivat työnsä 1969. Alue kuuluu Severn Trent Waterille, ja 
veden pumppaaminen jatkuu yhä.

Vuonna 1974 perustettu Papplewick Pumping Station 
Trust on vastannut pumppaamon säilymisestä. Papplewick 
Associationin vapaaehtoiset puolestaan huolehtivat siitä, 
että koneet käyvät. ”Höyrypäivinä” yleisöllä on mahdolli-

suus tutustua myös maanalaiseen, holvattuun vesisäiliöön, 
joka sijaitsee jonkin matkan päässä itse pumppaamosta.

Kuten Abbey Pumping Stationissa myös täällä suoritetaan 
vihkimisiä ja järjestetään myös erilaisia teematapahtumia, 
kuten tulevana heinäkuuna paikan henkeen sopiva steam-
punk-tapahtuma. Mikäli nälkä yllättää, lyhyen matkan 
päässä sijaitsee entinen Bestwoodin pumppaamo, jossa on 
nykyään mm. ravintola.

Yrjöjen aikainen kanavapumppaamo
Croftonin kanavapumppaamo7 lähellä Great Bedwynia 
palvelee Bristolin ja Readingin välistä Kennet and 
Avon Canalia. Kanava on Croftonin ja Burbagen 
välillä korkeimmillaan140 m merenpinnan yläpuolella, 
12 m paikallisia vesilähteitä korkeammalla. Jotta kana-
vaan saatiin vettä, pumppaamo rakennettiin 1807–09, 
ja pumppaaminen alkoi yhden höyrykoneen turvin. 
Kanavaliikenteen kasvaessa sen vedentarvetta tyydyt-
tämään muodostettiin vuonna 1836 tekojärvi Wilton 
Water. Vesi johdetaan sieltä pumppaamoon, edel-
leen syöttökanavaan ja lopulta kanavan korkeimmalle 
kohdalle.

Kanava oli tuottava aina Lontoon ja Bristolin välisen Great 
Western Railwayn tuloon asti 1841. Tuolloin pump-
paamoa alettiin modernisoida pumppauskulujen laske-
miseksi. Ensimmäinen höyrykone korvattiin uudella ja 
käytännössä koko pumppaamo rakennettiin uudelleen. 
Yrjöjen aikainen rakennus on monien uudelleen rakenta-
misten seurauksena saanut monia viktoriaanisia piirteitä. 
1900-luvun alussa tehtiin viimeisiä parannuksia konei-
siin, jotka toimivat aina 1950-luvulle saakka. Lopullisesti 
pumppaamo suljettiin vuosikymmenen lopulla. Sen 
höyrykoneita kohtaan tunnettiin suurta mielenkiintoa, 
ja 1968 The Kennet and Avon Canal Trust osti pump-
paamon entisöidäkseen sen. 1970-luvun alussa höyryko-
neet olivat jälleen toimintakunnossa, ja paikka avattiin 
yleisölle.

Säätiön puheenjohtajan Peter Turveyn mukaan paikka 
on yksi tärkeimmistä teollisen perinteen monumenteista 
Britanniassa. Pumppaamon toiseksi koneeksi vuonna 
1812 hankittu Bolton & Wattin kone on maailman 
vanhin alkuperäisellä paikalla oleva höyrykone, joka tekee 
alkuperäistä työtään.

Höyrykoneiden ollessa ”höyrypäivinä” käynnissä kanavan 
toisella puolella olevat sähköpumput kytketään pois 
päältä. Pari kertaa sähköpumput ovat pettäneet, ja luotet-
tavat höyrykoneet ovat huolehtineet siitä, että kanavan 
vedenpinta ei ole päässyt laskemaan.

Kuva 4. Markfield Beam Engine and Museumissa sijaitse-
van Wood Brothersin valmistaman höyrykoneen regulaat-
tori eli keskipakosäädin.
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Turvey kertoo, että kanavapumppaamoja alkuperäisillä 
koneilla varustettuina on enää kaksi jäljellä. Toinen on 
Leawood Pumping Station Derbyshiressä.

Hereford ja Lontoo
Vieraillessani viime kesänä Waterworks Museum 
Herefordissa8 siellä vietettiin The Noel Meeke Heritage 
Water Parkin avajaisia. Puisto on suunnattu lapsille, mutta 
mikään ei estä aikuisiakaan kokeilemasta veden pumppaa-
mista tai suodattamista.

Herefordiin 1854 valmistuneen pumppaamon laaja kone-
kokoelma on läpileikkaus veden pumppaamiseen käyte-
tystä laitteistosta 1800-luvun puolivälistä nykypäivään. 
Suuri osa on ollut käytössä muualla, mutta vuodelta 
1895 peräisin oleva Worth Mackenzien kolmipaisun-
tahöyrykone on alkuperäisellä paikallaan ja ilmeisesti 
vanhin tyyppinsä edustaja Britanniassa. Höyryä käytet-
tiin viimeisen kerran veden pumppaamiseen Herefordissa 
1950-luvulla, kun tulva teki sähköpumput käyttökelvot-
tomiksi. Herefordissa sähkökäyttöiset pumput oli otettu 
käyttöön huomattavasti aikaisemmin kuin monilla muilla 
paikkakunnilla, sillä ensimmäiset sähköpumput asennet-
tiin jo vuonna 1911. Modernit pumput, valvontatilat ym. 
sijaitsevat museon välittömässä läheisyydessä.

Lopuksi vielä pari kohdetta Lontoossa. Markfield Beam 
Engine and Museum9 sijaitsee entisen Tottenhamin jäte-
veden käsittelylaitoksen ja pumppaamon alueella. Laitos 
oli toiminnassa vuoteen 1964 asti. Nähtävillä oleva höyry-
kone otettiin käyttöön 1888, mutta vuodesta 1905 sitä 
pidettiin vain valmiustilassa sadevesien pumppaamista 
varten.

Kempton Steam Museum10 on kokemisen arvoinen 
paikka. Vuonna 1897 New River Company aloitti täällä 
veden pumppaamisen. Veden tarve kasvoi, ja uusi rakennus 
uusine höyrykoneineen valmistui 1928. Worthington-
Simpsonin valmistamat kaksi valtavaa kolmipaisuntahöy-
rykonetta saivat numerot 6 ja 7, koska paikan viisi muuta 
konetta olivat yhä käytössä. Suunnitellun kolmannen 
höyrykoneen sijaan paikalle asennettiin höyryturbiinit 
1933.

Vuonna 1980 uljas rakennus koneineen suljettiin sähkö-
pumppujen jatkaessa veden pumppaamista. Paikka sai 
kansallisen monumentin arvon heti sulkemisen jälkeen. 
15 vuotta myöhemmin perustettiin Kempton Great 
Engines Trust ja se avattiin yleisölle 2004. Kone numero 
6 on täysin kunnostettu, ja se on suurin toimiva tällainen 
höyrykone koko maailmassa. Numero 7:ään tehdään 
opastettuja käyntejä.

Osa kohteista on auki vain muutamina päivinä kuukau-
dessa, joten aukioloajat ja ns. ”höyrypäivät” on syytä 
tarkistaa ennen vierailua. 

Lähteet

1  Ks. s. 15 teoksessa Juuti, Petri et al., Metropoli ja meri. 100 vuotta jäte-
vedenpuhdistusta Helsingissä. HSY:n julkaisuja 6/2010.

2  http://www.crossness.org.uk/ ja http://www.waterandsteam.org.uk/

3  http://www.ryhopeengines.org.uk/ ja http://www.teescottage.com/

4  http://www.claymills.org.uk/

5  http://www.abbeypumpingstation.org/

6  http://www.papplewickpumpingstation.org.uk/

7  http://www.croftonbeamengines.org/

8  http://www.waterworksmuseum.org.uk/

9  http://www.mbeam.org/

10  http://www.kemptonsteam.org/

Aqua Nova, 
1/4 pysty
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Envera, 1/1

Nopeille koekäyttö veloituksetta!
Tarjoamme 100 ensimmäiselle yhteyttä ottaneelle  
valitsemaasi kohteeseen kuukauden koekäytön ilmaiseksi  
ilman jatkotilausvelvoitetta.

Tilaa koekäyttö ja totea hyödyt: 
asiakaspalvelu@fiksuvesi.fi 
020 741 4020

Lue lisää www.fiksuvesi.fi

Vedenkulutuksen 
etäseurannalla 
mielenrauhaa.
Kiinteistöjen vedenkulutusta seurataan tyypillisesti 
kuukausittain. Manuaalinen päävesimittarin luenta vie  
aikaa ja isotkin vuodot havaitaan vasta pitkällä viivellä.

Fiksuvesi-etäseurantapalvelu mahdollistaa automaattisen  
ja reaaliaikaisen vedenkulutuksen etäseurannan. Etäseuranta 
tuo säästöjä taloyhtiöille ja helpotusta isännöinnin arkeen.

Etäseurannan hyödyt:

Taloyhtiö säästää vesilaskussa, kun 
vesivuodot saadaan nopeasti kiinni.

Kiinteistöhuollon aikaa säästyy,  
kun mittareita ei tarvitse käydä 
lukemassa paikan päällä.

Vuodoista johtuvien kiinteistö-
vahinkojen määrä vähenee.
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Tammikuinen iltapäivä sai 
piristystä, kun saimme 
kuulla, että meidät on 
valittu Aalto Lab Meksiko 

-nimiseen projektiin. Seurasi intensii-
vinen jakso projektiin tutustumista, 
Meksikon suurlähettilään tapaaminen, 
asiantuntijavierailuja ja syventymistä. 
Syyslukukaudella olimme käyneet Insi-
nööritieteiden korkeakoulun Sustai-
nable Global Technologies –ohjelman 
kehitysyhteistyötä, kehityksen tilaa ja 
kestävyyttä käsitteleviä kursseja, jotka 
toimivat johdatuksena studiokurssil-
lemme. Seuraavaksi pääsisimme suun-
nittelemaan ja toteuttamaan omaa 
opiskelijaprojektiamme.

Kuusihenkinen ryhmämme koostui 
neljästä vesi-insinööristä, ekonomista 
ja ekologista. Työskentely monialai-

sessa ja kansainvälisessä ryhmässä oli 
hyvin antoisaa, eikä uusia näkökulmia 
ja ideoita suunnittelutapaamisistamme 
puuttunut.

Pääsimme pohtimaan yhdessä kehitys-
yhteistyön ja suunnittelun asiantunti-
joiden kanssa tavoitteitamme ja toimin-
tatapaamme. Kuultuamme edellisenä 
vuonna kohdekylässämme vierailleiden 
opiskelijoiden kokemuksia ja luettu-
amme raportteja edellisistä projek-
teista päätimme keskittyä kylän vesion-
gelmiin. Kuulimme, että kylän pohja-
vesi on juomakelvotonta ja kevään 
kuivalla kaudella vettä joudutaan sään-
nöstelemään ja ostamaan pulloissa. 
Tavoitteenamme oli kerätä lisää tietoa 
vedenlaadusta ja lisätä kylän tietoi-
suutta vedestä, sanitaatiosta ja hygie-
niasta kouluttamalla kylän 1–6-luok-

Kuusihenkinen kansainvälinen ryhmä Aalto-yliopiston opiskelijoita lähti maaliskuussa 2016 Meksikoon 
toteuttamaan projektia tavoitteenaan selvittää ja etsiä ratkaisuja pienen, 400-henkisen kylän veden 
laatuun ja saatavuuteen liittyviin ongelmiin.

Aalto-yliopiston opiskelijat Meksikossa

ROY SNELLMAN
e-mail: roy.snellman@aalto.fi

Kirjoittaja opiskelee 
Aalto-yliopistossa vesi- 
ja ympäristötekniikan 
maisteriohjelmassa
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kalaisia koululaisia. Kahden kuukauden suunnittelun ja 
valmistautumisen jälkeen olimme valmiita lähtemään 
paljon odottamallemme matkalle Meksikoon.

Perillä meitä odottivat meksikolaiset opiskelijakolle-
gamme, jotka myös majoittivat meidät kodeissaan Mexico 
Cityssä. Uudet ystävämme osoittautuivat vieraanvaraisiksi 
ja hyvin lämminsydämisiksi. Ohjelmassamme oli tutustu-
mista meksikolaisten yhteistyöyliopistojemme projekti-
ryhmiin ja heidän suunnitelmiinsa. He keskittyivät kylän 
turismin ja käsityön edistämiseen sekä kuivakäymälöiden 
suunnitteluun.

Ehdimme työn lomassa tutustua myös meksikolaiseen 
ruoka- ja juomakulttuuriin. Lopulta olimme suurella, 
25-henkisellä ryhmällämme valmiita lähtemään kohti 
kohdekyläämme, El 20 de Noviembrea. Pääsimme 
vihdoin tutustuman kylään, josta olimme lukeneet ja 
kuulleet paljon. Mielikuvamme kohtasivat todellisuuden.

Pieni, noin 400-henkinen kylä, jonka läpi kulkee yksi-
näinen ja rosoinen asfalttitie huokui rauhaa. Lankuista 
rakennetut, peltikattoiset talot, vapaana elävät kotieläimet 
ja ventovieraalle matkustajalle tervehtivät iloiset kasvot 

tekivät vaikutuksen. Majoituimme paikallisten asuk-
kaiden kodeissa. Totuttelimme paikalliseen elämänryt-
miin, riippumatossa nukkumiseen ja kahdentoista hengen 
kanssa yhden vessan jakamiseen. Pääsimme kauas kiireisen 
kaupungin sykkeestä ja kohtasimme ihmisiä, joilla ei ollut 
paljoa varallisuutta, mutta sitäkin enemmän henkistä 
pääomaa.

Työskentelimme kylässä pitkiä päiviä aina aamu kahdek-
sasta ilta kymmeneen. Iltaisin ja aamuisin tapasimme reflek-

Aalto Lab Mexico
 – Vuonna 2012 Aalto-yliopistossa perustettu projekti

 – Toimii yhteistyössä kolmen Meksikolaisen yliopiston 
kanssa

 – Osa Aalto-yliopiston monitieteistä Sustainable Global 
Technologies –ohjelmaa, jossa opiskelijat pääsevät 
toteuttamaan projekteja ympäri maailman

 – Keskittyy Etelä-Meksikossa sijaitsevan El 20 de 
Noviembre –nimisen kylän asukkaiden hyvinvoinnin 
parantamiseen

 – Vuoden 2016 projekti keskittyi kylän vesiongelmiin

El 20 de Noviembre
 – Väkiluku noin 400

 – Pääelinkeinoina maatalous ja käsityöt

 – Sijaitsee Etelä-Meksikossa, Yucatanin niemimaalla, 
Campenchen osavaltiossa

 – Perustettu vuonna 1969 Dzibalché:stä muuttaneiden 
Mayojen toimesta.

Puwimex
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toimaan näkemäämme ja kokemaamme. Mentorimme ja 
koordinaattorimme ohjasivat paikoittain kaoottiseltakin 
tuntunutta työskentelyämme osallistavan suunnittelun 
keinoin. Suunnitelmamme muuttuivat lähes päivittäin. 
Muun muassa vesinäytteenottomme kariutuivat teknisiin 
ongelmiin laboratoriolaitteistomme kanssa.

Pidimme kylän pienessä koulussa kahdelle, noin 30-henki-
selle alakoululuokalle aktiviteetteja ja aloimme suunni-
tella ja kirjoittaa manuaalia vesinäytteidenottamisesta 
seuraavan vuoden projektia silmällä pitäen. Manuaalilla 
haluamme varmistaa, että vastaavilta ongelmilta vältytään 
jatkossa ja vesianalyysit saadaan toteutettua. Analyysien 
tuloksia voitaisiin jatkossa käyttää antamaan suosituksia 
kylän asukkaille toimivista veden varastointitavoista. 
Tulokset ovat oleellisia myös jo suunnitteilla olevaa koko 
yhteisön kattavaa vesihuoltosuunnitelmaa laadittaessa.

Sanottuamme hyvästit El 20:lle saavuimme takaisin 
Mexico Cityyn, jossa valmistelimme esitystä Suomen 
suurlähetystön vierailuamme varten. Saimme lämpimän 
vastaanoton yleisöltämme ja tapasimme uusia poten-
tiaalisia yhteistyökumppaneita. Matkamme virallisen 
osuuden päätyttyä pääsimme vielä kahdeksi päiväksi 

viettämään vapaa-aikaa valtavalta tuntuvassa Meksiko 
Cityssä. Tutustuimme Meksikon kulttuuriin vieraile-
malla kauniissa Diego Rivieran ja Frida Kahlon studi-
ossa. Kuuntelimme Jazz ulkoilmakonserttia Coyoacanin 
rauhallisessa ympäristössä ja nautimme olostamme meksi-
kolaisten ruokien ja juomien äärellä.

Matka oli avartava kokemus kaikille projektiryhmämme 
jäsenille. Opimme arvostamaan koulutustamme entistä 
enemmän, sillä näimme, miten voimme käyttää osaamis-
tamme kehityksen edistämiseksi paikoissa, jossa sitä eniten 
tarvitaan. Saimme arvokasta kokemusta kansainvälisessä ja 
monitieteisessä ryhmässä työskentelystä ja opimme näke-
mään maailmaa taas hieman uudenlaisin silmin. Voin 
lämpimästi suositella Aalto-yliopiston Sustainable Global 
Technologies -ohjelmaa.

Aalto Lab Meksikon vesiprojektin seuraava askel on nyt 
keräämämme tiedon välittäminen ensi vuoden projek-
tiryhmälle. Vielä selvitettäviä asioita ovat muun muassa 
kylän vessojen vaikutus pohjavedenlaatuun, varastoin-
titapojen vaikutus vedenlaatuun ja koko kylän kattavan 
veden keräys-, puhdistus- ja jakelujärjestelmän suunnit-
teleminen. 

Saint Gobain, 
1/2 vaaka

HULEVEDET HALLINTAAN
Kaupunkien ja rannikkoseutujen tulva-
suojaukseen ja hulevesien hallintaan on 
kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. 

Valikoimissamme on lukuisia erilaisia 
putkeen asennettavia putkistoläppiä ja 
patoluukkuja kokoluokissa DN 100-1500. 
Kysy lisää!

Saint-Gobain Pipe Systems
Strömberginkuja 2, 00380  HELSINKI, Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 601, E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.sgps.fi
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Mikä pohjavettä sitten uhkaa? Mikäli toimi-
joilla on pohjaveden haavoittuvuudesta 
niukasti tietoa, voi vahingollista olla niin 
asutus, teollisuus kuin maatalouskin. 

Osaamattomalla tai välinpitämättömällä toiminnalla voi 
aiheuttaa vaarallisia seurauksia, kun kyseessä on esimer-
kiksi lämmitysöljysäiliöt, maalämpökaivojen rakenta-
minen tai kemikaalien käyttö sekä varastointi. Oma tontti 
tulee pitää puhtaana, ja olla valppaana pihapiirin ulkopuo-
lellakin. Maataloudessa on pohjavesialueella kiinnitettävä 
erityistä huomiota esimerkiksi torjunta-aineiden käyttöön 
ja lietteen sijoittamiseen. Edellisten lisäksi huolena on, 
että pohjavesialueiden suojelu jää muiden maankäyttö-
muotojen jalkoihin.

Tarkkana siellä pohjavesialueella! –esitteet löytyvät 
vapaast i ladattavina pdf-muodossa suomeksi ja ruotsiksi 
ympäristöhallinnon verkkosivuilta: http://www.ympa-
risto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet. Esitesarja on laadittu 
Vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä pohjavesien 
suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Hanketta 
rahoitti Vesilaitosyhdistyksen lisäksi Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys.

Laaditulla esitesarjalla halutaan tuoda pohjavesi ja sen 
suojelu lähemmäs ihmisten arkea. Sarjassa on viisi eri 
teeman ympärille kohdennettua esitettä: kotitaloudet, 
lämmitysjärjestelmät, maankäyttö, maatalous ja pienteol-
lisuus. Esitteiden alussa kuvataan eri toimintoihin liittyvät 
vaarat. Toisena esitellään hyvät toimintatavat ja ohjeet. 
Kolmanneksi tuodaan esiin huomioitavat velvoitteet, 
kiellot, rajoitukset, suojaukset, tarvittavat luvat, tehtävät 

tarkastukset ja vastuut. Lopuksi kerrotaan tahot, joilta saa 
lisätietoja ja neuvoja.

Erityisesti kunnan toimijoille ja luottamushenkilöille 
tehtiin esite maankäytöstä. Näin haluttiin alleviivata, 
että pohjavesialueet on huomioitava maankäytön suun-
nittelussa ja kaavamääräyksissä. Rakentaminen voi olla 
riski pohjavedelle, myös pilaantunut maa-alue voi pilata 
pohjaveden. Esille on tuotu pohjaveden määrän turvaa-
minen ja hulevesien hallinta, vedenottotarpeiden huomi-
oiminen kaavoissa, teollisuuden sijoittaminen pohjave-
sialueiden ulkopuolelle sekä maa- ja kallioperän kiviai-
nesten otolle soveltuvat alueet. Lisäksi kyseisessä esitteessä 
kerrotaan pohjavesialueiden luokituksen muuttumisesta.

Pohjavesien suojelu on kaikkien etu. Ennakointi on 
keskeistä, sillä likaantunutta pohjavettä on hyvin vaikea 
puhdistaa. 

EEVA HÖRKKÖ
tiedottaja, Vesilaitosyhdistys

Moni ei tule ajatelleeksi, että talousvedestä yli 60 prosenttia on pohjavettä. Mitä raakavesien laadun 
turvaamiseen tulee, pohjavesialueella toimivat ovat avainasemassa.

Voimme kaikki suojella pohjavesiä 
omalla toiminnallamme
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Optimoi veden pumppaus. Varmista veden laatu.

Altivar Process taajuusmuuttajat

schneider-electric.fi

Vesitalous 3_2016_Ilmoitus.indd   1Vesitalous 3_2016_Ilmoitus.indd   1Vesitalous 3_2016_Ilmoitus.indd   1
VT1603.indd   50 26.5.2016   23:38:08



Schneider 
Electric, 1/1

Optimoi veden pumppaus. Varmista veden laatu.

Altivar Process taajuusmuuttajat

Puhdas vesi on elämälle välttämätöntä. Se vaikuttaa meihin jokaiseen 
maaseudulta kaupunkeihin. Altivar Process taajuusmuuttajan avulla 
vedenkäsittely voidaan tehdä tehokkaasti, luotettavasti, turvallisesti sekä 
vastuullisesti.

schneider-electric.fi
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Mahdollisimman häiriöttömästi toimivat 
vesihuoltopalvelut ovat yksi tärkeä edel-
lytys arkemme ja yhteiskuntamme 
toiminnan sujuvuudelle. Tämä tarve on 

otettu huomioon vuonna 2014 muutetussa vesihuol-
tolaissa, joka velvoittaa vesihuoltolaitoksia aiempaa 
selvemmin vastaamaan asiakkaidensa vesihuoltopalve-
luista kaikissa tilanteissa. Saman sisältöinen ennaltava-

Vesihuoltopoolin koordinoimana toteutettu opas tukee vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuolto-
palveluiden mahdollisimman suuren toimintavarmuuden kaikissa tilanteissa. Toisaalta se myös auttaa 
laitoksia täyttämään vesihuoltolain ja muun lainsäädännön vaatimukset varautumisen suhteen.

Vesihuoltolaitoksen opas 
häiriötilanteisiin varautumiseen

RIINA LIIKANEN
vesihuoltopoolin 
valmiuspäällikkö, 
Vesilaitosyhdistys

MODUULI 1 
Jatkuvuudenhal-

linnan johtaminen

MODUULI 2 
Toimintavarmuuden 

kehittäminen

MODUULI 3 
Häiriö- ja 

kriisisuunnittelu

MODUULI 4 
Häiriönhallinta ja 
kriisijohtaminen

Kehittämisen polun 
rakentaminen

Organisointi,         
resursointi, osaaminen

Seuranta ja 
ohjaus

Nykytilan 
arviointi

Perusteet, ohjeistus, 
vastuut 

Johdon tahtotilan 
määrittäminen

Sisällyttäminen
TTS-prosessiin

Riskiarviointi ja 
riskienhallinta

Sopimuskumppanien 
jatkuvuudenhallinta

Keskeiset ja kriittiset 
asiakkaat

Toimintavarmuuden 
periaatteet / prosessi

Avaintoimintojen 
tunnistus,priorisointi

Viranomais- ja 
sidosryhmäyhteistyö

Varautuminen 
poikkeusoloihin

Perehdyttäminen ja 
täytäntöönpano

Koulutus ja  
harjoittelu

Johtamisen 
edellytykset

Suunnitelmat ja 
toimintamallit

Kriisijohtaminen

Operatiivinen toiminta 
häiriötilanteessa

Tiedottaminen ja 
kriisiviestintä

Toipuminen ja 
arviointi

Reagointi ja 
hälyttäminen

Tilannekuva ja 
tilannetietoisuus
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rautumisvelvollisuus tuli vuonna 2014 ympäristönsuoje-
lulaissa myös luvanvaraisille toimijoille. Talousvesiasetus 
puolestaan velvoittaa terveydensuojeluviranomaiset teke-
mään häiriötilannetoiminnan suunnittelussa yhteistyötä 
mm. talousvettä toimittavien laitosten kanssa.

Vesihuoltolaitosten ei kuitenkaan tarvitse laatia eri 
säädösten nojalla erillisiä suunnitelmia, vaan vesihuolto-
laitoksen varautumisen tulisi muodostaa sen toiminnan 
kannalta selkeä kokonaisuus, jossa eri säädösten vaati-
mukset on huomioitu. Mikään vesihuoltolaitos ei toimi 
yksin, vaan on riippuvainen yleensä monen palveluntar-
joajan ja muun yhteistyötahon toiminnasta. Siksi vesi-
huoltolaitoksen varautumisen pitää kattaa omien toimien 
lisäksi myös häiriötilannetoiminnan yhteensovittaminen 
tarvittavien yhteistyötahojen kanssa sekä tärkeiden yhteis-
työtahojen toimintavarmuuden varmistaminen.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksilla pitää olla 
suunnitelma häiriötilanteisiin varautumiseksi vuoden 
2016 loppuun mennessä. Laaditun oppaan liitteenä on 
esitetty vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman 
sisältömalli, joka kattaa varautumisen kokonaisuuden. 
Sisältömallissa on kuvattu varautumissuunnitelmassa käsi-
teltävät asiat, mutta ei varsinaista suunnitelman sisältöä. 
Jokaisen vesihuoltolaitoksen pitää laatia varautumissuun-
nitelma oman toimintansa tarpeista lähtien ja itselleen 
sopivana kokonaisuutena. Varautumisen tärkeimpien 
osakokonaisuuksien tunnistamiseksi ja varautumisen 
kehittämisen priorisoimiseksi sisältömallin osakokonai-
suudet on luokiteltu viitteellisesti kategorioihin kriittinen, 
tärkeä ja suositeltava.

Varsinaisen häiriötilannetoiminnan ja sen suunnittelun 
tueksi oppaan liitteenä on malleja toiminnasta häiriöti-
lanteissa seitsemänä kronologisesti etenevänä toiminta-
korttina esitettynä. Yleisen toimintakortin lisäksi oppaasta 
löytyy toimintakorttimallit esimerkiksi talousveden 
mikrobiologisen saastumisen tilanteeseen ja viemärin 
ylivuotoon.

Vesihuoltopoolin kesällä 2015 toteuttamaan kyselyyn 
vastanneista Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksista 80 
prosentilla oli olemassa varautumissuunnitelma. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, etteikö varautumisen kehittämisessä 
olisi tehtävää näilläkin laitoksilla. Varautuminen pitäisi 
nähdä jatkuvan parantamisen prosessina, jonka tavoit-
teena on käytännön valmius tuottaa vesihuoltopalvelut 
kaikissa tilanteissa.

Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen 
löytyy muokattavine liitteineen osoitteesta www.vvy.fi/
vesihuoltopooli/varautumisopas. Oppaan on kirjoittanut 

Olavi 
Hautamäki, 

1/4 pysty

Putkikarusellikärry

Pura putkikelat helposti ja vaivattomasti.

Ammattilaisten käytössä ja hyväksi todettu. 

Suomessa toimitettu jo 60 vesilaitokselle. 

25–110 mm putkikiepeille.

O.A.Hautamäki Ky
olavi.hautamaki@kotinet.com

Ylivieska 84100

040 5478596

Tmi Jaakko Pekki vesihuoltolaitosten varautumiseen liit-
tyvien toimijoiden edustajista koostuneen ohjausryhmän 
tuella. Oppaan rahoittivat Huoltovarmuuskeskus, maa- ja 
metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympä-
ristöministeriö ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. 
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Vesiyhdistyksen uudet jaostot esittäytyvät

YWP Finland
Young Water Professionals Finland (YWP Finland) on uusi verkosto 
kaikille nuorille vesialan asiantuntijoille ja opiskelijoille eri puolilla 
Suomea. YWP Finland toimii Vesiyhdistyksen jaostona sekä osana 
Kansainvälisen Vesiyhdistyksen (IWA) YWP toimintaa. Verkoston 
tavoitteena on tuoda yhteen vesialan osaajia kaikilta eri sektoreilta 
luonnontieteistä yhteiskunta- ja insinööritieteisiin, sekä tarjota 
mahdollisuuksia nuorten verkostoitumiselle alan konkareiden ja 
työnantajien kanssa. YWP Finland järjestää seminaareja, työpajoja, 
retkiä ja muita tapahtumia, joissa vesialan asiantuntijat pääsevät 
verkostoitumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. 
Ensimmäinen tapahtuma järjestetään kesäkuun alussa Helsingissä 
paneelikeskusteluna, jonka teemana on työllistyminen vesialalla. 
Syksyksi on suunnitteilla seminaari tai työpaja Tampereella. Kaikki 
kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan jaoston toimintaan.  

Lisätietoa löytyy YWP:n Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/YWPFinland/) 
ja LinkedIn-ryhmistä (https://www.linkedin.
com/groups/8494868) tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse 
(annina.takala@tut.fi, pia.valitalo@ymparisto.fi)

Grundfos

Hydrologian jaosto
Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto perustettiin 
keväällä 2016 jatkamaan Suomen Hydrologian 
yhdistyksen toimintaa. Hydrologian jaosto pyrkii 
tarjoamaan yhteyksiä ja toimintaa suomalaisille 
hydrologian tutkijoille ja tekijöille kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla. Jaosto pyrkii edistämään 
hydrologiaa tieteenä ja lisäämään hydrologian 
yleistä tunnettavuutta ja tietämystä hydrologiasta.  

Hydrologian jaoston tavoitteena on 
yhteistyöverkostojen luominen hydrologian osaajien 
kesken järjestämällä seminaareja, tutustumisretkiä 
eri kohteisiin ja muuta hydrologiaan liittyvää 
toimintaa.  Jaosto on avoin kaikille hydrologiasta 
kiinnostuneita.

Hydrologian jaoston jäsenyys edellyttää Suomen 
Vesiyhdistys ry:n jäsenyyttä. Liittyä voi osoitteessa 
www.vesiyhdistys.fi tai lähettämällä sähköpostia 
jaoston puheenjohtajalle hannu.marttila@oulu.fi.
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VIE PUMPPUSI  
PILVEEN
Grundfos Remote Management (GRM-pal-
velu) on internetissä toimiva pumppaamoi-
den valvontajärjestelmä. Se voidaan liittää 
uusien pumppaamoiden lisäksi myös ole-
massa oleviin pumppaamoihin.

Tavallisia käyttökohteita järjestelmälle ovat 
esimerkiksi kunnalliset ja vesiosuuskuntien 
jätevesipumppaamot, paineenkorotusase-
mat ja vedenottamot. GRM-järjestelmä 
mahdollistaa myös kiertovesipumppujen 
valvonnan internetissä. 

Olemme mukana 
Vesihuoltopäivillä 

Aulangolla 8.– 9.6.2016.

Tule tutustumaan GRM:ään 
ja muihin tuotteisiimme 

osastolle
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Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Tuomo Häyrynen 050 585 7996

Slatek (80 x 45)

Huber (80 x 50)

Teoteam (80x40)

Rictor (80 x 30)
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 b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

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

Kaiko (80 x 50)

 b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 
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Pa-Ve (80x100)
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KSB (80 x 80)

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

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

 b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

Ammattilaisten kotimaiset vesihuoltotuotteet:

· CE-merkityt KALVI-palopostit
· Vesipostit
· Pikaliitinkäyrät, jakotukit
· Ilmanpoistimet
· Ilmanpoistokaivot
· Vesimittari- ja MAG-kaivot
· CE-merkityt pumppaamot
· MAG 8000 Monitorointikaivot

puh. 020 719 9700
www.pa-ve.fi

KESTÄVÄN
VESIHUOLLON
KUMPPANI

Pöyry (80 x 70)

Sweco (80 x 40)

Ramboll (80x60)

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133
www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Puhtaan veden Puhtaan veden Puhtaan veden 
ratkaisummeratkaisummeratkaisumme
•	•	•	pohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankinta
•	•	•	 jätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistus
•	•	•	 vesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostot
•	•	•	hulevedethulevedethulevedet
•	•	•	 vesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiat

 b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

Fennowater (80 x 60)
                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

Zwerver 80x50
Weltek (80x40)
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Algol (170 x 60)

Kemira (80x80)

 b VESIKEMIKAALIT

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

 b VEDENALAISET TARKASTUKSET  b PLANKTONMÄÄRIT YKSET

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

Kohteet mm:
- Säiliöt / putket / tunnelit
- Satamat / laiturit / sillat
- Voimalaitokset ja padot

- Putki ja kaapelilinjat
- Kartoitus ja etsinnät
- Kuilut ja kaivot

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

Zwerver
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.fi
info@zwerver.fi
040-7079385

www.nordkalk.fi Member of Rettig Group

KALKKIA KAIKKEEN VEDENKÄSITTELYYN

KÄYTTÖKOHTEET
Juomavedet •  Jätevedet

Prosessivedet •  Kaivosvedet
Lietteet
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Tuulia Innala and Henna Luukkonen: Service level 
determined by the municipality as a factor directing 
developments in water services

Developments in water services are part of the strategic 
planning by the municipality’s management. As the 

owner, the municipality sets targets for the water treat-
ment plant’s operations. The attainment of the targets 
can be promoted by setting the level of service for water 
services which the water treatment plant aims for in its 
activities. The Association of Finnish Local and Regional 
Authorities has drawn up a Water Services Development 
and Management guide for water services development 
planning and for setting the service level.

Elias Hakalehto, Anneli Heitto, Anna-Maria Hokajärvi and 
Tarja Pitkänen: Automated remote microbiological monitoring 
of water to be part of routine monitoring for water systems

Once in a while, warning examples are seen of what 
failures in water microbiological safety can lead to. 

Increasing the efficiency of modern, high-standard moni-
toring systems is necessary specifically to increase the 
potential for rapid response in preparation for threats. 
Sensor-based monitoring is already in use for the moni-
toring of many inorganic impurities. However, microbio-
logical pollution of supply water is often a more important 
threat in respect of acute health impacts. Detecting it as 
quickly as possible by means of remote monitoring will 
markedly increase water supply safety.

Markus Sunela: Real-time total cost optimisation for water 
production and distribution

Through the optimisation of water production and 
distribution in real time, it is possible to attain 

considerable savings in the costs of energy and chemicals. 
Optimisation is used to seek setting values for all stations 
and optimal frequencies for all water distribution system 
pumps as a function of time for as much as 24 hours after 
the time of optimisation. In the case example (Tampere 
Water), optimisation achieved a 20  percent saving in 
production and distribution costs at the same time as the 
service level improved.

Jenni Nieminen, Mari Heinonen and Tommi Fred: RAKI 
Recovered phosphorus project: the possibilities of after-
sedimentation for phosphorus recovery from wastewater

Interest in more advanced recycling of nutrients is showing 
signs of growth in Finland, as elsewhere. Both Europe and 

North America already have a number of applications in use 
for recovering and recycling nutrients. In particular, there is 
pressure for potential in recycling phosphorus because the 

decline in available phosphorus ore is giving a boost to the 
adoption of alternative supplies of raw material.

Jyrki Laitinen and Johanna Kallio: Covering the renovation of 
water supply networks with charges and paying down repair debts

The poor condition of water supply networks has 
already caused problems in cities and the continuing 

rise in the repair debt will not make the problems any more 
tractable in the years ahead. This is not only a problem for 
asset management but also from the health and environ-
mental viewpoint. A solution to this will only be found in 
systematic action, which according to the current operating 
model should involve municipal political decision-makers 
or other owner representatives as well as the operational 
management of the water treatment plants.

Henri Haimi: Data-based modelling for tools for wastewater 
treatment

In the dissertation research, software tools called virtual 
sensors were developed to support the operation of 

communities’ wastewater treatment plants. Historical 
measurement data from treatment plants was used in the 
development work.

Okko Kurttila, Pekka M. Rossi and Anne Tuomela: Water 
leakage in the Oulu wastewater network on the basis of 
annual wastewater flows, precipitation and snow melt water

Water from leaks causes an unnecessary burden to 
wastewater networks and this, for example, lowers 

the purification rate of wastewater treatment plants, 
causing extra expenses to water utilities. The quantities 
of and reasons for leakage water in the Oulu wastewater 
network were examined on the basis of the wastewater 
pumping stations’ antnual flows, which were compared to 
precipitation and snow statistics. The results indicated the 
effectiveness of the hydrological approach in determining 
leaks, and Oulu Water got important information about 
the regional distribution of leaks.

Other articles

Osmo Seppälä: Are water services in a standstill while 
surrounding society is changing? (Editorial)

Esko Kuusisto: Lake temperatures

Katriina Etholén: Visiting British pumping stations

Bruno Tisserand: Right 2 Water
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Right2Water (R2W) kampanjasta tuli vuonna 
2013 ensimmäinen vaadittavan tukijamäärän 
saavuttanut eurooppalainen kansalaisaloite. 
Kansalaisaloite, jonka allekirjoittaa vähintään 

miljoona EU-kansalaista, laukaisee keskustelun Euroopan 
parlamentissa ja Euroopan komissio voi vastata aloittee-
seen lainsäädäntöehdotuksilla.

R2W kampanjassa Euroopan komissiota pyydettiin 
varmistamaan kaikkien EU-kansalaisten oikeus veteen 
ja sanitaatioon, jättämään vesihuoltopalvelut sisämark-
kinasäännösten ja markkinoiden vapauttamisen ulko-
puolelle ja lisäämään ponnisteluja, jotta veden ja sani-
taation saatavuus saavutettaisiin kaikkialla maailmassa. 
Allekirjoittajien määrä, 1,8 miljoonaa kansalaista, lähetti 
selvän viestin: toimintavarma puhtaan veden saanti 
kohtuulliseen hintaan koskee meitä kaikkia.

R2W kansalaisaloite ei kuitenkaan ottanut huomioon 
kaikkia tehokkaan vesipolitiikan välttämättömiä teki-
jöitä. Vesihuoltopalvelut ovat taloudellista toimintaa, jota 
tuottavat joko julkiset tai yksityiset toimijat. Koska vesi-
huoltopalvelut ovat yleishyödyllisiä, monopolina tuotet-
tuja ja välttämättömiä kansanterveydelle ja hyvinvoinnille, 
niiden on oltava tiukan sääntelyn alaisia.

Jotta tulevatkin sukupolvet voivat nauttia vesihuoltopal-
veluista kohtuulliseen hintaan, EurEau korostaa tarvetta 
asianmukaisiin vesimaksuihin. Vesihuoltopalveluista perit-
tävien maksujen pitäisi kattaa palvelun tuottamisen käyt-

tökustannukset, mutta myös mahdollistaa investoinnit 
tarvittavaan infrastruktuuriin. Liian alhainen palvelun 
hinta johtaa paitsi vesivarojen ehtymiseen, myös infra-
struktuurin ylläpidon kannalta liian vähäisiin investoin-
teihin, mikä jättää raskaan taakan tuleville sukupolville.

R2W aloitteeseen liittyvässä keskustelussa EurEaun 
tavoite oli tuoda esiin vesihuollon tärkeää roolia yhteis-
kunnassamme ja keskeisiä jo käytössä olevia toimia vesi-
huoltopalveluiden vertaisarvioinnin läpinäkyvyyden sekä 
palveluiden hinnan kohtuullisuuden osalta. Välitimme 
Euroopan parlamentin jäsenille tietoa vesihuoltopal-
veluista, niiden organisoinnista ja merkityksestä, sillä 
vesihuollon järjestäminen vaihtelee huomattavasti eri 
jäsenmaissa.

Syyskuussa 2015 Euroopan parlamentti hyväksyi 
mietinnön, joka kehottaa tekemään enemmän toimia 
EU-tasolla R2W kansalaisaloitteen toteutumiseksi. 
Euroopan parlamentti kehotti jäsenvaltioita varmista-
maan, että veden ja sanitaation saatavuus voidaan taata 
myös niille, joilla ei ole ilman taloudellista tukea varaa 
näihin elintärkeisiin palveluihin. Lisäksi Parlamentin 
jäsenet vaativat pilaaja maksaa -periaatteen parempaa 
täytäntöönpanoa haavoittuvien vesivarojen suojelemiseksi.

Euroopan komissio puolestaan huomioi R2W kampanjan 
vaatimukset muun muassa meneillään olevassa juomavesi-
direktiivin arvioinnissa ja järjestämällä kaksi sidosryhmien 
keskustelutilaisuutta. 

Right 2 Water – oikeus veteen

EurEau
EurEau on Euroopan vesihuoltosektorin yhteinen järjestö. EurEaun 
jäsenet edustavat 28 Euroopan maan vesihuoltopalveluiden tuottajia, 
niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Suomen Vesilaitosyhdistys ry 
on EurEaun jäsen. EurEaun tehtävänä on vaikuttaa jäsentensä yhdessä 
sopimalla tavalla yhteiseurooppalaisen säännöstöön, joka liittyy vesien 
laatuun, resurssitehokkuuteen ja vesihuoltopalveluiden saatavuuteen.

BRUNO TISSERAND
EurEaun puheenjohtaja
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Uponor Infra 360° Projektipalvelut 

Me tiedämme mitä tarvitset. Projektin onnistumisessa ratkaisevat 
oikea suunnittelu ja mitoitus. Asiantuntijoillamme on erikoisosaamista 
ja pitkä kokemus erilaisista putkijärjestelmistä vaativiinkin kohteisiin. 
Toimimme siellä, missä tavalliset standardoidut järjestelmät eivät 
riitä. Otamme vastuun ensimmäisestä piirroksesta aina avaimet 
käteen -asennukseen ja huoltoon. Me teemme mahdottomasta 
mahdollisen. Tutustu Infra 360° Projektipalveluihin!

www.uponor.fi

We Can Do It
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