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PÄÄKIRJOITUS

Yhdyskuntatekniikka 2017 –
näyttely kokoaa vesihuollon
ammattilaiset Jyväskylään

Y

hdyskuntatekniikka -näyttely on järjestetty
parittomina vuosina jo vuodesta 1983 lähtien.
Näyttelyn järjestäjinä ovat infra-alan keskeiset
järjestöt: Jätelaitosyhdistys, Suomen kuntatekniikan yhdistys, INFRA ry, Suomen Tieyhdistys
sekä päätoteuttajana Vesilaitosyhdistys. Yhdyskuntatekniikka 2017 -näyttely järjestetään Jyväskylän Paviljongissa
10.–11.5.2017 osana 18. Yhdyskuntatekniikan viikkoa.
Yhdyskuntatekniikka 2017 -näyttely on infra-alan
suurin näyttely Suomessa. Jyväskylän Paviljonkiin
odotetaan 10.–11.5.2017 lähes 5 000 näyttelyvierasta.
Näyttelyvieraita houkuttelevat paikalle monipuolisen näytteilleasettajajoukon lisäksi lukuisat Yhdyskuntatekniikan
viikon yhteydessä järjestettävät koulutustilaisuudet ja
seminaarit. Tänä vuonna näitä ovat mm. Vesihuolto 2017
-päivät, Jätelaitospäivät 2017, Tiet ja teollisuus -seminaari sekä Kuntatekniikan päivät. Voidaan kuitenkin
sanoa, että Yhdyskuntatekniikan viikolla vesihuoltoväki valtaa Jyväskylän, sillä Vesihuolto 2017 -päivät,
Vesihuoltonuorten tapaaminen, Vesihuollon kehittämistyöpaja ja VVY:n koulutukset kokoavat vesihuoltolaitosten henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.
Vesihuolto 2017 -päivät ovat selkeästi suurin koulutustilaisuus Yhdyskuntatekniikka 2017 -näyttelyn yhteydessä. Ne kokoavat 500–600 vesihuoltoalan ammattilaista kuuntelemaan esitelmiä ajankohtaisista aiheista sekä
tutkimus- ja kehittämishankkeista. ”Virallisten” esitelmien lisäksi päivien yhteydessä käydään paljon epävirallisia käytäväkeskusteluja kollegoiden kanssa. Nämä
onkin usein mainittu tärkeäksi osaksi vesihuoltopäiviä.
Ammatillista ohjelmaa edustavat myös tekniset ekskur-

siot, jotka tällä kertaa toteutetaan ajan hengen mukaisesti
virtuaalisina. Vesihuoltopäivien osallistujat voivat halutessaan osallistua Vesihuollon kehittämistyöpajaan torstaina
11.5. klo 10–12.30.
Yhdyskuntatekniikka 2017 -näyttelyssä on uutuutena
YT17 uutuustuote -kilpailu. Näytteilleasettajien kilpailuun ilmoittamista tuotteista ja palveluista parhaan valitsee
Jyväskylän kaupungin edustajien raati. Näyttelyn kävijät
ja näytteilleasettajat voivat äänestää suosikkiaan näyttelyn
ensimmäisenä päivänä. Molempina näyttelypäivinä näyttelyväelle on tarjolla maksuttomia tietoiskuja B-hallissa
olevalla lavalla. Vesihuoltotekniikka on tälläkin kertaa
näkyvästi edustettuna muun näyttelytarjonnan joukossa.
Näyttelyn tuoteryhmistä se on todennäköisesti tälläkin
kertaa suurin. Eikä ihme, sillä onhan Suomen vesihuoltolaitosten vuotuiset investoinnit lähes 400 miljoonaa euroa
ja liikevaihto lähes 1,5 miljardia euroa.
Toivotan kaikki Vesitalous-lehden lukijat tervetulleiksi
tutustumaan Yhdyskuntatekniikka 2017 -näyttelyyn
Jyväskylän Paviljonkiin 10.–11.5.2017!

MIKA RONTU

apulaisjohtaja, dipl.ins.
Vesilaitosyhdistys
E-mail: mika.rontu@vvy.fi
Kirjoittaja on Yhdyskuntatekniikka 2017
–näyttelyn näyttelynjohtaja.
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Laki verkkoinfrastruktuurin
yhteisrakentamisesta ja -käytöstä
– miten vesihuoltolaitosten tulee varautua?
Vuoden 2016 heinäkuun alussa voimaan tullut verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamista ja -käyttöä
koskeva laki (22.4.2016/276) toi uusia velvoitteita vesihuoltolaitoksille. Velvoitteet koskevat jätevesi- ja
hulevesiviemäriverkostoja sekä näihin liittyvää fyysistä infrastruktuuria. Lain täytäntöönpano- ja valvontavastuu on Viestintävirastolla.

V

PASI LAPPALAINEN

DI, johtava konsultti
Nosto Consulting Oy
e-mail: pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

erkkoinfrastruktuurin
yhteisrakentamista ja
-käyttöä koskevan lain
taustalla on yhteisrakentamisdirektiivi (2014/61/EU). Direktiivin tarkoituksena on helpottaa
nopeiden laajakaistaverkkojen käyttöönottoa ja kannustaa siihen edistämällä olemassa olevan infrastruktuurin yhteiskäyttöä ja mahdollista-

malla uuden infrastruktuurin yhteisrakentaminen. Tarkoituksena on,
että nopeat laajakaistaverkot voidaan
ottaa käyttöön nykyistä alhaisemmin
kustannuksin. Lisäksi direktiivillä
yhtenäistetään nopeita sähköisiä viestintäverkkoja koskevan infrastruktuurin asentamiskäytäntöjä uusissa
ja peruskorjattavissa kiinteistöissä ja
rakennuksissa.

Kuva: Tietopalvelurajapinta
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VESIHUOLTO
Direktiivi koskee viestintäverkkojen lisäksi kaikkia fyysisiä
infrastruktuureja, joihin viestintäverkon elementtejä
voidaan sijoittaa, esimerkiksi sähkö-, kaasu-, lämmönjakelu- ja liikenneverkkoja sekä vesihuoltoverkostoja.
Kansallisesti direktiivi velvoittaa toteuttamaan keskitetyn
tietopisteen, josta on kattavasti saatavilla tiedot verkkoihin liittyvästä fyysisestä infrastruktuurista ja suunnitelluista verkkojen rakentamishankkeista.

Vesijohtoverkostot on rajattu lain
soveltamisalan ulkopuolelle

Lisäksi on huomioitava, että lakia sovelletaan yhteistoiminnan osalta vain niissä tilanteissa, joissa toisena
osapuolena on viestintäverkko.

Uusi termi – fyysinen infrastruktuuri
Laissa toistuu monissa kohdin termi fyysinen infrastruktuuri. Tällä tarkoitetaan rakennetta, rakennelmaa, rakennusta tai niiden osaa, johon on tarkoitus sijoittaa verkon
osia ilman, että siitä itsestään tulee aktiivinen verkon
osa. Vesihuoltoverkoston tapauksessa fyysistä infrastruktuuria ovat määritelmän mukaisesti esimerkiksi kaivot ja
vesihuoltolaitoksen rakennukset, tai ainakin vähintään
näiden ulkopinnat. Kun huomioidaan lain alkuperäinen
tarkoitus, niin nämä ovatkin suurella todennäköisyydellä kohteita, joihin on mahdollista asentaa laajakaistaverkon edellyttämiä laitteita.

Yhteiskäytön pelisäännöt
Vesihuoltolaitos on velvollinen luovuttamaan käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa oikeudenmukaisin
ja kohtuullisin ehdoin toisen verkkotoimijan kirjallisesta pyynnöstä. Laitoksen on kohdeltava samanlaisessa
tilanteessa olevia käyttöoikeuden pyytäjiä tasapuolisesti. Käyttöoikeuden luovuttamisesta on mahdollista
periä korvaus, jonka tulee olla lain mukaan kohtuullinen ja jonka tulee perustua infrastruktuurin todelliseen käyttöön.
Laissa määritellään perusteet, joilla vesihuoltolaitos
voi perustellusta syystä kieltäytyä yhteiskäytöstä.
Yhteiskäyttöön liittyvät mahdolliset erimielisyydet
ratkaisee Viestintävirasto.

Maveplan 1/3

Laissa vesihuoltolaitoksille määrätyt velvoitteet
koskevat ainoastaan jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoja sekä näihin liittyvää fyysistä infrastruktuuria.
Vesijohtoverkostot on rajattu lain soveltamisalan
ulkopuolelle.
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VESIHUOLTO
Verkkojen yhteisrakentaminen
Jos viestintäverkostoa rakentava verkkoyhtiö esittää vesihuoltolaitokselle yhteisrakentamista koskevan pyynnön, laitoksen
tulee lain puitteissa pääsääntöisesti suostua tähän. Pyyntö on
jätettävä laitokselle riittävän ajoissa. Pyynnöstä voi kieltäytyä
vain, jos yhteisrakentaminen lisää toimijoiden kustannuksia
erillisrakentamiseen verrattuna, kyseessä on vähäinen rakennushanke tai yhteisrakentaminen vaarantaa verkon turvallisuutta tai verkon käyttöä aiottuun tarkoitukseen.
Yhteisrakentamisen kustannusjaosta toimijat voivat sopia
vapaasti. Tavoitteena on, että kustannukset jaetaan verkkotoimijoiden kesken erillisrakentamisesta aiheutuvien arvioitujen kustannusten suhteessa. Tässäkin asiassa mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Viestintävirasto.

Viestintäviraston vastuulla on toteuttaa
keskitetty tietopiste
Viestintäviraston tehtävänä on huolehtia, että tarjolla on
helppokäyttöinen ja tietoturvallinen keskitetty tietopiste.
Vesihuoltolaitoksen tulee toimittaa keskitettyyn tietopisteeseen laissa luetellut tiedot digitaalisessa muodossa.
Näitä ovat tiedot verkkojen fyysisestä infrastruktuurista,
suunnitelluista rakennustöistä, rakentamiseen liittyvistä
lupamenettelyistä sekä putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista.
Kansallisessa lainsäädännössä aktiivisen verkon osien
toimitusvelvollisuus on laajennus direktiivin minimivaatimukseen. Vesihuoltolaitoksen tapauksessa aktiivisen
verkon toimittaminen keskitettyyn tietopisteeseen tarkoittanee käytännössä sähköistä verkostokarttaa, josta on poistettu vesijohtoverkostot.

Keskitetyn tietopisteen käyttöönotto on viivästynyt
Viestintävirasto on päättänyt toteuttaa keskitetyn tietopisteen ulkoistettuna palveluna. Palvelu löytyy osoitteesta
verkkotietopiste.fi. Lain mukaan palvelun olisi tullut olla

tuotantokäytössä vuoden 2017 alusta, mutta tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Palvelun koekäyttö on tällä hetkellä
meneillään. Tätä artikkelia kirjoitettaessa ei ole vielä tarkkaan tiedossa, milloin palvelu tulee avautumaan tuotantokäyttöön, Viestintäviraston mukaan kuitenkin kevään
2017 aikana. Viestintävirasto tulee antamaan tarkempia
tietoja palveluun annettavista tiedoista, niiden muodoista
ja tietojen toimittamisesta, kun käyttöönotto etenee.
Lain mukaan verkkotietopiste.fi -palvelun käytön tulee
ensisijaisesti perustua tekniseen rajapintaan ja asiakasrajapintaan. Kummastakaan rajapinnasta ei ole ollut toistaiseksi saatavissa teknistä kuvausta tai esitystä toteutettavasta teknologiaratkaisusta.

Vesihuoltolaitoksen varautuminen muutokseen
– rajapinnat ratkaisuna?
Jotta vaadittujen aineistojen saattaminen verkkotietopiste.fi -palvelun käyttöön olisi olemassa olevien resurssien näkökulmasta mielekästä, laitoksien tulisi luoda
valmius rajapintapalveluiden käyttöönottamiselle.
Rajapintapalveluiden tulee tukeutua kansainvälisiin standardeihin ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin. Yhteistä sopimista tarvitaan tietojen harmonisoinnissa ja yhteisen sanaston luomisessa.
Standardoituja rajapintapalveluita laitoksen on mahdollista
hyödyntää huomattavasti laajemmin, kuin mitä pelkästään verkkotietopiste.fi -palvelun käyttöönotto edellyttäisi.
Parhaimmillaan rajapintojen käyttö tehostaa merkittävästi
vesihuoltolaitoksen tiedonhallintaan liittyvää toimintaa.
Tehostuminen näkyy virheellisen tiedon poistumisena ja
tiedonsiirtoon käytettävän työmäärän vähentymisenä.
Vesihuoltolaitosten käyttämiä tietojärjestelmiä, joissa käsitellään verkostotietoja, on markkinoilla noin kymmenkunta. Pääosin näissä kaikissa on jo nyt valmiudet tehdä
laajennuksia, jotka mahdollistaisivat rajapintapalveluiden
(tietopalvelurajapinta) käyttöönottamisen.

Bernard Controls -sähkötoimilaitteet vesi- ja energialaitoksille
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VESIHUOLTO

Smart Aqua – tiedolla johtaminen
Tämän päivän yhteiskunnassa tiedon, ja erityisesti sähköisen tiedon, määrä kasvaa yhä kiihtyvällä vauhdilla. Esineiden internet (Internet of Things eli IoT) tulee säästämään aikaa ja rahaa sekä luomaan uutta
yritystoimintaa. Tutuimpana esimerkkinä tästä ovat etäluettavat sähkömittarit. Miten sitten Lahti Aqua
-konserni nyt ja tulevaisuudessa tulee johtamisessaan hyödyntämään ja suojelemaan dataa, joka sillä
on käytettävissään?

L
MIKA KUJALA

KTM, talousjohtaja
Lahti Aqua Oy
e-mail: mika.kujala@lahtiaqua.fi
Kirjoittajalla on 20 vuoden
kokemus taloushallinnon
tehtävistä. Hän on työskennellyt
mm. UPM:llä, Hartwallilla ja
Keskossa.

Lahti Aquan
tietolähteitä
9 Microsoft Dynamics AX
2012 (ERP eli toiminnanohjausjärjestelmä)
9 Microsoft Dynamics CRM
(CRM eli asiakkuudenhallintajärjestelmä)
9 Sympa HR
(HR-järjestelmä)
9 Trimble NIS (Verkkotietojärjestelmä)
9 AqvaRex (pumppaamoiden kaukovalvontajärjestelmä)
9 M-Files (tiedonhallintajärjestelmä)

ahti Aqua -konsernissa
datan keräämisestä on
pitkä kokemus. Smart Aqua
yhdistää asiakkuudenhallinnan, tuotanto- ja investointiprosessit sekä johtamisen ja henkilöstön
keskenään kommunikoiviksi prosesseiksi. Jotta tämä onnistuisi, on
jo aiemmin tehty ratkaisuja, jotka
mahdollistavat näiden tietojen eheän
keräämisen ja analysoinnin.

Liiketoimintatiedonhallinta eli
business intelligence (BI)
BI tarjoaa keinoja organisaation
toimintaympäristössä ja sen omissa
järjestelmissä olevan informaation
seurantaan ja analysointiin päätöksenteon tueksi. Suppeimmillaan
business intelligence käsitetään
raportoinniksi, mutta Lahti Aqua
-konsernissa dataa hyödynnetään
liiketoimintaa ohjaavana informaationa, jonka tarkoitus on parantaa
liiketoiminnan suorituskykyä.
Smart Aquan antaman tiedon avulla
pyritään paremmin, nopeammin ja
läpinäkyvämmin hallitsemaan liiketoiminnan tulevaisuutta, välttämään
yllätyksiä, parantamaan reagointiaikaa sekä tunnistamaan mahdollisuuksia ja uhkia.
Smart Aqua tarkoittaa Lahti Aqua
-konsernissa sitä, että rakennetaan
jo nykyisten analysointiprossien
rinnalle uusia systemaattisia tunnuslukuja kehittämään liiketoimintaa
kaikissa eri prosesseissa sisältäen

myös hallinnollisia prosesseja. Tämä
mahdollistaa monipuolisemman ja
ennen kaikkea lähes reaaliaikaisen
suorituskyvyn mittaamisen.
Tiedolla johtaminen on aiemmin
ollut myös valtapeliä. On joko tahallaan tai tahattomasti pantattu tietoa,
jolloin johtaminen ei välttämättä
aina ole perustunut numeroihin
ja faktoihin. Myös tämä vanhentunut ajatusmalli on heitetty jo
aikoja sitten romukoppaan ja tietoa
jaetaan mahdollisimman läpinäkyvästi koko organisaation läpi. Lahti
Aquan organisaation 97 henkilöstä
kolmasosalla on tällä hetkellä käytettävissään BI-ratkaisu. BI-ratkaisuksi
konserni valitsi Qlik Sensen.

Tiedon eheys
Jotta tiedolla voidaan johtaa, sen
pitää olla eheää. Esimerkiksi, kun
konsernissa otettiin uusi ERP- ja
CRM-järjestelmä vuoden 2015
alussa, niin tätäkin dataa on täydennetty sekä eheytetty. Kun asiakastiedot kattavat yli 20 000 asiakkuutta, järjestelmiin voi jäädä
epäjohdonmukaisuuksia. Näin
massiivista tietomäärää ei pysty
Excelein hallitsemaan, mutta tietovarasto murskaa miljoonia rivejä dataa
viileän analyyttisesti. Kun tietovarasto otettiin käyttöön vuoden
2016 aikana, tämä mahdollisti sen,
että nämä poikkeamat löydettiin
helpommin ja oikaistiin tietovarastoon sekä lähdejärjestelmiin niiltä
osin kuin se oli mahdollista.
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Taloudellinen data
Taloudellinen data, joka sisältää myynnin ja kustannukset,
on käytettävissä joka aamu. Nämä, kuten kaikki muukin
data, ladataan pilvipalveluun joka yö. Tätä toteutunutta
dataa hyödynnetään myös massiivisessa Excel työkirjassa,
jossa ennustetaan vuositasolla rullaavasti kymmenen
vuotta eteenpäin mm. tuloslaskelma, tase, kassavirta,
myyntikuutiot ja -hinnat, investoinnit sekä rahoitustuotot
ja -kustannukset sekä yhtiöittäin että konsernitasolla.
Toteumatietojen lisäksi budjetit ja ennusteet syötetään
tietovarastoon sitä varten kehitetyn sähköisen lomakkeen
avulla. Lomakkeella data annetaan kustannuspaikoittain
(tuloslaskelma) sekä investointikohteittain (tase). Lomake
on reaaliaikaisesti yhteydessä tietovarastoon ja täten sekä
syöttäjä että taloushallinto pystyy nopeasti hyödyntämään
syötettyä tietoa.

Etäluettavat mittarit
Kun uusia ERP- ja CRM- järjestelmiä ryhdyttiin aikanaan
rakentamaan, oli selvää, että jossain vaiheessa siirrytään
arviolaskutuksesta kulutusperusteiseen laskutukseen. Tätä
on pilotoitu konsernissa syksystä 2016 alkaen. Lahden
Talot Oy on yksi konsernin isoimmista asiakkaista, jolla
on 150 kerrostaloa eri puolilla Lahtea. Näissä kohteissa on
– tätä artikkelia kirjoitettaessa –lähes kaikissa etäluettavat
mittarit, joista tieto siirtyy pilven kautta suoraan CRM:n
testikantaan. Pilottijakson jälkeen tämä data toimii laskutuksen perusteena, kun tieto siirretään suoraan CRM:n
tuotantopalvelimelle.

Etäluettavat mittarit ovat merkittävässä osassa, kun päästään reaaliaikaisesti analysoimaan myytyä ja tuotettua
vettä. Tämä antaa merkittävästi uutta tietoa sekä tuotetusta vedestä että puhdistetusta jätevedestä. Keväästä 2017
alkaen pumpatut jätevesitiedot ajetaan joka yö tietovarastoon suoraan AqvaRexistä. Tämä tieto visualisoidaan
kartalla ja sitä verrataan samalta alueelta tulleeseen myyntitietoon, jolloin saadaan pumppaamopiireittäin tieto jäteveden vuotovesien osalta. Seuraavaksi on tarkoitus siirtää
tietovarastoon tiedot tuotetusta puhtaasta vedestä, jolloin
edellä kuvatulla tavalla nähdään talousveden vuotovesiprosentit painepiireittäin.
Toistaiseksi olemme analysoinnissa vasta alussa, koska
tietoa on kerätty ja yhdistelty esimerkiksi jätevesien ja
erityisesti jätevesipumppaamoiden osalta vuodesta 2014
alkaen tähän päivään. Mutta kun tähän jossain vaiheessa
saadaan yhdistettyä reaaliaikainen tieto vesimittarilta, joka
sisältää myös kulutustiedon lisäksi esimerkiksi paine-, pHja sähkönjohtavuustietoa, avaa tämä aivan uusia mahdollisuuksia arvioida verkoston kuntoa sekä operatiivista
tehokkuutta.

Digitaalinen turvallisuus
Koska liiketoimintaa johdetaan merkittävässä määrin
datan avulla, tulee tätä dataa suojata erityisen huolellisesti. Liiketoiminta ja siinä käytettävä informaatio on
viime vuosien aikana yhä nopeammin siirtynyt erilaisiin
pilvipalveluihin, jotka sijaitsevat joko Suomessa tai EU:n
alueella.

Tietoturvapolitiikka on osa ketjua, jolla yritys turvaa yhdenmukaisuutensa lakien, sopimusten, omistajien ja muiden sidosryhmien asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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Kyberturvallisuus on noussut huomion keskipisteeksi
viimeisten vuosien aikana. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll mieluiten käyttäisi
termiä digitaalinen turvallisuus. Digitaalinen toimintaympäristö on tullut jäädäkseen ja sen avulla pystymme
yhä tehokkaammin johtamaan liiketoimintaamme.
Digitaalinen toimintaympäristö hämärtää perinteisen
turvallisuuden raja-aitoja. Emme pysty enää suojaamaan
itseämme pelkin aitojen, lukkojen ja turvakameroiden
avulla, koska tiedot ovat konesaleissa tai pilvipalveluissa.
Täten kokonaisymmärryksen merkitys korostuu ja erityisesti johdolla tulee olla tästä kirkas kuva.
Tuoreessa muistissa on hakkereiden isku marraskuussa
2016 pannuhuoneeseen, mikä katkaisi lämmönjakelun
parista kiinteistöstä Lappeenrannassa. Tässäkin tapauksessa vahingolta olisi voinut suojautua niin, että palomuuri ei hyväksy kuin määritellyistä IP-osoitteista
tulevan liikenteen.

Tietoturvajohtaminen ja EU:n tietosuoja-asetus
(GDPR)
Lahti Aqua -konsernissa tunnistettiin tarve vahvistaa
digitaalista turvallisuutta, joten yhdessä partnerin
kanssa lähdettiin määrittelemään uutta tietoturvapolitiikkaa vuonna 2016. Koska johto on vastuussa
yrityksen turvallisuudesta, koko konsernin laajennettu
johtoryhmä osallistutettiin ja samalla sitoutettiin tähän
projektiin. Oheinen kuva visualisoi, kuinka yrityksen
johto muuntaa konserniin kohdistuvat ulkoiset ja
sisäiset vaatimukset tietoturvaan liittyvien poliitikkojen
ja ohjeiden avulla käytännön työhön. Näin tietoturvaja riskienhallintapolitiikka muodostaa kokonaisuuden,
jolla pyritään eliminoimaan toistuvat uhat sekä uudet
tai kertaluonteiset uhat.
Siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 voimaan astuva EU:n
tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation)
asettaa myös lisää haasteita sille, miten yrityksen tulee
huolehtia henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojaamisesta. Lahti Aqua Oy:ssä käsitellään noin 15 000 yksityisen liittyjän henkilötietoja. Jos yritys ei pysty noudattamaan asetuksen sääntöjä, voi siitä seurata merkittäviä
sanktioita.
Tämän vuoksi ryhdyttiin systemaattisesti dokumentoimaan, miten tiedot liikkuvat eri järjestelmien välillä ja
samalla määriteltiin myös järjestelmien liiketoimintakriittisyys häiriötilanteessa. Palveluntarjoajat ja heidän
alihankkijansa ovat merkittävä osa tietoketjua. Tästä
syystä tullaan kaikkien palveluntarjoajien kanssa uudistamaan palvelusopimukset, jossa vaaditaan toimittajia

tallentamaan muun muassa lokitiedot erityisesti niiden
tietojen kohdalla, jossa käsitellään henkilötietoja. Näiden
lokitietojen avulla voidaan tunnistaa, mistä kohtaa tietoketjua henkilötietoja on joutunut vääriin käsiin mahdollisessa tietovuodossa.
Tässä dokumentoinnissa keskeisenä työvälineenä on
M-Files, jota on käytetty koko konsernissa lokakuusta
2014 lähtien tiedonhallintatyökaluna. M-Filesin tiedonkäsittely perustuu metadataan ja esimerkiksi Gartner
on nimennyt järjestelmän tiedonhallinnan visionääriksi. Gartner on arvostettu kansainvälinen ICT-alan
tutkimus- ja konsultointiyritys.

Oikaisu
Vesitalous 2/2017 sivulla 41 artikkelissa "Uusheimo ym.:
Kosteikot apuna liiallisen typen poistamisessa" oli jäänyt pois
sarakkeita taulukoissa 1 ja 2. Tässä taulukot oikeassa muodossa.
Taulukko 1. Erilaisten kosteikkoaltaiden denitrifikaatio (+18 °C),
sedimentin yläpuolisen veden nitraattipitoisuus, sedimentin pinnan happipitoisuus sekä sedimentin hiilen määrä, keskiarvot kesä-, elo- ja lokakuulta.
Tutkimuspiste

Denitrifikaatio
(mg N2 m−2 d−1)

NOx-N
(mg N l−1)

O2 sedimentin
pinnassa
(mg O2 l−1)

Sedimentin
org. hiili
LOI (%)

Puhdistamon
jälkeinen kosteikko

214

5,4

7,1

14,8

Maatalousojan
laskeutusallas

40

1,9

7,6

6,7

Taajaman
hulevesikosteikko

10

0,4

1,3

13,5

Metsätalousalueen
kosteikko

3

0,1

6,4

17

Taulukko 2. Maatalousalueen laskeutusaltaalla mitattu keskimääräinen denitrifikaatio, sedimentin pinnan ja ilman lämpötila, nitraattipitoisuus ja ojan virtaama eri vuodenaikoina.
Vuodenajat

Denitrifikaatio
(µg N² m−2 h−1)

Sedimentin
pinnan
lämpötila (°C)

Ulkolämpötila
(°C)

Nitraattipitoisuus
(µg N l−1)

Virtaama
(l s−1)

Kesä (VI-VIII)

3212

14,4

17,2

1835

27

Syksy (IX-XI)

340

7,4

7,1

1886

36

Talvi (XII-II)

75

0,4

-6,2

2660

58

Kevät (III-V)

509

4,7

7,9

3582

130
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Vedenottoluvat ja toteutuneet
ottomäärät sekä pohjavesialueiden
antoisuudet
Vesihuollon tietojärjestelmien mukaan Suomessa on lähes 2 000 vedenottamoa, joista yhdyskuntien
vedenhankintakäytössä on vuosittain runsaat 1 500 vedenottamoa. Vedenottamoista 98 prosenttia
on pohjavedenottamoita. Vedenottaminen vaatii vedenottoluvan. Vanhimmat vedenottoluvat ovat
1960-luvulta ja osa pohjavedenottoluvista on myönnetty suuremmalla vedenottomäärälle kuin muodostumasta todellisuudessa on saatavissa. Pohjavesialueilla arvioidaan muodostuvan yli 5 milj. m³/d
pohjavettä. Määrä on moninkertainen vedentarpeeseen ja -käyttöön verrattuna, mutta alueelliset erot
pohjaveden saatavuudessa ovat suuria.

V

JARI RINTALA

vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus,
Kulutuksen ja tuotannon keskus
e-mail: jari.rintala@ymparisto.fi
Kirjoittaja on toiminut Suomen
ympäristökeskuksessa asiantuntijana sekä tutkijana pohjavesiin
ja niiden suojeluun liittyvissä
tehtävissä noin 25 vuoden ajan.
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edenottamoiden sijaintia
sekä
vedenottolupien
mahdollistamia ja toteutuneita vedenottomääriä
on selvitetty Suomen ympäristökeskuksessa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa. Lisäksi
pohjavedenottamoiden osalta on tarkasteltu vedenottolupien ja otettujen vesimäärien suhdetta pohjavesialueiden
antoisuuksiin.
Hanke on toteutettu pääosin paikkatietotarkasteluna, jossa on hyödynnetty
ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmää (POVET) sekä uutta Vesihuollon
tietojärjestelmää (VEETI) ja aiempaa
Vesihuoltolaitostietojärjestelmää
(VELVET). Nämä tietojärjestelmät
loivat hyvän pohjan tarkastelulle,
vaikka niiden vedenottamo- ja vedenottolupatiedoissa oli jonkin verran puutteita. Näitä tietoja täydennettiin tämän
hankkeen yhteydessä yhteistyössä
ELY-keskusten asiantuntijoiden kanssa.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisäksi
edistää sitä, että vanhan VELVETjärjestelmän tiedot ovat soveltuvin
osin hyödynnettävissä myös uudessa
VEETI-järjestelmässä.

Pohjavedellä suuri merkitys
vedenhankinnassa
Pohjavedellä on suuri merkitys yhdyskuntien vedenhankinnassa. Luonnollisen
pohjaveden määrää on paikoin lisätty
imeyttämällä pintavettä pohjavesimuodostumaan. Tämän tekopohjaveden
osuus vedenhankinnassa on kasvanut
viime vuosina ja kasvaa jatkossakin,
mikäli tiedossa olevat isot vedenhankintasuunnitelmat toteutuvat. Nykyisin
vesihuoltolaitosten toimittamasta
vedestä noin 65 prosenttia on pohjavettä tai tekopohjavettä ja 35 prosenttia
pintavettä. Tekopohjaveden osuus koko
vedenhankinnasta on yli 15 prosenttia.
Pääosassa Suomea yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pohjaveden ottoon.
Pintavettä käyttävät raakavetenään
lähinnä pääkaupunkiseutu sekä eräät
isot kaupungit, kuten Tampere ja Oulu.
Yhteensä vettä otetaan yhdyskuntien
käyttöön 1,1–1,2 milj. m³/d.

Pohjavesitietojärjestelmässä
arvokasta tietoa pohjavesistä
ELY-keskukset ovat määritelleet pohjavesialueet, ja niiden soveltuvuudesta
vedenhankintaan on aiempaa enemmän
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Kuva 1. Maakunnittain pohjavesialueiden kokonaismäärät ja niillä muodostuvan pohjaveden määrä sekä I-luokan
pohjavesialueiden osuus kaikista pohjavesialueista.

Kuva 2. Maakunnittain yhdyskuntien vedenhankintakäytössä olevien pohjavedenottamoiden määrä sekä ottamoiden määrää suhteessa maakunnan pinta-alaan.
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tietoa. Valtakunnallisesti pohjavesialueita ja pohjavettä
koskeva tieto on koottu Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämään pohjavesitietojärjestelmään (POVET).
Järjestelmästä löytyvät muun muassa pohjavesialueiden
rajaukset ja luokitustiedot sekä tietoja pohjaveden havaintopaikoista, pohjaveden laadusta ja pinnan korkeudesta.
Pohjavesialueiden luokituksesta ja määrittämisestä säädetään nykyisin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
annetussa laissa (1299/2004). Sen mukaan ELY-keskukset
määrittävät pohjavesialueet sekä luokittelevat ne vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti (10 b §);
• 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus
käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m³/d tai yli
viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin;
• 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden
ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1
kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
Uutena asiana luokitellaan lisäksi E-luokkaan pohjavesialueet, joiden luokitus perustuu luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaiseen muun lainsäädännön nojalla suojeltuun pohjavedestä suoraan riippuvaiseen merkittävään
pintavesi- ja maaekosysteemiin.
Aiemmin pohjavesialueet luokiteltiin I-III –luokkiin,
joista I- ja II-luokat vastaavat nykyisiä 1- ja 2-luokkia.

Pohjavettä paljon, mutta varannot jakaantuneet
epätasaisesti
Luokiteltuja pohjavesialueita on Manner-Suomessa
5 752, joista 2 033 on vedenhankintaa varten tärkeitä.
Varsinaisten pohjavesialueiden lisäksi on määritelty 159
pistemäistä kohdetta. Nämä kohteet ovat pääosin porakaivovedenottamoita tai hienorakeisten maalajien peittämillä
alueilla sijaitsevia ottamoita, joille ei ole pystytty määrittämään pohjaveden muodostumisaluetta.
Pohjavesivarannot eivät sijaitse tasaisesti eri osissa maata.
Esimerkiksi rannikkoalueilla on monin paikoin vähän
pohjavesialueita, kun taas Salpausselkävyöhykkeellä
Pohjois-Karjalassa niitä on runsaasti. Suomen pohjavesialueet ovat tyypillisesti pienialaisia ja niistä saatava kaivokohtainen vesimäärä on yleensä pieni. Suomen pohjavesialueilla muodostuu pohjavettä yhteensä moninkertaisesti verrattuna veden käyttötarpeeseen. Kaikki pohjavesi
ei kuitenkaan ole yhteisvedenhankintaan hyödyntämiskel-
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poista, koska pohjavesi voi olla huonolaatuista, pohjavesialue voi sijaita etäällä veden käyttökohteista tai pohjavesialue
voi olla jakautunut antoisuudeltaan pieniksi osa-alueiksi.
Tyypillisen pohjavesialueen pinta-ala on 120 ha ja antoisuus 400 m³/d. Pohjavesialueen antoisuus kuvaa alueella
muodostuvan pohjaveden määrää. Tämä arvioidaan
yleensä pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alan
ja maaperätietojen sekä sadannan perusteella. Eniten
pohjavettä muodostuu Vaalan Rokuan (51 000 m³/d)
ja Hollolan Kukonkoivun (45 000 m³/d) pohjavesialueilla. Pohjavesialueita on eniten Lapissa ja vähiten KeskiPohjanmaalla. Vedenhankintaa varten tärkeiden pohjavesialueiden osuus on suurin Pohjanmaalla, jossa lähes
kaikki pohjavesialueet ovat vedenhankintakäytössä. Sen
sijaan esimerkiksi Lapissa, Kainuussa ja Etelä-Savossa on
runsaasti myös vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita, joilla ei vielä ole yhdyskuntien vedenottoa.

Vesihuoltotietojärjestelmissä 2 000
vedenottamoa
Vesihuoltotietojärjestelmien mukaan Suomessa on
2010-luvulla ollut yhdyskuntien vedenhankintakäytössä
1 700–1 800 pohjavedenottamoa. Lisäksi on reilut sata
varavedenottamoa. Tekopohjavettä otetaan noin 30 ottamosta, joista suurin sijaitsee Virttaankankaalla Säkylässä.
Lisäksi vettä otetaan noin 30 pintavedenottamosta, joista
selvästi merkittävin sijaitsee Päijänteessä. Yhdyskuntien
vedenhankinnan lisäksi vettä otetaan muun muassa teollisuuden käyttöön sekä kiinteistökohtaisesti kaivoista.
Näitä vedenottotietoja ei ole tallennettu tarkasteltaviin
tietojärjestelmiin.
Pohjavedenottamoiden määrässä tapahtuu jatkuvasti
muutoksia, koska uusia vedenottamoita otetaan käyttöön,
vanhoja poistetaan käytöstä tai siirretään varavedenottamoiksi. Veden käyttötarve vähentyy muuttotappioalueilla
ja lisääntyy kasvukeskuksissa. Myös pohjaveden likaantumistapaukset vaikuttavat ottamoiden sulkemiseen ja
uusien käyttöönottoon.
Pääosasta pohjavedenottamoista vettä otetaan melko
pieniä määriä. Keskimääräinen vedenottomäärä on
120–130 m³/d. Alle 100 m³/d ottamoiden osuus on
lähes puolet kaikista vedenottamoista, mutta niiltä
otetun veden osuus on alle viisi prosenttia. Sen sijaan yli
2 500 m³/d ottamoita on vain kaksi prosenttia, mutta
niiltä otetun veden osuus on yli 20 prosenttia. Otetun
vesimäärän perusteella suurimmat pohjavedenottamot
ovat Jänneniemen vedenottamo Kuopiossa ja Jalkarannan
vedenottamo Lahdessa. Jänneniemen vedenottamo saa
merkittävän osan vedestään rantaimeytymällä.
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Kuva 3. Vedenottamot jaoteltuna vedenottomäärän perusteella.

Toteutuneet ottomäärät olivat keskimäärin 20–25
prosenttia pohjavesialueen arvioidusta kokonaisantoisuudesta. Noin viisi prosenttia vedenottokäytössä olevista
pohjavesialueista oli sellaisia, joilta vettä oli otettu
enemmän kuin siellä arvioitiin muodostuvan. Joidenkin
pohjavesialueiden todellinen antoisuus voi olla merkittävästi suurempi kuin alueen arvioitu antoisuus. Tämä voi
johtua esimerkiksi siitä, että järvi- tai jokivettä imeytyy
pohjavesimuodostumaan tai pohjavettä kulkeutuu pohjavesimuodostumaan kallioruhjetta pitkin oletettua laajemmalta alueelta.

Vedenottoluvat osin ylimitoitettuja
Vesihuoltolaitokset tarvitsevat luvan vedenottamiseen.
Vedenottolupa toisaalta turvaa vedenottajan oikeuden
ottaa vettä sekä toisaalta määrittää ne ehdot, joilla ottaminen voidaan toteuttaa ilman, että siitä aiheutuu
merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai alueen
muuhun vedenhankintaan. Vedenottoluvat ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevia.
Vesihuollon tietojärjestelmien mukaan yli 1 000 pohjavedenvedenottamolla on vedenottolupa. Näistä tarkasteluun valittiin noin 900 vedenottolupaa, joissa oli ollut

Kuva 4. Tarkastelussa mukana olevien vedenottolupien
määrä luokiteltuna luvan myöntöajankohdan mukaan.

vedenottoa vuosina 2010–2014. Vedenottoluvat olivat
pääosin myönnetty 1970–1990 -luvuilla.
Keskimääräinen vedenottolupa on myönnetty noin
800 m³/d vedenottoon. Alle 1 000 m³/d lupien osuus on
noin 70 prosenttia. Yli 5 000 m³/d vedenottolupia on alle
viisi prosenttia, mutta niiden mahdollistama vedenottomäärä on lähes 40 prosenttia kaikkien lupien mahdollistamasta kokonaisottomäärästä.
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Osa nykyisin voimassa olevista vedenottoluvista on
myönnetty suuremmalle ottomäärälle kuin vedenottamosta on mahdollista ottaa ilman, että sillä on merkittävää vaikutusta alueen ympäristön vesiolosuhteisiin.
Vesilaitosten vastuuhenkilöt yleensä tietävät melko hyvin
sen, paljonko vettä ottamolta voidaan käytännössä ottaa.
Vedenottolupien mahdollistamia sekä toisaalta todellisuudessa saatavissa olevia vedenottomääriä on tarkasteltu
esimerkiksi alueellisissa vesihuollon yleissuunnitelmissa,
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa sekä uusissa
vedenottolupahakemuksissa.
Keskimääräinen toteutunut vedenottomäärä on noin
40–45 prosenttia luvan mahdollistamasta ottomäärästä.
Vedenottomäärät ylittivät lupamäärän tai olivat aivan
lupamäärän ylärajoilla noin viidessä prosentissa ottamoista. Vedenottolupia koskevat ottorajoitukset ovat toisinaan hyvin monimuotoisia, mikä vaikeuttaa lupien ottomäärien ja toteutuneiden ottomäärien vertailua laajemmassa mittakaavassa. Luvat voivat olla esimerkiksi yhteisiä
eri ottamoiden kanssa, niissä voi olla erilliset ottomäärät
keskimääräiselle otolle ja maksimiotolle tai ottomäärät
voivat olla riippuvaisia läheisen joen tai järven pinnasta.

Kuva 6. Toteutuneiden vedenottomäärien (v.2010–2014)
osuus vedenottolupien mahdollistamista vedenottomääristä tarkasteltuna pohjavedenottamoittain. Tulokset ovat
alustavia ja osin tarkistamattomia.

Pohjavedenottolupien määräjakauma ryhmiteltynä
lupien mahdollistamien vedenottomäärien
perusteella

Eri kokoluokan pohjavedenottolupien ottomäärien
osuus kaikkien lupien mahdollistamasta
vedenottomäärästä

Vedenottolupien mahdollistamat ottomäärät olivat
100–200 pohjavesialueella suuremmat kuin pohjavesialueen arvioitu antoisuus. Keskimäärin vedenottoluvat
olivat noin 80 prosenttia pohjavesialueen arvioidusta
antoisuudesta.

Kuva 5. Vedenottoluvat jaoteltuna lupien mahdollistamien vedenottomäärien perusteella.
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Vesihuoltotiedot valtakunnallisesta
VEETI-järjestelmästä
Vesihuollon tietojärjestelmiä on uudistettu ja kehitystyö jatkuu edelleen. Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) korvasi vuonna 2016 aiemman
Vesihuoltolaitostietojärjestelmän (VELVET). Se sisältää
tiedot muun muassa yhdyskuntien vedenhankintakäytössä olevista vedenottamoista. VEETI-tietojärjestelmän
ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).
Päävastuu vedenottamotietojen toimittamisella tietojärjestelmään on vesihuoltolaitoksilla.
Tällä hetkellä on käytössä sekä VEETI- että VELVET
-järjestelmä, vaikka VELVET-järjestelmää ei enää aktiivisesti ylläpidetä. Tietojärjestelmien muutosvaihe vaikutti

osaltaan siihen, että vedenottamo-, vedenotto- ja lupatietoja oli vielä molemmissa järjestelmissä ja niiden käytettävyydessä sekä hyödynnettävyydessä oli yhteensovittamistarpeita, mikä vaikeutti osaltaan hankkeessa tehtäviä
tarkasteluja sekä niiden kattavuutta ja luotettavuutta.
Tämän hankkeen tulosten perusteella vesihuollon- ja
pohjavesitietojärjestelmien yhteensopivuutta ja tietosisältöä on edelleen tarpeen kehittää ja yhtenäistää.
Vedenoton kokonaistilanteen luotettava seuraaminen
edellyttää sujuvaa tiedonsiirtoa ja yhteiskäyttöä eri tietojärjestelmien välillä. Esimerkiksi VEETIn vedenottamotiedot ja POVETin vedenottamoihin liittyvät havaintopaikkatiedot sekä toisaalta teollisuuden vedenottamotiedot voisivat muodostaa yhden kokonaisuuden.

MEILLÄ ON RATKAISUT
Asiakas on kumppanimme, jonka nykyisiä ja tulevia haasteita
haluamme olla mukana ratkaisemassa.
Tervetuloa keskustelemaan YT-näyttelyyn osastollemme B120!

Saintgobain

Saint-Gobain Pipe Systems • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA • Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI
Puh. 0207 424 600 • sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi
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Rukan uuden MBBR-laitoksen
käynnistys- ja käyttökokemuksia
Rukalla on käynnistetty Suomen ensimmäinen MBBR- eli kantoaineprosessia käyttävä moderni yhdyskuntajätevedenpuhdistamo. Tiukka lupaehto, kylmät vedet ja parissa viikossa moninkertaistuva kuormitus toivat haasteita prosessin suunnitteluun ja operointiin. Tässä artikkelissa kerrotaan puhdistamon
käynnistyksestä ja toiminnasta talvella 2016 – 2017.

R
KRISTIAN SAHLSTEDT

TkL, osastopäällikkö
Pöyry Finland Oy
e-mail: kristian.sahlstedt@poyry.com
Kirjoittaja vastasi
Rukan puhdistamon
prosessisuunnittelusta.

ukan uusi jätevedenpuhdistamo käynnistettiin lokakuussa 2016. Uutta puhdistamoa oli pohjustettu ja suunniteltu monessa vaiheessa 1990-luvulta
lähtien. 2010-luvulle tultaessa ilmeni,
että yhteispuhdistamo Kuusamon kuntakeskuksen kanssa ei ole mahdollinen
ja että uuden puhdistamon lupaehdot
ovat hyvin tiukat. Kun vielä huomioitiin Rukan matkailun kasvuennuste, oli
selvää, että uusi laitos on parempi vaihtoehto kuin vanhan saneeraus.

Puhdistamon toimintaolosuhteita
leimaa voimakas sesonkivaihtelu.
Jätevesi on sesonkiaikana tavanomaista
väkevämpää ja lika-ainekuormat jopa
20-kertaiset vuoden hiljaisimman ajan
kuormiin verrattuna. Typenpoiston
kannalta hankalinta on, että kuormituksen nousu huippuarvoihin tapahtuu
joulun alla nopeasti, jopa muutaman
päivän aikana. Jäteveden lämpötila on
viime vuosina ollut keskimäärin 8 °C ja
95 % ajasta alle 12 °C.

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston
päätöksen nro 26/2013/1 mukaiset
lupaehdot on esitetty alla olevassa taulukossa. Luvassa määrätään lisäksi, että
puhdistamolta lähtevän fosforin kokonaismäärä saa olla korkeintaan 40 kg/a.

Uusi jätevedenpuhdistamo

Erityisiä haasteita tuovat sulamisvesiaikaan
osuva fosforivaatimus 0,2 mg/l, ympärivuotinen typenpoistovaatimus, kylmä
lämpötila sekä fosforin vuotuinen kilorajoite, joka esim. vuoden 2012 toteutuneilla virtaamilla tarkoittaisi käytännössä
pitoisuutta n. 0,2 mg/l vuosikeskiarvona.

Uusi jätevedenpuhdistamo on kokonaan
katettu (Kuva 1). Jätevedenkäsittelyn
prosessiyksiköt ovat tasausaltaat,
kompaktit esikäsittely-yksiköt (välppäys,
hiekan- ja rasvanerotus), esiselkeytys,
biologinen käsittely kantoaineprosessilla
ja flotaatioselkeytys. Fosforinpoistoon
käytetään ferrisulfaattia ja polyalumiinikloridia, alkalointiin soodaa ja lisähiilenlähteenä metanolia. Käsitelty jätevesi
johdetaan jälkikäsittelykentälle. Liete
sakeutetaan painovoimaisesti ja kuivataan ruuvikuivaimella.

1) toteutettava kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi
2) laskettuna käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja laitokselta lähtevän
veden ammoniumtypen määrästä
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Kantoaineprosessissa eli MBBR-prosessissa (Moving Bed
Biofilm Reactor) biomassa sijaitsee biofilminä muovisten
kantoainekappaleiden pinnalla (Kuva 2). Prosessi voidaan
toteuttaa joko ”puhtaana” MBBR:nä, jolloin kaikki
biomassa on biofilmissä, tai ns. hybridinä, jolloin osa
biomassasta kelluu vapaana aktiivilieteprosessin tavoin.
MBBR:ssä prosessin loppuun on aina lisättävä jonkinlainen kiintoaineen poistoprosessi, koska biofilmistä
irtoava ylijäämäliete poistuu lähtevän jäteveden mukana.
Koska Rukalle oli fosforin lupaehdon vuoksi toteutettava tehostettu jälkiselkeytys, päädyttiin puhtaaseen
MBBR:ään ja flotaatioselkeytykseen.
Prosessin lohkojako on seuraava:
• D1-lohko, esidenitrifikaatio (sekoitettu)
• BOD:n poistovyöhyke (ilmastettu)
• Nitrifikaatiovyöhyke (ilmastettu)
• Hapenpoistovyöhyke (sekoitettu)
• D2-lohko, jälkidenitrifikaatio (sekoitettu), josta kierrätyspumppaus D1-lohkoon
• Jälkihapetusvyöhyke, jossa lisähiilen jäännös hapetetaan

Prosessiin toteutettiin myös lisätypen allas, johon voidaan
kerätä typpipitoisia jakeita kuten väkeviä teollisuusjätevesiä tai mädättämörejektiä muilta puhdistamoilta.
Lisätyppeä voidaan ennen korkean kuormituskauden
alkua syöttää hallitusti kolmeen MBBR-lohkoon substraatiksi hitaasti kasvaville nitrifikaatiomikrobeille. Näin
voidaan sopeuttaa prosessia ennakolta sesongin alun nopeasti kasvavaan kuormitukseen.

Prosessin valintaperusteet
MBBR:n valintaa puolsivat mm. seuraavat seikat:
• biofilmissä sijaitseva mikrobimassa säilyttää nitrifiointikapasiteettinsa kylmissä olosuhteissa paremmin kuin
vapaassa aktiivilietteessä
• prosessin tilantarve on pienempi kuin aktiivilieteprosessilla, koska bioreaktorit voidaan mitoittaa pienemmiksi ja jälkiselkeytys tapahtuu flotaatiolla
• prosessi on helpompi hallita korkeilla virtaamilla, koska
liete ei huuhtoudu ulos jälkiselkeytyksestä
• MBBR:n merkittävin varjopuoli on korkea energiankulutus, joka johtuu pääasiassa karkeakuplailmastuksesta ja biofilmin tarvitsemasta korkeasta
happipitoisuudesta.
Prosessivalinta vaati rakennuttajalta tiettyä rohkeutta ja innovatiivisuutta. Suomessa tehtiin epäonnistuneita MBBR-toteutuksia 1990-luvulla, mikä pilasi
prosessin maineen pitkäksi aikaa. Ruka on tietojemme
mukaan Suomen ainoa toiminnassa oleva MBBRyhdyskuntajätevedenpuhdistamo. Valintapäätöstä tukivat
hyvät referenssit mm. norjalaisilta puhdistamoilta.

Kuva 2. Biofilmin peittämiä kantoainekappaleita reaktorissa.

Rukan MBBR-laitos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rakennuttaja: Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
Suunnittelu ja rakennuttamispalvelut: Pöyry Finland Oy
Pääurakoitsija: SL-Urakointi Oy
Koneistourakoitsija: T&A Mämmelä Oy
MBBR-prosessiurakoitsija: Veolia Water Technologies /
Aquaflow Oy
SIA-urakoitsija: Slatek Oy
Puhdistamon mitoitusarvot
mitoitusvirtaama 140 m³/h
asukasvastineluku 14 000

Toteutus ja käyttöönotto
MBBR-prosessi ja flotaatio hankittiin tilaajan erillisurakkana suunnitteluvaiheen aikana. Näin laitoksen toteutussuunnittelu voitiin tehdä yhteistyössä prosessitoimittajan kanssa. Muu toteutus tehtiin perinteiseen tapaan
jaettuna urakkana.
Kantoaineet asennettiin prosessiin elokuussa 2016, ja käyttöönotto aloitettiin lokakuussa 2016. Kantoaineprosessille
on tyypillistä, että kantoaineet kelluvat veden pinnalla
hyvinkin pitkään kunnes niihin on ehtinyt kehittyä riittävästi biofilmiä voittamaan veden noste. Rukalla tämä
vaihe vei tavallista kauemmin, koska lika-ainekuormitus
oli laitoksen mitoitukseen nähden hyvin matala.
Jotta biomassa olisi kasvanut mahdollisimman tasaisesti,
matalan kuormituksen aikana (arkipäivinä) ajettiin vuorotellen yhtä linjaa kerrallaan, viikonloppuisin ja sesonki-
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viikkoina kahta linjaa yhtä aikaa. Lisätyppeä tai -hiiltä ei
käynnistyksen aikana syötetty.
BOD:n ja COD:n lupaehdot täyttyivät koeajon alusta
alkaen. Ammoniumtypen ja kokonaisfosforin pitoisuudet
lähtevässä vedessä vaihtelivat enemmän, mutta niidenkin
lupaehdot saavutettiin.
Prosessiin pumpattu virtaama ja jäteveden lämpötila
välillä 10/2016 – 03/2017 on esitetty kuvassa 3.

Kuvasta havaitaan, että nitrifikaatio käynnistyy yllättävänkin nopeasti ja saavuttaa
100 % nitrifikaatioasteen
parissa viikossa. Joulukuun
piikkikuormitusten perässä
nitrifikaatio ei täysin pysy,
mutta MBBR:lle ominainen

20
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Kuvasta 5 havaitaan, että prosessin nitrifikaatiokapasiteetti on yli nelinkertaistunut marraskuun alusta jouluun
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Kuva 3. Jäteveden lämpötila ja virtaus prosessiin 10/2016 – 03/2017.

Nitrifikaation
käynnistyminen
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mgN/l

Nitrifikaation käynnistäminen matalan kuormituksen aikana talvea vasten
tapahtui hitaasti, mutta
paremmin kuin uskallettiin odottaa. Kuvassa 4 on
esitetty MBBR:ään tuleva
ammoniumtyppipitoisuus ja
sieltä lähtevä ammonium ja
nitraatti tarkastelujaksolla.

Nitrifikaation toiminnasta saa paremman kuvan tarkastelemalla prosessiin johdetun ja siellä konvertoituneen
ammoniumtypen määrää kiloina (Kuva 5).

1800

m3/d

Kuvasta 3 näkyy hyvin,
kuinka
marraskuun
hiljaisen kauden jälkeen
koetaan
ensimmäiset
virtaamapiikit hiihdon
maailmancupin ja itsenäisyyspäivän aikaan. Joulu ja
uusivuosi noin viisinkertaistavat päivävirtaaman
parin viikon ajaksi. Sen
jälkeen virtaama putoaa
noustakseen taas hiihtolomaviikoiksi
pysyvämmin sesonkitasolle
1 000–1 400 m³/d. Vaikka
puhdistamo on lähellä
matkailukeskusta, jätevesi
ehtii jäähtyä viemäreissä
10 °C tasolle asti.

vaihtelun sieto näkyy hyvin: nitrifikaatio ei sammu kuormituspiikkiin, vaan palaa hetkellisen notkahduksen
jälkeen nopeasti täyteen tehoon.

50
40
30
20
10
0

NH4‐N esiselkeytetty

NH4‐N lähtevä

NO3‐N lähtevä

Kuva 4. MBBR:ään menevä ja sieltä lähtevä ammonium- ja nitraattityppi
10/2016 – 03/2017.
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ja että typpikuorma kasvoi vilkkaimpina aikoina noin
kuusinkertaiseksi perustasoon verrattuna. Uudenvuoden
korkeinta piikkiä lukuun ottamatta prosessi käsittelee
vaihtelevaa kuormitusta hyvin. Hiihtolomaviikoilla
helmi-maaliskuussa prosessi nousee nopeasti samaan
tehoon kuin jouluna, vaikka välissä on ollut kuuden
viikon matala kuormitusaika ja vesi on jatkuvasti kylmää.
Toisaalta prosessi ei pääse yli 100 kgN/d ammoniumin
hapetustehoon, mikä on selvästi alle mitoituskapasiteetin
165 kgN/d. Tunnistettuja syitä tähän ovat:

• nitrifioiva biomassa ei ehtinyt kehittyä tarpeeksi ja
oikeissa reaktoreissa
• tulopumppausta on etenkin hiihtolomaviikoilla ajettu
tasausta hyödyntämättä. Prosessiin pumpattu virtaama
vaihtelee selvästi enemmän kuin laitokselle tuleva
virtaama, jolloin viipymä on usein liian lyhyt kaiken
ammoniumin hapettumiseen
• soodan syötön ajoittainen epätasaisuus ja tästä seuraava
alkaliteettivaje

140
120
100

kgN/d

80
60
40
20
0

NH4‐N MBBR‐prosessiin

NH4‐N poistunut

Kuva 5. MBBR:ään johdettu ja siellä poistunut (assimiloitu ja nitrifioitu)
ammoniumtyppikuorma 10/2016 – 03/2017.

70 %
60 %

Nitrifikaation kehittymistä
hidastivat prosessin käynnistyksen aikainen matala
typpikuorma sekä se, että
nitrifioiva biomassa kehittyi
aluksi vain BOD:n poistoaltaaseen nitrifikaatioaltaan
sijasta, koska sekä BODettä typpikuorma ehtivät
altaasta otettujen näytteiden perusteella hapettua
täysin jo BOD-altaassa.
Tätä ilmiötä onnistuttiin
jonkin verran korjaamaan
pudottamalla BOD-altaan
happipitoisuutta, jolloin
ammoniumtyppeä riitti
nitrifikaatioaltaaseenkin.
Ammoniumtypen lupaehto
saavutettiin. 1.11. alkaneella
laskentajaksolla lähtevän
ammoniumtypen keskiarvo
oli 7,8 mg/l.

Typenpoisto

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Nkok‐poistuma

Kuva 6. Kokonaistypen poistuma MBBR-prosessissa laskettuna tulevan ja
lähtevän ammonium- ja nitraattitypen perusteella. 11/2016 – 03/2017.

Kokonaistypenpoistoa ei
pyritty ensi vaiheessa optimoimaan, koska ao. lupaehto ei ole vielä voimassa.
Nitraattikierto pidettiin
päällä, mutta lisähiiltä ei
tarkastelujaksolla syötetty.
Lisähiilen syöttö on aloitettu
5.4.2017. Typenpoistoaste
laskettuna MBBR:ään
tulevan ammoniumtypen ja
sieltä lähtevän ammoniumja nitraattitypen perusteella
vaihteli välillä 0 – 65 %
parantuen tarkastelujakson
loppua kohden (Kuva 6).
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Fosforinpoisto
0,70

Flotaatiosta lähtevä kokonaisfosforipitoisuus on kuvattu kuvassa 7.

0,50

mgP/l

Kuvasta 7 nähdään, että jäännösfosfori pysyi neljää päivää lukuun
ottamatta alle lupaehdon 0,30 mg/l
marraskuun alusta alkaen ollen
välillä jopa selvästi alle 0,10 mg/l.
Lupajaksolla eli 1.11. alkaen keskiarvo oli 0,11 mg/l. Ajoittaiset
piikit johtuivat flotaation toimintaongelmista, joita aiheuttivat sekä
laiteongelmat että epätasainen
tulopumppaus. Sittemmin tulopumppauksen ohjausta on kehitetty ja flotaatioaltaan tuloputkeen
syötettävän dispersioveden syöttökohtaa ja -suuntaa on muutettu.
Huhtikuun 2017 alusta alkaen
lähtevä fosfori on ollut jatkuvasti
alle 0,1 mg/l ja sameus alle 2 FTU.

0,60

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Lähtevä Pkok

Kuva 7. Lähtevä kokonaisfosforipitoisuus. 10/2016 – 03/2017.

Loppupäätelmät
Suomen ensimmäisen modernin MBBR-laitoksen käyttöönotto on sujunut kokonaisuutena hyvin. Laitos selvisi
ensimmäisestä tulikokeestaan eli talvisesongin huippukuormista kunnialla. BOD:n, COD:n, ammoniumtypen
ja fosforin lupaehdot ovat täyttyneet. Nitrifikaatio kehittyi
hyvin siihen nähden, että käynnistys tapahtui matalan
kuormituksen aikana talvea vasten. Perinteisessä aktii-

vilieteprosessissa nitrifikaatio ei olisi näissä olosuhteissa
todennäköisesti käynnistynyt lainkaan. Ammoniumtypen
poistokapasiteetti ei kuitenkaan yltänyt mitoitusarvoihin,
pääsyinä alkujakson matala substraattimäärä, kylmä
lämpötila ja osin virheelliset ohjausasetukset. Prosessi
kykeni silti mukautumaan nopeasti muuttuvaan kuormitukseen. Prosessin optimointi jatkuu vuoden 2017
ajan rakennuttajan, prosessi- ja automaatiourakoitsijan
sekä suunnittelijan yhteistyönä. Seuraavaan talvikauteen
valmistauduttaessa on harkittava nitrifioivan biomassan
rikastamista lisätypen syötöllä.

Puwimex
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Vesihuollon omaisuudenhallinta
- mitä se tarkoittaa ja kenen tehtävä se on?
Hyvä omaisuudenhallinta ei tarkoita vain niitä toimia, joiden avulla saadaan kootuksi seuraavan vuoden investointiohjelma ja kunnossapitokohteet. Omaisuudenhallinta tulee ymmärtää kokonaisvaltaiseksi menetelmäksi, jolla omaisuuden palvelukyky, kustannukset ja riskit pidetään tasapainossa.

V

JANNE PIRTTIMÄKI

kehittämispäällikkö,
Jyväskylän Energia -yhtiöt
e-mail: janne.pirttimaki@jenergia.fi

esihuoltolaitosten hallussa on
valtava omaisuus. Aika-ajoin
puheeksi nousevat omaisuuteen liittyvät riskit ja niiden
vaikutukset elinkaarikustannuksiin.
Omaisuudenhallinta kattaa koko elinkaaren aikaisen työn omaisuuden parissa.

Suomessa ei tunneta riittävästi verkostoomaisuuden tilaa. Rakennettujen verkostojen metrimäärät yleensä löytyvät, mutta
vaikeampi on saada luotettavaa tietoa
siitä, paljonko verkoissa on eri materiaaleja, milloin ne on asennettu ja liittyykö
tiettyyn materiaaliin tai työtapaan kohonnutta vikaantuvuusherkkyyttä.

Riskitarkastelu ikäperusteisen
valinnan tilalle

Tietojen puutteellisuus koskee monesti
myös laiteasemia ja tuotantolaitoksia,
mutta niissä ongelma on pienempi. Maan
päällä rakenteiden kunto on vaivattomampi tarkastaa kuin maanalaisessa
putkiverkostossa, jota voi esille kaivamatta
lähinnä vain kuvata – mikäli kamera vielä
putkessa pystyy liikkumaan.

Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinta
tarvitsee perustakseen riittävät pohjatiedot. Hyviä apuvälineitä ovat verkostotietojärjestelmä ja ne kunnossapitojärjestelmät, joita käytetään putkiverkoston ja
laiteasemien ylläpitoon ja viankorjaukseen.

Kuva 1. Omaisuuden elinkaari on pitkä ja eri omaisuuslajeilla vaihtelevan mittainen. Lisäksi käytettävä tekniikka on monimutkaista. Siksi omaisuuden hallinta vaatii ammattitaitoisen henkilöstön, tehokkaat tietojärjestelmät ja systemaattiset toimintatavat. Kuva esittää omaisuuden elinkaarta ja sen systemaattista johtamista. Omaisuudenhallinnalle on tärkeää luoda
selkeät päämäärät, joilla omaisuudelle asetettu tavoitearvo pystytään saavuttamaan.
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Pelkät järjestelmät eivät riitä toimivan omaisuudenhallinnan luomiseen. Järjestelmiin täytyy saada riittävästi
syötettä materiaaleista, paikallisista olosuhteista, komponenttien iästä ja vikahistoriasta.
Ihannetilanteessa perusdata on tallennettu jo rakentamisvaiheessa. Jatkossa tietoa voi kerätä suunnitelmallisista
ennakoivan kunnossapidon toimista, esimerkiksi määrämuotoisilta huoltokierroksilta.
Dataa kerätään tulevaisuudessa laajenevassa määrin myös
sensoroinnin ja monitoroinnin kautta. Tällä automaattisesti saatavalla datalla voi mallintaa verkon toimintaa
ja parhaimmillaan havaita vikoja jo siinä vaiheessa, kun
ne eivät vielä ole aiheuttaneet asiakkaalle toimituskatkoa
tai laatuongelmaa. Yksinkertaisimmillaan anturina toimii
esimerkiksi kiinteästi asennettu vuotoääniloggeri, joka
havaitsee verkoston epätavalliset, vuodosta kertovat
kohinat. Näin korjaaviin toimenpiteisiin päästään jo
ennen suurempaa vikaantumista.
Kun tietoa kertyy luotettavasti ja reaaliaikaisesti, kun se
yhdistyy historiatietoon ja kun se saadaan omaisuudenhallinnan työkaluilla käsiteltäväksi, on ammattilaisella hyvät
lähtökohdat analysoida verkon tilaa ja saneeraustarpeita.
Saneerauskohteiden valintaan johtavia analyysejä on
tehtävä moniulotteisesti. Pelkkä ikätieto ei riitä, koska
olosuhteet vaikkapa putken ulko- ja sisäpuolella vaikuttavat merkittävästi sen elinkaareen. Joidenkin materiaalien kestävyyden tiedetään vaihdelleen eri vuosikymmenillä. Myös alueellista vaihtelua pitoajoissa löytyy.
Esimerkiksi Jyväskylän ”vuoristokaupungissa” maaston
suuret korkeusvaihtelut kuormittavat verkostoa paineen
korotus- ja alennustarvetta kasvattamalla.

Jotta saneeraukseen käytettävillä euroilla saataisiin alennetuksi toiminnan riskejä mahdollisimman tehokkaasti,
ikäpohjaisista korvausinvestoinneista tulisi kokonaan
luopua. Jatkossa omaisuudenhallinnassa tulee keskittyä
monikriteeriseen päätöksentekoon, jossa riskitarkastelu
ottaa huomioon myös mahdollisten rikkoontumisten
vaikutukset ja todennäköisyyteen vaikuttavat seikat.

Strategiaperusta ja politiikat ohjaamaan työtä
Vesilaitoksissa kannattaa aika-ajoin tehdä itsearviointia
omaisuudenhallinnan tilasta. ISO 55001 -standardi antaa
työlle hyvän lähtökohdan, koska standardi huomioi kattavasti omaisuudenhallinnan kokonaisuuden.
Toteutimme Jyväskylän Energialla itsearvioinnin
ISO 55001 -standardiin pohjautuvilla kuiluanalyysikyselyillä sähkö-, lämpö- ja vesiverkoista sekä vedentuotannosta keväällä 2016. Mittavaan urakkaan osallistui 36 valikoitua vastaajaa, ja vastauksia saatiin noin 2500 kappaletta. Analyysitulosten perusteella on mahdollista edetä
kahta tietä: joko lähteä edelleen parantamaan jo vahvoiksi
todettuja osa-alueita tai vahvistaa heikoiksi koettuja. Me
valitsimme jälkimmäisen etenemistavan.
Yksi usein huomiotta jäävistä asioista liittyy omaisuudenhallinnan tavoitteisiin. Monesti sekä energiayhtiöissä että
vesilaitoksissa kuvitellaan, että omaisuudenhallinnan voi
ikään kuin irrottaa ja eristää arkitoiminnasta – ja siirtää
yhden ihmisen tai tiimiin tehtäväksi. Ajattelutapa on
huolestuttava, koska energia- ja vesilaitosten vastuulla on
niin mittavia omaisuusmassoja, että niiden arvon rapautuminen pystyy heiluttelemaan omistajakuntienkin taloutta.
Vesiomaisuuden arvon kehityksestä kannattaa kiinnostua
myös siksi, että omaisuuden heikko hoito saattaa altistaa

Kuva 2. Älykkäällä omaisuudenhallinnalla verkko-omaisuuden saneeraukset ja uusinnat pystytään kohdistamaan tarkemmin kuin kaavamaisesti rakennusvuoden perusteella. Investointien arvottamiseen rakennetulla työkalulla kohteita analysoidaan ja pisteytetään, jotta investointieurolla saavutetaan maksimaalinen vaikuttavuus.

24

VT1703.indd 24

www.vesitalous.fi

26.4.2017 11:45:25

VESIHUOLTO
terveyshaitoille tuhansia vesilaitosten ja niiden palveleman
liike-elämän asiakkaita – sekä paikkakunnalla vierailevia
tai sen läpi kulkevia. Omistajalle riski voi aiheuttaa sekä
mittavia taloudellisia että mainetappioita.
Esimerkiksi Jyväskylän Energian sähkö-, vesi- ja lämpöverkoissa ja veden tuotannossa on jälleenhankinta-arvoltaan
900 miljoonan euron omaisuusmassa. Vaikka sen nykykäyttöarvo on tästä noin puolet, kyse on niin merkittävästä arvosta, että sen johtamisen askelmerkkien tulee
perustua haluttuun tavoitetilaan eli visioon.
Visio kertoo toiminnan päämäärän – usein hyvinkin
väljästi, joten siitä tulee johtaa omaisuudenhallinnan
etenemissuunnitelmaksi oma strategia pelisääntöineen
eli politiikkoineen. Niiden määrittämälle perustalle on
tukeva rakentaa päätökset ja toimenpiteet.
Tämän tarkastelun ydinkysymys on, mihin tasoon toimintavarmuus, laatu ja käytettävyys halutaan viedä. Toisin
sanoen, millainen on tulevaisuuden tahtotila esimerkiksi
vesiverkkojen kunnosta ja käytettävyydestä.
Selkeimmät reunaehdot liittyvät lakien, asetusten ja normien
mukaisuuteen. Osa tavoitteista on avattava yhteiselle kielelle:
”Älykäs” voi vesiverkossa tarkoittaa laajasti automatisoitua,
monitoroinnin ja etäkäytön tarpeet huomioon ottavaa rakennetta, joka on suunniteltu käytön kannalta optimoidusti
ja jossa tehokkuus kattaa sekä suunnittelun, rakentamisen
että käytön koko elinkaaren ajan. ”Turvallinen” voi puolestaan viitata siihen, että verkko laiteasemineen on vesilaitoksen henkilöstölle turvallinen käyttää eikä aiheuta vaaraa
myöskään ohikulkijoille. Ettemme esimerkiksi sijoita runkoputkea siten, että sen halkeaminen aiheuttaisi vaaraa vaikkapa tien, sillan tai rautatien kantaville rakenteille.

Hallitsemme
vesihuollon
koko elinkaaren.

FCGsmart

FCG

Muita omaisuudenhallinnan pelikentällä toimimista
ohjaavia periaatteita liittyy esimerkiksi ympäristöasioihin,
tietojärjestelmiin, työturvallisuuteen, ammattitaitoon ja
kouluttautumiseen. Työyhteisön arvot, asiakaslupaukset
ja henkilöstön terve ammattiylpeys sekä kumppanien ja
alihankkijoiden työn jäljestä vastuun kantaminen pitävät
kuitenkin sääntökirjan periaatteet kunniassa.
Omaisuudenhallinta hyötyy monipuolisten työkalujen
ja tarkastelukulmien käytöstä. Liika kitsaus investointivaiheessa voi kostautua käyttökustannusten kallistumisena tai pitoajan lyhyenemisen kautta elinkaaren aikaisia
menoja kasvattamalla. Investointitehokkuuden laskennalla (Capex-F) on paikkansa investointitehokkuuden
tarkastelussa, kun verrataan oman hankintakustannuksen
tasoa muiden toimijoiden toteumaan vastaavanlaisissa
hankkeissa. Kuitenkin pelkän investointikustannuksen

www.fcg.fi
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Kuva 3. Esimerkki ISO 55000 -järjestelmää soveltavan omaisuudenhallinnan kuiluanalyysityökalun antamasta tuloksesta,
jossa lähimmäs keskustaa pisteytetyt osa-alueet ovat saaneet heikoimmat arvioinnit ja nousevat mukaan kehittämiskohteiden valintaan.

vertaaminen vääristää näkemystä. Osuvampi kuva syntyy
elinkaarilaskennalla, jossa järjestelmän koko elinkaaren
aikaiset kustannukset huomioidaan.
Capex-laskennassa muiden tasoa kalliimmaksi asettuvat
kustannukset voivat olla perusteltavissa vain tietoisilla valinnoilla, kun taas muita halvemmalla toteutettaessa on pidettävä erityistä huolta materiaalien ja työn jäljen laadusta.

Yhteinen näkemys strategialinjoista syntyy
vuorovaikutuksessa
Omaisuudenhallinta on joukkuelaji, johon vesilaitoksen
henkilöstö laajana rintamana osallistuu. Henkilöstöstä
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tarvittaisiin pelkät rippeet, jos laitoksella ei olisi omaisuutta hallittavanaan – ei välineitä palvella asiakkaita, ei
mitään käytettävää, suunniteltavaa tai rakennettavaa eikä
mitään kehitettävää.
Kertatiedottamisella omaisuudenhallinnankaan tavoitetila, strategia ja politiikat eivät aukea, innosta eivätkä
juurru. Asia tulee omaksi vain yhdessä pelaamisen kautta
– taktiikkaa hiomalla.
Kaikessa työssä on hyvä pitää mielessä asiakkaamme,
joita varten lopulta omaisuuttakin pidämme kunnossa –
toimittaaksemme heille laadukasta vettä aina kun sille on
tarvetta.
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Säätutkien sadetiedon hyödyntäminen
viemäriverkoston toimintojen ohjauksessa
ja hulevesisuunnittelun apuna
Tutkapohjainen sademääräarvio on sekä paikallisesti että ajallisesti kattavampi kuin perinteisesti käytetty sademittariverkkoon pohjautuva sademäärä. Edustavan alueellisen sadetiedon avulla voidaan
tarkastella valuman kuormitusta viemäriverkkoon ja näin kartoittaa viemäriverkoston kuntoa. Laajasta
sadanta-aineistosta on poimittu rankkasadetapahtumille mitoitussateiden muotokirjasto. Nämä vaihtuvaintensiteettiset mitoitussateet antavat todellisen kuvan alueen tai rakennuksen todennäköisestä
vesikuormasta ja niitä voidaan hyödyntää hulevesisuunnittelun ja -mallinnuksen työkaluna.

S
ANNAKAISA VON LERBER
tutkija, OSAPOL
projektisihteeri
Ilmatieteen laitos
e-mail: annakaisa.von.lerber@fmi.fi

TOMI LUKKARINEN
automaatioinsinööri
Helsingin seudun
ympäristöpalvelutkuntayhtymä HSY
e-mail: tomi.lukkarinen@hsy.fi

LARISSA RIMPILÄINEN
DI, Vesitekniikan laitos
Aalto yliopisto
e-mail: larissa.rimpilainen@aalto.fi

OSAPOL - ja Älykäs Vesi - projektien työhön ja tämän artikkelin kirjoittamiseen on osallistunut useita tutkijoita ja yritysten edustajia. Erityisesti kirjoittajat haluisivat mainita henkilöt Kimmo Hell (Ramboll Finland
oy), Mari Heinonen ja Tommi Fred (HSY Vesihuollon toimiala), Mika Kuronen (FCG Suunnittelu ja tekniikka), Markus Sunela (Fluidit oy) sekä Jarmo Koistinen, Harri Hohti ja Seppo Pulkkinen (Ilmatieteen laitos).

ade on keskeinen vesijärjestelmien toimintaa ja suunnittelua ohjaava pakotemekanismi. Esimerkiksi
Viikin jätevedenpuhdistamolla
rankkasade synnyttää merkittäviä
haasteita järjestelmien nopealle
sopeutumiskyvylle, jotta vältetään ylivuodot ja tehoton energian
käyttö. Pahimmissa tapauksissa
rankkasade voi aiheuttaa hulevesija vesistötulvia, vedenottamoiden
saastumista pieneliöistä tai jätevesijärjestelmien ylikuormitustilanteita, joiden vahingot voivat
olla mittavat. Sademittausten
avulla ohjataan ja suunnitellaan
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vesitalousjärjestelmiä sekä tehdään niitä tukevaa hydrologista alue- ja sekaviemäriverkon hydraulista verkostomallinnusta. Kaupungistumisen myötä hydrologit ovat
entistä kiinnostuneempia sateen intensiteetin hetkittäisistä vaihteluista pienillä valuma-alueilla, joiden tehokkaat
viemärit reagoivat sateeseen nopeasti. Kaupunkialueilla on
paljon vettä läpäisemätöntä pintaa, jolloin myös lyhyet ja
voimakkaat sadetapahtumat voivat aiheuttaa tulvia.
Perinteisesti sadetta on mitattu pistemäisesti esimerkiksi sademittareilla. Sademittareiden vahvuus on, että
ne mittaavat suoraan sadantaa ja ovat mittausalueellaan
tarkkoja. Ne kuvaavat kuitenkin huonosti aluesadantaa,
sillä jo muutaman sadan metrin päässä sademittarista,
pistesadanta ei välttämättä anna enää hyvää kuvaa todel-

lisesta sadannasta, varsinkin paikallisten rankkasateiden
kohdalla (Kuva 1). Ei ole taloudellista tihentää sademittarihavaintoverkkoa, sillä säätutka mittausinstrumenttina on ihanteellinen aluesadantojen mittaamiseen erityisesti tulvaherkillä kaupunkialueilla, koska
tyypillinen mittausresoluutio on ajallisesti 5 minuuttia
ja paikallisesti 0,1 – 2 km. Tällä hetkellä Ilmatieteen
laitoksen tutkaverkosto mittaa operatiivisesti Suomen
alueelta 5 aika-askeleella noin 1,8 miljoonaa havaintoa
500 metrin välein. Vaikka säätutkamittauksen tarkkuus
pistearvona ei olekaan yhtä hyvä kuin sademittarilla,
on tutkan paikkaresoluutio täysin ylivoimainen valtti
aluesadannan määrittämisessä. Sademittarihavaintoja
kannattaa käyttää tutkan mahdollisen systemaattisen
virheen poistoon.

Kuva 1. Tutkapohjainen sadetuote antaa tarkemman kuvan aluesateesta, esimerkkinä rankkasade 3. syyskuuta 2016, josta
on laskettu tutkapohjainen 12 tunnin sadekertymä. Sademittari sijaitsee Tontunmäessä ja mittasi kertymän arvoksi 61 mm.
Tutkan mittaama sadekertymä sademittarin kohdalla oli 60 mm ja suurin tutkan tällä alueella oli 96 mm.
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Kehitystyö OSAPOL-projektissa parantaa
sadearvion laatua
Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkossa on kymmenen
tutkaa (Kuva 2). Tällä hetkellä Vimpelin tutkaa lukuun
ottamatta kaikki tutkat hyödyntävät kaksoispolarisaatioteknologiaa. Kaksoispolarisaatiotutka lähettää ja
vastaanottaa mikroaaltoja kahdessa toisiinsa nähden
kohtisuorassa suunnassa, pysty- ja vaakasuunnassa,
perinteisen yhden suunnan sijaan. Vertailemalla
heijastunutta takaisinsirontatehoa kahdesta suunnasta,
saadaan enemmän tietoa ilmakehässä liikkuvista kaikuja
aiheuttavista kohteista. Mittauksista voidaan tunnistaa
sateen eri olomuodot, lumi-, vesi-, ja räntäsade, mutta
myös sateen kannalta häiriökaiut kuten esimerkiksi
linnut sekä hyönteiset. Kaksoispolarisaatioteknologian
avulla voidaan parantaa tutkamittausten laatua ja sadearvion tarkkuutta, niin että se on luotettavaa kovim-

missakin sateissa ja että sen paikka resoluutio riittäisi
pienimpienkin merkityksellisten valuma-alueiden erotteluun esimerkiksi kaupunkien hulevesiratkaisujen
suunnittelussa ja tosiaikaisessa ohjauksessa.
Optimaaliset sademittaukset kaksoispolarisaatiosäätutkalla (OSAPOL)-projekti (2015 – 2017) on rahoitettu Tekesin kautta Euroopan aluekehitysrahastosta.
Projektissa on kehitetty menetelmiä sadearvion parantamiseen tutkamittauksista. Tärkeällä painoarvolla on
ollut myös yhteistyö vesialan yritysten kanssa, jotta
tuotteet, joita Ilmatieteen laitos kehittää tutkamittauksiin pohjautuen, voisivat palvella vesialan toimijoita. Projektin vetovastuu on Ilmatieteen laitoksella
ja mukana ovat vesi- ja energia-alalta HSY Vesihuollon
toimiala, Tampereen Vesi, Lahti Aqua ja Jyväskylän
Energia sekä suunnittelu- ja konsultointiyritykset
Ramboll Finland Oy ja FCG Oy.

Älykäs Vesi kehittää tieto- ja toimintamalleja
vesihuollon järjestelmien ohjaukseen
Tässä hankkeessa on tehty yhteistyötä HSY Älykäs
Vesi -projektin kanssa. Älykäs Vesi-projektin puitteissa
HSY käynnisti vuonna 2015 koko toiminta-alueensa
viemäriverkoston hydraulisen mallinnuksen. Mallia
on tarkoitus käyttää muun muassa kapasiteettitarkasteluihin ja vuotovesien analysointiin. Todellisten
valuntamäärien arvioimiseksi hydraulinen viemärimalli
kytketään valuma-alueiden hydrologiseen malliin, joka
kuvaa esimerkiksi pinta-alojen, maankäytön ja läpäisemättömien pintojen osuutta valumasta. Katariina
Aarnio tutki diplomityössään pintamittausten käyttöä
mallien kalibrointiin ja hyödynsi samalla tutkapohjaista
sadetietoa. Työn mallinnusalueella ei sijainnut yhtään
sademittaria, ja työssä havaittiin, että tutkapohjaisen
sademäärätuotteen käyttö paransi mallinnustuloksia
(Aarnio, 2016).

Kuva 2. Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkko maaliskuussa
2017. Vimpelin (VIM) tutkaa lukuun ottamatta kaikki tutkat
ovat kaksoispolarisaatiotutkia ja Vimpelin päivitys kaksoispolarisaatiotutkaksi on suunniteltu kesälle 2017. Kuvassa vaalea
alue kuvaa kesäsateiden havaitsemisetäisyyttä, joka on 250 kilometriä tutkasta. Mustien ympyröiden säde on 120 km, ja ne
kuvaavat etäisyyttä, jolla talven lumisateet voidaan havaita.

Paikallisesti tarkkaa sadetietoa hyödynnetään myös
viemäriverkoston vuotovesiselvityksessä (Pasonen,
2016). HSY:n puhdistetusta jätevesivirtaamasta
35 – 45 prosenttia on vuoto- ja hulevettä, joka kuormittaa viemäriverkostoa ja voi aiheuttaa tulvia tai
johtaa ohijuoksutukseen puhdistuslaitoksella. Nämä
vedet päätyvät heikentyneiden rakenteiden, kuten
huonokuntoisten putkien seinämien ja tiivisteiden
läpi suotautumalla sekä viallisesta kaivorakenteista,
avonaisista kaivonkansista ja ylivuotorakenteista sisään
vuotamalla (Pasonen, 2016). Myös virheellisesti liitetyt
tonttien hulevesiputket voivat johtaa sadevettä jätevesiverkostoon. HSY on yhteistyössä Perfektio-yrityksen
kanssa rakentanut ohjelmistoa, jolla tarkastellaan
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pumppaamoiden virtaamia. Pumppaamoiden hetkellisiä virtaamia verrataan pidemmän jakson keskivirtaamiin, joista sateen vaikutus on poistettu käyttämällä keskiarvolaskennassa vain sateettomien päivien
virtaamatietoja (Kuva 3). Ohjelmistoon on rakennettu myös hälytysjärjestelmä, joka reagoi poikkeaviin virtaamiin pumppaamoilla. Poikkeamia seuraamalla voidaan kohdistaa tarkentavia tutkimuksia niille
verkoston alueille, jossa ongelmia, kuten vuotoa tai
tukkeumia esiintyy usein. Tutkapohjaista sadetietoa
HSY lukee jatkuvasti Ilmatieteen laitoksen Avoin Datarajapinnasta ja käyttää sitä selitystekijänä vertailussa
(Kuva 4). Sateen intensiteettitieto haetaan 5 minuutin
välein jokaiselle pumppaamoasemalle. Kuten Kuvasta 3
näkyy syyskuun 3. – 4. päivän rankkasade havaittiin
selkeästi JVP1020 pumppaamon virtaamissa, ja sen
pohjalta voidaan seurata putkiston kuntoa, jos vuodot
lisääntyvät.

Todenmukaiset mitoitussateet
Perinteisesti viemäri- ja hulevesiverkoston mallinnuksessa on käytetty sademääriä, jotka perustuvat Katajiston
(1969) rakennusmääräyskokoelmissa julkaisemiin
sateiden toistuvuuksiin. Koska kokoelmassa sademäärä
on annettu yksittäisinä lukumäärinä, mallinnuksessa
intensiteetin vaihtelu on kuvattu laatikon tai kolmion
muotoisena. Sateen paikallisuudella ja sen intensiteetin

muutoksella on kuitenkin suuri merkitys esimerkiksi
valunnan mallintamiseen. Jos sateen intensiteetti on
suurin sateen alussa, valunta lisääntyy silloin nopeasti,
kun taas intensiteetin ollessa suurin sateen loppupuolella, valunta lisääntyy hitaammin huipun ollessa loivapiirteisempi (Hyvärinen ja Puupponen 1986).
Varsinkin kaupunkiolosuhteissa viemäriverkoston
mallinnuksessa on ilmennyt tarve sateen intensiteetin
kuvaamisen 1 – 2 minuutin aikaresoluutiolla sekä perinteisten laatikon tai kolmion muotoisten intensiteettikäyrien korvaamiseen mitoitussuunnittelussa todellisilla intensiteettikäyrillä. Suomessa hulevesirakenteiden suunnittelussa mitoitussateina käytetään kerran
1 – 3 vuodessa toistuvia sademääriä 10 – 15 minuutissa (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL 2004).
Yhteiskunnan kannalta kriittisissä kohteissa, kuten
sairaaloissa tai patojen suunnittelussa voidaan käyttää
jopa harvemmin toistuvia sadetapahtumia. Myös
vesistöihin ja rankkasateisiin voidaan soveltaa erilaisia
kriteereitä.
Sademäärien toistuvuudet määritellään yleensä intensiteetti-kesto-toistuvuus-kuvaajien avulla pitkistä
sademittariaikasarjoista ja ne ovat tietylle ilmastolle
ominaisia. Sademittareita on kuitenkin liian vähän, että
niillä voitaisiin havainnoida tulvatapahtumia alueellisesti kattavasti ja harvinaiset sateet jäävät helposti

Kuva 3. Näkymä HSY:nVesihuollon ja Perfektio-yrityksen luomasta työkalusta, jossa seurataan vuotoja ja tukkeumia viemäriverkostossa.
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huomaamatta. Säätutkilla voidaan mitata sadetta
tiheästi laajoilta alueilta, jolloin kaikki rankkasateet on
helpompi havaita. Sateiden toistuvuuksia on tutkittu
tutkapohjaisesti (esimerkiksi Overeem et al. 2009;

Panziera et al. 2016), mutta Suomessa vain lähinnä
sademittareita hyödyntäen (Katajisto 1969; Kilpeläinen
et al. 2008). Aaltonen et al. (2008) ovat hyödyntäneet tutkimuksessa sekä sademittareita että säätutkia.

Kuva 4. Ylhäällä on IL:n tutkapohjainen sadetuote HSY viemäriverkoston pumppaamojen kanssa kohdistettuna.
Alhaalla on sateen aiheuttamia vahinkoja Koivumankkaan pumppaamon läheisyydestä 4. syyskuuta 2016.
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Kuva 5. Esimerkkejä mitoitussateiden aikasarjoista. (Rimpiläinen, 2017)
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Taulukko 1. Mitoitussateiden määrät harvinaisuusluokkien mukaan.
Toistuvuus
[a]

5 min
[kpl]

15 min
[kpl]

30 min
[kpl]

1h
[kpl]

3h
[kpl]

6h
[kpl]

12 h
[kpl]

24 h
[kpl]

3

85

46

52

34

11

13

15

10

5

21

100

62

55

16

11

14

16

10

121

132

120

57

51

44

31

16

50

42

26

7

8

7

4

7

10

100

212

177

178

169

32

30

20

8

500

–

–

–

–

37

24
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Mallinnukseen tarvittava 1 – 2 minuutin aikaresoluutio on haastava myös 5-minuutin välein tehtäville
tutkamittauksille. OSAPOL-projektissa tutkahavaintojen väliin lasketaan liikeinterpoloidut sadekentät
yhden minuutin välein.
Larissa Rimpiläinen on diplomityössään koonnut vuosien
2013 – 2016 tutkalla mitattuja sadannan intensiteettejä pääasiassa Suomen alueella (Rimpiläinen, 2017).
Tutkimuksessa on kerätty suuresta tutkapohjaisesta
sadanta-aineistosta rankkasadetapahtumia, joissa sademäärä ylittää keskimäärin kerran kolmessa vuodessa toistuvan sademäärän. Rankkasateiden sademäärärajoina
käytettiin RATU-hankkeessa yhden neliökilometrin aluesadannalle määritettyjä sademääriä (Aaltonen et al., 2008).
Liikeinterpoloiduista sadetapahtumista on muodostettu
intensiteettien muotokirjasto, joka tulevaisuudessa tulee
olemaan avoin kaikille tarvitsijoille (Ilmatieteen laitos,
Ilmasto-opas). Muotokirjastossa on tällä hetkellä 2150
sadetapahtumaa eri harvinaisuusluokkiin jaoteltuna
(Taulukko 1.). Kerätyt sateet ovat vesisateita, talvisadanta on jätetty aineistosta pois. Erityistä huomiota on
kiinnitetty, että kirjaston sadetapatumat ovat toisistaan
tilastollisesti riippumattomia. Riippumattomuuskriteerit
on määritelty sadetyypin, laaja-alainen rintamasade ja
konvektiivinen sade, mukaan. Esimerkkejä muotokirjastosta on Kuvassa 5. Riippumaton otos on tärkeä tilastotieteen näkökulmasta, sillä sitä voidaan käyttää tilastollisten mallien laskemiseen aineiston kasvettua tulevaisuudessa tarpeeksi kattavaksi. Mitoituksessa vaihtuvaintensiteettisten sadetapahtumien käyttöä on ehdotettu jo
pitkään ja kerätty mitoituskirjasto antaa mahdollisuuden
tutkia sateen ajallisuuden ja paikallisuuden vaikutusta
viemäriverkoston kuormitukseen.
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Talousvesisopimuksen malli
elintarviketeollisuuden vesihuoltoon
Suomessa elintarvikealan toimijat ovat pääsääntöisesti paikallisten vesihuoltolaitosten asiakkaita.
Kunnat tarjosivat 1960–70 -luvuilla vesihuoltopalveluita yleisesti osana elinkeinopolitiikkaa. Tämän
myötä vesihuoltolaitosten ja elintarvikealan toimijoiden välille on syntynyt hyvää yhteistyötä, josta
on ollut hyötyä kummallekin osapuolelle. Usein elintarvikealan toimijat ovat riippuvaisia paikallisen
vesihuoltolaitoksen palveluista, koska vaihtoehtoisia vedenhankintamahdollisuuksia ei ole saatavilla.
Toisaalta taas iso vedenkäyttäjä on edistänyt alueen vesihuollon kehittymistä.
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toimialapäällikkö,
Elintarviketeollisuusliitto ry
e-mail: elisa.piesala@etl.fi

ANNELI TIAINEN

lakiasiain päällikkö,
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
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jan myötä vesihuoltopalvelun tarjoaminen ja ostaminen on muuttunut. Sopimuksista on tullut tärkeitä.
Asutuksen vesihuollossa käytettävät
sopimukset eivät yleensä kata elintarviketeollisuuden sopimustarpeita. Asiaan
on kiinnitetty huomiota mm. vuonna
2014 laaditussa MMM:n oppaassa
”Elintarviketeollisuuslaitos vesihuoltolaitoksen asiakkaana”. Selvityksissä
on todettu, että yleisin sopimusmalli
on liittymissopimus, josta ei käy ilmi
esimerkiksi elintarvikealan toimijan
erityispiirteet tai toiminnan volyymi
eivätkä yhteyshenkilöiden yhteystiedot
ja muut osapuolten yhteydenpitoa
helpottavat seikat.
Edellä mainitussa MMM:n oppaassa
käsitellään vedentoimituksen erityiskysymyksiä, mutta siinä ei ole sopimusmallia. Malli on tarpeen,
jotta sopimussuhteen erityispiirteet tulisivat otetuksi riittävästi
huomioon puolin ja toisin. Siksi
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) ja
Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
valmistelevat oppaan pohjalta elintarviketeollisuuslaitoksen ja vesihuoltolaitoksen välisen sopimuksen mallia,
joka koskee talousveden toimittamista
ja käyttöä. Valmistelussa on mukana
konsultti ja kummankin osapuolen
edustajista koostuva työryhmä.

Sopimusmallia suositellaan etenkin
niihin tilanteisiin, kun vesihuoltolaitoksen asiakkaana on tai tulee
asiakkaaksi sellainen elintarvikealan
toimija, joka jää vesihuoltolain soveltamisalan ulkopuolelle. Käytännössä
elintarvikealan teolliset toimijat sekä
useat rehualan toimijat ovat soveltamisalan ulkopuolella, sillä vesihuoltolaki koskee lähinnä asutuksen vesihuoltoa ja asutukseen vesihuollon
kannalta rinnastuvaa elinkeino- ja
vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoa.
Sopimusmalli on tarkoitettu käytettäväksi uutta sopimusta laadittaessa tai päivitettäessä voimassaolevaa sopimusta. Sopimuksen ja
sen liitteiden lisäksi hankkeessa
valmistellaan sopimusehtojen selitykset. Hankkeen tarkoituksena on
edistää sopimusten syntymistä ja
helpottaa osapuolten välistä keskustelua. Siinä laadittavissa asiakirjoissa kiinnitetään huomiota muun
muassa osapuolten yhteistyöhön,
velvollisuuksiin ja varautumiseen
eri tilanteisiin.
Sopimusmallista sekä sen liitteistä
ja selitysosasta laaditaan sähköinen
julkaisu. Julkaisun on tarkoitus
valmistua alkukesästä 2017, jonka
jälkeen se on saatavilla.

www.vesitalous.fi

26.4.2017 11:45:27

VESIHUOLTO

Viemäriverkostojen parhaat
ympäristökäytännöt selvityksen alla
Suurin osa vesijohto- ja viemäriverkostosta on rakennettu 1960–80 -luvuilla. Nyt nämä verkostot alkavat olla monin paikoin saneerauksen tarpeessa
putken materiaalin, iän tai jopa virheellisen asennustyön vuoksi. Monella
vesihuoltolaitoksella on edessään erittäin suuri saneeraushaaste. Keväällä
valmistuva Viemäri-BEP -raportti tarjoaa kättä pidempää viemäriverkostojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon huomioiden ympäristön
kannalta parhaat käytännöt.
SANNA VIENONEN

tutkija,
Suomen ympäristökeskus

RIIKKA VILPAS

tutkimusinsinööri,
Suomen ympäristökeskus

JYRKI LAITINEN

ryhmäpäällikkö,
Suomen ympäristökeskus

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Kirjoittajat ovat
laatineet Viemäri-BEP
raportin yhteistyössä
asiantuntijaryhmän kanssa.

ätevesiviemärien suunnittelussa,
rakentamisessa ja ylläpidossa on
käytettävä parasta käyttökelpoista
tekniikkaa (BAT) (ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja valtioneuvoston
asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006).
Parin vuoden takaisessa yhdyskuntien jätevedenpuhdistusta koskevassa BAT-selvityksessä (Laitinen ym., 2014) viemäriverkostot rajattiin käsittelyn ulkopuolelle,
mutta tunnistettiin tarve tarkastella niitä
erikseen. Koska yhdyskuntajätevedenpuhdistamot tai viemäriverkostot eivät kuulu
teollisuuden päästöjä koskevan IE-direktiivin (teollisuuden päästöjen yhdennettyä
ehkäisemistä ja vähentämistä koskeva
direktiivi, 75/2010/EU) määrittelemiin
toimialoihin, eikä viemäriverkostoille
voida varsinaisesti esittää parhaaseen
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä
päästötasoja, päätettiin laatia BEP eli
ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä
kuvaava raportti (ns. Viemäri-BEP).
Selvitys laajentaa viemäriverkostojen
ympäristökäytäntöjen tietopohjaa, mutta
sen tarkoitus ei ole toimia sitovana ohjeena.
Viemäri-BEP -raportin tarkoituksena on
antaa laaja-alainen käsitys siitä, mitä seikkoja on otettava huomioon, kun suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään viemäriverkostoja. Tarkoituksena on luoda hyvät
lähtökohdat toimintatapojen yhtenäistämiselle ja parhaiden käytäntöjen ottamiselle laajempaan käyttöön. Viime vuosien

uutiset rapautuvista vesihuoltoverkostoista
edellyttävät asian esille nostamista, jotta
vesihuoltoverkostot eivät taloudellisen
arvon lisäksi menettäisi arvoaan myös
toiminnallisuuden, ympäristön, terveyden
ja hyvän viihtyisyyden osalta.
Raportissa esitetään taustatietoa Suomen
viemäriverkoston tilasta sekä niistä käytännöistä, jotka vaikuttavat viemärin kuntoon
ja sen ylläpitämiseen. Lisäksi tarkastellaan
viemäriverkostojen ympäristönäkökohtia
ja tuotetaan selkeä kuvaus parhaista käyttökelpoisista tekniikoista. Tavoitteena on
samalla vähentää viemäreiden ylivuotojen
aiheuttamaa kuormitusta vesistöihin ja
pohjavesiin. Myös viemäreihin sisään tulevien vuotojen ehkäiseminen on tärkeää
kuormitusvaihtelun sekä sen vaikutusten
minimoimiseksi jätevedenpumppaamoilla, jätevedenpuhdistamoilla ja edelleen ympäristössä. Muita ympäristön
kannalta huomioitavia seikkoja ovat mm.
jätevedenpumppaamoiden energiankulutuksen vaikutukset.
Sellaisia määräyksiä, standardeja ja ohjeita,
jotka koskevat jätevesiviemäreiden suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa, on
koottu raporttiin. Näiden dokumenttien pohjalta asiantuntijatyöryhmässä on
keskusteltu sellaisista käytännön toimenpiteistä, joilla voidaan turvata jätevesiviemäriverkostojen toiminta kohtuukustannuksin. Ympäristöön kohdistuvat päästöt
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Rautatien ja maantien alittavan viemärin teossa käytettäviä poranteriä ja yhteen hitsattavia suojaputkia.

on pidetty tässä työssä ohjenuorana. Näin ovat syntyneet ympäristön kannalta parhaat käytännöt, jotka on
pyritty esittämään mahdollisimman yksinkertaisella ja
ymmärrettävällä tavalla. Tuloksena on käytännönläheinen
raportti siitä, miten viemäriverkostojen omistajat, ylläpitäjät, suunnittelijat ja rakentajat voivat toimia tämän
merkittävän, yhteiskunnallisen toiminnon ja omaisuuserän laadukkaan ylläpidon varmistamiseksi. Korjausvelka
kasvaa edelleen, joten on välttämätöntä esimerkiksi saattaa
saneerausten suunnittelun ja ajoituksen kannalta oleellinen tietopohja kuntoon (Rakennetun omaisuuden tilaraportti ROTI, 2017).
Viemäri-BEPissä käsitellään yhdyskuntien jätevesiviemäriverkostoja, joten kiinteistöjen tonttiviemärit ja hulevesiviemäriverkot on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.
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Sekä jäte- että hulevettä johtavat sekaviemärit on huomioitu sekä sellaiset tonttiviemärit, jotka sijaitsevat yleisellä
alueella. Selvitystä varten kerättiin tietoa kirjallisuudesta ja
internetistä sekä alan asiantuntijoille suunnatulla kyselyllä
ja asiantuntijahaastatteluin. Raportin kirjoittajina ovat
toimineet Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ja sitä
on muokattu suunnittelijoiden, urakoitsijoiden sekä vesihuoltolaitosten edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän
toimesta. Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Raportti tullaan julkaisemaan kevään aikana Suomen
ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Lisätietoja johtavalta asiantuntijalta Jyrki Laitiselta, Suomen ympäristökeskuksesta, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi. Raporttia
esitellään Vesihuolto 2017-seminaarissa Jyväskylässä
10.5.2017.
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HYVIN
SUUNNITELTU
ON PUOLIKSI
SANEERATTU
TEHDÄÄN YHDESSÄ
PUMPPAAMOSTASI PAREMPI

Grundfos

MUKANA
YT-MESSUILLA
OSASTO B 201
HYVIN HOIDETTU PUMPPAAMO ON TURVALLINEN
Heitteille jätetty pumppaamo ei toimi tehokkaasti. Vioittuneet laitteet ja varusteet saattavat
olla todellinen turvallisuusriski huoltohenkilöstölle.
Käyttökohteesta riippuen pumppaamon toiminnallinen elinkaari on noin 10 – 20 vuotta,
jonka jälkeen pitää kartoittaa isommat saneeraustarpeet. Matkan varrella pumppaamosta
huolehditaan säännöllisellä puhdistuksella sekä laitteiden ja sähköasennusten tarkistuksella.
Milloin olet viimeksi tarkistuttanut pumppaamonne? Tule juomaan kanssamme kupponen
tai kaksi YT-messuille Jyväskylään, niin jutellaan lisää!
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TURVETUOTANNON VESIENSUOJELU

Turvetuotannon vesiensuojelu:

pintavalutuskentän toiminta ääriolosuhteissa
ja näytteenoton optimointi
Tutkimuksessa tarkasteltiin turvetuotannon valumavesiä puhdistavan pintavalutuskentän toimintaa
laajan vedenlaatuaineiston perusteella. Aineisto kerättiin vuonna 2012 sisältäen lumen sulantavaiheen,
kesän ja syksyn. Tutkimuksessa havaittiin roudan yhteys valumaveden laatuun. Pintavalutuskentän
toiminta oli parhaimmillaan kesäaikaan, mutta se kykeni vähentämään kiintoaineskuormitusta myös
keväällä ja syksyllä. Lisäksi selvitettiin vesistökuormituslaskennan epävarmuutta perustuen erilaisiin
näytteenottotiheyksiin käyttäen esimerkkinä kiintoaineen ja liuenneen orgaanisen hiilen aineistoja.

K
RIKU ESKELINEN

Vesi- ja ympäristötekniikan
tutkimusryhmä,
Oulun yliopisto /
Thule Instituutti
e-mail: riku.eskelinen@oulu.fi
Kirjoittaja työskenteli
tohtorikoulutettavana
Oulun yliopistossa.
Turvemaiden hydrologiaa
käsittelevä väitöstilaisuus
pidettiin 24.3.2016.
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orentosuon (Utajärvi) turvetuotantoalue (pinta-ala ~ 2 km²)
sijaitsee Oulujoen valumaalueella Pohjois-Pohjanmaalla
(Kuva 1). Tuotantoalueelta valuva vesi
johdetaan laskeutusaltaaseen, josta se
pumpataan kahdelle pintavalutuskentälle.
Normaalin valunnan aikana käytössä on
isompi noin 10,5 ha kokoinen alkujaan
luonnontilainen suo, mutta tarpeen vaatiessa vettä voidaan ylivalunnan aikana
pumpata myös toiselle pintavalutuskentälle, jonka pinta-ala on noin 2,5 ha.

Vedenlaatuaineiston kerääminen
pintavalutuskentän tulo- ja
menovirtaamasta
Valumaveden laatua mitattiin ensisijaisen
pintavalutuskentän tulo- ja lähtövedestä
sekä tutkittiin hydrologian vaikutusta
pintavalutuskentän puhdistustehoon.
Jatkuvatoiminen näytteenotto toteutettiin automaattisilla ISCO-laitteilla
maaliskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin vuonna 2012. Pitkällä näytteenottojaksolla kerättiin kuormitustietoa
vuodenajoista, joilta ei ole olemassa
paljon aikaisempaa tutkimustietoa (kevät
– syksy). Pintavalutuskentän tuloaltaasta
otettiin tarkkailuaikana 191 vesinäytettä ja lähtevästä vedestä 170 näytettä.
Lumensulannan aikaan (maaliskuutoukokuu) vesinäytteet kerättiin kaksi
kertaa päivässä ja muuna aikana kerran
päivässä. Tutkitut vedenlaatuparametrit
olivat, kiintoaine (SS, 0,4 µm suodatus),

liuennut kokonaisfosfori (Ptot), fosfaattifosfori (PO4-P), liuennut kokonaistyppi
(Ntot), nitraatti nitriittityppi (NO2-3-N),
ammoniumtyppi (NH4-N), liuennut
orgaaninen hiili (DOC) ja rauta (Fe).
Lisäksi näytteistä analysoitiin veden
stabiilit isotoopit δ18O ja δ2H, joiden
avulla pyrittiin erottamaan lumensulanta
valunnasta. Pintavalutuskentän vesitasetta arvioitiin saapuvan ja lähtevän
virtaamamittauksen sekä lähellä sijaitsevien sääasemien sadanta- ja haihduntatietoja käyttäen. Vuosi 2012 oli sateisempi kuin yleensä, joten havaintoaikana
saatiin hyvä kuva vedenlaadun vaihtelusta ja pintavalutuskentän puhdistustehosta virtaamahuippujen aikaan.
Näytteenoton ajoituksen vaikutusta
kiintoainekuormituslaskennan epävarmuuteen arvioitiin jakamalla aineisto
viikon, kahden viikon, kolmen viikon
ja kuukauden mittaisiin jaksoihin.
Jokaiselle jaksolle poimittiin satunnaisesti yksi kiintoainenäyte edustamaan
kyseisen aikavälin kiintoainepitoisuutta.
Kuormitus laskettiin kullekin päivälle
kertomalla jaksolle poimittu kiintoainepitoisuus päivittäisellä keskivirtaamalla.
Tällä tavalla päivittäisestä aineistosta
muodostettiin erilaisia näytteenottostrategioita, joista kerran kahdessa viikossa
otettu vesinäyte on tyypillinen turvetuotannon velvoitetarkkailuohjelmassa.
Laskenta toistettiin kullekin aikavälille
500 kertaa, jotta saatiin käsitys näytteenottopäivien vaikutuksesta arvioi-
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Kuva 1.
Korentosuon
turvetuotantoalueen pintavalutuskenttä ja veden
virtausreitit sinisillä
nuolilla merkittynä.

tuun kuormitukseen. Laskettuja arvioita kiintoainekuormituksesta verrattiin päivittäisten vedenlaatu ja virtaamatietojen perusteella laskettuun
kiintoainekuormitukseen kyseisellä
koko tutkimusjaksolla (46 kg ha-1).
Tämä kiintoainekuormitus edustaa
tarkinta kuormitusarviota kyseiseltä
alueelta. Vertailukriteereiksi asetettiin seuraavat kolme parametria: 1)
prosenttiosuus, joka kuvaa miten
suuri osa lasketuista kuormista
mahtui ±20 prosentin sisälle tarkimmasta arviosta, 2) laskettujen kuormien mediaanipoikkeama tarkimmasta arvosta ja 3) laskettujen kuormien hajonta.
Tämä kirjoitus on yhteenveto
kolmesta artikkelista, joissa käsitellään turvetuotantoalueen valumavesiä
(Eskelinen et al. 2015, Eskelinen et al.
2016a ja Eskelinen et al. 2016b).

Hydrologian vaikutus
vedenlaatuun
Turvetuotantoalueelta mitattujen
vedenlaatuparametrien pienimmät
pitoisuudet havaittiin lumensulannan
aikana (Eskelinen et al. 2016a, kuva 2).

Kuva 2. Vedenlaatuanalyysin tuloksia Korentosuon turvetuotantoalueella vuodelta 2012.

Vesitalous 3/2017

VT1703.indd 39

39

26.4.2017 11:45:30

TURVETUOTANNON VESIENSUOJELU
Lisäksi, suurimman tulvapiikin aikaan otettiin vesinäyte
tulvavedestä, joka virtasi pumppausaltaasta suoraan
alapuoliseen vesistöön, sen kiintoainepitoisuus oli 4 mg l-1
(Eskelinen et al. 2016a, taulukko 2). Tulosten perusteella
näyttää siltä, että tuotantoalueen ollessa roudassa lumensulantavedet voitaisiin kontrolloidusti laskea vesiensuojelurakenteiden ohitse, sillä vesistöön kohdistuva kuormitus on silloin vähäinen. Asia vaatii vielä lisäselvityksiä,
koska lumensulannan ajankohta ja routamäärä eroavat
Suomen eri osissa ja vesien lasku osan aikaa rakenteen
ohi on vaikea valvoa ja luvittaa.
Mahdollinen ohijuoksutus tulisi kuitenkin tehdä kontrolloidusti, sillä roudan sulaessa vedenlaatu voi heikentyä
nopeasti, kun veden virtausreitit alueella muuttuvat. Tätä
eroa selittää päivällä tapahtunut sulaminen ja yöllä tapahtuva jäätyminen. Routaa ja sulamissykliä olisi syytä tutkia
systemaattisesti useammalla alueella asentamalla tuotantoalueille routaputkia, jolloin roudan määrää voitaisiin
verrata vedenlaatuparametreihin. Tulos pätee vain alueilla,
jossa on vuosittain routaa kuten Pohjois-Suomessa.
Sadanta ja haihdunta pintavalutuskentälle vaikuttivat ajoittain esimerkiksi kuivan kauden aikana merkittävästi kentän
vesitaseeseen (Eskelinen et al. 2015). Siitä huolimatta
niiden vaikutus pintavalutuskentältä lähtevään vedenlaatuun oli Korentosuon tapauksen perusteella vähäinen.

Hydraulisella kuormalla ei ollut merkittävää vaikutusta
fosforin, typen ja kiintoaineen puhdistustehoon (Kuva 3).
Fosforin ja hydraulisen kuorman tilastollisesti merkittävä suhde selittyy kahdella suurella negatiivisella puhdistustehon arvolla, jos ne poistetaan, korrelaatio häviää.
Kentälle pumpattu vesimäärä korreloi negatiivisesti
kentältä lähtevän veden värin, raudan, DOC:n, SS:n,
pH:n ja PO4-P:n pitoisuuksien kanssa. Lukuun ottamatta
rautaa, DOC:tä ja väriä lineaarisenmallin selittävyys (R²)
oli alhainen (Taulukko 1). DOC:n, raudan ja värin selkeä
negatiivinen riippuvuus virtaamasta johtunee isomman
virtaaman lyhentämästä veden viipymäajasta pintavalutuskentällä. Lyhyt viipymä vähentää puhdistettavan veden
kontaktiaikaa pintavalutuskentän turpeen kanssa, jolloin
sieltä liukenee vähemmän veteen edellä mainittuja aineita.
Taulukko 1. Vedenlaatuparametrien ja pintavalutuskentälle pumpatun vesimäärän (L s -1) väliset regressioyhtälöt.
Muuttuja

p-arvo

R²

SS (mg L-1)

< 0,05

0,03

EC (µS cm-1)

< 0,001

0,08

pH

< 0,001

0,11

Regressioyhtälö
−0,14 * Q + 26,4
−0,18 * Q + 63,9
−0,002 * Q + 6,7

Colour (Pt mg L-1)

< 0,001

0,29

−0,91 * Q + 268,2

DOC (mg L-1)

< 0,001

0,25

−0,11 * Q + 33,0

PO4-P (µg L-1)

< 0,05

0,05

−0,01 * Q + 3,8

Fe (mg L-1)

< 0,001

0,46

−4,38 * Q + 1008,7

Kuva 3. Kiintoaineen, liuenneen orgaanisen hiilen, typen ja fosforin suhde hydrauliseen kuormaan. P-arvo ilmoitettu
graafissa mikäli korrelaatio on tilastollisesti merkittävä.
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TURVETUOTANNON VESIENSUOJELU
Pintavalutuskentän puhdistusteho

pidättämään kiintoainetta myös kesän ja syksyn valuntahuippujen aikana. Puhdistustehossa suurimmat vaihtelut
kiintoaineen osalta havaittiin keväällä ja syksyllä, kun taas
kesäaikana pidätysteho oli melko vakaa (Kuva 5).

Tutkitun pintavalutuskentän puhdistusteho oli parhaimmillaan kesäkuusta elokuun puoliväliin, jolloin mitatut
reduktiot olivat DOC:tä lukuun ottamatta positiivisia
(Taulukko 2, kuva 4, Eskelinen et al. 2015). Kiintoainetta
saapui pintavalutuskentälle eniten aktiivisimpaan turpeennoston aikaan kesä – elokuussa noin 75 kg ha-1, josta
pidättyi kentälle 71 prosenttia. Pintavalutuskenttä kykeni

Pääosa liuenneista ravinteista poistui pintavalutuskentältä
lumensulannan aikaan (Ptot, PO4-P ja Ntot) jolloin myös
kiintoaineen pidättyminen oli alhaisempaa kuin muuna
tutkimusaikana. Ravinteiden
pidättymistä pintavalutuskentälle näytti tapahtuvan pääosin
kesäaikaan. Ilmoitetut tulokset
koskevat liukoisia aineita, sillä
analyysit tehtiin suodatetuista
näytteistä, siksi on todennäköistä, että aineiden kokonaispidätysteho oli parempi, sillä
suuri osa ravinteista pidättyy
myös kiintoaineksen mukana.

Näytteenoton
ajoituksen vaikutus
kuormitusarvioihin
Harvalla
näytteenotolla
lasketut kiintoainekuormitusarviot ovat epävarmoja;
noin 3/5 lasketuista kuormista olivat huonompia
kuin ±20 prosentin päivittäisellä aineistolla laskettu

Kuva 4. Kiintoaineen, liuenneen orgaanisen hiilen, fosforin ja typen kumulatiiviset
kertymäkäyrät vuodelta 2012.
Taulukko 2. Pintavalutuskentän pidätystehon yhteenveto ja tarkastelu eri vuodenaikoina.
Lumensulanta
24.3 – 31.5.

Kesä
1.6. – 20.8.

Syksy
21.8 – 22.10.

Yhteenveto
15.3 – 22.10.2012

% pidätys

% osuus
kokonaiskuormasta

% pidätys

% osuus
kokonaiskuormasta

% pidätys

% osuus
kokonaiskuormasta

% pidätys

Kokonaiskuorma
kg ha−1 *

SS

28

35

71

47

60

18

61

46

Ptot

−2

46

33

33

0

20

8

0,07

PO4-P

19

50

81

23

44

27

55

0,008

Ntot

−22

49

23

27

−20

24

−5

8,8

NO2-3-N

−189

41

42

19

−37

40

−31

1,6

NH4-N

71

40

70

28

31

32

64

1,2

DOC

9

34

−27

38

−25

27

−12

80

Fe

22

37

52

35

36

29

39

2,1

* Kokonaiskuorma skaalattu valuma-alueen koon mukaan 208 ha.
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TURVETUOTANNON VESIENSUOJELU
kuormitus (Taulukko 3). Tulosten
mukaan voidaan sanoa lyhyen näytteenottovälin yliarvioivan kuormitusta ja pidemmän näytteenottovälin
aliarvioivan kuormitusta. Kerran
kahdessa viikossa suoritettu näytteenotto, joka vastaa suunnilleen nykyistä
käytössä olevaa turvetuotannon näytteenotto-ohjelmaa, mahdollistaa noin
119 kg ha -1 hajonnan lasketuissa
kuormissa. Näytemäärän tuplaaminen nykyisestä viikoittaisiin näyt- Kuva 5. Pintavalutuskentän puhdistusteho kiintoaineen suhteen eri kuukausina
teisiin pienentää hajontaa 24 prosen- vuonna 2012. Kuvan ulkopuolelle on jätetty 9 suurta negatiivista arvoa.
tilla, mikä ei kuitenkaan ole kovin
kustannustehokas parannus. Aikaisemmassa tutkimukYhteenveto
sessa Tattari et al. (2013) arvioitiin neljän tai kymmenen
kiintoainenäytteen antavan realistisen kuvan turvetuotanKolmen Korentosuota koskevan artikkelin perusteella
toalueen vuosittaisesta kiintoainekuormituksesta. Eroava
voidaan sanoa pintavalutuskentän olevan tärkeä osa turvetulos johtunee osaksi tässä tutkimuksessa käytetystä
tuotantoalueiden vesiensuojelujärjestelmää. Tutkittu
laajemmasta näyteaineistosta ja erilaisesta suodatinkoosta.
pintavalutuskenttä vähensi kiintoainekuormitusta alapuoTässä tutkimuksessa käytettiin 0,4 µm suodatusta, kun
liseen vesistöön myös keväällä, kun tuotantoalue ja pintataas Tattari et al. käyttivät 1,2 µm suodatinkokoa kiintovalutuskenttä olivat lumen peittämät, sekä syksyllä syyssaaineen määrityksessä. Pienempää suodatinkokoa käytetteiden aikaan. Liuenneen kokonaistypen ja fosforin huuhtäessä havaittujen kiintoainepitoisuuksien varianssi on
toutumista tapahtui useimmiten lumensulannan aikaan.
yleensä suurempi, joka johtaa suurempaan epävarmuuRavinteiden osalta havaittiin pintavalutuskentän pidätysteen arvioiduissa kuormissa.
tehon paranevan kesällä. Hydraulisella kuormalla ei ollut
juurikaan vaikutusta pintavalutuskentän puhdistustehoon.
Eskelinen et al. 2016b artikkelissa kokeiltiin myös Heiton
(2013) kehittämän laskentamenetelmän mahdollisuutta
Testatuilla näytteenottoväleillä havaittiin olevan
pienentää epävarmuutta. Käyttäen hyväksi Heiton menesuuri vaikutus arvioituun kiintoainekuormitukseen.
telmää ja aikaisempina vuosina kerättyä vesinäytteitä näytNäytteenottomäärän tuplaaminen nykyisestä ei kuitentäisi olevan mahdollista vähentää epävarmuutta arvioikaan välttämättä johda isoon parannukseen arvioitaessa
duissa kuormituksessa. Jos kiintoainepitoisuuksissa on
kuormituksen tarkkuutta. Kuormitusarvioiden epävarsuuri vaihteluväli, Heiton menetelmän tuoma parannus
muuden vähentämiseksi tulisi käyttää laskentamenekuormitusarvioon on vähäisempi. Mikäli epävarmuus
telmää, joka hyödyntää aikaisempina vuosina kerättyä
kuormitusarvioissa halutaan minimoida, on jatkuvatoipitoisuustietoa tai jatkuvatoimisia sensoreita.
misten sensorien käyttäminen suositeltavaa.

Kirjallisuus
Taulukko 3. Kiintoaineen kuormituslaskennan tulokset
eri näytteenottoväleillä.
Näytteenottoväli

Ero
parhaaseen
arvioon
> ±20 %

Poikkeama
(kg ha-1)

Hajonta
(kg ha-1)

Eskelinen R, Ronkanen A-K, Marttila H, & Kløve B. 2016b. Assessment of uncertainty in constructed wetland treatment performance and load estimation methods.
Environmental Monitoring & Assessment. 188:365.

Kerran viikossa

61 %

9,1

90,3

Kerran
kahdessa
viikossa

63 %

0

119,5

Eskelinen R, Ronkanen A-K, Marttila H & Kløve B. 2015. Purification efficiency of a
peatland-based treatment wetland during snowmelt and runoff events. Ecological
Engineering. 84: 169-179.

Kerran
kolmessa
viikossa

60 %

−4

171,7

Kerran
kuukaudessa

73 %

−8,4

148,0
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POHJAVEDET

Radonin poistaminen
porakaivovedestä ilmastamalla
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää helppokäyttöisen ja kustannuksiltaan edullisen ilmastukseen
perustuvan radonin poistoon soveltuvan laitteiston rakentamismahdollisuudet. Radonin poisto tehdään porakaivon ja käyttöpaikan välille rakennettavassa kaivossa, missä porakaivolta pumpattava vesi
ilmastetaan ennen veden käyttöä juoma- ja talousvetenä. Tavoitteena oli selvittää kaivossa tarvittavat
laitteet, mitoitus, toteutus ja kustannukset.
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T

utkimus tehtiin Kemiönsaaren Mainiemessä porakaivosta otetulla vedellä, jonka
radonpitoisuus oli tutkimusten aikana kesällä 2016 2 400 Bq/l.
Tutkimukset aloitettiin akvaarioissa
käytettävillä ilmastuslaitteilla. Tavoitteena oli tutkia kaivossa tarvittavaa
ilma/vesisuhdetta, ilmastustapaa sekä
-tekniikkaa. Tulosten perusteella tutkimuksia jatkettiin kaivossa, missä porakaivosta pumpattu vesi ilmastettiin
kompressorilla erillisessä kaivossa.

Radonin ja uraanin
esiintymisestä
Säteilysuojelullisesti kotitalousveden
käytön kannalta merkittävimmät
luonnon radioaktiiviset aineet ovat
radon ja uraani. Pohjavedessä radonia
esiintyy yleisesti graniittisen kallioperän
pohjavedessä. Mittausten mukaan
eniten radonia esiintyy Uudellamaalla,
Kymenlaaksossa, Hämeessä ja VarsinaisSuomessa. Myös Lounais-Suomen
graniittialueilla kuten Kemiönsaarella ja
Salon seudulla esiintyy paljon radonia.
Kuvassa 1 on esitetty Lounais-Suomen
graniitti- ja rapakivialueet ja kuvassa 2
saman alueen kuntakohtaiset radonpitoisuuden keskiarvot, jotka ovat
suurimmat graniittialueilla. (esim.
Myllymäki 1993, Vesterbacka 2013)
Tutkimusten mukaan keskimääräinen
radonpitoisuus Suomen porakai-
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voissa on 460 Bq/l. Suomessa suurin
mitattu porakaivon radonpitoisuus on
ollut 130 000 B/l. (Myllymäki 1993)
Kemiönsaarella Säteilyturvakeskuksessa
mitattujen porakaivojen radonpitoisuuden keskiarvo on 1 723 Bq/l ja mediaani 900 Bq/l. Korkein mitattu pitoisuus on ollut 11 700 Bq/l. (Vesterbacka
2013) Tutkimuskaivon korkein mitattu
radonpitoisuus oli 3 300 Bq/l.
Kalliopohjaveden radonpitoisuus voi
vaihdella eri syistä. Syitä vaihteluun
voivat olla muun muassa kallioperän
laatu ja sen vaihtelut sekä rakenne ja
rakoilu sekä vuodenajat. Vaihtelua
esiintyy jopa vierekkäin olevissa porakaivoissa. Porakaivon nousuputken lähiympäristö on hyvä suojata pintavesien virtauksen estämiseksi porakaivoon samalla
tavalla kuin rengaskaivo. (Hatva 2008)

Talousveden laatuvaatimukset ja
terveyshaitat
Talousveden radioaktiivisuutta valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen (1352/2015) mukaisesti.
Asetuksen mukaan talousveden radioaktiivisuutta seurataan säännöllisesti.
Radonille, viitteelliselle annokselle ja
tritiumille on asetettu laatuvaatimukset.
Tritiumia ei tarvitse tutkia säännöllisessä valvonnassa talousvedestä, sillä
STUK valvoo tritiumin aktiivisuuspitoisuuksia valtakunnallisessa ympäristön säteilyvalvontaohjelmassa.
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Radonpitoisuus
Radonpitoisuuden laatuvaatimus on 1 000 becquereliä
litrassa (Bq/l), jonka ylittyessä korjaavat toimet ovat säteilyturvallisuussyistä välttämättömiä aina ilman lisäarviointeja
veden käyttötavasta riippumatta. Radonpitoisuuden laatusuositus on 300 Bq/l. Ruotsissa vastaava vesilaitoksilla käytettävän veden radonpitoisuus saa olla enintään 50 Bq/l. (SLVFS
2015)

Viitteellinen annos
Viitteellisen annoksen enimmäisarvo on 0,10 millisievertiä
vuodessa (mSv/v). Viitteellisen annoksen tasoa voidaan arvioida näytteen alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuuden tai yksittäisten radioaktiivisten aineiden (radionuklidien) aktiivisuuspitoisuuksien perusteella. Vesinäytteestä määritettäviä alfaaktiivisia aineita voivat olla radium-226, uraani-234, uraani238 ja polonium-210 sekä beeta-aktiivisia radium-228 ja lyijy210. Poikkeustapauksissa voidaan edellyttää mitattavan myös
muita radioaktiivisia aineita.

Radioaktiivisen veden terveysriskit

Kuva 1. Lounais-Suomen kallioperäkartta (GTK). Tutkimuspaikka on merkitty kartalle keltaisena neliönä. Radonia esiintyy graniitisilla (kartalla punainen väri) alueilla ja
rapakivialueilla (kartalla lila väri) (Hatva 2008)

Säteilyannokseen liittyy syöpäriski, vaikkakin se on pieni,
kun toimenpidearvoja noudatetaan. Suurin osa tavallisten
suomalaisten saamasta sisäisestä säteilyannoksesta aiheutuu
luonnon radioaktiivisista aineista. Radonia sisältävä vesi
aiheuttaa juotuna säteilyannosta mahalaukulle. Hengitettynä
radon lisää keuhkosyöpäriskiä, kun radonia vapautuu sisäilmaan esimerkiksi pyykinpesun tai suihkun käytön yhteydessä. Korkea veden radonpitoisuus voi aiheuttaa sisäilman
radonpitoisuuden enimmäisarvon ylittymisen. Talousveden
pitkäikäiset radioaktiiviset aineet lisäävät säteilyannosta ainoastaan suun kautta nautittuna.
On osoittautunut, että porakaivojen omistajat eivät usein
tiedosta, että kaivo on alueella, missä voi esiintyä radonia ja
uraania. Kallioperäkartasta kannattaa ensin tarkistaa onko oma
kaivo graniitiksi merkityllä alueella. Radonia voi kuitenkin
esiintyä myös alueilla, missä ei ole todettavissa graniittia.

Aikaisemmin tehdyt tutkimukset

Kuva 2. Radonpitoisuuksien keskiarvot 10 x 10 kilometrin
ruuduissa Suomessa. Punaisilla alueilla ruudun porakaivojen radonpitoisuus vaihtelee välillä 1000 – 12 500 Bq/l,
keltaisilla alueilla 300 – 1000 Bq/l, vihreillä alueilla
100 – 300 Bq/l ja sinisillä alueilla 1 – 100 Bq/l. Valkoisilta
alueilta ei ole havaintoja. (Voutilainen ym. 2000)

Radonin poistamista ilmastamalla on tutkittu Suomessa
1995 – 1996 sopivien laitteistojen kehittämistä ja mitoitusta
varten. Tutkimuksia tehtiin ilmastuslaitteilla ja aktiivihiilisuodattimilla. Ilmastuslaitteisiin liittyvät tutkimukset tehtiin maanpinnalle rakennetuissa muovisäiliöissä. Ilmastuksessa käytettiin
kompressoria. Molemmat menetelmät poistivat radonia tehokkaasti. (Myllymäki 1993)
Ilmastuksen äänekkyyden todettiin voivan muodostua haitaksi
riippuen siitä, miten ilmastus tehtiin. Tutkimuksen mukaan
ongelma voi olla myös riittävän viipymän saaminen ilmastusja käyttöhetken välillä.
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Oikein toteutetun ilmastuksen etu on, ettei siinä synny
ongelmajätettä tai gammasäteilyn lähdettä. Suurilla vesimäärillä ja korkeissa radonpitoisuuksissa yli 5 000 Bq/l,
ilmastus on suositeltavin vaihtoehto. (Myllymäki 1993)
Ilmakuplat tuotetaan kompressorilla tai kierrättämällä vesi ejektorin kautta. (Vesterbacka 2004) Laitteet
voidaan asentaa esimerkiksi kellariin, missä on viemäri.
Lämpötilan tulee olla vähintään +8…10 °C. Jos asunnossa
ei ole kellaria, laitteet voidaan sijoittaa edellä mainitut
vaatimukset täyttävään varastorakennukseen. Radonin
poistamisesta sisätiloista tulee huolehtia ulos johdettavan
putken avulla. Laitteet on mahdollista sijoittaa myös
lämpöeristettyyn apukaivoon porakaivon jälkeen.
Ilmastaminen on ensisijainen vaihtoehto silloin kun
radonpitoisuus on yli 5 000 Bq/l. Ongelmana kaupallisissa laitteissa on riittävän suuren vesivaraston puuttuminen. Radonista syntyvien radionuklidien hajoaminen
vaatii neljän tunnin taukoa, ennen veden käyttöä. Tauko
vaatii isoa vesivarastoa, jonka voisi sijoittaa kellariin, ulkorakennukseen tai apukaivoon veden käsittelyn jälkeen.

Kuva 3. Akvaariopumpulla tehtyjen ilmastuskokeiden
koejärjestelyt. Pumpun teho on 9,6 l/min ilmaa. Vesikanisterin (30 l) pohjalle asennettiin kuusi erilaista ilmastuskiveä. Kivet sijoitettiin tasaisesti säiliön pohjalle.

Aktiivihiilisuodatin poistaa radonia hyvin. Laitteistot
ovat hinnaltaan edullisia. Radonin pidättyessä aktiivihiileen suodatin alkaa säteillä. Säteilyn suuruus
riippuu veden radonpitoisuudesta ja vedenkulutuksesta.
Aktiivihiilisuodatinta ei saa sijoittaa vakituisesti asuttaviin
sisätiloihin (Vesterbacka 2003). Aktiivihiili on vaihdettava
aika ajoin mikä vähentää käyttömukavuutta.

Ilmastuskokeet akvaariopumpuilla
Tutkimukset aloitettiin akvaarioissa käytettävillä ilmastuslaitteilla (Kuva 3). Kokeiden tavoitteena oli tutkia ilma/
vesisuhteen, ilmastusajan, ilman syöttämisjärjestelyn ja
ilman veteen sekoittumisen vaikutuksia radonin poistumiseen erilaisilla ilma/vesisuhteilla.
Akvaariokokeista saatiin tietoa varsinaista kaivon ilmastusjärjestelmää suunniteltaessa. Tärkein havainto oli se,
että ilman täytyy jakautua tasaisesti kaivon veteen. Toinen
merkittävä havainto oli, että ilman tuotto pitää olla riittävä
suuri ja tasainen. Radon poistui vedestä hyvin (Kuva 4).

Ilmastuskoe kaivossa
Koejärjestelyt
Porakaivon vesi johdettiin putken kautta kaivoon
(Kuva 5). Kaivon pohjalle asennettiin ilmastuskehikko.
Ilman tasainen leviäminen saatiin aikaiseksi, kun pienet
reiät porattiin kehikon suulle, mihin kompressorin pump-

46

VT1703.indd 46

Kuva 4. Radonin poistuma akvaario- ja kaivokokeissa
ilmastamalla. Kirjain A tarkoittaa akvaariolaitteilla ja K
kaivossa kompressorilla tehtyjä ilmastuskokeita.

paama ilma johdettiin. Reikäkokoa suurennettiin tasaisesti kehikon ulkoreunaa kohti. Ilmastus oli siten sekä
hieno- että karkeakuplailmastusta (Kuva 6).

Ilmastuskoe
Ilmastuskoe tehtiin hapettamalla ilmastuskaivon vettä
teholla 160 l/min. Porakaivon vedessä oli radonia ilmastuksen aikakana noin 2 400 Bq/l. Tässä tutkimuksessa
tavoitteena oli päästä radonin poistossa vesilaitoksilta
vaadittavalle tasolle eli 300 Bq/l. Tähän tavoitteeseen
päästiin noin vajaan 40 minuutin ilmastuksen aikana.
Tunnissa päästiin lähes 100 prosentin vähenemään
(Kuvat 4 ja 7). Kokeen perusteella radonin vähenemä
oli erittäin hyvä.
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Kuva 6. Ilmastuskehikko (suunnittelu T. Lapinlampi).
Kehikko on tehty elintarvikemuovista. Kehikon alkupäässä
reiät ovat pieniä (1 mm). Reikien koko kasvaa laitteen ulkoreunoille päin asteittain kolmeen millimetriin. Ilman virtauksen ohjautuu tällöin tasaisesti koko kaivon vesimassaan.

Kuva 5. Elintarvekemuovista tehty kaivo (Vesihuoltokaivo
Vipe Oy). Kaivon kannella oleva putki on radonkaasun poistoputki. Kompressori sijoitetaan kaivon taakse tehtyyn laaKustannusvertailu
tikkoon, jonka yläosaan asennetaan ilmasuodattimella vaJäännösradon
ilmastusajan funktiona kaivotestissä
Radonin poistaminen aktiivihiilisuodatuksella on
rustettu ilman ottoputki. Kaivon yläosan ympärille rakenkustannuksiltaan edullisinta. Sen käyttöön liittyy
netaan maasta ja suojamuovista tehdyt suojarakenteet, joJäännösradon ilmastusajan funktiona
kuitenkin kaivotestissä
rajoituksia. Jos radonpitoisuus ylittää
ka ulottuva kaivon kannen alareunaan (Hatva 2008). Kaivon
5 000 Bq/l, aktiivihiilisuodatusta ei suositella käytettävesitilavuus on 1 381 litraa syvyyden ollessa noin 1,8 metriä.
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Syksyllä porakaivosta pumpattiin runsaasti vettä todellisen radonpitoisuuden selvittämiseksi. Radonpitoisuus
oli 3 300 Bq/l ja uraanipitoisuus oli 25 – 51 µg/l. Uraanin
poistoa varten tarvitaan erillinen suodatin, kun korkein
sallittu uraanipitoisuus on 30 µg/l.

0

oli 5 (Kuva 6). Radonin vähenemää on helppo säädellä ilmastusaikaa ja/tai
Ilmastusaika, min
vesitilavuutta muuttamalla.

on riittävän suuren veden varastotilan puuttuminen, mikä tarvitaan
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radonin hajoamistuotteiden poistumiseen vedestä. Tämä
vaihe vie aikaa 4 tuntia. Kustannukset nousevat tällöin
huomattavasti.
Elintarvekemuovikaivon etuja
9 turvallinen, helppo asentaa
9 kevyt rakenne, helppo kuljettaa
9 erittäin helppo huoltaa
9 ei vuotavia samoja
9 valmiit läpiviennit

Betonirengaskaivon etuja
9 helposti saatavilla
9 osan työstä voi tehdä itse
9 kestävä materiaali
9 vahva kansirakenne
9 paljon käyttökokemuksia

Tehtyjen laskelmien ja urakoitsijoilta saatujen hintatietojen perusteella molempien edellä esitettyjen vaihtoehtojen kokonaiskustannukset ovat noin 3 000 – 4 000
euroa. Kokonaishintaan vaikuttaa myös mahdollinen
oman työn osuus. Tekniikka on yksinkertainen, jolloin
rakentamiskokonaisuutta voi soveltaa oman tarpeen
mukaan. Kustannuksiin vaikuttavat myös maaperäolosuhteet, tarvittavan veden määrä ja kaivon käyttöajankohta (läpi vuoden tai vain kesällä).
Edut ilmastuskaivon käytössä radonin poistoon muihin
menetelmiin verrattuna ovat seuraavat.
• helppokäyttöinen ja toimintavarma
• kaivo toimii vesivarastona
• ilmastus voidaan tehdä tarvittaessa automaattisesti
myöhään illalla
• radonin hajoamistuotteet ehtivät poistua vedestä yön aikana
• kustannuksiltaan kilpailukykyinen
• ilmastusaikaa voi tarvittaessa pidentää, jolloin päästään
helposti korkeitakin radonpitoisuuksia sisältävissä vesissä
vesilaitoksille asetetun radonmäärän 300 Bq/l alapuolelle.
Akvaariolaitteilla tehty radonin poistaminen ilmastamalla
on edullista ja soveltuu käytettäväksi tilapäisesti esimerkiksi
kesäasunnoilla juoma- ja ruokaveden tuottoon. Laitetta
käytettiin kesällä 2016 tähän tarkoitukseen. Laajempaa
käyttöä ei ole tutkittu. Akvaarioilmastuksen haittapuoli
on limoittuminen, mistä aiheutuvia haittoja voidaan
vähentää esimerkiksi sijoittamalla laitteet varjoon, piharakennukseen tai peittämällä laitteet mustalla muovilla.

Yhteenveto
Tämä tutkimus tehtiin helppokäyttöisen ja vähän huoltoa
tarvitsevan radonin poistojärjestelmän kehittämiseksi.
Ilmastuskaivon rakentaminen kaupallisiin laitteisiin
verrattuna on hyvä vaihtoehto. Vastaavanlaisia käyttömittakaavassa tehtyjä tutkimuksia ei ole aikaisemmin tehty.
Tutkimuksissa selvitettiin kaivoilmastuksen mitoitusperusteet ja tarvittavat laitteet. Laitteiston osalta on tärkeää, että
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ilma sekoittuu jo kaivon pohjalla tasaisesti kaivon koko vesimassaan. Ilmastuksen tulee olla myös riittävän tehokasta.
Ilmastus kaivossa ovat tekniikaltaan yksinkertainen, helppohoitoinen ja luotettava menetelmä radonin poistoon.
Ilmastuskaivo on järkevää mitoittaa tarvittavan veden
tarpeen mukaan kaivon korkeutta ja läpimittaa säätämällä.
Ilmastuskaivo voidaan tehdä elintarvekemuovista tai betonirenkaista. Kun kaivo sijoitetaan maaperään, saadaan
vettä, mikä vastaa luonnollisen pohjaveden lämpötilaa.
Merkittävä etu on myös kaivoon syntyvä vesivarasto,
jolloin radonin hajoamistuotteena syntyvät radionuklidit
ehtivät hajota yön aikana, kun ilmastus tehdään automaattisesti myöhään illalla. Radonin suhteen päästään helposti
vesilaitoksille asetetun radonin ylärajan alapuolelle.
Kustannuslaskelmien mukaan elintarvekemuovista tai
betonirenkaista tehtyjen ilmastuskaivojen rakentamisja käyttökustannukset ovat samaa suuruusluokkaa.
Molemmat kaivotyypit ovat hyvin kilpailukykyisiä kaupallisiin laitteisiin verrattuna sekä kustannuksiltaan, tekniikaltaan että käyttöominaisuuksiltaan.
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Forssan vesilaitos 75 vuotta: välillä
sotajalallakin omistajaa vastaan
Vuonna 1942 perustettu Forssan kauppalan ja
sittemmin kaupungin omistama vesilaitos on joutunut joinakin aikoina puolustamaan tiukastikin
itsenäistä asemaansa suhteessa kunnallisjohtoon.
Pääosin sentään on edetty hyvässä yhteisymmärryksessä. Nyt juhlavuonna ollaan erityisen tyytyväisiä uudesta jätevedenpuhdistamosta, joka
valmistui viime vuonna.

K

un Forssan kauppalan syntyyn oli Finlaysonin 1840-luvulla perustetulla tehtaalla
suuri merkitys, oli tehtaalla myös osansa vesilaitoksen alkuvaiheessa. Silloinen vesijohtolaitos aloitti näet veden toimittamisen asukkaille aluksi
Finlaysonin pumppuasemalla puhdistetulla vedellä. Vasta
vuonna 1955 rakennettiin oma vesitorni, joka korvattiin
vuonna 1992 uudella.
Forssa näyttää olleen myös niiden kuntien joukossa, jossa
viemärilaitos edelsi vesilaitosta (Juuti ym. 2010); kauppalassa aloitettiin viemäröintityöt jo vuonna 1926. Kun
ottaa huomioon, että vielä vuonna 1946 puuttui vesilaitos
11 kauppalasta (Katko 1996), ei Forssassa sentään ihan
viimeisten joukossa oltu.
Vesijohtoverkosto laajeni hyvin yleiseen tapaan siten, että
1950-luvun alussa se kattoi vasta keskustaajaman, mutta
ei reuna-alueita. Forssan kauppalan/kaupungin väkiluvun
kasvaessa voimakkaasti 1980-luvun alkuun saakka, yli
20 000:een, laajenivat verkosto ja veden kulutus samaa
tahtia. Sen jälkeen alkoi kulutuksen hidas lasku niin, että
vettä pumpattiin vuonna 2015 vajaat 2 milj. m³.
Vuosi

Väkiluku

1942
1952
1962
1982
2015

8 000
9 000
11 000
20 100
17 500

Vesijohtoverkosto
(m)
4 860
10 530
26 000
250 000
250 000

Vedenkulutus
(m³/v)
3 700
102 300
450 000
2 500 000
1 900 000

Kuten ”maan tapa” oli, ei vettä tarvinnut säästää, vaan sitä
”lutrattiin” vapaasti. Kun sitten kulttuuri muuttui, ja kansa
alkoi säästää vettä mm. huoneistokohtaisten mittareiden
johdosta, joutui kaupungin liikelaitokseksi muuttuneen
vesilaitoksen johtokunta vaikean dilemman eteen. Veden
kulutuksen laskevan trendin ja omistajan tuloutusvaatimusten ristipaineessa joutui johtokunta tariffien nostamisen
kierteeseen. Kun vesimaksun valtakunnallinen mediaani oli

vuonna 2010 VVY:n tilaston mukaan 1,74 euroa, oli Forssan
vesilaitoksen vastaava hinta jo 1,82 euroa, siis selvästi yli
mediaaniluvun. Tässä tilanteessa johtokunnan puheenjohtaja Jorma Pelto-Huikko aloitti ”sodan” kaupunkia vastaan
pitäen tuloutusvaatimuksia kohtuuttomina. Kiistelyä ja
vaikeita neuvotteluja käytiin varsinkin vuosina 2000–2010.
Jos oli vesipuolella menojen ja tulojen välisen suhteen kanssa
vaikeuksia, helppoa ei aikanaan ollut myöskään kaupungin
suurteollisuuden päästöjen osalta. Suurin ongelma olivat
Finlaysonin fosfori- ja BOD-päästöt, mitkä johtuivat pääosin
farkkujen valmistuksessa käytetystä raaka-aineesta, jonka
käsittelyyn eivät jätevedenpuhdistamon prosessit riittäneet.
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vaatimukset päästöjen vähentämisestä pakottivat suunnittelemaan uutta puhdistamoa. Vasta monien vuosien ja vaiheiden
jälkeen se saatiin rakennettua. Sitä ennen oli Finlayson jo
ehtinyt lopettaa teollisen toimintansa Forssassa. Uusi ongelmakohde oli Envor Groupin jätteiden käsittelylaitos, missä
myöskään ei aluksi ollut riittävää käsittelykapasiteettia.
Forssan kaupungin teollisuuspolitiikka on aina ollut
yrityksille hyvin myönteistä, minkä luonnollinen tausta
on tietysti työpaikat, joita kaupunki on muutenkin menettänyt. Tämä on pitänyt ymmärtää myös vesilaitoksella – ei
ole sopinut liiaksi huomautella kaikista asioista!
Haja-asutusalueet liitettiin kaupungin verkostoon 2000luvulla silloisen kaupunginjohtajan luvattua tämän asukkaille. Ei auttanut vesilaitoksen vastaan pyristely. Ratkaisu
oli toinen kuin esimerkiksi Porissa, missä lähdettiin siitä,
että vesilaitos vain avustaa vesihuollon kehittämistä antaen
asiantuntija-apua. (Juuti ym. 2010)
Jo 1970-luvulta lähtien on Forssan vesilaitoksen piirissä
ollut ajatuksia seudullisesta vesihuollosta, mutta tähän
ei ole päästy naapurikuntien vastustuksen vuoksi.
Käytännössä on sitten edetty vähitellen niin, että Forssan
rajan lähellä olevat Tammelan kunnan keskustaajaman
kiinteistöt ovat kaupungin verkostossa. Yhteistyötä on
ollut myös varavesialueiden kartoittamisessa. Haave
seudullisesta vesihuoltoyhtiöstä elää.
Kirjallisuus
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TEKSTI: MARTTI PULLI e-mail: marttipulli@hotmail.com

Tietoisku

Vesijohtojen saastumistapauksista
ALIPAINE ON ERÄS MERKITTÄVÄ RISKITEKIJÄ
vesijohtojen saastumiselle. Reittejä, joiden kautta haitallisia aineita voi päästä vesijohtoihin, ovat esimerkiksi:

sista pysähtyy. Joissain tilanteissa alipainetta voi syntyä
paineenkorotuspumppauksen jäädessä käyntiin muiden
pumppausten pysähtyessä.

•
•

Virheelliset venttiilien käyttötilanteet tai virheelliset
järjestelmän ohjaukset voivat aiheuttaa paineiskuja ja
alipaineita.

•
•

•

huonokuntoiset liitokset
putkistoihin syntyneet vauriot; vauriot voivat olla
niin pieniä, että virtaamataseet (mittaukset) eivät
niitä paljasta
ilmanpoistokaivot, jos kaivot sijaitsevat tulvariskialueilla tai samassa kaivossa on jätevesilinja ja siinä
ilmanpoistoventtiili
asuntokohtaiset lähteet; esimerkiksi käsisuihkut,
jotka vahingossa tai tahallisesti ovat yhteydessä WCistuimeen tai viemäristöön ja imusuojat/takaiskuventtiilit eivät toimi
alipainetilanteen lisäksi huono työmaakäytäntö voi
syy; esimerkiksi putkilinjan työnaikaisen tilapäistulppauksen puuttuminen voi mahdollistaa pieneläinten
pääsyn putkeen

Merkittävä alipaineen aiheuttaja on sellainen paineiskutilanne, jonka seurauksena paineviiva laskee putkilinjan
koron alapuolelle aiheuttaen alipainetta. Paineisku syntyy
nopean virtaamatilan muutoksen seurauksena, joka voi
johtua esimerkiksi sähkökatkon pysäyttäessä pumppauksen. Sähkökatko voi olla laaja kaikki pumppaukset
pysäyttävä tai osittainen, jolloin vain osa pumppauk-
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Ylävesisäiliöiden puuttuminen tai niiden tilapäinen poiskytkentä lisää alipaineriskiä. Ylävesisäiliö on tehokas
paineiskujen ja alipaineiden vaimentaja.
Alipaineriski on erityisen suuri putkilinjojen huippukohdilla, jotka ovat myös tyypillisiä ilmanpoistokaivojen sijaintikohtia. Alipainetilanteessa verkosto ”avautuu” ilmaventtiilin kohdalla vapaaseen yhteyteen ympäristön kanssa,
jolloin riski haitallisten aineiden pääsyyn verkostoon kasvaa.
Vanhenevat verkostot, jotka kestävät huonosti paineenvaihteluita ovat riskitekijöitä.
Tällaisten tilanteiden estämiseksi tulisi tehdä toiminnallinen paineviiva-analyysi, jossa kartoitetaan tilanteet, joissa putkilinjoihin voi syntyä paineiskuja ja niistä
johtuvia alipaineita. Paineiskuja voidaan estää; paineiskun
vaimennuslaittein, ”pehmeillä” pumppausten ja virtaamasäätöjen ohjauksilla, jne.
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Seppo Mustonen in memoriam
Professori Seppo Mustonen kuoli Kauniaisissa 4.1.2017.
Hän oli syntynyt Kaavilla 13.10.1931.

S

eppo Mustosen opintie
alkoi Rasimäen alakansakoulussa syksyllä
1938. Seuraava opinahjo oli Juankosken yhteiskoulu, ylioppilaaksi hän
kirjoitti Kuopion yhteiskoulusta keväällä 1951.
Diplomi-insinööriksi Mustonen
valmistui Teknillisestä korkeakoulusta tammikuussa 1956.
Pääaineena oli maatalouden
vesirakennus. Työpaikka löytyi
maataloushallituksen insinööriosastolta, maa- ja vesiteknisestä
tutkimustoimistosta.
Suomessa oli jo 1930-luvulla luotu pienten valumaalueiden havaintoverkko, joka palveli etenkin maataloutta ja tulvasuojelua. Tämä verkko uudistettiin 1950luvun lopulla. Siihen tuli kuulumaan noin 50 järvetöntä valuma-aluetta, joiden maaperä, puusto ja muut
valuntaan vaikuttavat tekijät inventoitiin yksityiskohtaisesti. Alueille rakennettiin mittapadot, perustettiin sadeasemat ja lumilinjat. Näin kertyneestä aineistosta Seppo
Mustonen väitteli Oulussa keväällä 1965 tekniikan tohtoriksi otsikolla ”Meteorologisten ja aluetekijöiden vaikutuksesta valuntaan”.
Vesihallitus aloitti toimintansa syyskuussa 1970. Maa- ja vesiteknillinen tutkimus siirtyi sinne ja Seppo Mustonen valittiin hydrologian toimiston toimistopäälliköksi. Hän toimi
myös lyhyen aikaa vesitalouden professorina Teknillisessä
korkeakoulussa, minkä jälkeen hänet nimitettiin vesientutkimuslaitoksen johtajaksi 1.1.1974. Tätä virkaa hän hoiti
vesi- ja ympäristöhallituksen lakkauttamiseen vuoteen 1995
saakka. Uuteen virastoon, Suomen ympäristökeskukseen,
hän ei enää siirtynyt vaan jäi eläkkeelle.
Mustosen kaudella vesientutkimuslaitoksen resurssit
ja henkilökunta kasvoivat merkittävästi. Tutkimuksen
painopiste muuttui koko ajan, etenkin vesiensuojeluun
alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota. Vuoden 1986
hallinnonuudistuksessa laitoksen nimeksi tuli vesien- ja
ympäristöntutkimuslaitos. Tehtäväkenttä paisui jatkuvasti, mutta Seppo Mustonen piti laitoksen ajan hermolla.

Toimintakertomuksissa mainittiin ensimmäistä kertaa
jätetutkimus vuonna 1988, luonnonsuojelututkimus
vuonna 1989 ja maaympäristön ekologinen seuranta
vuonna 1993. Myös vesitekniikan tutkimuskenttä laajeni.
Nyt joutuivat resurssit tiukoille, kun syvä lama koetteli
koko valtakuntaa. Etenkin hydrologista seurantaverkkoa
jouduttiin supistamaan.
Laitoksen johtajana Seppo Mustonen ohjasi monia
väitöskirjatöitä eri aloilta. Hän oli myös tunnettu erittäin tarkkana oikolukijana, jonka silmiltä harva painovirhe onnistui välttymään. Tämä taito oli tarpeen myös
useiden sanakirjojen toimitustyössä, mm. vesiensuojelun
sanakirja ilmestyi vuonna 1988.
Kaikkiaan laitoksen omassa sarjassa julkaistiin noin
70 nidettä. Seppo Mustonen oli myös Aqua Fennican
toimituskunnan puheenjohtajana vuosina 1980–
1992. Rakennusinsinöörien liiton puitteissa hän
toimitti useita käsikirjoja. Laajin työ oli kuitenkin
”Sovellettu hydrologia”, 520-sivuinen teos, joka on edelleen ainoa kattava alan oppikirja.
Rakennustekniikka-lehteen Mustonen kirjoitti itse useita
kertoja. Vuodelta 1984 on artikkeli ”Onko perinteinen
savusauna mennyttä aikaa?” Samana vuonna Mustonen
myös haastatteli tuohon lehteen alivaltiosihteeri Martti
Ahtisaarta, aiheena kehitysyhteistyö.
Vesitalous-lehteen Seppo Mustonen kirjoitti 1960-luvulla
kaksi artikkelia. Toinen käsitteli järvistä tapahtuvaa haihduntaa, toinen kesäsateiden aiheuttamaa valuntaa. Vuonna
1994 hän muisteli lehdessä Vesiyhdistyksen 25-vuotista
taivalta.
Kansainvälisen hydrologijärjestön (IAHS) pintavesikomission puheenjohtajana Seppo Mustonen oli vuosina
1975–1983. Alan kansainväliseen toimintaan hän osallistui mm. WMO:n asiantuntijana Thaimaassa 1968–
1969 ja Saudi-Arabiassa vuonna 1971.
Professori Mustonen oli Suomen vesiyhdistyksen puheenjohtaja 1985–1990. Hän sai vuonna 2004 Pro Aqua
-palkinnon.
Vapaa-aikanaan Seppo Mustonen teki metsätöitä, nikkaroi
ja lämmitti omaa savusaunaa. Myös musiikki oli hänelle
mieluisaa. Pohjois-Savo oli hänelle tärkeä maakunta sekä
luonnon että ihmisten takia. Ulla-vaimon ahvenpata jäi
mökkivieraille erityisesti mieleen.
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Maailman vesipäivätilaisuus 22.3.2017

S

uomen Vesiyhdistys ry järjesti yhteistyössä Maj ja
Tor Nesslingin säätiön kanssa Maailman vesipäivän
seminaarin Helsingin Paasitornissa 22.3.2017 osana
kaksipäiväistä Water at Risk -symposiumia. Tilaisuuden kooste sekä alustusten ja keskustelujen pohjalta
muotoillut johtopäätökset ja suositukset löytyvät Ympäristötiedon Foorumin www-sivuilta*.
Symposiumin toisena päivänä keskityttiin YK:n vesipäiväteeman mukaisesti jätevesien hallintaan ja käsittelyratkaisuihin. Päivän puheenjohtajina toimivat Suomen Vesiyhdistys
ry:n hallituksen varajäsen Saija Vuola ja puheenjohtaja Riku
Vahala. Seminaarisali oli täynnä yleisöä ja esitysten väliin
syntyi vilkasta lisäkeskustelua.
Päivän avauspuheenvuoron piti Suomen ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Kai Mykkänen, joka korosti tarvetta nostaa
paremmin esille Suomen tietotaitoa maailmanlaajuisten ongelmien tulevaisuuden ratkaisuissa. ”Se että on edelläkävijä ei
tarkoita, että voi pysähtyä”, hän totesi viitaten siihen, että
Suomea pidetään eräänä edistyksellisimmistä maista jätevesihuollon osalta. Mykkänen totesi myös, että monissa kehitysmaissa jätevesiratkaisut ovat toissijaisia väestön juomaveden
saannin turvaamisen ollessa etusijalla. Kehitysmaissa pitäisi
Mykkäsen mukaan kuitenkin toteuttaa jätevesien käsittelyratkaisuja samaan tapaan kuin Suomessa on tehty, mutta paljon
nopeammin. Muuten edessä on vakavia ongelmia.
Teemapäivän keynote-puhujina olivat Sarah Gillman
(Water UK), Jani Salminen (SYKE) ja Kari Kuusiniemi
(KHO). Keynote-puheenvuoroja kommentoivat Rauni
Karjala (Suomen Vesiyhdistys ry) ja Irina Nordman
(Vesilaitosyhdistys). Stora Enson Kenneth Collander ja
”Vihreät vaatteet” -blogia kirjoittava Anniina Nurmi toivat
puheenvuoroissaan esiin yksityissektorin näkemyksiä.
Sarah Gillman muistutti, että vesi- ja jätevesihuolto katsottiin
YK:ssa ihmisoikeuksiksi vasta vuonna 2010. Hän huomautti
myös, että vuonna 2016 noin 2,4 miljardia ihmistä oli edelleen ilman perusjätevesihuoltoa. Tämä tarkoittaa sitä, että
tavoitteet ja todellisuus ovat kaukana toisistaan. Gillmanin
mukaan jätevesijärjestelmät koostuvat paitsi tuhansista kilometreistä putkia, myös järjestelmien ympäristöstä ja asiakaspalvelusta. Jälkimmäisen merkitystä ei hänen mielestään
pidä aliarvioida, koska sillä on merkittävä rooli vedenkäyttäjien sitouttamisessa järjestelmän toimivuuden turvaamiseen.
Lopuksi Gillman ehdotti, että olisi aika hyvästellä perinteinen
lineaarinen toimintamalli ja siirtyä kierrätysajatteluun pohjau-

tuvaan malliin. ”Haasteet on ratkaistava, jotta niistä ei tule
ongelmia”, hän päätti puheenvuoronsa.
Jani Salminen esitteli Suomen ympäristökeskuksen ”Kohti vesiviisasta kiertotaloutta” -hanketta, joka sai rahoituksen Maj ja
Tor Nesslingin säätiöltä vuonna 2015. Projektissa analysoitiin
veden ja kiertotalouden välisiä kytköksiä ja nostettiin esiin vesiviisaita kiertotalousratkaisuja. Salminen linjasi, että toisin kuin
lineaarisessa mallissa, kiertotaloudessa pyritään säilyttämään
arvoa tuoteketjussa ja muistutti, että kiertotalous on kokonainen taloudellinen järjestelmä, ei vain tavaroiden ja jätteiden
kierrättämistä. Hänen mukaansa tarve kiertotalouteen siirtymiselle poikkileikkaa useita eri toimintasektoreita. Lopuksi
Salminen esitti elintarviketuotantoon liittyvän esimerkin, jossa
proteiinin talteenotto perunajauhotehtaan jätevedestä tuottaa
taloudellisen lisäarvon lisäksi merkittäviä ympäristöhyötyjä.
”Kutsuisin Euroopan unionia 60-vuotiaaksi menestystarinaksi”, aloitti Kari Kuusiniemi puheensa. Hän korosti
Euroopan unionin roolia hedelmällisenä alustana syvälliselle
ihmisten väliselle kanssakäymiselle. Kuusiniemi muistutti,
että EU:n lainsäädäntö on luonteeltaan yhdenmukaistava ja
täytäntöönpano tapahtuu jäsenvaltioissa, joissa hallinnolliset
päätökset muuttuvat oikeuskäytännöksi. Hän otti esimerkkinä ns. Weser Judgement’in, jonka mukaan jäsenvaltioiden
täytyy evätä lupa hankkeille, jotka aiheuttavat pintavesien
tilan heikkenemistä. Tämä tarkoittaa, että yhdenkin laatukriteerin rikkominen johtaa hankkeen hylkäämiseen.
Kenneth Collanderin mukaan vesi on ratkaisevan tärkeää, ei
vain metsätaloudelle vaan kaikille muillekin Stora Enson teollisille prosesseille. Hän totesi, että jos yrityksessä ei ole jätevesihuollon asiantuntemusta, ovat oikeat kumppanit erityisen
tärkeitä. Anniina Nurmi esitteli systeemisen muutoksen
tarvetta vaatetusteollisuudessa. Hän kertoi esimerkin farkkujen tuotannosta, jossa neitseellisen puuvillan korvaaminen
kierrätetyllä materiaalilla voi säästää jopa 8000 litraa vettä.
Nurmi arvosteli myös nykyistä järjestelmää kokonaisuutena,
koska se pakottaa yritykset myymään enemmän ja enemmän
vaatteita mahdollisimman halvalla ja peräänkuulutti ajattelutavan muutosta. ”Vaatteet tulisi pikemminkin nähdä
tuote-palvelujärjestelmänä”, hän päätti esityksensä.
Rinnakkaisissa sessioissa osallistujat saivat tilaisuuden keskustella jätevesiratkaisuista tekniikan, lainsäädännön ja liiketoiminnan kannalta. Pienryhmissä sai ehdottaa erilaisia tapoja
edistää hyviä jätevesiratkaisuja. Päivän päätteeksi pidetyssä

* www.ymparistotiedonfoorumi.fi/water-at-risk-symposio
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yhteenvetosessiossa verkostoituminen ja vertaisoppiminen
sekä niiden sisällyttäminen yritysstrategioihin saivat
eniten ääniä. Niiden katsottiin olevan tehokkaita tapoja
löytää uusia kumppaneita ja oppia esimerkkien avulla.
Sääntelyn avulla katsottiin olevan parhaiten mahdollista
edistää kiertotaloutta ja luoda normeja teollisuuslaitosten
vesistökuormituksen vähentämistoimille.

Vesien vuoksi
– nyt tilattavissa!

Vesipäivätilaisuuden seminaaripuheenvuorojen ja rinnakkaissessioiden jälkeen julkistettiin Vesien vuoksi -historiateos, joka on elämänmakuinen tietokirja siitä, miten ensin
pilasimme ja sitten puhdistimme vesistömme. Teoksen
ovat toimittaneet lukuisien haastattelujen pohjalta EevaLiisa Hallanaro, Sanna Vienonen ja Erkki Santala.
Puheessaan Erkki Santala kiitti lämpimästi kaikkia toimituskunnan jäseniä, erityisesti Eeva-Liisa Hallanaroa, sekä
kaikkia lähes sataa haastateltavaa.

Vesien
vuoksi

Samassa tilaisuudessa luovutettiin myös vuoden 2017
Suomen Vesiyhdistyksen
maailman
oli kehnossa
kunnossa.vesipäivänä
Töölönlahti 22.3.2017
Vesialan kirjallisuuspalkinto, jonka sai tänä1900-luvun
vuonna puolivälin
Aalto jälkeen moni Suomen vesistö
haisi, Jyväsjärven vesi syövytti perämoottorit
piloille
ja Päijännettä
pidettiin
menetettynä
julkistamaa
tietoteosta
Vesien
vuoksi
– suomalaisen
tapauksena. Sitten
yliopiston tutkija Matti Kummu. Hän on julkaissut
ural-tapahtui käänne.
vesiensuojelun vaiheita voi tilata Vesiyhdistyksen
laan 146 tieteellistä julkaisua, joista 87 on Vesien
ollut vuoksi
vertaisaron elämän makuinen kuvaus suomalaisesta
Se kertoo
kotisivuiltavesiensuojelusta.
löytyvällä lomakkeella:
suorasukaisesti,
kuinka vesiä ensin liattiin ja sitten herättiin suojelemaan. Tarinan
vioituja tiedeartikkeleita. Artikkeli ”Fluvial sediment
supply
www.vesiyhdistys.fi/kirja
edetessä kuullaan alalla työskennelleiden mietteitä
ja muistoja: Millaisissa tunnelmissa
to a mega-delta reduced by shifting tropical-cyclone
activity” teollisuudessa ja muilla aloilla? Mitä osattiin ja mitä piti oppia
elettiin vesihallinnossa,
kantapään kautta? Millaisia keskusteluja käytiin kulissien takana?
on julkaistu vuonna 2016 maailman ehkä korkeatasoisimmassa tiedelehdessä Naturessa. Tässä tutkimuksessa
osoitetVesien vuoksi
kokoaa yhteen lähes sata suomalaista vesiensuojelun vaikuttajaa. Tuloksena
on
värikäs
ja moniulotteinen kertomus vesistöjen suuresta puhdistusurakasta, joka ei
tiin ensimmäistä kertaa trooppisten myrskyjen merkittävä
vieläkään ole ohi.
Vesiyhdistyksen opintomatka 2017
vaikutus sedimenttien kulkeutumisessa suistoihin. Prof.
Kummun tutkimusalueita ovat lisäksi ihmistoiminnan ja
Suomen Vesiyhdistys ry:n v. 2017 opintomatka tehdään
Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita
vesivarojen väliset vuorovaikutukset; vesivaroihin
liittyvät
1.–3.9.
Matka toteutetaan tällä kertaa
Toimittaneet Eeva-Liisa Hallanaro, Erkki
SantalaKööpenhaminaan.
& Sanna Vienonen
Kovakantinen, sidottu, nelivärinen, 288 sivua, 17 x 24 cm
paikkatietoanalyysit sekä paikallisella että globaalilla
tasolla
siten, että kukin varaa lennot ja majoituksen itse. Alustava
ISBN 978-952-9606-20-7
– ja veden niukkuus ja sen vaikutukset ruoan
tuotantoon.
kokoontumisaika- ja paikka: pe 1.9. klo 9:30 Hotelli Zleep’in
Julkaisija
Suomen Vesiyhdistys ry
Ilmestyy maaliskuun lopussa 2017
Hinta 34 €

edustalla, Helgolandsgade 14, 1653 København V, josta

Ennen
28.2.2017 tilattaessa 28 €
Suomen Vesiyhdistys ry:n sääntöjen mukaan
kunniajäsebussikuljetus vesialan ammatillisiin tutustumiskohteisiin.
(hintaan lisätään toimituskulut)
neksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokoukTilauksen voi tehdä Suomen Vesiyhdistyksen kotisivuilla osoitteessa
Matkaohjelmaa valmistellaan perjantaille ja lauantaille,
www.vesiyhdistys.fi
sessa kutsua henkilö, joka on erityisellä tavalla
edistänyt ja
suunniteltuja tutustumiskohteita ovat Biofos ja Hofor
tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen vuosikokous
(vesihuolto), DHI (vesialan konsultointi ja tutkimus),
päätti 27. helmikuuta 2017 kutsua yhdistyksen
kunniajäVesien vuoksi
on osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna
2017. (Tanskan Vesifoorumi), Ramboll (vesi-, ympäristöDWF
seneksi Pertti Seunan, joka otti kunniajäsenyyden vastaan
ja energia-alan konsultointi) sekä Pohjois-Euroopan
22.3. Helsingin Paasitornin vesipäivätilaisuuden yhteysuurimman akvaarion tekniikan esittelykierros:
dessä. Pertti Seuna on toiminut yhdistyksen hallituksessa
https://denblaaplanet.dk/en/companies/guided-tours-for-groups/an-engineering-marvel
yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 aina vuoteen 2016 saakka,
eli yhtäjaksoisesti lähes 40 vuotta. Näistä vuosina 1995–
Majoittumispaikan ja lentojen valinta on vapaa. Hotelli2004 hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi hän
varaukset esim. booking.com, hotels.com, trivago.fi tai
on toiminut Euroopan vesiyhdistyksen (EWA) presidentebookers.fi. Lentovaraukset esim. expedia.fi, ebookers.fi
tinä vuosina 2011–2013. Riku Vahala mainitsi puheessaan,
tai suoraan lentoyhtiöiltä. Kun olet tehnyt omat varaukettä on pitkälle Pertti Seunan ansiota, että Vesiyhdistys on
sesi, ilmoittaudu sihteerille: jari.koskiaho(a)ymparisto.fi,
sellainen kuin se nyt on – aktiivinen ja voimissaan. Pertin
0295-251312. Sihteeriltä myös lisätietoja retkestä.
johdossa yhdistys on löytänyt muotonsa, toimintatapansa ja
roolinsa suomalaisessa vesialan monenkirjavassa kentässä.
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TEKSTI: TUOMO HÄYRYNEN

ROTI 2017 kannustaa vesihuoltoalaa
rakennemuutokseen
Rakennetun omaisuuden tila ROTI on joka toinen vuosi tehtävä asiantuntija-arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Maaliskuussa valmistuneen ROTI 2017:n keskeinen viesti on, että rakennetun omaisuuden
tila on Suomessa valtaosin tyydyttävä, mutta kunnossapidon laiminlyönnit, korjausten lykkääminen
sekä alueiden eriarvoistuminen kiihdyttävät korjaus- ja muutosvelan kasvua.

N

yt julkistettu ROTI-raportti on järjestyksessään kuudes. Se perustuu noin 160 asiantuntijan näkemyksiin rakennetun ympäristön
nykytilasta ja lähitulevaisuudesta. Lisäksi
lähteinä ja taustamateriaalina on käytetty yli 70 selvitystä,
tutkimusta, raporttia ja tilastoa. Rakennetun omaisuuden
eri segmenttejä edustaviin paneeleihin jaetut asiantuntijat
kokoontuivat syksyn ja talven aikana yli 30 kertaa.
Rakennetun omaisuuden nykytilalle annettiin seuraavat
arvosanat: rakennukset 7, liikenneverkot 7+, yhdyskuntatekniikka 7½, digitaaliset ratkaisut 6 ½, koulutus ja
kehitys 6½ sekä arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja
taide 7+. Liikenneverkkojen arvosana nousi, rakennusten
ja yhdyskuntatekniikan säilyi ennallaan, mutta koulutuksen ja kehityksen sekä digitaalisten ratkaisujen arvosanat heikkenivät verrattuna vuoden 2015 arvioihin.
ROTI:n keskeiset suositukset rakennetun omaisuuden
kehittämiseksi tiivistettiin seuraaviin pääkohtiin:
• Rakennukset laitettava kuntoon
• Infrasta huolehdittava pitkäjänteisesti
• Vesihuoltopalveluille tehtävä rakennemuutos
• Rakennetun ympäristön tutkimusta ja koulutusta
lisättävä
• Tieto-omaisuus saatava tuottamaan
• Päämääräksi otettava kestävä rakennettu ympäristö
Vesihuollon osalta kiinnitettiin aiempien vuosien tapaan
huomiota korjausvelan kasvuun. Vesihuoltoinfran arvoksi
Suomessa arvioidaan 6,5 miljardia euroa. Saneerauksia
tehdään noin 120 miljoonalla eurolla vuodessa, kun taas
korjaustarve olisi jopa 320 miljoonaa euroa vuodessa.
Yhdyskuntatekniikan paneelin puheenjohtaja Riku
Vahala sanoo, että korjausvelka on kumuloitumassa,
mutta tilanne ei vielä ole hälyttävä.
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”Vesijohto- ja viemäriverkostosta suurin osa on rakennettu 1960–1980-luvuilla, ja putket ovat tulossa siihen
ikään, etteivät ne enää kestä. Lähes 6 000 km verkostoa
on erittäin huonossa kunnossa, ja korjauksia tehdään vain
700-900 kilometriä vuodessa. Tilanteessa on kuitenkin
merkkejä paranemisesta, sillä monet laitokset ovat aloittaneet merkittäviä saneerausinvestointeja”, Vahala toteaa.
Tärkein ROTI:n suositus vesihuollolle on rakennemuutos, jossa vesihuoltopalveluja keskitetään suurempiin
organisaatioihin.
”Suomessa vesihuoltopalveluita tarjoaa 1500 organisaatioyksikköä, joka on aivan liian suuri määrä. Keskeisiä
hyötyjä rakennemuutoksesta olisivat palvelujen laadun
ylläpito, parempi kustannustehokkuus ja riskienhallinta, osaamisen kumuloituminen sekä riittävien resurssien varmistaminen saneerausinvestointeihin”, professori
Vahala sanoo.
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LIIKEHAKEMISTO

 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

www.kaiko.fi

Slatek (80 x 45)

• Vuodonetsintälaitteet
• Vesimittarit
Kaiko
(80 x 50)
• 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

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja
jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua
Rictor (80 x
ja toimituksia yli 50 vuotta
SIBELIUKSENKATU 9 B
00250 HELSINKI

Rictor_2017.indd 1

30)

PUH. 09-440 164
www.rictor.fi

12.1.2017 20:21:24

 JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

Huber (80 x 50)
WASTE WATER Solutions

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti
Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620
info@huber.fi
www.huber.fi

Olisiko tässä paikka sinun
ilmoituksellesi?
Pyydä tarjous ilmoituksesta
ja suunnittelusta:
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Tuomo Häyrynen 050 585 7996

Vesitalous 3/2017

VT1703.indd 55

55

26.4.2017 11:45:43

LIIKEHAKEMISTO
 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

 VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET



TUOTTEITAMME:



Ramboll (80x60)



Välppäysyksiköt

Fennowater (80Hiekanerotusx 60) ja
kuivausyksiköt
Lietekaapimet




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

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



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



www.fennowater.fi

Lietteentiivistys- ja
kuivausyksiköt
Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt
Lamelliselkeyttimet
Biologiset
puhdistamot

Puhtaan veden
ratkaisumme
•
•
•
•
•

pohjavesi ja vedenhankinta
jätevedenpuhdistus
Pöyry (80 x 70)
vesihuoltoverkostot
hulevedet
vesihuoltostrategiat

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput,
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja
KSB (80 x 80)
käynnissäpito

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

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
Sweco (80LUVAT
x 40)
KONSULTOINTI
MALLINNUS HULEVESI
Pa-Ve (80x100)
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 PLANKTONMÄÄRITYKSET
Plankton
Zwerver

Zwerver 80x50

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

Laskentakyvetit

Planktonille ja humukselle.

Huokea kotimainen vaihtoehto.

 VESIKEMIKAALIT

Sovelluksia juoma- ja
jätevedenkäsittelyyn
Kemira (80x80)
Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia
aina kemiallisesta saostamisesta
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajunja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Lue lisää: www.kemira.com/fi

Olisiko tässä paikka sinun
ilmoituksellesi?
Pyydä tarjous ilmoituksesta
ja suunnittelusta:
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Tuomo Häyrynen 050 585 7996

Algol (170 x 60)

Vesitalous 3/2017

VT1703.indd 57

57

26.4.2017 11:45:52

ABSTRACTS

FINNISH JOURNAL FOR PROFESSIONALS IN THE WATER SECTOR
Published six times annually | Editor-in-chief: Timo Maasilta | Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Pasi Lappalainen: Act on the Joint Construction and Use
of Network Infrastructure – how should water treatment
plants prepare?

T

he Act on the Joint Construction and Use of Network
Infrastructure, which came into force in the beginning
of July 2016, meant new obligations for water treatment
plants. The obligations concern wastewater and stormwater networks and their associated physical infrastructure.
Liability for the implementation and supervision of the Act
is with the Finnish Communications Regulatory Authority.

Mika Kujala: Smart Aqua - managing with data

Janne Pirttimäki: Water services asset management what does it mean and whose job is it?

G

ood asset management does not mean just those actions
by which the next year’s investment programme and
maintenance sites are put together. Asset management should
be understood as a holistic method by which the service capability, costs and risks of assets are kept in balance.

Annakaisa von Lerber, Tomi Lukkarinen and Larissa
Rimpiläinen: Weather radar data utilisation in controlling
the operation of the wastewater drainage network and for
assisting stormwater design

I

R

Jari Rintala: Water extraction permits and actual
quantities extracted and the productivity of groundwater
areas

Other articles

n today’s society, information, and particularly electronic
data, is growing in quantity at an ever-increasing rate.
The internet of things (IoT) will save time and money as
well as creating new business activity. One of the more
familiar examples of this is remotely readable electricity
meters. How then should the Lahti Aqua Group now and
in the future utilise and protect in its management the
data available?

A

ccording to water services data systems, Finland
has almost 2 000 water extraction plants, of which
over 1 500 water extraction plants are used annually for
water extraction by municipalities. Of the water extraction plants, 98% are groundwater extraction plants.
Water extraction requires a water extraction permit. The
oldest water extraction permits are from the 1960s, and
some of the water extraction permits allow greater water
extraction than what is obtainable from them in reality.
Groundwater catchment areas are reckoned to generate
more than 5 million m³/d of groundwater. This quantity
is many times greater than water extraction, but regional
variations in the availability of groundwater are great.

Kristian Sahlstedt: Experiences of new MBBR plant
start-up and operation at Ruka

T

he new wastewater treatment plant at Ruka can justifiably be described as an extreme plant. Finland’s
most stringent licence terms, cold water and demand that
increases many times over in a matter of weeks require a
fresh style of thinking and operating. Finland’s first modern
MBBR (moving bed biofilm reactor) has been started up at
Ruka. This article reports how the plant performed in its
first test of fire, the Christmas and winter holiday season
of 2016–2017.
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adar-based rain estimates are both locally and temporally
more comprehensive than the traditionally used rainfall
based on the rain gauge network. Precise information on
precipitation enhances opportunities to study the condition
of the sewer network, for example, to detect leaks of stormwater. Variable-intensity dimensioned rain collected by radar
measurement gives a true picture of the probable water loading
of an area or building in cases of torrential downpours and
these can be used as a tool for stormwater planning modelling.

Mika Rontu: Infratech 2017 Exhibition brings water
services professionals to Jyväskylä
Elisa Piesala and Anneli Tiainen: Model household water
contract for water services of the food industry
Sanna Vienonen, Riikka Vilpas and Jyrki Laitinen:
Best environmental practices of wastewater drainage
networks under study
Riku Eskelinen, Anna-Kaisa Ronkanen, Hannu Marttila
and Bjørn Kløve: Water conservation in peat production:
functioning of a surface runoff field in extreme conditions
and the optimisation of sampling
Tuomo Hatva, Pia Vesterbacka, Kaisa Vaaramaa,
Matti Valve, Toivo Lapinlampi, Pertti Virtanen and
Jukka Hatva: Radon elimination by aeration of bore well water
Jyrki Jokinen: Forssa water treatment plant 75 year –
sometimes even at “war” with the owner
Timo Heinonen: Out of sight, out of mind –plumbing
renovation completed in 2266
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Poissa silmistä, poissa mielestä –
putkiremontti valmis vuonna 2266
Julkisuudessa on jo kauan puhuttu hometaloista
ja teiden korjausvelasta. Tiet ovat kaikkien silmien edessä, joten niiden kuntoon laittamiseksi
on nyt tartuttu. Myös hometalkoisiin on onneksi
vihdoin ryhdytty. Lähes yhtä suureksi tai jopa
suuremmaksi paisuneen vesijohto- ja viemäriverkostojen korjausvelan suhteen tilanne ei ole
kehittynyt yhtä hyvin.

H

uonokuntoiset tiet ovat totta kai turvallisuusriski, mutta niin ovat myös huonokuntoiset vesijohdot. Jokin aika sitten näin
netissä kuvan siitä, millaisessa kunnossa
juomavesiputkesi voi olla. Kuvan 1950-luvulta peräisin
olevasta 100-millimetrin valurautaputkesta talousvesi
pääsi juuri läpi. Yök.
Vesihuoltoverkostojen kasvava korjausvelka ei näy, mutta
voi pian maistua. Onkin tuntunut siltä, että kun asia on
poissa silmistä, se on myös poissa mielistä. 1970-luvulta
lähes viisinkertaistunut vesijohtoverkostomme ja jyrkässä
kasvussa myös ollut viemäriverkostomme on monin
paikoin huolestuttavan heikossa kunnossa. Suurin osa
yli 100 000 km mittaisesta vesijohtoverkostoistamme on
rakennettu 1960–1980-luvuilla. Niistä erittäin huonossa
kunnossa on ainakin noin kuusi prosenttia eli lähes
6 000 km. Lisäksi huomattava osa kiinteistöjen vastuulle
kuuluvista tonttivesijohdoista on erittäin huonossa
kunnossa. Tonttivesijohtoverkoston yhteispituudeksi on
arvioitu kymmeniä tuhansia kilometrejä. Keskimääräinen
vesiputkien käyttöikä on 50–70 vuotta, mutta todellisuudessa vesiputkien keskimääräinen uusiutumisaika on
Suomessa tällä hetkellä 250 vuotta. Vesiputkiverkostoja siis
saneerataan aivan liian hitaasti ja nykyisellä saneeraustahdilla verkostot on korjattu kauttaaltaan vasta vuonna 2266.
Viemäriverkostoista erittäin huonossa kunnossa on vesijohtoverkostojakin suurempi osuus – ainakin 12 prosenttia
verkostoista ja samalla tavalla myös talojen itsensä omistamista tonttiviemäreistä. Tiedätkö sinä millaisessa
kunnossa talosi tontinsisäiset maan alla kulkevat vesi- ja
viemäriputket ovat?
Vesilaitokset saneeraavat vesijohto- ja viemäriverkostoja liian verkkaisesti ja putkirikot uhkaavat lisääntyä.

TIMO HEINONEN

kansanedustaja
Valtiovarainvaliokunnan
ympäristö- ja asuntojaoston
puheenjohtaja
e-mail: timo.heinonen@eduskunta.fi

Jakelukatkojen määrät ovat myös lisääntyneet ja vaikka
verkostojen ikä nousee jatkuvasti, harva vesihuoltolaitos
tai kunta on kasvattanut saneerausmäärärahoja vastaavasti. Saneerausmäärä on aivan liian pieni verkostojen
arvon säilyttämiseksi ja toimintavarmuuden turvaamiseksi. Nykyisin yhteiskunnan yhdessä omistamia verkostoja saneerataan noin 120 miljoonalla eurolla vuodessa,
kun tarve olisi vähintään 360 miljoonaa euroa. Vajaa
500 miljoonan euron investointitasollakin infra saataisiin
kuntoon vasta 2050-luvun loppupuolella. Nykytahdilla ei
siis käytännössä koskaan.
Verkostojen saneeraus on pääosin kuntien omistamien vesihuoltolaitosten vastuulla. Riittämätön saneeraustaso johtuu
osittain siitä, että kuntapäättäjät eivät vieläkään ota asiaa riittävän vakavasti, jotta saneeraukseen osoitettaisiin riittävät
resurssit. Haasteena vesihuoltolaitoksilla on, että verkostojen kunnosta ei ole riittävää tietoa saneerausten priorisoimiseksi ja kohdentamiseksi järkevästi. Tähän puolestaan parantunut tiedonhallinta, digitalisaation kehitys ja
uudet tekniikat tuovat vähitellen työkaluja, joilla saneeraukset ja laajemminkin vesihuoltoinfran omaisuudenhallinta
saadaan hallintaan ja nykyajan vaatimalle tasolle.
Tekemistä riittää siis kaikilla. Vesihuoltolaitokset ottavat
käyttöön uutta tekniikkaa ja kehittävät omaisuudenhallintaansa, kuntapäättäjien tulisi ottaa näkymättömän infran
haasteet nykyistä vakavammin omassa päätöksenteossaan,
ja ehkäpä valtakunnantason päättäjienkin tulisi pohtia
ovatko nykyiset säädökset riittäviä vai pitäisikö lainsäätäjien määrätä nykyistä kovempia lääkkeitä vesihuollon
korjausvelan hoitamiseksi.
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Uponor Barrier PLUS.
Ensimmäinen täysin muovinen
juomavesiputki pilaantuneelle maaperälle.
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Uponorin kehittämä Barrier PLUS -muoviputki soveltuu
asennettavaksi myös pilaantuneeseen maaperään, eikä
maaperässä mahdollisesti oleva trikloorietyleeni aiheuta putkeen vahingollista reaktiota, kuten perinteisen alumiinikerrosputken kanssa voi käydä.
Alumiinikerros on korvattu kemikaaleja läpäisemättömällä
polymeerillä, joka takaa erittäin kestävän ja täysin kierrätettävän putkiston.
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