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PÄÄKIRJOITUS

Muuttuvatko vesihuollon rakenteet
ryskyen vai hitaasti kituen?

O

len toistuvasti peräänkuuluttanut maamme
vesihuoltoalan toimijoilta parempaa muutosvalmiutta ja proaktiivisuutta, jotta toimialamme kestäisi elinvoimaisena muuttuvassa
toimintaympäristössä ja yhteiskunnan murroksessa. Sosiaali- ja terveysalalla muutokseen on nyt lähdetty isolla
rytinällä ja valtavilla panostuksilla.
On pitkään odoteltu, josko vesihuoltoalan rakennemuutos
lähtisi käyntiin toimialan sisältä ja sen omista johtopäätöksistä. Eipä ole lähtenyt. Muutoksia on tosin tapahtunut
esimerkiksi häiriötilanteiden hallinnan ja varautumisen
kehittämiseksi, nekin pääasiassa muutaman vakavan
häiriötilanteen laukaisemana eli reaktiivisesti proaktiivisuuden sijasta.
Alkuvuodesta käynnistyi valtioneuvoston kanslian
selvitys- ja tutkimustoiminnan sateenvarjon alla hanke
”Vesihuollon tila ja rakennemuutos”. Selvityksen pääfokus
on toimeksiannon mukaisesti vesihuoltoverkostojen tilan
selvittämisessä ja verkostoihin liittyvien riskien hallitsemisessa, mutta samalla todettiin tarpeelliseksi selvittää
lähinnä noiden haasteiden selättämiseksi alan rakennemuutoksen tarvetta ja sen edellyttämiä ohjauskeinoja. Selvitys on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen.
Hankkeeseen varattu aika ja resurssit huomioon ottaen
selvitys tulee olemaan pintaraapaisu ja työtä pitää jatkaa
syvemmällä analyysillä toimialan tilasta ja mahdollisista
ratkaisukeinoista rakennemuutoksen aikaansaamiseksi.
Suomen vesihuoltoalan kansainvälistymistä ja vesiosaamisen viennin vahvistumista on kaivattu jo pitkään.
Vesihuoltolaitokset ja Vesilaitosyhdistys (VVY) kantavat
nyt oman kortensa kekoon, kun alkuvuodesta käynnistyi myös VVY:n ja Suomen vesifoorumin (FWF)
yhteistyönä maa- ja metsätalousministeriön sinisen
biotalouden ohjelmaan kuuluva hallituksen kärkihanke
”Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi”. Hankkeessa pyritään edistämään yleisesti vesihuoltolaitosten aktivoitumista kansainvälisesti, mutta
samalla myös käynnistämään konkreettisia kansainvälisiä pilottihankkeita yritysten ja vesihuoltolaitosten
yhteistyönä. Vieraskynäkirjoituksessa MMM:n kansainvälisen toiminnan johtaja Seppo Rekolainen pohtii
mahdollisuuksia suomalaisen vesiosaamisen viennin
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edistämiseksi, ja myös vesihuoltolaitosten tärkeää roolia
kansainvälistymisessä.
Olen jo ainakin parikymmentä vuotta kaivannut Suomen
vesihuoltoalan toimijoilta kykyä ja heittäytymistä irtautua
edes hetkeksi vain nykyhetken tai eilisen hektisistä arkipäivän operatiivisista kysymyksistä pohtimaan alan tulevaisuutta. Olen saarnannut strategiatyön ja ennakoinnin
merkityksestä, visionäärisestä johtamisesta, koulutustarpeista, alan uudistamistarpeesta mm. digitalisaation
ja muun kehittämistoiminnan sekä kansainvälistymisen
vauhdittamiseksi. Tähän mennessä olen kokenut saaneeni
saarnoihini pääasiassa palautetta haihattelusta. Alan rakennemuutos toteutuu tulevaisuudessa alan omien toimijoiden
myötävaikutuksella tai niistä riippumatta. Veikkaan, että
viimeistään siinä vaiheessa saan kritiikkiä siitä, miksi en
edunvalvojana ole pitänyt ääntä mainitsemistani teemoista
jo paljon aikaisemmin. Ehkä meille suomalaisille on luontaista, että positiivisetkin muutokset käynnistyvät ja toteutuvat vain vaikeuksien kautta ja selkä seinää vasten.

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

www.vesitalous.fi
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Microbial Barrier Analysis

– työkalu taudinaiheuttajien poistotehon
arviointiin vedentuotantoketjussa
Yhdyskuntien vedenhankinnan ensisijainen tavoite on turvallisen, terveydelle haitattoman veden toimittaminen. Talousveden mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi taudinaiheuttajien poistumisen on oltava riittävän tehokasta vedentuotantoketjussa. Tässä artikkelissa esitellään Norjassa kehitetty Microbial Barrier Analysis -toimintamalli, jolla voidaan arvioida laskennallisesti taudinaiheuttajien
poistotehon riittävyyttä raakavesilähteeltä vedenkäsittelyyn.

T
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vesiasian päällikkö, Vesilaitosyhdistys
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alousveden laadun turvaamiseksi vesilaitosten on tunnistettava, arvioitava ja hallittava talousveden laatuun
vaikuttavia riskejä. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vuonna 2005
talousveden laaturiskien systemaattiseen
hallintaan Water Safety Plan -konseptin
(WSP) (World Health Organization &
International Water Association, 2009).
Suomen vesilaitoksilla on käytössään
sosiaali- ja terveysministeriön tarjoama
verkkopohjainen WSP-työkalu talousveden laaturiskien hallinnan tueksi.
WSP-työkalulla tehtävä riskinarviointi
edellyttää käyttäjiltään mikrobiologisen saastumisen riskin arvioimiseksi
ymmärrystä vedentuotantoketjun eri
vaiheiden vaikutuksesta taudinaiheuttajien poistumiseen tai läpäisyyn. WSPtyökalun avulla ei kuitenkaan arvioida
taudinaiheuttajien poistumisen riittävyyttä koko vedentuotantoketjussa.

laboratoriopäällikkö, HSY

MARKKU LEHTOLA
tuotantopäällikkö, Kuopion Vesi

PÄIVI MERILÄINEN
tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos
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Norjassa on kehitetty yksinkertaisuuteen
pyrkivä ja tieteelliseen lähestymistapaan
perustuva toimintamalli taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa. Mallista julkaistiin
vuonna 2014 Norsk Vannin, Svenskt
Vattenin ja Vesilaitosyhdistyksen
yhteistyönä englanninkielinen päivitetty versio, Microbial Barrier Analysis
(MBA) – guideline (Ødegaard, 2014).
Tämän artikkelin kirjoittajista koostuva asiantuntijaryhmä on työstänyt
syksystä 2017 lähtien oppaasta suomen-

kielistä ja Suomen vesilaitoksille soveltuvaa versiota, jonka Vesilaitosyhdistys
julkaisee syksyllä 2018.

Mikä on Microbial Barrier?
Suomenkielessä ei ole vakiintunutta
vastinetta englanninkieliselle Microbial
Barrier -termille. Tämä tarkoittaa vedentuotantoketjun vaiheita, jotka turvaavat
talousveden mikrobiologista laatua poistamalla, tuhoamalla tai inaktivoimalla
taudinaiheuttajia tai estämällä niiden
pääsyn veteen. Yleensä talousveden
mikrobiologista laatua turvataan desinfioimalla, mutta sitä turvaa myös raakavesien ja vedenoton suojelu taudinaiheuttajilta sekä veden muu käsittely kuin
desinfiointi. Vedentuotantoketjussa
olisi hyvä olla ainakin kaksi riittävän
tehokasta ja toistensa toiminnasta riippumatonta vaihetta, jotka varmistavat
taudinaiheuttajien riittävää poistumista.
Tällöin talousveden mikrobiologisen
saastumisen riskiä on hallittu, vaikka
yhden vaiheen toiminta häiriintyy.
Tässä artikkelissa esiteltävän työkalun
avulla vesilaitos tai suunnittelija voi
arvioida talousveden tuotantoketjun
taudinaiheuttajien poistotehon riittävyyden laskennallisesti mikrobien logaritmisten poistumien kautta. Kullekin
talousveden mikrobiologisen laadun
turvaamiseksi tehdylle toimenpiteelle
annetaan menetelmässä logaritmiset
poistumat eri mikrobiryhmille.
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VESIHUOLTO
Tarvittava taudinaiheuttajien poistuminen
Vedentuotantoketjussa tarvittava taudinaiheuttajien poistoteho riippuu raakaveden mikrobiologisesta laadusta.
Pintavedet ovat alttiita mikrobiologiselle likaantumiselle, joten ne vaativat aina tehokkaan taudinaiheuttajien
poiston. Pohjavedet ovat yleensä hyvin suojassa mikrobiologiselta likaantumiselta, mutta riski saastumiselle
on, jos pinta- tai valumavedet pääsevät vaikuttamaan
pohjaveteen.
Alkuperäisessä englanninkielisessä arviointimallissa raakavesille annetaan useita laatuluokkia havaittujen indikaattori- ja taudinaiheuttajamikrobien määrän mukaan.
Raakaveden mikrobiologisesta laadusta on Suomen laitoksilla usein niukasti tietoja, joten yksinkertaisuuden vuoksi
Suomen laitoksille muokatussa työkalussa noudatetaan
ruotsalaisten kehittämää raakaveden luokittelua kahteen
luokkaan (Svenskt Vatten, 2015):
• Pohjavedet, joissa ei ole havaittu indikaattorimikrobeja
kuuluvat raakavesiluokkaan A
• Kaikki pintavedet ja sellaiset pohjavedet, jotka eivät
kuulu luokkaan A, kuuluvat raakavesiluokkaan Da
Tekopohjaveden tarvitseman taudinaiheuttajien poistotehon arvioinnin lähtökohtana voidaan pitää joko imeytettävää pintavettä tai maaperän läpi suodattunutta tekopohjavettä. Ensimmäisessä tapauksessa taudinaiheuttajien poistu-

Oikaisu
Vesitalouden numerossa 2/2018 sivulla 29 on Markku Koskisen
artikkelissa virhe.
Otsikkoon ”Tarvitaanko vesiensuojelua soiden ojituksessa?”
oli vaihtunut väärä sana ja otsikon tulisi olla ”Tarvitaanko vesien
suojelua soiden ennallistamisessa?”

minen tekopohjaveden muodostuksessa otetaan huomioon
laskelmassa. Jälkimmäinen vaihtoehto on mahdollinen
vain, jos veden viipymä maaperässä on riittävä.
Raakaveden laadun lisäksi tarvittavaan taudinaiheuttajien
poistotehoon vaikuttaa vesilaitoksen koko. Suuremmilla
laitoksilla sairastumiselle altistuvien määrä on suurempi,
joten siellä vaaditaan tehokkaampaa taudinaiheuttajien
poistumista. Taulukossa 1 on esitetty riittävän taudinaiheuttajien poistumisen varmistamiseksi eri mikrobiryhmille (bakteerit, virukset ja alkueläimet) koko vedentuotantoketjussa tarvittavat logaritmiset poistumat raakaveden laadun ja vesilaitoksen koon mukaan.

Raakaveden suojelu ja raakaveden laadun
seuranta ovat lähtökohta hyvälaatuiselle
talousvedelle
Pohjaveden muodostumisalueella, pintaveden valumaalueella ja vedenotossa tehtävillä toimenpiteillä voidaan
suojella raakavettä mikrobiologiselta saastumiselta.
Raakavettä suojellaan rajoittamalla veden laatua vaarantavia toimintoja, kuten jätevesipäästöjä, karjataloutta tai
lietteen levitystä ja suojaamalla alueita ja kohteita aitaamalla sekä estämällä pintavesien pääsy vedenottokai-

Taulukko 1. Tarvittavan taudinaiheuttajien poistotehon
saavuttamiseksi vaadittavat mikrobiryhmien logaritmi
set poistumat riippuen vesilaitoksen koosta ja raakave
den laadusta. Esimerkiksi 3,0b+ 3,0v +2,0a tarkoittaa, että
logaritmisen poistuman bakteereille ja viruksille pitää ol
la 3 ja alkueläimille 2, eli bakteereista ja viruksista pitää
poistua vähintään 99,9 % ja alkueläimistä vähintään 99 %.
Vesilaitoksen
koko,
asukasta

6

VT1803.indd 6

Raakaveden laatu ja tarvittava
poistoteho
A, pohjavesi, jossa
ei ole havaittu
indikaattori
mikrobeja

Da, pintavesi
ja luokkaan A
kuulumaton
pohjavesi

< 1 000

3,0b + 3,0v + 2,0a

5,0b + 5,0v + 3,0a

1 000–10 000

3,5b + 3,5v + 2,5a

5,5b + 5,5v + 3,5a

> 10 000

4,0b + 4,0v + 3,0a

6,0b + 6,0v + 4,0a

www.vesitalous.fi
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Taulukko 2. Vedenkäsittelymenetelmien laadullinen
tehokkuus mikrobien poistamisessa, kun prosessit toi
mivat asianmukaisesti.
Vedenkäsittely
menetelmä

Bakteerit

Virukset

Alku
eläimet

Pikahiekkasuodatus
(ilman saostusta)

Heikko

Erittäin
heikko

Heikko

Saostus +
pikahiekkasuodatus

Hyvä

Kohtalaisen Hyvä
hyvä

Käänteisosmoosi ja
nanosuodatus

Erittäin
hyvä

Erittäin
hyvä

Ultrasuodatus

Hyvä

Kohtalaisen Erittäin
hyvä
hyvä

Mikrosuodatus

Kohtalaisen
hyvä

Heikko

Hyvä

Saostus +
ultrasuodatus

Erittäin
hyvä

Hyvä

Erittäin
hyvä

Erittäin
hyvä

voon. Taudinaiheuttajien poistumista voidaan varmistaa
myös tehokkaalla raakaveden laadun seurannalla, jolloin
muutokset havaitaan ajoissa ja niihin osataan reagoida
vedentuotantoketjun seuraavissa vaiheissa.
Taudinaiheuttajien poistotehon arvioinnissa voidaan siis
laskea mikrobien logaritmisia poistumia myös raakaveden
ja vedenoton suojelun sekä raakaveden laadun seurannan
toimenpiteille. Pitää kuitenkin muistaa, että näiden
toimenpiteiden aikaansaamaa taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuutta ei yleensä pystytä todentamaan. Siksi
tässä vaiheessa annettaville logaritmisille poistumille on
asetettu ehtoja ja maksimiarvot.

Partikkeleiden poisto poistaa myös
taudinaiheuttajia
Monet vedenkäsittelymenetelmät poistavat vedestä partikkeleita ja kolloideja, joten niiden avulla poistuu myös
mikrobeja. Taulukossa 2 on esitetty karkealla tasolla eri
vedenkäsittelymenetelmien poistotehoja eri mikrobiryhmille. Työkalussa vedenkäsittelymenetelmien mikrobiryhmien logaritmisille poistumille on annettu arvot, jotka
perustuvat Norjassa ja Ruotsissa tehtyihin havaintoihin ja
kirjallisiin lähteisiin.

Nähdään valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä 23.-24.5. Saimaalla, tervetuloa osastollemme 29!

KSB, 1/2 vaaka,
lehden alkuosa,
esim. s.7 tai 9.

Vesi on elämää ja meille intohimo
– KSB:n vesiteknologia

Pumput ja venttiilit yhdeltä toimittajalta veden käsittelyyn ja siirtoon niin puhtaalle kuin likaisellekin vedelle.
›
›
›

Pumppuohjelmastamme löytyvät uppo- ja porakaivopumput sekä kuiva-asenteiset pumput kaikkiin kokoluokkiin.
Täydennämme KSB-konsernin laajaa venttiiliohjelmaa muiden laatutoimittajien tuotteilla.
Amaprop- ja Amamix-potkurisekoittimet edustavat hyötysuhteeltaan alansa huippua.
Mitoituspalvelumme auttaa parhaan ratkaisun löytämisessä.

KSB Finland Oy · Savirunninkatu 4 04260 Kerava · Puh. 010 288 411 · www.ksb.fi
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VESIHUOLTO
Vedenkäsittelymenetelmien taudinaiheuttajien poistoteho
perustuu siis partikkeleiden ja kolloidien poistumiseen ja
edellyttää prosessien moitteetonta toimintaa. Prosessien
oletetun mukaisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi mahdolliset prosessihäiriöt pitää havaita ja korjata
nopeasti. Taudinaiheuttajien poistotehon arvioinnissa
puutteet tuotetun veden laadun ja sähkön saannin seurannassa ja varmistamisessa pienentävät vedenkäsittelyprosesseille laskettavaa mikrobien logaritmista poistumaa.

Taudinaiheuttajien poistuminen desinfioinnissa
Desinfiointi on perinteisesti ollut tärkein talousveden mikrobiologista laatua turvaava vedenkäsittelymenetelmä. Yleisimmin käytetty desinfiointikemikaali on kloori. Joillakin laitoksilla kloori sidotaan
ennen veden johtamista verkostoon klooriamiiniksi,
jolla on hyvä kestävyys verkostossa. Kloori, klooriamiini ja klooridioksidi ovat ainoat desinfiointimenetelmät, joilla on vaikutusta vielä varsinaisen desinfiointipisteen jälkeenkin. Klooridioksidin käyttö talousveden desinfioinnissa on Suomessa suhteellisen
vähäistä. Desinfiointiin sekä hajun ja maun parantamiseen käytetään pintavesilaitoksilla usein myös otsonia.
UV-desinfioinnin käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina kaiken tyyppisillä vesilaitoksilla.
Taulukossa 3 on karkea yleiskuva näiden desinfiointimenetelmien tehokkuudesta mikrobiryhmien poistamisen suhteen.
Kemiallisen desinfioinnin taudinaiheuttajien poistotehon
arvioimiseksi pitää tietää desinfiointimenetelmän Ct-arvo.

Ct-arvo kuvaa tiettyyn mikrobien logaritmiseen poistumaan tarvittavaa desinfiointikemikaalin pitoisuutta (C)
ja kontaktiaikaa (t). Julkaistavassa oppaassa on esitetty
erilaisia tapoja näiden arvojen määrittämiseksi. Laskelmia
voidaan käyttää myös tarvittavan kemikaaliannoksen ja
kontaktiajan määrittämiseen vesilaitoksen desinfioinnin
suunnittelussa ja käytössä.
Desinfioinnin oletetun logaritmisen poistuman toteutuminen edellyttää, että desinfioinnissa ei ole taudinaiheuttajien poistotehoon vaikuttavia häiriöitä. Desinfioinnin
jatkuvan häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi tarvitaan riskienhallintatoimenpiteitä, joilla minimoidaan
häiriöt sekä turvataan niiden nopea havaitseminen ja
korjaus. Mikäli riittäviä, desinfiointitehon jatkuvasti
varmistavia riskienhallintatoimenpiteitä ei ole käytössä, se
täytyy ottaa laskennassa huomioon pienentämällä desinfioinnin logaritmista poistumaa riskienhallinnan puutteiden vakavuuden mukaan.

Onko taudinaiheuttajien poistuminen riittävää
vedentuotantoketjussa?
Kun mikrobien logaritminen poistuma vedentuotantoketjun eri vaiheissa on määritetty, voidaan arvioida, onko
taudinaiheuttajien poistoteho kokonaisuudessaan riittävä
suhteessa raakaveden laadun ja laitoksen koon perusteella
määritettyyn tarvittavaan poistotehoon. Tämä arviointi
tehdään vähentämällä tarvittavasta mikrobien logaritmisesta poistumasta vedentuotantoketjun toimenpiteiden
logaritmiset poistumat. Jos lopputuloksen logaritmiset
poistumat ovat vedentuotantoketjussa negatiiviset kaikilla

Taulukko 3. Yleisimpien desinfiointimenetelmien laadullinen tehokkuus mikrobien poistossa, kun desinfiointi toimii
oikein.
Desinfiointimenetelmä

Bakteerit

Virukset

Alkueläimet

Kloori

Erittäin hyvä

Hyvä

Riittämätön

Klooridioksidi

Erittäin hyvä

Kohtalainen

Kohtalainen / Riittämätön1)

Klooriamiini

Riittämätön

Riittämätön

Riittämätön

Otsoni

Erittäin hyvä

Erittäin hyvä

Hyvä / Riittämätön1)

UVdesinfiointi

Erittäin hyvä

Hyvä / Riittämätön2)

Erittäin hyvä

1) Melko hyvä Giardia-alkueläimille. Riittämätön Cryptosporidium-alkueläimille.
2) Hyvä useimmille veden välityksellä leviäville viruksille. Riittämätön adenovirukselle tavallisesti käytettävällä UV-annoksella.
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3,5b + 3,5v + 2,5a

0,5b + 0,5v + 0,35a

0,0b + 0,0v + 0,0a

-

3,2b + 2,8v + 3,2a

=
- 0,2b + 0,2v - 1,05a

Tarvittava taudinaiheuttajien poistoteho
▪ Raakavetenä pohjavesi, jossa ei merkkejä mikrobiologisesta
likaantumisesta
▪ Noin 5000 vedenkäyttäjää
Raakavedensuojelu
▪ Pohjavesialueella karjataloutta ja teollisuutta
▪ Kaivoalue: aidattu ja lukittu
▪ Pintavesien valuminen kaivoon on estetty luiskaamalla, ojalla ja
kaivon tiiviillä kansirakenteella
Vedenkäsittely ilman desinfiointia
▪ Ei vedenkäsittelyä
Desinfiointi
▪ UV-desinfiointi, biodosimetrinen annos 400 J/m²
▪ Ei rinnakkaisia laitteita, mutta varaosia varastossa ja hyvät huolto- ja
kunnossapitokäytännöt
▪ Laitteen intensiteettiä ja virtaamaa laitteen läpi seurataan jatkuvasti.
▪ Toimintahäiriöistä tulee hälytys ja veden tuotanto katkeaa
automaattisesti
▪ Sähkönsyötön häiriö katkaisee veden tuotannon. Siirrettävä
varavoima otettavissa käyttöön muutaman tunnin kuluessa. UPS
suojaa laitetta.
▪ Valmius aloittaa klooridesinfiointi 6 tunnissa
▪ Ylävesisäiliö turvaa vedentoimitusta

Taudinaiheuttajien poistoteho koko vedentuotantoketjussa

Kuva 1. Esimerkki taudinaiheuttajien poistotehon arvioinnista laskennallisesti mikrobien (a = alkueläimet, b = baktee
rit, v = virukset) logaritmisten poistumien kautta kuvitteellisella pohjavesilaitoksella.

mikrobiryhmillä, taudinaiheuttajien poistoteho on riittävä. Jos yhden tai useamman mikrobiryhmän logaritminen poistuma on positiivinen, tarvitaan vedentuotantoketjussa lisätoimenpiteitä riittävän taudinaiheuttajien
poistotehon saavuttamiseksi.
Kuvassa 1 on kuvitteellinen esimerkki pohjavesilaitoksen
vedentuotantoketjun taudinaiheuttajien poistotehon arvioinnista. Lopputuloksen perusteella taudinaiheuttajien
poistoteho on riittävä bakteereille ja alkueläimille, mutta
virusten poisto vaatii tehostamista. Riittävään virusten
poistumaan päästäisiin esimerkiksi UV-desinfioinnin
hallintaa parantamalla.
Sen lisäksi, että esitetyn toimintamallin avulla voidaan
osoittaa vedentuotantoketjun taudinaiheuttajien poistotehon riittävyys ja vaikutus talousveden mikrobiologiseen turvallisuuteen, työkalu auttaa myös ymmärtämään paremmin taudinaiheuttajien poistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden välisiä riippuvuuksia. Tämä
osaaminen on tärkeää erityisesti häiriötilanteissa, kun

muutokset raakaveden laadussa tai laitoksen toiminnassa
voivat vaikuttaa taudinaiheuttajien poiston tehokkuuteen.
Työkalu tukee myös WSP-työtä tuottamalla tietoa käytössä
olevan vedenpuhdistuksen tehokkuudesta tunnistettujen
mikrobiologisten riskien hallinnassa. Vedentuotannon
suunnittelussa työkalu auttaa oikean vedenkäsittelymenetelmän ja muiden talousveden mikrobiologista laatua
turvaavien toimenpiteiden valinnassa.

Kirjallisuus
Svenskt Vatten (2015) Förenklad MBA, Mikrobiologisk Barriär Analys.
Svenskt Vatten Publikation P112.
Ødegaard H. (2014) Microbial barrier analysis (MBA) – a guideline.
Norwegian Water Report 202.
World Health Organization & International Water Association (2009) Water
safety plan manual: step-by-step risk management for drinking-water
suppliers. World Health Organization.
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Fosforinpoiston kehittyminen
1980–2020
Fosforinpoisto osataan Suomessa. Hyvä kehitys on ollut mahdollista, kun
osaaminen ja tekniset ratkaisut ovat parantuneet. Nyt on aika arvioida,
tarvitaanko vesien tilan parantamiseen edelleen uusia askelia jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistossa.

RISTO SAARINEN
DI (kemian tekniikka)
toimitusjohtaja, Porvoon vesi
e-mail: risto.saarinen@porvoo.fi
Kirjoittajalla on kokemusta
fosforinpoiston toteutuksesta
ja kehittämisestä lähes 40
vuoden ajalta eri työtehtävissä.

S

uurin osa jäteveden fosforista on
ortofosfaattina PO43- ja sitoutuneena orgaanisiin molekyyleihin, joista fosfori vapautuu
pääosin ortofosfaatiksi. Pieni osa fosforista on polyfosfaatteina, jotka eivät
hajoa tai reagoi, ja niitä on vaikea
poistaa.
Fosfori on oleellinen osa solujen energiatasapainoreaktioissa. Adenosiinitrifosfaatti (ATP) on molekyyli, johon
sitoutunutta energiaa vapautuu, kun
siitä irtoaa ortofosfaattiryhmä. Jäljelle
jäävä molekyyli on adenosiinidifosfaatti
(ADP) ja edelleen seuraavassa vaiheessa
adenosiinimonofosfaatti (AMP).
Kussakin reaktiossa vapautuu energiaa,
jota solu tarvitsee aineenvaihdunnassaan. Vastaavasti energiaa sidotaan päinvastaisessa reaktioketjussa.
Biologiset jätevedenkäsittelymenetelmät
perustuvat biomassan – lähinnä bakteereiden – kasvuun ja soluhengitykseen,
jotka kuluttavat jäteveden orgaanista
ainesta. Samalla solumassaan sitoutuu
merkittävä määrä fosforia. Tähän assimilaatioon kuluu arviolta 30–40
prosenttia tavanomaisen yhdyskuntajäteveden fosforista.
Vesistömme ovat rehevöitymiselle
alttiita, ja fosfori on leväkasvua rajoittava
tekijä. Koska assimilaatiossa biomassaan sitoutuvan fosforin jälkeen jätevedessä on vielä luonnonvesiin verrattuna
runsaasti fosforia, jätevesiprosesseja on
tehostettava. Tämä on helpoimmin
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hoidettavissa kemiallisella fosforinpoistolla, jossa metalli-ionit saostuvat
ortofosfaatin kanssa niukkaliukoiseksi
metallifosfaatiksi (esim. FePO4 ).

Puhdistamoiden rakentaminen
yleistyi 1970luvulla
Vaikka ensimmäiset jätevedenpuhdistamot rakennettiin viime vuosisadan
alkupuolella, vuoden 1961 vesilaki
ja sen nojalla annettu vesiasetus 1962
varsinaisesti käynnistivät jätevedenpuhdistamoiden rakentamisen. Säädösten
mukaan viemärilaitosten omistajien piti
hakea lupaa, jossa annettiin lupamääräykset jätevesien käsittelystä ennen vesistöön johtamista.
Käsitellyn jäteveden purkualueesta
ja taloudellisista tekijöistä riippuen
puhdistusprosessiksi valikoitui yleensä
joko rinnakkaissaostus tai suorasaostus.
Jälkimmäisessä varsinaisena käsittelynä on ainoastaan selkeytysallas, jonka
tehoa parannettiin saostuskemikaalilla. Rinnakkaissaostus perustuu aktiivilieteprosessiin, jossa saostuskemikaali annostellaan ilmastusaltaaseen ja
erotus tapahtuu sen jälkeen sijaitsevassa
selkeytysaltaassa.

Rinnakkaissaostus
valtamenetelmänä
Rinnakkaissaostusta ferrosulfaatil la
kehitettiin erityisesti Sveitsissä ja
Suomessa. Tiedetään, että ferrorauta ei
saosta fosforia tehokkaasti. Siksi rauta
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on hapetettava ferrimuotoon, mikä onnistuu helposti
aktiivilieteprosessin ilmastusaltaassa. Suomessa menetelmän käytön vauhdittajana oli Porissa sijaitseva titaanidioksiditehdas, jonka sivutuotteena muodostuu
ferrosulfaattia.
1980-luvulle tultaessa meillä olikin valtamenetelmänä aktiivilieteprosessi, jossa fosforin saostus
hoidettiin ferrosulfaatilla. Tässä vaiheessa keskityttiin ferrosulfaatin annostelujärjestelmien toteuttamiseen siten, että annostelumääriin voitiin luottaa.
Yksinkertaisimmillaan puhdistamonhoitaja varasi
ilmastusaltaan laidalle aamulla riittävän määrän
säkkejä ja niitä sitten työpäivän aikana tyhjennettiin yksi kerrallaan altaaseen. Irtotavara liuotettiin
vastaavasti kuin nykyään isoissa altaissa ja annosteltiin pumppaamalla prosessiin. Annostelussa pidettiin tärkeänä, että vuorokausitasolla prosessiin saatiin
riittävästi kemikaalia. Fosforivaatimus 1,5 mg/l oli
tavanomainen, mihin tämä annosteluperiaate sopi
mainiosti.
Rauta sitoutuu aktiivilietteeseen löyhästi, jolloin
lietepartikkelien ja vesifaasin välille muodostuu
tasapainotilanne, kun rautaa vapautuu lietteestä ja
sitten sitoutuu uudelleen. Vapautuessaan rauta voi
myös saostua fosfaatin kanssa, kun sitä on tarjolla.
Aktiivilietteessä onkin runsaasti rautaa varastoituneena, mikä antaa lietteelle Suomessa niin tyypillisen
ruskean värin.

Hallitsemme
vesihuollon
koko elinkaaren.

FCGsmart

FCG

Varsinaisena prosessin ohjauksen parannustoimenpiteenä alettiin käyttää puhdistamolta lähtevän jäteveden liukoisen fosforin mittausta komparaattorilla.
Kokonaisfosforitulos saatiin viipeellä, kun harvakseltaan otettujen vuorokausinäytteiden tulokset saapuivat.
Koska puhdistamolta lähtevä kiintoaine sisältää noin
kolme prosenttia fosforia, senkin erottumista haluttiin
seurata. Tähän oli alkuvaiheessa käytössä vain näkösyvyyden mittaus, joka epäsuorana menetelmänä antaa
yleiskuvan selkeytyksen toimivuudesta.
1980-luvulla alettiin kokeilla ferrosulfaatin annostelua kahteen pisteeseen siten, että jälkimmäinen
annostelupiste oli ilmastusaltaan loppupäässä.
Kahden annostelupisteen käyttäminen on teoreettisestikin taloudellisempi ratkaisu, kuin kaiken kemikaalin syöttäminen yhteen pisteeseen.
Ferrosulfaatin käytössä opittuja asioita saatiin tehokkaasti levitetyksi, kun kemikaalin käsittelystä, varastoinnista, annostelusta ja käytöstä kertova käyttöopas
julkaistiin (1986, Kemira).

www.fcg.fi
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Kemiallinen käsittely monipuolistui
1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa alettiin monilla
puhdistamoilla kokeilla hyvällä menestyksellä polyakryyliamidin (polymeerin) annostelua kiintoaineen erotuksen
tehostamisessa. Näkösyvyydet paranivat jopa kaksinkertaisiksi. Ymmärrys prosessin hallinnasta, esimerkiksi
lieteiän säädöstä ja nitrifikaation edellyttämän alkaliteetin ylläpidosta parani, mikä näkyi yleisenä puhdistustuloksen paranemisena ja samalla fosforinpoistokin
tehostui.
Kemiallista suorasaostusta harjoitettiin Suomessa monilla
paikkakunnilla, joissa lupamääräykset eivät edellyttäneet
tehokasta BHK:n poistoa. Nitrifikaatio- tai kokonaistypenpoistovaatimuksista ei 1970-luvulla ollut vakavasti
edes puhe. Saostukseen käytettiin useasti kalkkia. Jos
suorasaostukseen käytettiin metalli-ionia (Al, Fe) sen piti
olla kolmenarvoinen, jotta vedessä muodostui saostavaa
laajapintaista metallihydroksidia. Kalkin korvaaminen
alumiini- ja ferrikemikaaleilla toi merkittävän parannuksen puhdistustulokseen.
Ruotsissa oli 1970-luvulla yleistynyt prosessiratkaisu,
joka koostui seuraavista vaiheista: esiselkeytys, ilmastus,
väliselkeytys ja jälkiselkeytys. Fosforinpoisto toteutettiin
kemiallisella saostuksella jälkiselkeytyksessä, jota edelsi
pikasekoitus ja flokkaus. Tämän prosessin variaationa
alettiin kehittää esisaostusta, jolla biologisen käsittelyvaiheen kuormaa leikattiin, mikä vähensi ilmastusenergian tarvetta. Fosforinpoisto alkupäässä oli niin tehokasta,
ettei jälkiselkeytysaltaita enää tarvittu. Sama menetelmä
oli helposti tuotavissa sellaisiin suomalaisiin puhdistamoihin, joissa oli esiselkeytys. Esisaostus ei kuitenkaan
saavuttanut suurta suosiota. Alumiini- ja ferrikemikaalien
ferrosulfaattia korkeamman hinnan vastineeksi ei ilmastusenergian vähentyminen tai biokaasun tuotannon kasvu
tuoneet riittävää lisäarvoa.
Saostuskemikaalien toimittajina olivat alkuvaiheessa
Kemira (ferrosulfaatti) ja Partek (kalkki). Ruotsalainen
Boliden oli kehittänyt rautapitoisen alumiinisulfaatin
(AVR, avloppsreningskemikalie). Klooriteollisuuden
toimija Finnish Chemicals tuotti Kemiran ferrosulfaatista Finferri-nimistä kemikaalia, jossa rauta oli hapetettu
kolmenarvoiseksi. Lisäksi Kemira alkoi tuottaa polyalumiinikloridia (Kempac, myöhemmin nimellä PAX) sekä
ferrisulfaattia (myöhemmin nimellä PIX). Markkinoilla
on vuosien varrella ollut muitakin, lähinnä pienempiä
toimijoita.
Fosforinpoistoa voidaan tehostaa myös biologisesti.
Menetelmä perustuu siihen, että luodaan olosuhteet, joissa
bakteerit varastoivat ylimäärin fosforia. Prosessin suun-
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nittelu ja hallinta edellyttävät hyvää osaamista. Suomen
ympäristökeskus (SYKE) kehitti 1990-luvulla prosessia
kansainvälisten esimerkkien pohjalta. Muutamilla suomalaisilla puhdistamoilla – esimerkiksi Savonlinnassa –
menetelmä on otettu käyttöön, mutta se ei ole levinnyt
laajalle. Vaatimustaso meillä on niin kireä, että saostuskemikaaleja on käytettävä täydennykseksi.

Tekninen kehitys tuotti vaihtoehtoja
2000-luvulle tultaessa viimeisetkin suorasaostukseen
perustuvat kemialliset puhdistamot poistuivat käytöstä.
Asiaa vauhditti sekä eurooppalainen lainsäädäntö että
vesistölähtöiset vaatimukset. Eri parametreille asetettiin yhä kireämpiä vaatimuksia. Väljästi mitoitetut
laitokset pärjäsivät, mutta useilla puhdistamoilla oli tarve
tehostaa prosessia. Tertiäärikäsittelyllä flotaation ja suodatuksen yhdistelmällä Savonlinnassa saatiin puhdistustuloksen varmistamisen lisäksi myös hyvät mahdollisuudet
erilaisten modifikaatioiden kokeiluun täydessä mittakaavassa. Muilla paikkakunnilla on otettu käyttöön flotaatioyksiköitä (esim. Pieksämäki, Vaasa, Hämeenlinna) ja
jatkuvatoimisia hiekkasuodattimia (esim. Vihti, Seinäjoki,
Riihimäki). Viimeisimpänä teknisenä ratkaisuna on kiekkosuodatus (esim. Lapua, Mäntsälä, Porvoo) eri muodoissaan otettu käyttöön. Kaikilla tertiäärikäsittelymenetelmillä, joilla parannetaan kiintoaineen poistoa, myös fosfo-
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rinpoistoteho paranee. Osa menetelmistä perustuu pelkästään mekaaniseen erotukseen, toisissa käytetään saostusja/tai flokkauskemikaaleja.
Prosessimittausten ja säätömenetelmien kehitys on edennyt
varsinaisen prosessikehityksen rinnalla. Komparaattorin
käytöstä on siirrytty vaiheittain fotometrien käyttöön ja
edelleen jatkuvatoimiseen fosfaatin ja jopa kokonaisfosforin mittaukseen. Kiintoainemittaus hoidetaan nykyisin
luotettavasti suoraan prosessiin sijoitettavilla antureilla.
Kun vaatimustaso kokonaisfosforin pitoisuudelle on
kiristynyt tasolle 0,3 mg/l, on osoittautunut, että
ohitusvesien käsittely on lähes välttämätöntä. Porvoon
Hermanninsaaren puhdistamo on hyvä esimerkki
toimivasta kohtuullisen väljästi mitoitetusta puhdistamosta. Normaalilla virtaamalla fosforipitoisuus on ollut
0,1–0,2 mg/l. Tulvakauden neljännesvuosikeskiarvo on
kuitenkin voinut nousta tasolle 0,4 mg/l. Vaatimustason
ollessa 0,3 mg/l jotain on pitänyt tehdä myös ohitusvesille.
Turussa ohitusvesien käsittelynä on mikrohiekalla tehostettu kemiallinen saostus, jossa erotus perustuu lamelliselkeytykseen. Porvoossa on päädytty flokkaus- ja saostuskemikaalilla tehostettuun kiekkosuodatukseen, johon

johdetaan sekä jälkiselkeytyksestä lähtevä vesi että esiselkeytyksen jälkeen biologisen käsittelyn ohi johdettava
vesi. Pilotkokeeet antavat odottaa pysyvästi kokonaisfosforipitoisuutta 0,1 mg/l.
Prosessien tehostus ei pääty edellä kuvatulle tasolle.
Valmiina on jo prosesseja, joissa kiintoaineen erotus hoidetaan kokonaan kalvoilla (Membrane Bioreactor, MBR).
Tällöin kiintoainefosforin pitoisuus on olematon. Kun
samalla huolehditaan riittävästä fosfaattifosforin saostuksesta, tavoitetaso alle 0,1 mg/l saavutetaan helposti.

Mitä seuraavaksi?
Vesiensuojelu on Suomessa edennyt niin pitkälle, että
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla saavutetaan yleisesti taso 0,3 mg/l tai alle, vaikka joillain puhdistamoilla
on tähän vielä matkaa. Pistemäinen vesistökuormitus on
monilla alueilla sillä tasolla, että sen leikkaamisella ei enää
saavuteta parannusta vesistön tilassa. Esimerkiksi Porvoon
edustan merialueella kuorituksesta vain muutama prosentti
on pistekuormituksen aiheuttamaa. Nyt tarvitaan muita
keinoja. Voisiko ravinnekaupasta tulla samanlainen vipu
kuin, mitä ympäristölupamääräykset ovat olleet?

INTEGRAL viemäröintiin
INTEGRAL-viemäriputki on hyvä valinta

Saint Gobain, 1/2 vaaka
• pinta-asennuksissa kuten tunneleissa ja
siltarakenteissa.

• silloin kun liikennekuormat ovat suuria tai
peittosyvyys on suuri - sg-valurautainen
putki säilyttää muotonsa.
• koska sisäpuolinen alumiinioksidisementti
takaa mekaanisen ja kemiallisen
kestävyyden.
• koska ulkopuolinen sinkki-alumiinipinnoite
estää korroosion.
• silloin kun vaaditaan ehdotonta tiiveyttä.

Saint-Gobain PAM • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA • Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI
Puh. 0207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi
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Jätevesien fosfori hyötykäyttöön –
tekniikoiden soveltuvuus ja
asenteet Suomessa
Jätevesien sisältämä fosfori voidaan hyödyntää lannoitteena lietteen mukana tai ottamalla fosfori talteen mahdollisimman puhtaana yhdisteenä erityisillä talteenottomenetelmillä. Miten erilaiset käsittely- ja talteenottomenetelmät soveltuvat Suomeen? Olisivatko vesihuoltolaitokset valmiita ottamaan
niitä käyttöön? Tätä selvitettiin Aalto-yliopiston tuoreessa diplomityössä.

F
TANJA PIHL
e-mail: pihl.tanja@gmail.com
Tanja Pihl kirjoitti diplomityönsä
yhdyskuntien jätevesien fosforin
talteenotosta ja hyötykäytöstä ja
näiden soveltuvuudesta Suomeen.

ANNA MIKOLA

tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
e-mail: anna.mikola@aalto.fi
Anna Mikola vastaa jätevedenkäsittelyn tutkimuksesta tutkijatohtorina Aalto-yliopiston
Vesi- ja ympäristötekniikan
tutkimusryhmässä.
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osfori on yksi tärkeimmistä
kasviravinteista ja siksi tärkeä
lannoite kasvinviljelyssä
ympäri maailmaa. Fosforia
löytyy kaikesta elollisesta, maaperästä
mineraalina sekä vesistöjen ja merien
pohjien sedimenteistä. Fosfori kiertää
maailmassa kahdella hyvin erilaisella
tavalla. Pääasiallinen kierto koostuu
fosforin rapautumisesta fosfaattikivestä
ja sen päätymistä maaperän, vesistöjen ja
eliöiden kautta lopulta merien pohjasedimentteihin, ja sieltä takaisin mantereille tektonisen maankohoamisen
myötä. Tällainen kierto on kestoltaan
keskimäärin 10 miljoonasta vuodesta
100 miljoonaan vuoteen. Ihmisen näkökulmasta katsottuna fosforin globaali
virtaus on siis käytännössä yksisuuntaista, ja vesistöjen sedimenttien fosfori
on hyvin vaikeasti ihmisten hyödynnettävissä. Toinen biologinen fosforin
kierto kasveista hajottajien kautta
takaisin kasveihin on vain pieni osa
maailmassa virtaavasta fosforista, mutta
kierto on nopeaa.

Fosfori lannoitteena
Suurin osa maailmassa käytetystä
lannoitefosforista on peräisin mineraalifosforista, joka on louhittu fosforikaivoksista. Ennen mineraalifosforin
käyttöä ihmiset käyttivät orgaanisia
jätteitä fosforin lähteinä maanvilje-

lyssä. Vasta 1900-luvun tehomaanviljelyn myötä mineraalifosforiin perustuvat lannoitteet ovat yleistyneet. Ilman
lisättyä fosforia viljelty maaperä köyhtyy
ja tuottaa vähemmän satoa. Fosforin
louhittavissa olevat varannot maapallolla ovat kuitenkin rajalliset. Arviot
siitä, kuinka kauan nykyiset kaivokset
voivat kattaa ihmiskunnan tarpeet, vaihtelevat suuresti kymmenistä vuosista
satoihin vuosiin. Riippumatta siitä
koska mineraalifosforivarannot ehtyvät,
ihmisen toiminnan mukana virtaavaa
fosforia tulisi kierrättää tehokkaammin.
Suurin osa biomassoissa hyödynnettävissä olevasta fosforista löytyy tuotantoeläinten lannasta, mutta suuria määriä
fosforia löytyy myös jätevesistä ja biojätteistä, kuten nähdään kuvasta 1.

Selvitys jätevesien fosforin
kierrättämisestä
Fosforivirroista ja tekniikoista fosforin
kierrättämiseen tehtiin diplomityö
Aalto-yliopistossa syksyllä 2017. Työ
oli osa valtioneuvoston tutkimus- ja
selvitystoimintaan kuuluvaa hanketta
”Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen: Taloudelliset
ja lainsäädännölliset ohjauskeinot
eri maissa ja niiden soveltuminen
Suomeen”. Hankkeessa selvitettiin
kansallisia ja kansainvälisiä fosforivirtoja, eri tapoja fosforin kierrättämiseksi
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Kuva 1. Fosforin määrä tonneissa biomassoissa
Suomessa vuosina 2014–2016 (Marttinen ym.
2017). Melkein ¾ kaikesta biomassojen fosforista on
tuotantoeläinten lannassa ja hieman yli 10 prosenttia
on yhdyskuntien ja teollisuuden puhdistamolietteissä.

teknisestä näkökulmasta sekä eri maiden fosforin kierrätyksen ohjauskeinoja, ja niiden soveltuvuutta Suomeen.
Lisäksi tehtiin kysely- ja haastattelututkimus, jossa vesilaitosten edustajien ja muiden vesi- ja ympäristökysymysten kanssa työskentelevien asenteita nykytilanteeseen ja erilaisten uusien ratkaisuiden käyttöönottoon
kartoitettiin.

Jäteveden fosforin kierrättäminen ja talteenotto
Suomessa jätevesissä päätyy jätevedenpuhdistamoille
noin 4 000 tonnia fosforia vuodessa (Säylä 2015). Suurin
osa tästä määrästä poistetaan puhdistamoilla lietteisiin.
Käsittelyn jälkeen lietettä voidaan käyttää maataloudessa
lannoitteena. Arviot siitä kuinka paljon lietteistä käytetään
maataloudessa vaihtelevat lähteestä riippuen 5 prosentista yli 30 prosenttiin (Säylä 2015, VVY 2017). Fosforia
saadaan näin kierrätettyä ja samalla vähennettyä louhitun
fosforin tarvetta lannoituksessa. Samalla kiertää lietteen
sisältämä typpi ja orgaaninen aine. Jätevesipohjaisten
lannoitteiden käyttöä aikaisemmin rajoittaneet raskasmetallipitoisuudet ovat laskeneet huomattavasti vuosien
saatossa. Nykyään kuitenkin uudeksi huolenaiheeksi
ovat nousseet jätevesiin päätyvät orgaaniset haitta-aineet
ja mikromuovit. Lisäksi tuotteet kärsivät imagohaitasta.
Aivan viime aikoina on riskiksi noussut se, että yhdyskuntalieteperäisten lannoitevalmisteiden kysyntä maatalouteen tyrehtyy kokonaan. On myös mahdollista, että lainsäädännön kiristykset tulevaisuudessa vähentävät mahdollisia käyttökohteita.

Onset HOBO dataloggerit

Perel, 1/4
pysty

www.perel.fi
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Jätevesien fosforivirrat ovat pienempiä kuin esimerkiksi
lannan sisältämä fosforimäärä. Jätevedet on kuitenkin jo
pääosin keskitetty suurempiin yksiköihin ja jätevedenkäsittelyprosessin tietyissä osissa fosfori on korkeana pitoisuutena, jolloin talteenotto olisi kustannustehokkaampaa.
Fosforin talteenotto voisikin potentiaalisesti tapahtua jätevedenpuhdistamoilla. Talteenoton etuna on se, että fosfori
voidaan erottaa lietteen mahdollisesti haitallisista aineista
kokonaan tai osittain. Fosforin talteenottoon on kehitetty monia tekniikoita maailmalla ja Suomessa. Suurin
osa tosin on kehitykseltään vielä alkutekijöissä, ja hyvin
harvat ovat käytössä suuressa mittakaavassa. Ongelmana
on myös osittain se, että fosforin talteenottotekniikat erottavat fosforin yhdisteisiin tai jakeisiin, joita lannoiteteollisuus ei pysty sellaisenaan käyttämään. Tämä on yksinkertaistettuna esitetty kuvassa 2. Kierrätetty fosfori on
helpoiten lannoiteteollisuuden hyödynnettävissä, jos se on
samanlaisessa muodossa kuin jokin muu fosforiyhdiste,
jota jo käytetään lannoitteiden valmistuksessa.
Lisäksi kierrätetty fosfori on ainakin
vielä kalliimpaa kuin louhittu
mineraalifosfori. Fosforia voidaan
ottaa talteen eri kohdista jäteveden
puhdistusprosessia. Kemiallisesti tai
biologisesti poistettu fosfori voidaan
ottaa talteen jätevesilietteestä, lietteen rejektivedestä tai poltetun lietteen tuhkasta tai se voidaan poistaa
jälkisaostuksella kemiallisesti.

essä fosfori päätyy lietteeseen, joka erotetaan puhdistettavasta vedestä. Kemiallisesti saostettu fosfori ja biologisesti
sidottu fosfori ovat eri yhdisteissä ja eri muodoissa, ja siksi
niiden talteenotto perustuu suureksi osaksi erilaisiin tekniikoihin. Koska biologinen fosforinpoisto on maailmalla yleisemmin käytössä kuin kemiallinen, on suurin osa fosforin
talteenottotekniikoista myös räätälöity toimimaan biologisesti sidotun fosforin erottamiseksi. Suomessa suurin osa
jätevedenpuhdistamoille tulevasta fosforista päätyy kemiallisen fosforinpoiston myötä saostuneena kemiallisena
yhdisteenä lietteisiin. Näin ollen biologisen lietteen menetelmiä ei pystytä käyttämään fosforin erottamiseen. Pieni
osa tekniikoista soveltuu sekä biologisen että kemiallisen
lietteen fosforinpoistoon ja osa soveltuu vain kemiallisille
lietteille. Koska fosforin kierrätyksen ja sen käyttökelpoisuuden kannalta on tärkeää missä muodossa fosfori on,
on myös talteenottotekniikoiden lopputuotteiden ominaisuuksilla ja laadulla väliä. Taulukossa 1 on esitetty esimerkkejä talteenottotekniikoista ja niiden ominaisuuksista.

Taulukko 1. Esimerkkejä fosforin talteenottomenetelmistä, niiden loppu
tuotteista, soveltuvuudesta Suomeen sekä tekniikan kypsyydestä.

Tekniikoiden soveltuminen
Suomeen
Fosforia voidaan poistaa jätevedestä joko kemiallisesti saostamalla
tai biologisesti bakteerien biomassaan. Molempia tapoja käytettä-

Kuva 2. Eri tekniikoilla puhdistamolietteistä fosfori otetaan talteen pääosin eri yhdisteinä kuin lannoiteteollisuuden
käyttämä fosfori.
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Fosforin talteenottotekniikoista osa sopisi
Suomen oloihin varsin kohtuullisilla
muutoksilla jo olemassa olevaan infrastruktuuriin ja prosesseihin. Osa niistä
vaatisi Suomessa toimiakseen suuria
muutoksia joko jätevedenpuhdistamoiden
toiminnassa tai fosforia sisältävien jakeiden
jatkokäsittelyn hoitavissa laitoksissa. Tällä
hetkellä mikään menetelmä ei ole vielä
täysin kilpailukykyinen kustannuksiltaan,
ja meille niistä parhaiten soveltuvat ovat
vielä varsin kehittymättömiä. Erityisesti
kemialliseen lietteeseen soveltuviin menetelmiin liittyy vielä epävarmuuksia toteutettavuuden ja kustannustehokkuuden
osalta. Kuvassa 3 on esitetty tarvittava
muutosprosessi nykytilanteesta fosforin
talteenottoon.

Vesilaitosten näkemykset
tekniikoista
Vesilaitosten edustajien keskuudessa nykysysteemiä, jossa fosfori voitaisiin kierrättää
lietteen mukana yleisimmin mädätys- ja
kompostointikäsittelyn jälkeen, pidettiin pääosin toivottavana myös jatkossa.
Muista vastaajista nykysysteemiä piti
toivottavana kuitenkin vain noin puolet.
Vesilaitosten edustajat pitivät talteenottoa tuhkasta ja biologiseen fosforinpoistoon siirtymistä ongelmallisempina Kuva 3. Fosforin talteenottoon siirtymisen mahdolliset muutosprosessit.
kuin talteenottotekniikoita, jotka voitai- Nuolien pituus kuvaa muutoksen suuruutta. Punaisilla nuolilla on merkitty
siin helpommin yhdistää nykyisiin käsit- prosessivaiheet, johon ei vielä ole valmista tekniikkaa.
telymenetelmiin. Vesilaitosten edustajien
mukaan kaikki talteenottotekniikat vaativat kuitenkin
Teknisten muutosten lisäksi tarvitaan myös asennemuuvarsin paljon muutoksia nykyisiin laitosratkaisuihin.
tosta ja tottumista uusiin menetelmiin.
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Säylä, J., 2015. Yhdyskuntien jätevesien puhdistus 2013.
VVY, 2017. Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus. Suomen vesilaitosyhdistys ry.

Vesitalous 3/2018

VT1803.indd 17

17

11.5.2018 15:47:05

VESIHUOLTO

Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja
hyödyntämisen nykytilannekatsaus
Vesilaitosyhdistys toteutti kesällä 2017 tilastojen kokoamisen yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina
2015 ja 2016. VVY:n selvityksessä kartoitettiin lietteen käsittelylaitokset
Suomessa ja selvitettiin lietteen käsittelyketjut suoraan toiminnanharjoittajilta. Tulosten kontrasti aiempiin tilastointeihin on huomattava.

MAIJA VILPANEN
kehittämisinsinööri
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
e-mail: maija.vilpanen@hsy.fi
Kirjoittaja toimii tällä hetkellä
sekä HSY:n jätevedenpuhdistuksen osaston että Vesilaitosyhdistyksen palveluksessa.

P

uhdistamolietteiden käsittely ja hyötykäyttö ovat viime
vuosina olleet merkittävässä
muutoksessa. Biokaasulaitosten yleistyminen ja lietettä sisältävien lannoitetuotteiden käytön rajoittaminen ovat muuttaneet lietteiden käsittelyn ja hyötykäytön toimintakenttää.
Puhdistamolietteitä sisältävien lannoitevalmisteiden maine on kärsinyt, ja
pelko haitta-aineista on saanut elintarviketeollisuuden asettamaan rajoitteita
kierrätyslannoitteiden peltokäytölle.
Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on kuitenkin lisätä ravinteiden
kierrätystä.
Puhdistamolietteen hyötykäytön tilastointi tiedetään haasteelliseksi, ja erityisesti lietteen maatalouskäyttöön liittyy
epäselvyyttä. Virallisten tilastojen
mukaan vain 3–5 prosenttia yhdys-

Taulukko 1. Vuosina 2015–2016 käytössä olleiden lietteenkäsittelylaitos
ten määrät.
Laitoksen tyyppi

kpl

Biokaasu
laitokset

Jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitokset

16

Yhteiskäsittelylaitokset

18

Kompostointi
laitokset

Kompostilaitokset

14

Aumakompostointikentät

94

Kalkkistabilointi

01

Kemialliset käsittelylaitokset

4

Polttolaitokset

12
Yhteensä

18

VT1803.indd 18

n. 150

kuntalietteistä on hyödynnetty maataloudessa. Käytännössä on kuitenkin
pitkään ollut tiedossa, että maatalouskäyttö on yleisempää.
VVY:n selvityksessä tuotettiin ajankohtaista tietoa lietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2015 ja 2016. Selvitys
on osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on selventää yhdyskuntalietteiden
käsittelyn nykytilannetta sekä käsittelyn
ja hyödyntämisen eri vaihtoehtoja.
Hanketta rahoittaa Vesihuoltolaitosten
kehittämisrahasto.

Selvityksen toteutus
Kattava aineisto käsitellyn lietteen
määristä, käsittelymenetelmistä sekä
hyötykäyttötavoista kerättiin suurelta
osin suoraan toiminnanharjoittajilta.
Tietoja pyydettiin yli 100 toiminnanharjoittajalta, ja noin 85 toimitti
vastaukset määräaikaan mennessä.
Lietemäärät ja lietteen hyötykäyttötavat
saatiin selvitettyä lähes kaikilta suurilta
ja keskisuurilta käsittelylaitoksilta, ja
yli 60 prosentilta pieniltä laitoksilta
(kapasiteetti alle 2 000 t/v). Aineiston
kattavuus mahdollisti aiempaa luotettavamman lietetilaston kokoamisen.
Samalla kartoitettiin käsittelylaitokset ja
selvitettiin lietteen nykyiset reitit jätevedenpuhdistamoilta hyötykäyttöön sekä
tällä hetkellä käytössä olevat käsittelymenetelmät. Taulukossa 1 on listattu
vuosina 2015 ja 2016 yhdyskuntien
lietettä käsitelleiden laitosten määrät.
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Käsittelymenetelmien ja hyötykäyttötapojen osuudet
laskettiin käsitellyn lietteen kuivapainon perusteella.
Lietemäärien laskemisessa otettiin huomioon lietteen
käsittelyn ketjutukset. Jotta samaa lietettä ei laskettaisi
moneen kertaan, otettiin laskentaan mukaan käsittelyketjun viimeisen toimijan lietemäärät.

Tulokset
Taulukko 2 esittää selvityksessä tilastoitujen lietteiden
kokonaismäärät. Taulukosta näkee, että vuoden 2016
tietojen kattavuus on heikompi kuin vuoden 2015.
Yleisesti voidaan kuitenkin pitää selvitystä kattavampana
kuin aikaisempia tilastointeja, ja suoraan toiminnanharjoittajilta saatujen tietojen avulla vältyttiin päällekkäisyyksiltä lietemäärien laskemisessa.
Taulukko 2. Käsitellyn lietteen kokonaismäärä vuosina
2015 ja 2016 VVY:n selvityksen perusteella. Vertauksena
vuoden 2012 virallinen tilastotieto. Lähde: Tilastokeskus.

Lietteen kokonaismäärä

*2012
(t/v)

2015
(t/v)

2016
(t/v)

1 000 000

862 900

832 200

141 200

153 200

147 000

Kuivapaino

Eri käsittelytapojen osuudet saatujen tulosten perusteella
on esitetty kuvassa 1. Tulokset osoittavat, että suuri osa
Suomen lietteistä mädätetään. Vuonna 2015 mädätet-

Mädätys ja
kemiallinen
käsittely
1%

Kalkkistabilointi
Pelkkä
0%
kemiallinen
Poltto
käsittely
0%
9%

Taulukko 3 esittää lietteen tonnimäärät kuhunkin hyötykäyttökohteeseen. Maisemoinnilla tarkoitetaan kaatopaikkojen maisemointia. ”Ei tiedossa” viittaa sellaisiin
lietemääriin, joiden hyötykäyttötapaa ei saatu selville.
Tulokset osoittavat, että lietteen hyötykäyttö maataloudessa on merkittävästi yleisempää kuin virallisten tilastojen perusteella. Kolmannes kaikesta käsitellystä lietteestä
hyödynnettiin maataloudessa vuonna 2015. Osuus kasvoi
vuonna 2016, jolloin lietteen maatalouskäyttö oli noin
40 prosenttia. Noin 50 prosenttia lietteestä hyödynnettiin viherrakentamisessa. Maisemoinnin ja varastoinnin
osuudet olivat alle 10 prosenttia. Kuva 2 esittää hyötykäyttötavat prosentuaalisina osuuksina käsitellyn lietteen
kuivapainosta.
Taulukko 3. Eri hyötykäyttökohteisiin toimitetut liete
määrät (kuivapainona) vuosina 2015 ja 2016.
2015
(t/v)

2016
(t/v)

Maatalous

51 900

59 800

Viherrakentaminen

72 700

70 800

Maisemointi

11 000

5 600

Varasto

12 200

8 000

5 400

2 900

153 200

147 000

Ei tiedossa
Yhteensä

Mädätys ja
kemiallinen
käsittely
1%
Pelkkä
kompostointi
24 %

Mädätys ja
terminen
kuivaus
4%

tiin noin 66 prosenttia lietteestä, ja vuonna 2016 noin
73 prosenttia.

Pelkkä
kompostointi
20 %

Mädätys ja
terminen
kuivaus
4%

2015
Mädätys ja
kompostointi
39 %

Pelkkä
Kalkkistabilointi
kemiallinen
1%
käsittely
Poltto
6%
0%

2016
Pelkkä
mädätys
23 %

Mädätys ja
kompostointi
39 %

Pelkkä
mädätys
29 %

Kuva 1. Lietteen käsittelymenetelmien osuudet lietteen kokonaismäärästä vuosina 2015 ja 2016.
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Varasto
8%

Ei tiedossa
2%
Varasto
5%
Maisemointi
4%

Ei tiedossa
4%

Maisemointi
7%

Maatalous
34 %

Maatalous
41 %

2015

2016

Viherrakentaminen
47 %

Viherrakentaminen
48 %

Kuva 2. Lietteen hyötykäyttötapojen osuudet lietteen kokonaismäärästä vuosina 2015 ja 2016.

Hyötykäyttötapojen alueelliset osuudet vuonna 2016 on
esitetty kuvassa 3. Lietteen hyötykäytöllä on selvät alueelliset erot, kun esimerkiksi Kainuussa ja Lapissa ei maatalouskäyttöä ollut, mutta Pohjois-Pohjanmaalla maatalouskäyttö oli noin puolet hyötykäytöstä. Kuvassa 3 esitetyt
määrät eivät kuvaa ELY-alueella syntyvää lietemäärää,
vaan sen alueella sijaitsevien käsittelylaitosten käsittelemiä
määriä, ja laitoksilta hyötykäyttöön lähtevien tuotteiden
käyttökohteiden osuuksia.

Maatalous

Viherrakentaminen

Miksi lietteen hyötykäytön tilastointi on
vaikeaa?
Viralliset lietetilastot ovat Tilastokeskuksen tuottamia. Tilastointi on perustunut pääosin valvontaviranomaisten keräämään tietoon jätevedenpuhdistamoilta.
Valvontatiedot tallennettiin vuoden 2017 loppuun asti
VAHTI-järjestelmään, joka on vuonna 2018 korvattu
YLVA-järjestelmällä. Tietokantoihin tallennetaan tietoja
lietteen syntymisestä, käsittelystä, varastoimisesta sekä

Kaatopaikan maisemointi

Varasto

Lietteen kuivapaino ( tn)

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Kuva 3. Hyötykäyttötapojen alueelliset osuudet käsiteltyjen lietemäärien perusteella vuonna 2016
(ELYkeskusten alueiden mukaan).
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toimittamisesta muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi, ja ne toimivat tilastoinnin pohjana. Tilastoinnissa
lasketaan helposti samat lietemäärät useaan kertaan, koska
VAHTI-aineiston perusteella on hyvin työlästä selvittää
lietteen käsittelyn ketjutuksia.
VAHTI-aineiston perusteella on käytännössä mahdotonta
selvittää käsitellyn lietteen hyötykäyttötapoja ottamatta
erikseen yhteyttä toiminnanharjoittajiin. Käytännössä
VAHTI-järjestelmästä on mahdollista löytää tietoja lietteen hyötykäytöstä vain niiden puhdistamoiden osalta,
jotka käsittelevät lietteen loppuun asti ja toimittavat sen
itse hyötykäyttöön. Todellisuudessa yhä useampi jätevedenpuhdistamo on ulkoistanut lietteenkäsittelyn, ja
yleensä myös vastuu lietteen toimittamisesta hyötykäyttöön on samalla siirtynyt. Erityisesti suurten biokaasulaitosten osuus lietteen hyötykäytössä jää VAHTI-tietojen
ulkopuolelle, koska jätteen käsittelijöiden ei jäteasetuksen
21 § mukaisesti tarvitse raportoida mädätysjäännöksen
hyötykäyttötapaa.
Ympäristölupien valvonnassa oleellista on varmistaa lietteen jatkokäsittelyn ja hyötykäytön asianmukaisuus, eikä
lietteen hyötykäytön valvonta varsinaisesti kuulu ympäristöluvan piiriin. Kerätyt valvontatiedot eivät siksi ole ihanteellisia tilastotiedon tuottamiseen. Ongelmana on myös
ollut se, että VAHTI-aineistoon on tallennettu tietoja
lähes pelkästään AVI:n luvittamilta laitoksilta (kapasiteetti
yli 20 000 t/v). VAHTI-tietojen puutteellisuus rajoittaa
merkittävästi lietteen hyötykäyttötapojen tilastointia.
Tästä johtuu se, että maatalouskäytön yleisyydessä on
virallisissa tilastoissa ollut jopa kymmenkertainen virhe.
Käytännössä Tilastokeskus on laskenut lietteen hyödynnetyksi maataloudessa lähinnä vain, jos VAHTI-tiedoista
selvästi käy ilmi toimitus maatalouteen (esim. viljelijän
nimi).

Lopuksi
VVY:n selvitys osoitti, että lietteen maatalouskäyttö on
ollut jopa kymmenkertaisesti yleisempää kuin virallisten
lietetilastojen mukaan. VVY käytti tilastoinnissa VAHTItietojen lisäksi toiminnanharjoittajien itse toimittamia
lietetietoja, minkä ansiosta selvitys on huomattavasti
kattavampi kuin aiemmat tilastoinnit. Tämä huomioitiin
myös vuoden 2015 virallisen lietetilaston laadinnassa.
Tilastokeskus kokosi vuoden 2015 lietetilaston VVY:n
selvityksessä julkaistuja lietemääriä hyödyntäen. VVY:n
selvitys kattaa kuitenkin vain vuodet 2015 ja 2016, ja
selvityksen toistettavuus on huono.
Tilastoinnin korjaamiseksi olisi suositeltavaa kehittää
tilastoinnin periaatteita. Tilastoinnissa on keskitytty liet-

Osin puhdistettua jätevettä biologisessa puhdistusvaiheessa Luotsinmäen jätevedenpuhdistamossa Porissa.

teen tuottajiin. VVY:n selvityksen perusteella hyötykäyttötapojen tilastoinnissa on lietteen käsittelyn ketjutusten
vuoksi kannattavaa keskittyä niihin käsittelylaitoksiin,
joilta lietettä toimitetaan hyötykäyttöön. Tilastoinnissa
tulisi myös parantaa lietteitä koskevia tietoja keräävien
tahojen välistä yhteistyötä ja keskinäistä tietojen vaihtoa.
Ympäristöviranomaisten keräämien valvontatietojen
lisäksi lietteen hyötykäytön tilastoinnissa tulisi hyödyntää
Eviran keräämiä valvontatietoja kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannosta.
Lietteen hyötykäytön tilastoinnin kehittäminen on haasteellista, mutta tärkeää. Lietemäärien tilastoinnilla on
merkitystä poliittisessa päätöksenteossa. Lietteen maatalouskäytön esittäminen marginaalisena saattaa johtaa
vääriin johtopäätöksiin, mikä vaikeuttaa ravinteiden kierrätyksen edistämistä.
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Opas vesihuoltotoimintojen
yhdistämiseen
Suomessa vesihuoltolaitosten yhdistymiset ovat tapahtuneet usein kuntaliitosten yhteydessä, mutta
yhdistymisiä on tapahtunut myös vapaaehtoisina ylikunnallisina hankkeina. Laitosten yhdistämisessä esiin nousevat haasteet ovat molemmissa tapauksissa hyvin samankaltaisia. Mikäli yhdistymisessä
on kyse ns. monialayhtiöhankkeesta, joissa yhdistyvät energia- ja vesilaitoslaitos eli kaksi eri toimialan
organisaatiota, tulee mukaan lisähaasteita. Suomen Vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston hankkeena on valmistunut opas, jonka tarkoituksena on ollut koota yhteen vesihuoltolaitosten yhdistymistä
palvelevaa ohjeistusta. Opas on laadittu hyödyntäen taustamateriaalia jo toteutuneista yhdistymisistä
sekä haastattelemalla keskeisiä laitosjohtajia Suomessa.

V

ANNI ORKONEVA

projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
e-mail: anni.orkoneva@ramboll.fi

TAPANI ESKOLA

hankkeen ohjausryhmän pj.
e-mail: tapani.eskola@elisanet.fi
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esihuoltolaitosten yhdistymisen taustalla voi olla useita
syitä ja usein syyt voivat olla
enemmän poliittisia kuin
vesihuoltolähtöisiä. Suomessa tapahtuu
lähes vuosittain kuntaliitoksia, joiden
yhteydessä myös vesihuolto-organisaatioita yhdistetään. Yhdistyneiden kuntien
tehtävänä on muodostaa yhdessä uusi vesihuollon toimintamalli, mikä vaatii uudelleen organisoitumista laitosten sisällä sekä
taksojen, johtosääntöjen sekä erilaisten
laitostoimintojen ja -järjestelmien, yhtenäistämistä. Vesihuoltolaitosten kannalta
merkittäviä kuntaliitoksia ovat olleet
muun muassa Oulu (2013, 6 kuntaa),
Salo (2009, 10 kuntaa), Kouvola (2009,
6 kuntaa), Hämeenlinna (2009, 6 kuntaa),
Kuopio (vuosina 2005-2017, 5 kuntaa) ja
Joensuu (2009, 3 kuntaa).
Laitokset ovat myös vapaaehtoisesti liittyneet yhteen ja perustaneet useamman
kunnan omistamia vesihuoltoyhtiöitä
ilman kuntaliitosta. Yleinen suuntaus
näyttää olevan yhä suurempiin laitoskokonaisuuksiin. Laitoksen koon kasvattamisella haetaan usein ennen kaikkea paitsi
kustannussäästöjä niin myös laitoksen
toimintavarmuuden parantamista. Lisäksi
lainsäädännön asettamien velvoitteiden
toteuttaminen on suuremmassa laitoksessa helpommin varmistettavissa, kun
henkilöstön määrä ja ammattiosaaminen

sekä tuotantoyksiköiden koko kasvavat.
Suurimpia ylikunnallisia vesihuoltoyhtiöitä maassamme ovat Hämeenlinnan
Seudun Vesi Oy, perustettu 2001 ja
Kymen Vesi Oy, perustettu 2007.
Viime vuosina on muutamissa suurissa
kunnissa myös vesilaitostoiminta yhdistetty energiayhtiöön. Tällaisia suurimpia
monialayhtiöitä ovat Jyväskylän Energia
Oy, Seinäjoen Energia Oy, Lappeenrannan
Energia Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy
ja Kemin Energia ja Vesi Oy. Vesi- ja energialaitosten yhdistymisiä on tosin tapahtunut pienehköissä kunnissa jo paljon
aiemminkin. Esimerkiksi Kuusamon
energia- ja vesiosuuskunta on toiminut
jo 1970-luvulta lähtien. Lisäksi maamme
suurin monialatoimija on Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HSY, jossa vesihuoltoliiketoiminta on
yhdistetty jätehuoltotoimintaan.

Uuden laitoksen perustaminen –
valmistelu ja toteutus
Uutta vesihuoltolaitosta perustettaessa
koko vesihuoltopalveluiden tuottamisprosessi on tarkasteltava uudelleen ja samalla
toimintamalleja voidaan kehittää vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita.
Toimintamallien uudelleen järjestämisellä
on mahdollista saavuttaa myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä.
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VESIHUOLTO
Aloittavan laitoksen organisaatiomuoto on yleisimmin joko kunnallinen liikelaitos tai yhtiö,
mutta vesihuoltotoiminnot voivat yhdistyä
myös osuuskuntamuodossa. Vesihuollon organisaatiomuodolla tai yhdistyvien kuntien ja vesihuoltolaitosten koolla ei sinällään ole yhdistymisprosessin kannalta suurta merkitystä, sillä
huomioon otettavat ja ratkaistavat toimenpiteet
ovat hyvin samankaltaisia. Oppaassa on keskitytty tarkemmin tarkastelemaan vesiliikelaitoksen ja -yhtiön perustamista.
Yhdistymisprosessin suunnittelu on tärkeää
hoitaa avoimesti ja kaikkia osapuolia kohden
reilusti. Tärkeää on, että yhdistyvien laitosten
vastuuhenkilöt, vesilaitosjohtajat, saadaan
mukaan valmistelutyöhön jo varhaisessa
vaiheessa. Valmisteluaikaa on tarpeen varata
riittävästi, yhdistymiskokemusten perusteella
vähintään vuosi. Tänä aikana tulee valmistella
ja päättää mahdollisimman pitkälle etenkin
laitoksen organisaatioon ja talouteen liittyvät
asiat. Mitä pidemmälle valmisteleva työ saadaan
vietyä, sitä tehokkaammin uusi laitos voi aloittaa
toimintansa. Oppaassa on tarkemmin käyty läpi
laitosten yhdistämisessä huomioitavia käytännön
asioita. Seuraavissa kappaleissa on nostettu esiin
niistä oleellisimpia. Tärkeimmät huomioitavat
asiat on esitetty myös aikajanana Taulukossa 1.

Hintsan pato,
RaisionNaantalin vesilaitos.

Taulukko 1. Yhdistymiskehityksen aikajana.

Yhdistyminen
Valmisteluaika vähintään 1 v.

Siirtymäkausi n. 1 v.

- Organisaatiomuodon valinta

- Toiminta-alueen rajaus

- Nykytilaselvitys &
omaisuuden arvostus

- Vesihuoltomaksujen
yhtenäistäminen

- Omistajatuloutuksen
periaatteet

- Investointien
(uudisrakentamisen ja
saneerauksien) suunnittelu

- Sopimuksien läpikäynti
- Asiakastietojärjestelmien
yhtenäistäminen

Myöhemmin laitoksen tarpeiden
mukaan
- Tietojärjestelmien
yhdistäminen
- Verkkotiedon mahdolliset
kartoitukset
- Sopimusarkistojen
yhtenäistäminen & sähköistys

- Mahdolliset sopimusmuutokset
- Henkilöstösopimuksen laadinta

- Henkilöstösopimuksen
valmistelu
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VESIHUOLTO
Omistajan näkökulma yhdistymiseen

Laitoksen omaisuuden arvostus ja yhdistäminen

Vesihuoltolaitosten yhdistämistä suunniteltaessa on ensivaiheessa tärkeää selvittää omistajakuntien tahtotila. Uusi
vesihuoltotoimija luo toimintansa perustaksi nykytilaselvityksen, joka tulisi luoda vesihuollon päämääriä, eikä
kuntapoliittisia päämääriä edistäen. Erityisesti yhtiöittämisessä vanhat kuntarajat on alusta lähtien syytä unohtaa.
Uusi vesihuoltotoimija esittää itselleen toiminta-alueen,
jonka kunta tai kunnat hyväksyvät. Uudella laitoksella on
jatkossa yksi yhtenäinen toiminta-alue ja yhdenmukaiset
toiminta-alueen määräytymisperusteet.

Etenkin vesihuoltoyhtiötä perustettaessa, on yhdistyvien
laitosten omaisuuden arvostaminen ehdottoman tärkeää,
sillä omaisuuden arvostus toimii pohjana kauppahinnan
ja uuden yhtiön taseen muodostamiselle. Kuntaliitoksessa
omaisuuden arvostamisia ei tehdä, vaan omaisuus
on siirretty suoraan kirjanpitoarvoistaan. Vesihuoltoomaisuuden arvon määrittämiseen ei ole toistaiseksi
olemassa yhtenäisiä periaatteita ja se voidaan määrittää
esimerkiksi nykyisen kirjanpitoarvon, nykykäyttöarvon
tai tuottoarvon perusteella.

Uudessa vesihuoltolaitoksessa on määritettävä periaatteet
omistajatuloutukselle. Vesihuoltolain mukaan vesihuollon
maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto
pääomalle. Omistajatuloutuksen tai kohtuullisen tuoton
perusteita ei ole kuitenkaan lainsäädännössä yksityiskohtaisemmin määritelty. Vesihuoltolaitosten omistajakunnat
soveltavatkin omistajatuloutukseen monia erilaisia mekanismeja ja määrittelyperiaatteita. Yleisesti käytettyjä ovat
muun muassa omistajalainan korko, erilaiset vuokrakorvaukset ja vesiyhtiöissä myös osinkotuotot.

Kuntaliitossopimuksessa on pääsääntöisesti sovittu,
kuinka vesihuolto uudessa kunnassa järjestetään. Mikäli
yhdistyvissä kunnissa vesihuolto toimii liikelaitoksena tai
kunnan taseyksikkönä, on vesihuolto-organisaatioiden
yhdistäminen tällöin melko suoraviivaista. Yhdistyvien
kuntien vesihuolto-omaisuus, velvollisuudet ja oikeudet
siirtyvät sellaisinaan uuteen kuntaan ja sen vesihuoltolaitokselle. Uuden kunnan vesihuoltotoimintaa on tällöin
luonnollisinta jatkaa vesiliikelaitoksena.
Mikäli liittyvien kuntien joukossa on sekä liikelaitos- että
yhtiömuotoisia laitoksia, sovitaan, jatketaanko uuden
kunnan vesihuoltotoimintaa liikelaitos- vai yhtiömuodossa. Pääsääntöisesti liittyvien kuntien vesihuoltoomaisuudet ja osakeyhtiöiden osakkeet siirtyvät uudelle
laitokselle kirjanpitoarvoistaan. Jos omaisuuden siirto
tapahtuu muulla kuin kirjanpitoarvolla, voi syntyä
veroseuraamuksia.
Ylikunnallisia vesihuoltoyhtiöitä perustettaessa liiketoimintakauppa on ollut yleisimmin käytetty tapa kunnallisten vesiliiketoimintojen siirtämiseen yhtiölle. Tällöin
yhdistyvät liikelaitokset myyvät vesihuolto-omaisuutensa
vesihuoltoyhtiölle. Kauppahinta määräytyy omaisuuden
käypien arvojen perusteella, mikä vaatii omaisuuden
arvostamista.
Jos päädytään yhdistämään vesilaitos energiayhtiöön,
on yhdistymisprosessi melko sama riippumatta siitä,
toimiiko vesihuoltolaitos jo yhtiönä vai liikelaitoksena.
Yleensä energiayhtiö on vanhempi ja vakiintuneempi
ja lisäksi taseeltaan ja liikevaihdoltaan suurempi. Näin
ollen se toimii sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa
vastaanottajana.

Vanhat kuntarajat eivät säätele
vesihuoltomaksuja
Yhdistymisen valmisteluvaiheessa on selvitettävä laitoksilla käytössä olleet maksut, niiden määräytymisperusteet ja niitä säätelevät päätökset. Uudessa organisaatiossa
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VESIHUOLTO
vanhat kuntarajat eivät voi enää toimia maksujen määräytymisperusteena. Vesihuoltomaksut on yhdenmukaistettava mahdollisimman pian, jonka jälkeen uudella laitoksella on käytössään yhtenäinen maksurakenne ja maksut.
Toisinaan on käytetty esimerkiksi vuoden pituista siirtymäkautta maksujen yhtenäistämiseksi. Uuden laitoksen
maksurakennetta suunniteltaessa on huomioitava myös
paikalliset erityisolosuhteet.

Investoinnit suunniteltava vesihuoltolähtöisesti
Uusi vesihuoltotoimija tarvitsee vesihuollon investointiohjelman laaditun nykytilaselvityksen ja vesihuollon
kehittämissuunnitelman pohjalta. Investointitarpeet
tulisi suunnitella vesihuoltolähtöisesti vanhat kuntarajat
unohtaen ja ne tulisi kyetä kattamaan vesihuoltomaksujen
kautta kerättävillä tuloilla. Kuntakohtaista investointien
seurantaa ei tulisi harjoittaa. Erityisesti pienten vesihuoltolaitosten haasteena voi olla suureksi kasvanut saneerausvelan määrä, joka yhdistymisen myötä siirtyy uudelle vesihuoltotoimijalle. Olennaista investointien suunnittelussa
on avoin yhteistyö eri sidosryhmien välillä. Kunnan kanssa
on sovittava vastuut ja tehtäväjako esimerkiksi verkostosuunnittelun ja rakentamisen osalta.

Tietojärjestelmät vaativat aikaa ja resursseja
Suurimman työpanoksen yhdistymisvalmistelussa vaativat
erilaiset tietojärjestelmät, joiden yhdistäminen saattaa olla
hyvin työläs prosessi, johon on varattava riittävästi aikaa
ja resursseja. Kriittisin yhdistettävä järjestelmä on asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, jotta uuden laitoksen vesilaskutus saadaan toimimaan katkottomasti. Muiden järjestelmien, esimerkiksi verkkotieto- ja automaatiojärjestelmien, yhtenäistäminen voi tapahtua hitaammin uuden
laitoksen tarpeiden mukaisesti.

Läpikäytäviä sopimuksia on paljon
Kuntaliitoksen myötä liittyvien vesihuoltolaitosten
vanhat sopimukset siirtyvät sellaisenaan uudelle liikelaitokselle. Yhtiöittämisessä vanhat sopimukset on tarkasteltava erikseen ja selvitettävä niiden siirtokelpoisuus
uudelle yhtiölle. Vastaanottavan laitoksen on syytä saada
tieto siitä, millaisia sopimuksia yhdistyviltä laitoksilta on
tulossa. Yleisesti vesihuoltolaitos saa muuttaa sopimuksen
mukaisia maksuja ja muita ehtoja vain vesihuoltolain sallimissa puitteissa. Sopimusosapuolelle on ilmoitettava sopimuskumppanin ja -ehtojen muutoksista lain vaatimien
kuulutusaikojen puitteissa.

on paljon ja osasta ei välttämättä ole laadittu kirjallista
dokumenttia. Läpikäytäviä sopimustyyppejä ovat muun
muassa liittymis- ja käyttösopimukset, teollisuusvesisopimukset, erilaiset ulkoistetut palvelu- ja huoltosopimukset,
yhteistyösopimukset kuntien ja vesiosuuskuntien kanssa
sekä mahdolliset suulliset sopimukset.

Henkilöstö on tärkein voimavara
Yhdistyvän laitoksen osalta tärkein voimavara on siirtyvä
henkilöstö. Jokaisella laitoksella on oma, vuosia kehittynyt
organisaatiokulttuurinsa ja siksi yhdistymiskehitys voikin
herättää voimakkaita tunteita ja pahimmillaan vastarintaa.
Henkilöstösopimus tehdään aina kuntaliitoksien yhteydessä, mutta se on tarpeellista laatia myös vapaaehtoisissa
vesilaitosyhdistymisissä etenkin yhtiömuotoista laitosta
perustettaessa. Henkilöstösopimuksen sisältö on molemmissa tapauksissa hyvin samankaltainen. Siinä sovitaan
muun muassa henkilöstön työsuhdeturvasta, noudatettavasta työehtosopimuksesta, eläke- ja lomaoikeudesta ja
työterveyshuollosta. Useimmiten henkilöstösopimuksessa
sovitaan henkilöstön siirtymisestä ns. vanhoina työntekijöinä uuteen vesihuoltolaitokseen. Yhdistymissopimuksen
mukainen (yleisimmin viiden vuoden palvelussuhdesuoja)
koskee liitoskuntien henkilöstöä niin liikelaitos- kuin
osakeyhtiömallissakin.
Yhdistymisen jälkeen henkilöstön sisällä voi esiintyä
suuriakin palkkauseroja, joita on pyrittävä yhtenäistämään niin, että samasta työstä maksetaan suunnilleen
sama palkka. Lisäksi vesihuollon järkevä organisointi
saattaa edellyttää muutoksia henkilöiden tehtävänkuviin.
Tarvittavista muutoksista on sovittava henkilöstön kanssa
ja tarvittaessa järjestetään koulutusta.

Lopuksi
Vesihuoltolaitosten yhdistymisessä on huomioitava suuri
joukko erilaisia asioita. Valmistelutyöhön onkin varattava
riittävästi aikaa, vähintään vuosi. Paras lopputulos syntyy,
kun valmisteluun otetaan mukaan parhaat asiantuntijavoimat liittyvistä laitoksista ja keskustelu käydään avoimesti ja kaikkia osapuolia kohtaan kunnioittavasti. Ennen
kaikkea on huolehdittava tärkeimmän voimavaran, henkilöstön, hyvinvoinnista ja työmotivaatiosta niin valmisteluvaiheessa kuin aloittavassa uudessa vesihuolto-organisaatiossa.

Usein vanhojen sopimusten kanssa on esiintynyt jälkikäteen yllätyksiä. Huomioitavaa on, että erilaisia sopimuksia

Vesitalous 3/2018

VT1803.indd 25

25

11.5.2018 15:47:11

VESIHUOLTO

Työkaluja maaseudun vesihuollon
kehittämiseen
MAVEKE-hankkeessa selvitettiin keinoja vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi maaseudulla ja haja-asutusalueilla pureutuen vesiosuuskuntien
tulevaisuuden haasteisiin sekä keinoihin, joilla toiminnan jatkuvuutta voidaan
helpottaa, mikäli yhdistyminen toiseen laitokseen ei ole vaihtoehto. Hankkeessa
tehtiin myös nettisovellus, jonka avulla maaseudun asukkaat voivat selvittää
vaihtoehtoisia ratkaisuja omalle kiinteistökohtaiselle jätevedenkäsittelylle.
VESA ARVONEN
puheenjohtaja, Suomen
vesihuolto-osuuskunnat ry
e-mail: vesa.arvonen@svosk.fi

JOHANNA KALLIO
suunnitteluinsinööri,
Suomen ympäristökeskus
e-mail: johanna.kallio@ymparisto.fi

RIIKKA VILPAS
tutkimusinsinööri,
Suomen ympäristökeskus
e-mail: riikka.vilpas@ymparisto.fi
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aajamissa järjestetty vesihuolto
toimii Suomessa pääsääntöisesti hyvin. Haja-asutusalueilla vesihuollon palvelutason
ja kustannusten vaihtelut ovat suurempia,
koska asukkaat ovat itse velvollisia huolehtimaan omasta talousveden hankinnasta
ja jätevesien käsittelystä sekä niiden
pois johtamisesta. Yleensä tämä järjestetään joko kiinteistökohtaisesti tai
pieninä yhteenliittyminä, esimerkiksi
vesiosuuskuntina.
Pieniä vesihuollon yhtymiä ja osuuskuntia arvioidaan Suomessa olevan noin
1400 kpl. Pienten ja keskisuurten vesiosuuskuntien toiminta perustuu pääsääntöisesti talkootyöhön tai oman työn ohella
tehtävään hallinnon ja tekniikan hoitamiseen. Yleisimmin on ulkoistettu taloushallinnon palvelut kuten kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen. Vesiosuuskuntien
vetäjät ikääntyvät ja talkootyön tekijät
alkavat käydä vähiin, jolloin toiminnan
kehittämiselle ei ole mahdollisuuksia.
Yhtenä ratkaisuna tähän on esitetty vesiosuuskuntien koon kasvattamista ja sitä
kautta maksupohjan saamista ostopalveluiden rahoittamiseen tai osuuskuntien
sulauttamista kunnan liikelaitokseen.
Fuusioiden haasteita ovat mm. yhdistyvien vesiosuuskuntien verkostojen eritasoinen kunto ja verkostojen arvostaminen
yhdistymistilanteessa sekä muu taloudellinen tilanne kuten velkataakka. Isoihin
vesiosuuskuntiin on todennäköisesti vielä

hankalampaa saada jäseniä hallitukseen,
koska vesiosuuskunnan koon kasvaessa
myös vastuut taloudesta ja ihmisten terveydestä kasvavat. Myös mahdolliset kylien
väliset ristiriidat tuovat omat haasteensa.
Kestävyyden kannalta on kuitenkin ehdottoman tärkeää saada toiminta ja talous
vakaalle pohjalle, oli vesihuolto järjestetty
millä toimintamuodolla hyvänsä.
Vesihuoltolain (119/2001) ja talousvesiasetuksen (1352/2015) tuomat velvollisuudet asettavat lisähaasteita toiminnan
pyörittämiselle pelkin talkoovoimin ja
luovat paineita ammattimaisemmalle
toiminnalle. Vesihuoltolakiin sisältyy mm.
selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuus sekä
palvelujen turvaaminen hätätilanteissa.
Käytännössä tämä koskee vesiosuuskuntia,
joilla on kunnan hyväksymä toiminta-alue,
olemaan selvillä käyttämänsä raakaveden
määrään tai laatuun kohdistuvista riskeistä
sekä laitteistonsa kunnosta ja vastaamaan verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saatavuudesta
häiriötilanteissa. Lisäksi vesiosuuskuntien, jotka toimittavat vettä yli 10 m³/d ja
joissa on liittyneenä yli 50 henkilöä, tulee
noudattaa talousvesiasetuksen laatu- ja
valvontatutkimusvaatimuksia.

MunOsuuskunta toimintamallit
MAVEKE-hankkeessa arvioitiin vesiosuuskunnille soveltuvia toimintamalleja, joilla toiminnan jatkuvuus voidaan
turvata. Tarkastelussa olivat mukana ne
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toimintatavat, joilla osuuskunta voi jatkaa toimintaa itsenäisenä. Vesiosuuskunnille tehtyjen kyselyiden perusteella
halukkuus jatkaa toimintaa itsenäisenä vaihteli alueesta
riippuen välillä 40–80 prosenttia. Kyselyihin vastasi noin
140 vesiosuuskuntaa ja vastaajina olivat aktiivisimmat
vesiosuuskunnat, jotka osallistuvat vesiosuuskuntien
yhteistoimintaan ja koulutuksiin.
Hankkeessa tunnistettiin kahdeksan erilaista toimintamallia,
joista kartoitettiin kokemuksia, etuja ja haasteita. Mallit
nimettiin MunOsuuskunta -toimintamalleiksi ja ne on
esitetty tiivistetysti taulukossa 1. Toimintamallikokoelma
löytyy kokonaisuudessaan hankkeen nettisivulta.

Kokemuksia toimintamallien pilotoinneista
Osuuskuntien toimintamallien hankkeen aikaiset pilotoinnit eivät toteutuneet alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti, koska osuuskuntien mielenkiinto osallistua
uusiin kokeiluihin oli odotettua vähäisempää. Vaikka

monilla osuuskunnilla on tiedossa, että toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa tulee olemaan haastavaa, aika ei
tuntunut olevan vielä kypsä konkreettisille muutoksille.
Talkootyyppinen toiminta, joissa toiminta turvaa aktiivien panokseen, on juurtunut syvälle.
Hankkeessa havaittiin myös tahtotilojen kohtaamattomuutta. Esimerkiksi velkainen osuuskunta saattaa olla
kiinnostunut yhdistymisestä, kun vakavaraista osuuskuntaa tämä ei ymmärrettävistä syistä kiinnosta.
Toisaalta havaittiin, että vaikka osuuskunta olisi kiinnostunut fuusioitumisesta kunnan liikelaitokseen, ei tälle aina
löytynyt kunnasta vastakaikua. Vastaavasti toisinpäin eli
kunta haluaisi tarjota vesiosuuskunnille palveluitaan,
mutta osuuskunta ei ole valmis ostamaan niitä.
Lähes kaikkia kuvattuja toimintamalleja tunnistettiin
olevan käytössä jossain päin Suomea ja siten niiden toimivuudesta saatiin kokemuksia.

Taulukko 1. MunOsuuskunta –toimintamallit.
Toimintamalli

Kuvaus

1

Yhteistyö kunnallisen
vesihuoltolaitoksen kanssa

Kunta tai kunnan omistama vesihuoltolaitos tuottaa palveluita alueella toimiville
vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat maksavat ostamistaan palveluista laitoksille
sovitun taksan mukaan. Pienissä kunnallisissa laitoksissa tämä voi mahdollistaa
lisähenkilöstön palkkaamisen, mikä parantaa myös kunnallisen laitoksen
toimintakykyä. Palvelut voivat olla teknisiä tai hallinnollisia.

2

Vesiosuuskuntien paikallinen
yhdistys

Vesiosuuskunnat perustavat yhdistyksen, jonka jäseninä ovat alueen vesiosuuskunnat.
Tämä mahdollistaa alueen vesiosuuskunnille keskustelufoorumin ajatusten ja
kokemusten vaihtoa varten. Yhdistyksen kautta voidaan tehdä myös yhteishankintoja
vesiosuuskuntien tarvitsemista palveluista ja tarvikkeista.

3

Toisen asteen vesiosuuskunta

Vesiosuuskunnat perustavat uuden osuuskunnan, jonka jäseninä ovat alueen
vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat ostavat tarvittavat palvelut omistamaltaan
osuuskunnalta.
Toisen asteen osuuskunta voi tarjota palveluitaan myös muille kuin jäsenilleen ja täten
mahdollistaa tulovirtaa myös omistajien ulkopuolelta ja siten edullisempia palveluita
omistajilleen.

4

Vesiosuuskuntien
vapaamuotoinen yhteistyö

Vesiosuuskunnat kokoontuvat säännöllisesti tai tarpeen mukaan keskustelemaan
esimerkiksi ajankohtaisista aiheista tai kouluttautumaan. Koollekutsujana voi
osuuskuntien lisäksi toimia myös esimerkiksi kunta, kunnan vesihuoltolaitos, ELY
keskus tai muu kansallinen toimija.

5

Vesiosuuskunta palvelun
tuottajana

Vesiosuuskunta, jolla on osaamista ja palkattua henkilökuntaa, tarjoaa palveluita
toiselle vesiosuuskunnalle. Palvelu voi olla esimerkiksi teknistä osaamista:
asennustyöt, opastus, uutta tekniikkaa, työkaluja ja varaosia. Palvelu voi olla myös
hallintoon liittyvää osaamista. Vesiosuuskunnat maksavat ostamistaan palveluista
sovitun taksan mukaan.

6

Yrittäjä teknisten palveluiden
tuottajana

Paikallinen yrittäjä tarjoaa teknisiä palveluita vesiosuuskunnille, kuten päivystys,
asennukset ja korjaukset, osana omaa yritystoimintaansa, esimerkiksi maatalouden
sivuelinkeinona.

7

Isännöintipalvelut
vesiosuuskunnille

Isännöintipalveluita tuottava yritys huolehtii kokonaisvaltaisesti vesiosuuskuntien
tarvitsemista teknisistä ja hallinnollisista palveluista. Palvelua tuottava yritys voi
hankkia osan palveluista paikallisilta yrityksiltä alihankintana.

8

Hajaasutusalueen infran
yhteistyö

Hajaasutusalueen eri infraalan toimijat tekevät yhteistyötä ja palvelut, kuten
vesihuolto, jätehuolto, tiet, energia ja tietoliikenne, hallinnoidaan yhden toimijan
kautta. Toimijana voi olla yrittäjä tai yritys, jolle erilliset infraalan toimijat maksavat
operatiivisten palveluiden tuottamisesta.
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Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen (MAVEKE) –hanke toteutettiin Suomen ympäristö
keskuksen (SYKE) ja Suomen vesihuoltoosuuskunnat ry:n (SVOSK) toimesta 1.8.2015 – 31.12.2017.

Vesihuoltotulkki tulkitsee säädöksiä ja
käsittelymenetelmiä
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä kohtuullistettiin keväällä 2017. Voimassa
olevan lainsäädännön mukaan jätevedenkäsittelyn tehostamisen siirtymäaika on sidottu rakennuksen sijaintiin. Mikäli rakennus on luokitellulla pohjavesialueella
tai alle 100 metrin päässä vesistöstä, tulee jätevesijärjestä olla asetuksen mukainen 31.10.2019 mennessä.
Sijainnin selvittäminen maastossa ei ole yksiselitteisen
helppoa, joten asukkaiden ja mökkiläisten avuksi tehtiin
Vesihuoltotulkki-työkalu.
Paikkatietoa hyödyntävän Vesihuoltotulkin avulla käyttäjä saa selkokielisen vastauksen siihen, onko tietty kohde
siirtymäaika-alueella vai ei. Tämän jälkeen käyttäjä voi
halutessaan vastata kysymyspatteriin ja annettujen vastausten perusteella Vesihuoltotulkki ehdottaa kiinteistölle parhaiten soveltuvia jätevesienkäsittelyratkaisuja.
Vastauksia esitettyihin kysymyksiin ei tallenneta, ja sovellusta voi käyttää niin monta kertaa kuin haluaa.
Vesihuoltotulkkiin on koottu myös kaikkien MannerSuomen kuntien ympäristönsuojelutoimien nettisivut ja
käyttäjä saa karttatiedon perusteella linkin sivuille. Niiden
kuntien kohdalla, joilla oli laadintahetkellä tiedossa olevan
ympäristönsuojelumääräykset, sovellus kertoo niiden
olemassaolosta. Muissa tapauksissa sovellus kehottaa
tutustumaan kunnan sivuihin.
Vesihuoltotulkin tarjoamia vaihtoehtoja tarkasteltaessa
on syytä huomioida, että ehdotukset ovat vain suuntaaantavia, koska kaikkia erityistilanteita ei ole voitu sovellusta suunniteltaessa ottaa huomioon. Vesihuoltotulkki on
jätevesineuvonnan aputyökalu.
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Hyvien ja huonojenkin kokemusten jakamisesta
opiksi

”Opi muiden virheistä, sillä et tule elämään
tarpeeksi pitkään tehdäksesi ne kaikki itse.”
— Koomikko Groucho Marx (1890-1977)

Maaseudun vesihuolto on järjestäytynyt huomattavasti heterogeenisemmin kuin kaupunkien vesihuolto.
Vesiosuuskunnat ja -yhtymät vaihtelevat toimintatavoiltaan ja hyvin pienissä organisaatioissa aktiivitoimijoiden osaaminen, jaksaminen ja jopa persoonat vaikuttavat toimintaan. Toiminnan kehittämisen tulee olla
räätälöityä eivätkä MunOsuuskunta –toimintamallit ole
yleispäteviä. Niitä soveltamalla vesiosuuskunnat voivat
kuitenkin löytää omiin tarpeisiinsa soveltuvan mallin.
Osuuskuntien yksilöllisyys on syytä tiedostaa myös
kunnissa ja ELY-keskuksissa ja toimintamalleista on
toivottavasti hyötyä neuvoteltaessa vesihuollon kestävistä
yhteistyöratkaisuista.
Kiinteistökohtaisten käsittelyjärjestelmien osalta vaihtelua
on vielä enemmän. Aidosti värittämättömien käyttäjäkokemusten saaminen on haastavaa, sillä laitevalmistajien
omat haastattelut ovat onnistumistarinoita. MunPutsari
–kokoelmaan haastateltiin kiinteistönomistajia ja heidän
näkemyksensä julkaistiin sensuroimattomina. Näistä
kokemuksista myös muut voivat saada kaikupohjaa jätevesijärjestelmän hankintaan.

MAVEKEhankkeen tulokset
http://www.svosk.fi/Hankkeet_MaVeKe.htm
www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki
www.ymparisto.fi/munputsari
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Jätevedenkäsittelyn kestävä
kehitys – case Mikkeli
ANNA MIKOLA

Ramboll Finland Oy
e-mail: anna.mikola@ramboll.fi

NIKO RISSANEN

Jätevedenkäsittelyn täytyy mukautua uusiin haasteisiin. Puhdistustehoa
joudutaan luultavasti kasvattamaan mm. orgaanisten haitta-aineiden
osalta ja samalla energia- ja resurssitehokkuuden osalta toivotaan
parannuksia. Miten tämä onnistuu kestävästi? Mikkelin uusi MetsäSairilan jätevedenpuhdistamo on esimerkki uuden ajan puhdistamosta.

Ramboll Finland Oy
e-mail: niko.rissanen@ramboll.fi

Louhinta ja kalliorakennus etenee
MetsäSairilassa.

JYRI RAUTIAINEN

Ramboll Finland Oy
e-mail: jyri.rautiainen@ramboll.fi

REIJO TURKKI

Mikkelin vesilaitos
e-mail: reijo.turkki@mikkeli.fi

J

ätevedenpuhdistus on perinteisesti keskittynyt hygieenisen
riskin ja rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden poistoon jätevedestä. Viimeisen vuosikymmenen
aikana on jätevedenkäsittelyyn noussut
uusia haasteita, joihin uusien jätevedenpuhdistamoiden suunnittelussa
ja tekniikkavalinnoissa on vastattava.
Rehevöitymisen välttämisen lisäksi
orgaanisten haitta-aineiden poistamista voidaan joutua tehostamaan.
Pääosa esimerkiksi lääkeaineista, joita
ovat esimerkiksi antibiootit sekä kipuja mielialalääkkeet, joutuu vesistöihin
yhdyskuntajätevesien puhdistamoilta.
Uudet haitta-aineet poikkeavat siinä
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mielessä ravinteista, että niillä voi olla
haitallisia vaikutuksia jo hyvin pieninä
pitoisuuksina. Lisäksi viime vuosina
on herätty muoviroskan aiheuttamiin
ongelmiin ja erityisesti vesiekosysteemille haitallisen mikroroskan puhdistustehon parantamiseen.
Jätevedenkäsittelyn haasteena ovat myös
globaalit kysymykset resurssien riittävyydestä ja energiatehokkuuden kasvattamisesta. Jätevedenpuhdistusprosessi
kuluttaa energiaa ja resursseja, mutta
yhtäläisesti siinä on suuri potentiaali
energian ja tiettyjen raaka-aineiden
talteenottoon. Jätevedenkäsittelyn hiilijalanjäljen kääntäminen kohtalaisesta
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pistelähteestä merkittäväksi hiilinieluksi ja fossiilisia
energiamuotoja korvaavaksi energialähteeksi on tulevaisuuden tavoite. Lisäksi ravinteiden poistamisen rinnalle
on uudeksi tavoitteeksi tullut typen ja fosforin mahdollisimman tehokas talteenotto ja kierrätys lannoitteeksi.
Jätevedenkäsittelyn isoiksi muutostrendeiksi seuraaville
vuosikymmenille voidaan tunnistaa kolme pääasiaa:
• resurssitehokkuuden sekä talteenoton kehittäminen ja
veden uudelleenkäyttö
• hiilineutraalin ja energiaa tuottavan jätevedenpuhdistamon kehittäminen
• jätevesien ”uusien” ympäristövaikutusten minimointi;
hajujen torjunta ja haitallisten aineiden vaikutusten
minimoiminen

Puhdistamosta kierrätystehtaaksi
Energian ja resurssien talteenotto jätevesistä voi tapahtua:
• hyödyntämällä jäteveden sisältämää energiaa (joko
hiilisisältöä, lämpöenergiaa tai potentiaalienergiaa)
• uudelleen käyttämällä puhdistettu vesi
• ottamalla talteen typpeä, fosforia tai mahdollisesti
muita aineita
• hyödyntämällä jäteveden orgaanista ainetta jatkojalostettuna (esim. biomuovit)

Tertiääri- tai viimeistelykäsitellyn veden kierrätyksen on
ennustettu kasvavan lähes eksponentiaalisesti. Vuosien
2009 ja 2012 välillä vuosittaista kasvua oli 13 %. Kasteluun
käytetyn veden osuuden on ennustettu suhteellisesti vähenevän talousvesikäytön lisääntyessä. Tämä siitä syystä, että
veden siirtäminen paikasta toiseen on kallista ja kuluttaa
paljon energiaa – vesi tulisi siis käyttää uudelleen mahdollisimman lähellä. (Lazarova ym. 2013) Monissa tapauksissa uudelleenkäyttö suunnitellaan niin, että veden käsittelyprosessi suunnitellaan tuottamaan juuri oikeanlaista
vettä suunniteltuun käyttöön. (engl. designed water).
Ihmisten käytössä olevan veden suljettua kiertoa on myös
alettu pitää tärkeänä, jotta luonnonvesiä voidaan suojella
ja biodiversiteettiä niissä ylläpitää. (Lazarova ym. 2013)

Kalvotekniikka mainettaan parempi
Kalvotekniikkaa ja kalvobioreaktoriprosessia (MBR, engl.
membrane bioreactor) on totuttu pitämään kalliina investointi- ja käyttökustannuksiltaan. Tekniikan yleistyessä
kalvosuodatusyksiköiden hinnat ovat laskeneet eikä kalliin
tekniikan maine pidä enää paikkaansa. Mikkelissä ollaan
korvaamassa nykyinen Kenkäveronniemen puhdistamo
uudella kalliopuhdistamolla, joka sijoittuu kauemmas
kaupungin keskustasta. Tilan- ja louhintatarpeen minimoimiseksi puhdistamo toteutetaan MBR-tekniikkaan
perustuen. Suunnitteluvaiheessa MBR-vaihtoehdon
investointikustannukset arvioitiin noin 15 % alhaisemmaksi kuin perinteisen aktiivilieteprosessin kustannukset. Suurin säästö tuli louhinnan kustannuksissa,
koska MBR-tekniikalla saatiin puhdistamon prosessitilavuuksia pienennettyä ja vähennettyä tilantarvetta noin
30 000 m³ verrattuna vastaavaan aktiivilieteprosessiin.
Tässä vaiheessa hanketta voidaan todeta, että toteutunut
kustannushyöty investoinnin osalta on vielä suurempi
kuin suunnitteluvaiheessa arvioitu, koska suhdannetilan-

Suurin osa jätevedestä on vettä. Vesi on myös potentiaalisesti arvokkain resurssi, joka jätevedestä voidaan kierrättää
(Verstraete & Vlaeminck 2010). Jo nyt on mahdollista
tuottaa jätevedestä korkealaatuisempaa ja puhtaampaa
vettä kuin talousvesi. Kun tulevaisuudessa oletettavasti
vaatimukset jätevedenkäsittelyn osalta kasvavat, päädytään tuottamaan käsiteltyä jätevettä, joka on laadultaan
parempaa kuin tyypillinen talousvedeksi käytettävä raakavesi. Puhdistettu
jätevesi on maailmanlaajuisesti varsin
Esikäsittely
MBR-prosessi
laajasti käytössä kasteluun. Vuonna
Välppä 8 mm
Hiekanerotus
D – D/N – N lohkot
2004 esimerkiksi Israel kattoi 25 %
Välppä 1 mm
Kalvoreaktori
vedentarpeestaan vettä kierrättämällä
Esiselkeytys
70 % jätevesistä. USA:ssa Nevadan
osavaltiossa käytetään 80 % jätevedestä uudelleen, pääosin kasteluun.
(Lazarova ja Bahri, 2004). Veden
kierrätys on kymmenessä vuodessa
selvästi lisääntynyt. Veden uudelLietteenkäsittely
leenkäyttö myös muihin tarkoitukTiivistys
siin on lisääntynyt huomattavasti.
Kuivaus
Tällä hetkellä on maailmalla jo toteuVarastointi
tettu tuhansia hankkeita jäteveden
uudelleenkäyttöön.
Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamon prosessi.

Varaus
tehostetulle
käsittelylle
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teen vuoksi rakentamiskustannukset kasvoivat suunnitellusta. Myös MBR:n käyttökustannukset ovat laskeneet
erityisesti energiantarpeen osalta huomattavasti viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Mikkelin hankkeen suunnitteluvaiheessa MBR-vaihtoehdon käyttökustannukset arvioitiin kuitenkin noin 5 % suuremmiksi kuin aktiivilieteprosessin, vaikka huomioitiin pienemmän luolatilan edut
valaistus- ja lämmitystarpeessa. Kalvobioreaktorin etuna
on myös se, että prosessista lähtevä vesi sisältää hyvin vähän
kiintoainetta, sameus jopa alle 0,2 NTU. Hyvästä kiintoaineen erotuksesta on etua viimeistelykäsittelyn yhteydessä,
ja MBR-tekniikalla saavutetaan vastaavasti säästöä viimeistelytekniikoiden käyttökustannusten osalta.

Energiatehokkuus
Mikkelin uuden puhdistamon laitevalinnoissa on
kiinnitetty korostetusti huomiota energiatehokkuuteen. Ilmanvaihto on toteutettu korkean hyötysuhteen
lämmöntalteenottolaitteistolla, puhdistamon lämpöenergia tuotetaan jätevedestä jätevesilämpöpumpuilla ja
kaikkien merkittävästi sähköenergiaa kuluttavien prosessilaitteiden energiatehokkuus on korkea. Prosessin energiatehokkuuden kannalta ilmastuksen optimointi on erittäin
tärkeää, koska se kuluttaa sähköä noin 40–50 % laitoksen
kokonaiskulutuksesta. Mikkelin uudella puhdistamolla
ilmastuksen energiankulutus on minimoitu syvien ilmastusaltaiden, turbokompressoreiden, korkean ilmastintiheyden ja ilmastuksen älykkään ohjausjärjestelmän avulla.
MBR-tekniikkaa käytettäessä huomattava määrä energiaa
kuluu kalvojen puhdistukseen käytettävän ilman tuottamiseen. Tätä voidaan minimoida suunnittelemalla kalvoyksiköiden toiminta siten, että vain vaadittava kalvokapasiteetti on käytössä kaikkina aikoina. Mikkelin tapauksessa
esimerkiksi MBR-prosessin hankintavaiheessa huolehdittiin puhdistusilman energiakulutuksen minimoinnista
asettamalla kulutukselle takuuarvo kaikissa ajotilanteissa.
MBR-prosessin ohjaus on optimoitu energian säästämiseksi sekä kalvojen pitkän käyttöiän ja vähäisen pesutarpeen saavuttamiseksi. Puhdistamolle kertyvästä jäteveden
orgaanisesta aineesta tuotetaan energiaa mädätyksellä.
Prosessin esiselkeytys on optimoitu huomioiden ravinteiden poiston tarpeet maksimoiden energian tuottoa.

Lisäksi uudella puhdistamolla halutaan valmistautua
myös mahdollisesti tuleviin vaatimuksiin erilaisten orgaanisten haitta-aineiden poistossa. MBR-prosessi poistaa
pidemmän lieteikänsä ja hyvän kiintoaineen erotuksen
vuoksi osaa näistä aineista tehokkaammin, muttei riittävän hyvin, jos kireät vaatimukset toteutuvat. Tästä
syystä uudella puhdistamolla toteutetaan jo alkuvaiheessa koelinja, jolla testataan erilaisia viimeistelytekniikoita MBR-prosessissa käsitellyn veden edelleen käsittelemiseksi. Koelaitoksessa voidaan testata rinnakkain
kolmea erilaista vedenkäsittelytekniikkaa, joista pysyviksi
tulee kaksi linjaa, aktiivihiilisuodatus ja käänteisosmoosi.
Yhdellä koelinjalla vesilaitos, yritykset ja tutkimuslaitokset
voivat kokeilla uusia tekniikoita. Koelinjalla käsitellään
alkuvaiheessa 200 m³/d eli reilu prosentti virtaamasta.
Tehokkaiden viimeistelytekniikoiden lisääminen käsittelyprosessiin kasvattaa energiantarvetta, resurssien kulutusta sekä puhdistuskustannuksia vääjäämättä. Toisaalta
osalla prosesseista on mahdollista tuottaa erittäin korkealaatuista vettä. Näin ollen Mikkelissä toteutetaan uuden
puhdistamon alueella Suomen ensimmäinen vedenkierrätyshanke. Vesi kierrätetään puhdistamon omiin tarpeisiin
sekä EcoSairilan alueelle sijoittuvan teollisuuden käyttöön
mm. prosessi- ja kasteluvetenä.

Kirjallisuus
Lazarova, V., Asano, T., Bahri, A., Anderson, J. 2013. Milestones in Water
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Lazarova, V., Bahri, A. 2004. Water reuse for irrigation: Agriculture, landscapes and turf grass CRC Press ISBN: 9781566706490.

Vaatimusten kääntäminen mahdollisuuksiksi
Mikkelissä – viimeistelytekniikoilla
vedenkierrätykseen

Talvitie J., Mikola A., Koistinen A., Setälä, O. 2017. Solutions to microplastic
pollution - Removal of microplastics from wastewater effluent with advanced wastewater treatment technologies Water Res. Jul 2;123:401-407.

Uuden puhdistamon puhdistusteho tulee olemaan erittäin
korkea kiintoaineen, orgaanisen aineen sekä ravinteiden
osalta. MBR-prosessin tehokas kiintoaineen poisto tarjoaa
optimaalisella kemikaloinnilla mahdollisuuden poistaa

Verstraete, W. and Vlaeminck, S.E. 2010. ZeroWasteWater: Short-cycling of
Wastewater Resources for Sustainable Cities of the Future Keynote Paper 2nd
Xiamen International Forum on Urban Environment.
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erityisesti fosfori erittäin tehokkaasti. Prosessi on myös
hyvin muokattavissa fosforin talteenottoon jälkisaostuksella, johon ollaan kehittämässä teknisiä ratkaisuja kotimaisin voimin HSY:n RAVITA-prosessissa. Lisäksi lähtevä
vesi tulee täyttämään hygieeniseltä laadultaan uimavesidirektiivin vaatimukset. MBR-prosessi poistaa mikromuoveja erittäin tehokkaasti (Talvitie et al. 2017). Uusi
puhdistamo tulee siis olemaan näiltä osin riittävä tulevaisuudessa oletettavasti kiristyviin puhdistusvaatimuksiin.
Uusi puhdistamo valmistuu vuonna 2020 ja sen investointikustannukset ovat noin 45 miljoonaa euroa.
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Kuntoluokitus saneerauspäätösten
tueksi – kuntohierarkia vai kuntomalli?
Vuoden 2016 lopussa päättyneessä Aalto-yliopiston ja SYKE:n yhteisessä
Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta -hankkeessa yhtenä osa-alueena tarkasteltiin vesijohtoverkostojen saneerauksen päätöksenteon apuna käytettäviä
kunto- ja riskiluokituksia. Kahta tilastollista kuntomallia verrattiin yksinkertaiseen
hierarkialuokitukseen. Tulosten perusteella yksinkertainen luokitus vastaa melko
hyvin matemaattisesti paremmin perusteltua tilastollista mallia.
SUVI AHOPELTO
tohtorikoulutettava,
Aalto-yliopisto
e-mail: suvi.ahopelto@aalto.fi

V

esijohtoverkostossa putkirikkojen todennäköisyyttä voidaan
arvioida tilastollisilla menetelmillä, fysikaalisten mallien
avulla tai asiantuntija-arvioiden perusteella.
Kirjallisuudessa on esitetty lukuisia erilaisia
putkien kuntoluokitusmalleja, jotka voidaan
jaotella esimerkiksi seuraavien tekijöiden
perusteella:
1. Mallinnetun objektin koko (yksittäinen
putki tai laajempi verkoston osa)
2. Ennustettava muuttuja (esimerkiksi
putkirikon ajankohta tai elinkaaren
loppu)
3. Prosessin kuvaus mallissa (esimerkiksi
tilastollinen tai fysikaalinen)
Yksittäisten putkien mallintaminen on
järkevää, koska putken iän lisäksi sen muut
ominaisuudet kuten materiaali vaikuttavat
merkittävästi kuntoon ja putkirikon todennäköisyyteen. Yleensä myös verkoston eri
osien ikä vaihtelee merkittävästi, jolloin koko
verkostolle yleistetyt tunnusluvut eivät anna
todenmukaista kuvaa siitä, onko jossakin
verkoston osassa erityisen huonokuntoisia ja
saneerausta kaipaavia putkia. Myös mahdollisesta putkirikosta aiheutuvat vaikutukset
vaihtelevat paljon alueellisesti.
Ennustettava muuttuja tulee valita kuntomallinnuksen käyttötarkoituksen mukaan.
Elinkaarianalyysi sisältää oletuksen
verkoston omaisuudenhallinnan strategiasta,
koska se yleensä määrittää sen, milloin putki

tulee käytännössä käyttöikänsä päähän.
Teoreettisesti optimaalinen saneerausajankohta ja todellinen saneerausajankohta eivät
kuitenkaan yleensä kohtaa. Siksi putken
häiriöiden todennäköisyys tulisikin selkeästi
erottaa omaisuudenhallinnan strategiasta, eli
putken kunnon kehittymistä tulisi mallintaa
sen elinkaaren pituuden sijaan.
Prosessin kuvaus mallissa määrittää sen,
millä periaatteella todellisuutta pyritään
kuvaamaan. Fysikaaliset mallit ovat väistämättä hyvin yksityiskohtaisia, sillä niillä
pyritään mallintamaan todellisia fysikaalisia
ilmiöitä. Fysikaalisia tapahtumia ei kuitenkaan tunneta riittävän hyvin mallintamista
varten, sillä maanalaisista putkista kertyy
vain hyvin vähän kuntotietoa. Siksi yleensä
käytetään tilastollisia malleja. Mallintamisen
sijaan voidaan myös tukeutua asiantuntijaarvioihin, jotka voivat olla yksinkertaisen
keskustelun tulos tai arvioiden muodostamiseen voidaan käyttää jotakin strukturoitua menetelmää kriteerien painottamiseen, pisteiden jakamiseen ja päätösten
arviointiin.

Analyysi
Erilaisia kuntoluokitusmalleja testattiin
Espoon vesijohtoverkoston putkirikkoaineistolla, joka sisältää tietoja vuodesta
1972 lähtien. Aineistossa putkirikkojen
lukumäärä suhteessa kaikkien putkien
määrään on pieni, noin yhden prosentin
luokkaa. Vesijohtoverkoston putket jaettiin
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ryhmiin materiaalin ja osittain asennusvuoden perusteella taulukon 1 mukaisesti. Mallintamiseen käytettiin
Aware-P-ohjelmistoa. Aineistoa ei jaettu erikseen harjoitusdataan ja testidataan, koska tilastoituja putkirikkoja oli
liian vähän, ja tarkoituksena oli ensisijaisesti vertailla eri
mallien tuloksia.
Vesijohtoverkoston putkirikkojen todennäköisyyttä
eri ryhmissä mallinnettiin kahtena erilaisena stokastisena prosessina: Poisson-prosessina sekä Yulen prosessina (LEYP, Linear extended yule process). Tavallisessa
Poisson-prosessissa putkirikon todennäköisyys ei riipu
aiempien putkirikkojen määrästä. Vikaantumistiheys
vastaa Poisson-prosessin intensiteettiä eli tapahtumien
ilmaantumisen nopeutta. Prosessin intensiteettiä mallinnettiin suhteessa putken pituuteen: jos putki on kaksi
kertaa pidempi kuin toinen putki, myös sen vikaantumistiheys on kaksi kertaa suurempi. LEYP:ssä putkien
vikaantumistiheys kasvaa aiempien putkirikkojen myötä.
Mallin muuttujina ovat putken pituus ja halkaisija, mutta
myös putken ikä vaikuttaa mallin muotoon.
Tilastollisten mallien antamia vesijohtoverkoston putkirikkojen todennäköisyyksiä verrattiin Gaia Consulting Oy:n
laatimaan hierarkkiseen kuntoluokitukseen. Gaian kuntoluokituksessa putkille annetaan luokka skaalalla 1 (paras)
– 5 (huonoin). Luokka valitaan taulukosta putken asennusvuoden, materiaalin ja mahdollisten aiempien putkirikkojen perusteella (on/ei aiempia putkirikkoja).

Vertailun tulokset putkimateriaaliryhmittäin on esitetty
taulukossa 2. Prosenttiluku kuvaa tiettyyn putkiryhmään
kuuluvan 100 metriä pitkän vesijohtoverkoston putken
putkirikon todennäköisyyttä per vuosi. Poisson-mallissa
tämä todennäköisyys on sama kaikille samaan materiaaliryhmään kuuluville putkille. LEYP-mallissa prosenttiluku
on keskiarvo yksittäisten putkien putkirikon todennäköisyyden ennusteesta, sillä tulokseen vaikuttavat mallin
parametrit putken ikä ja halkaisija. Sarake ”Vähintään 1
vuoto” kuvaa niiden putkien kuntoa, joissa on ollut vähintään yksi aiempi putkirikko.
Analyysissä käytetty homogeeninen Poisson-malli on
hyvin yksinkertainen ja mallintaa putkirikon todennäköisyyttä ainoastaan putken materiaaliryhmän perusteella.
Gaian asiantuntija-arvioiden perusteella muodostettuihin
luokkiin verrattuna tulokset voivat antaa karkean arvion
eri materiaalien välisistä eroista. Suurimmalle osalle putkikategorioista sekä LEYP-malli että Gaian kuntoluokitus
antavat samansuuntaisia tuloksia. Gaian kuntoluokitus
antaa jonkin verran huonompia arvoja asbestisementtiputkille silloin, kun putkessa on ollut vähintään yksi
aiempi vuoto.

Kuntoluokitusmenetelmän valinta
Infran korjausten optimointi on yleinen ongelma, joten
aiheesta löytyy paljon kirjallisuutta. Vesihuoltoalalla ei ole
olemassa mitään yksittäistä yleisesti käytettyä kuntomallia

Taulukko 1. Espoon vesijohtoverkoston putkien jako luokkiin materiaalin ja asennusvuoden perusteella analyysiä varten.

1)

Putkiryhmä

Kuvaus

Selitys

V1

Valurauta, asennusvuosi 1950–1985

V2

Valurauta, asennusvuosi 1986–2014

Kaikkia valurautoja ei pystytty erottamaan
materiaalikoodien perusteella. Ikäjaottelu
perustuu siihen, että noin 1985 on otettu
käyttöön pallografiittivalurauta.

A

Asbestisementti

T

Teräs

M

Muovit (muut kuin PVC)

PVC

PVC

Aineistossa
ei tarpeeksi
putkirikkoja.

Aineistossa
ei tarpeeksi
putkirikkoja.

PVC kestää huonommin mekaanista rasitusta ja
jännitystä

Aineistossa
ei tarpeeksi
putkirikkoja. 1)

Putkirikkoja ei ollut tarpeeksi LEYP-malliin.
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Taulukko 2. Mallivertailun tuloksia vesijohtoverkostolle. Prosenttiluku kuvaa tiettyyn putkiryhmään kuuluvan
100 metriä pitkän putken putkirikon todennäköisyyttä vuodessa. Sarake ”Vähintään 1 vuoto” kuvaa niiden putkien
putkirikon todennäköisyyttä, joissa on ollut vähintään yksi aiempi putkirikko.

Ensimmäinen vuoto
Materiaali

Luokitusmenetelmä

Ennen
1950

Putkiryhmän asennusvuosi
1950196019701980luku
luku
luku
luku

Gaian kuntoluokka
PVC

Vähintään
1990
jälkeen

1 vuoto

2

1

1

1

5

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

3

3

1

1

5

Poisson

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

LEYP

0,5 %

0,5 %

0,4 %

0,1 %

5,1 %

4/5

3/4

3

2

5

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

1%

0,9 %

0,8 %

0,5 %

4,2 %

2

2

2

1

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

2,7 %

Poisson
LEYP
Gaian kuntoluokka

Muut muovit

Valurauta,
asennusvuosi
1950–1985

Gaian kuntoluokka

3/4

Poisson

LEYP
Gaian kuntoluokka

2

Asbestisementti Poisson

LEYP
Kuntoluokka

1

Putkirikon todennäköisyys

<0,2 %

2

3

0,2–0,5 % 0,5–1 %

tai ohjelmistoa putkien vikaantumisen mallintamiseen,
mutta markkinoilla on tarjolla useita erityisesti vesihuoltoverkostoille suunnattuja ohjelmistoja. Vesihuoltoalalla on
siis pikemminkin tarve ottaa olemassa oleva tieto käyttöön kuin kehittää uusia menetelmiä. Tässä hankkeessa ei
suoraan vertailtu erilaisia ohjelmistoja, mutta esimerkiksi
Liu ym. (2012) ovat listanneet niitä Yhdysvaltojen ympäristöviranomaisten julkaisussa vesijohtojen kunnon arvioinnista. Sopivien työkalujen valintaan on tarjolla kuitenkin
vain vähän valmiiksi pureskeltua ja luotettavaa tietoa.
Yksinkertainen luokitusmenetelmä on hyödyllinen erityisesti sellaisille laitoksille, joilla ei ole resursseja hankkia
kaupallista ohjelmistoa, ostaa mallinnustyötä konsultilta tai tehdä sitä omana työnä. Lisäksi pienillä laitoksilla
saattaa olla puutteita putkirikkotilastoissa ja perusputkitiedoissa, jolloin jonkinlainen yleistetty putken iän ja materiaalin perusteella valittu kuntoluokka voi tulla kyseeseen.
Koska jopa Espoon vesijohtoverkostossa vuototapahtumien vähäinen määrä oli ongelma mallinnuksen kannalta,

4

5

1–3 %

>3 %

1

5

on oletettavaa, että suurella osalla Suomen vesilaitoksista ei
ole vesijohtoverkostojen osalta riittävästi tilastoitua dataa.
Tällöin voisi olla mahdollista kehittää Suomen oloihin
sopivia malleja usean vesilaitoksen tietoja yhdistämällä.
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Vesiverkostojen saneerausinvestointien kokonaisvaltainen vaikutusarviointi ja riskien huomiointi saneerauspäätöksissä)
Scheidegger, A., Leitão, J. P., Scholten, L. 2015. Statistical failure models
for water distribution pipes – A review from a unified perspective. Water
Research, 83, 237–247.
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Vesihuoltolaitosten kyberturvaa
selvittämässä
ANNI KARINSALO, JAANA KERÄNEN, HEIMO PENTIKÄINEN JA TERO VÄLISALO
Kirjoittajat ovat tutkijoina VTT Oy:ssä. E-mail: etunimi.sukunimi@vtt.fi

Vesihuolto on kokonaisuus, johon sisältyy paljon yhteiskunnan määräyksiä, erilaisia luonnonolosuhteita, asiakassuhteiden johtamista ja hallintoa, uutta ja vanhaa tekniikkaa rinnakkain ja usein vielä laajalle
maantieteelliselle alueelle sijoittuneena, sekä teknisen järjestelmän operointia ja tietoteknisten yhteyksien ylläpitämistä. Riskienhallinta auttaa osaltaan hallitsemaan tätä kokonaisuutta ja siihen liittyviä
uhkia, kyber-uhkat mukaan lukien.

O

n tärkeää, että vesihuollossa varaudutaan niin
alueellisiin kuin myös ’rajattomiin’ uhkiin.
Vaikka vesihuollon maantieteellinen alue on
monesti laaja, se on kuitenkin hyvin rajallinen ja tiedossa oleva, kun taas kyberuhkien alue on
maantieteellisesti rajoittamaton.
VTT toteutti keväällä 2017 ja talvella 2018 kaksi haastattelututkimusta, joista ensimmäisessä kartoitettiin vesilaitosten varautumista kyberhyökkäyksiin tai muunlaisiin onnettomuuksiin, ja toisessa laitosten riskienhallinnan käytäntöjä ja onnettomuustiedon hyödyntämistä
toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäiseen haastattelututkimukseen osallistui kuusi vesilaitosta ja toiseen seitsemän
laitosta sekä kolme alan asiantuntijatahoa. Tämä artikkeli
käy läpi näiden haastattelututkimusten tuloksia riskienhallinnan näkökulmasta.

Vesihuollon turvaaminen on yhteiskunnan
tärkeä tehtävä
Haastattelututkimusten mukaan yleisellä tasolla perinteinen riskienhallinta ja vastuunjako riskien suhteen koetaan
hyvin toteutetuksi. Laitosten välillä on kuitenkin eroja, ja
etenkin pienten laitosten arvioidaan olevan riskienhallinnassa heikommalla tasolla. Perinteisesti riskienhallinta on
keskittynyt ennen kaikkea talousveden laadun turvaamiseen ja ympäristönsuojeluun. Talousveden laadun turvaamisella ja valvonnalla tähdätään terveysriskien estämiseen,
mikä vakavissa uhkatilanteissa tarkoittaa vesivälitteisten
epidemioiden synnyn estämistä. Ympäristönsuojelussa
korostuu etenkin pohjaveden ja muiden raakavesilähteiden
suojelu, mikä myös tähtää viime kädessä kuluttajille turvallisen veden jakelun varmistamiseen.
Riskien tunnistamista ja hallintaa haastaa laaja laitosja verkostokokonaisuus. Vesihuollon kokonaisprosessi
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veden hankinnasta jäteveden käsittelyyn ja johtamiseen
purkuvesistöön koostuu monesta yksittäisestä laitteesta,
järjestelmästä ja prosessista, joita kaikkia on syytä tarkastella myös riskienhallinnan osina. Fyysisten laitteiden ja
prosessien lisäksi toimintaa ohjaavat ja valvovat erilaiset
tietojärjestelmät, joihin kohdistuu uudenlaisia uhkia.
Myös ulkoisen ympäristön muutokset saattavat aiheuttaa riskejä.
Kyberriskejä ei usein ole tunnistettu eikä analysoitu kovinkaan paljoa. Haasteena onkin saada tehostettua kyberriskien hallintaa ja vastuunjakoa. Koska muu riskienhallintatoiminta on kypsällä tasolla, olisi järkevää yhdistää kyberriskien hallinta jo olemassa oleviin, toimiviin riskienhallinnan menettelyihin. Ei ole yllättävää, että kyberriskien
hallinta on jäänyt hieman toissijaiseksi vesialalla; ovathan
järjestelmät olleet fyysisesti suljettuja eikä kyberturvallisuuden varmistamista ole aiemmin mielletty kovin
merkittäväksi asiaksi. Etäohjauksen ja automaation lisääntyessä kyberturvallisuuden rooli riskienhallinnan kentässä
on kuitenkin kasvanut huomattavasti.

Riskianalyysi kerää yhteen tietoa
Laitoksissa ymmärretään, että kokonaisvaltaisen tilannekuvan luominen edellyttää riippuvuuksien tunnistamista
ja jossain määrin tilannekuvaa pyritään rakentamaan
erilaisten mittausten avulla. Tilannekuvan avulla voidaan
paitsi määritellä toiminnalle suuntaviivoja, myös saada
suosituksia ja ratkaisuja mahdollisille uhkatilanteille.
Riskianalyysissä käytetään hyväksi useita ennusteita,
kuten luonnollisesti sääennusteita, Vesilaitosyhdistyksen
vuosiraportteja, talousennusteita, tietoverkkojen toimintaan vaikuttavia raportteja ja statistiikkaa, laitosten omaa
häiriö- ja onnettomuustietoa sekä tuotannon malleja
prosessien kontrollointiin. Kansallisella tasolla käyte-
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Kriittisten infrastruktuurien, kuten vesilaitosten, kyberuhkien riskianalyysissä painottuu niiden vaikutusten
analyysi, eli analysoidaan vaikutuksen ominaisuudet:
esimerkiksi mikä olisi uhan MTD:n (Maximum Tolerable
Downtime), sekä uhan riippuvuudet muihin kriittisiin
infrastruktuureihin. Yksi vaikutusanalyysin (impact
analysis) menetelmistä on skenaarioiden laatiminen.
Haastattelujen perusteella vaikutusanalyysiä tehdään
kaikissa laitoksissa, mutta menetelmät ovat erilaiset laitoksista riippuen. Jotkut laitokset analysoivat kyberuhkiin
liittyviä vaikutuksia, mutta enimmäkseen muita vaikutuksia. Vaikutukset arvioidaan rahallisen arvon ja todennäköisyyden mukaan. Kansallisella tasolla Suomessa ei ole
varsinaista riskien vaikutusanalyysiä.

Tehokas kommunikointi tukee laitosten
varautumista
Vesilaitokset tekevät keskenään yhteistyötä perinteisessä riskienhallinnassa. Tätä tukee se, että vesilaitoksilla
ei ole keskinäistä kilpailua, joten tietoa voidaan vaihtaa
laitosten välillä. Laitoksilla on myös yhteisiä kehityshankkeita. Esimerkiksi Vesilaitosyhdistyksen tarjoamia
tunnuslukuja tarkasteltaessa laitokset voivat keskustella
toimintaansa liittyvistä haasteista, kehitysehdotuksista tai
esimerkiksi ilmiöistä tunnuslukujen kehitystrendien taustalla. Tietoa jaetaan myös yhteisissä tapahtumissa, joissa
laitokset kertovat uudistus- ja kehityshankkeiden kokemuksistaan oppimismielessä. Yleistä on myös yhteydenotto toiseen vesilaitokseen, kun käytännön arjessa tulee
vastaan uudenlaisia ongelma- tai häiriötilanteita.

Maveplan 1/3

tään hyväksi esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön
tuottamia raportteja ja tilastoja (esim. Veeti-tietokanta).
Laitoksissa mitataan ja analysoidaan erityisesti fyysisten
riskien välisiä riippuvuuksia.

Kalateiden
ja vesistösuunnittelun
moniosaaja

MAA- JA VESIRAKENTAMISEN
ASIANTUNTIJA
Maveplan Oy

Kiilakiventie 1
90250 Oulu
Puh. (08) 534 9400

Kommunikaatiota suomalaisten ja pohjoismaisten vesilaitosten välillä on jonkun verran ja näitä yhteyksiä pidetään yllä lähinnä Vesilaitosyhdistyksen kautta. Yhteistyötä
edistää, kun välissä on jonkinlainen fasilitaattori, jollaisena Vesilaitosyhdistys usein toimii. Laitokset ovat todenneet, että koska kyberriskit tulevat lisääntymään, tiedonvaihto on kaikille hyödyksi. Toistaiseksi ei ole olemassa
mitään järjestelmällistä toimintatapaa tai erillistä järjestelmää tiedonvaihtoa varten.

Minna Canthin katu 25
PL 1096
70111 Kuopio
Puh. (017) 288 8130

Riippuvuuksia muihin toimijoihin, kuten automaatiotoimittajiin, on lähes kaikilla laitoksilla enemmän tai
vähemmän vahvasti. Etäyhteyksissä on oma riskinsä, sillä
ne ovat yksi väylä järjestelmiin hyökkäämiseen. Onkin
tärkeää määritellä riskit ja vastuut etukäteen SLA:ien
(Service Level Agreement) avulla. Sopimukset pitäisi myös
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katselmoida ja päivittää säännöllisesti. Tästä huolimatta,
laitoksissa tunnistetaan kaikista kriittisimpien kommunikaatioväylien turvallisuustekijät ja ne ovat vesilaitosten
näkemyksen mukaan hyvin hallinnassa.
Kommunikaatio koetaan erittäin kriittiseksi osaksi
laitosten toimintaa. Sekä sisäinen että ulkoinen kommunikaatio määrittää suurelta osin sitä, millainen vaikutus
onnettomuudella on laitokseen, kuinka vahingot saadaan
hallintaan, ja miten vaikutuksien leviäminen estetään.
Vesialalla huonolla kommunikaatiolla voidaan saada paitsi
lietsottua turhaa paniikkia, myös huono imago yritykselle. Erityisen tärkeä on olla tietoinen, mihin tahoihin
on syytä olla yhteydessä, ja tiedottajan ammattitaidosta
riippuu, kuinka asia esitetään, jotta sanoma on selkeä,
mutta samalla ei lisätä tarpeetonta huolta. Haastatteluissa
nousi esille, että vesilaitoksissa on kehitetty aktiivisesti
nopeaa tiedotusta asiakkaille ja muille sidosryhmille
häiriötilanteiden varalta. Häiriötilannetietoa pyritään
jakamaan monien eri kanavien kautta, ja uusia tiedonjakomenetelmiä kehitetään edelleen.
Sisäisen kommunikaation riskejä ovat katkokset tiedonkulussa esimerkiksi järjestelmämuutosten suhteen, erityisesti isoissa laitoksissa. Kyberuhat vaativat usein nopeaa
reagointia järjestelmien päivitysten suhteen. Mikäli
samanaikaisesti tapahtuu vahinkoa lisääviä häiriötekijöitä,
voivat vaikutukset olla katastrofaaliset. Tämän vuoksi
onkin tärkeää tunnistaa kunkin laitoksen oleellisimmat
riippuvuudet.

Riskienhallinnan kehittäminen on jatkuvaa
toimintaa
Kyberturvallisuusasioissa ratkaiseva tekijä järjestelmien
parantamiseen tulee usein viranomaisilta säädösten
kautta. Esimerkiksi kyberturvatietoisuuden ja järjestelmien suojaustason parantamiseen löytyy harvoin aloitetta laitoksen sisältä. Huomattavaa on myös, että usein
laitoksissa kyberriskianalyysejä eivät välttämättä laadi
kyberturva-ammattilaiset.
Riskienhallintaa haastaa laaja säädöspohja. Riskienhallintaan liittyviä vaatimuksia ja velvoitteita laatia erilaisia
turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia on monessa säädöksessä. Riskienhallintaan syntyy helposti erillisiä osioita,
joiden päivittäminen ja ylläpitäminen osa kerrallaan on
työlästä. Osista ei välttämättä muodostu selkeää kokonaisuutta, eikä laitoksen varautumista uhkatilanteita varten
pystytä kehittämään kokonaisvaltaisesti.
Järjestelmät ovat monimutkaisia ja riippuvuuksia saattaa
olla paljon. Rajapinnat muihin systeemeihin ovat siten

38

VT1803.indd 38

merkittäviä vahinkojen leviämisen suhteen. Myös työntekijöiden, alihankkijoiden ja sidosryhmien suhteen on
syytä tunnistaa vastuut ja kommunikaatioketjut. On
myös syytä pohtia, voiko ongelmia aiheuttaa osaamisen
siirtyminen omasta organisaatiosta palveluntuottajalle.
Ainakin tiedon nopea ja luotettava saatavuus häiriötilanteissa oman organisaation ulkopuolelta tulee varmistaa.

Tulevaisuuden riskit ovat vielä piilossa
Haastattelujen mukaan fyysisistä riskeistä merkittäväksi
koetaan ennen kaikkea vesijohtoverkostojen heikko
kunto. Verkostot vanhenevat nopeammin kuin niitä
saneerataan, eikä verkoston todellisen kunnon arviointi
ole yksinkertaista. Myöskään vesilaitosten toimintaympäristön ja siihen liittyvien muutosten arvioitiin ei välttämättä ole riskienhallinnan näkökulmasta kiinnitetty riittävästi huomiota.
Toimintaympäristöön liittyvät riskit ovat usein ns.
ulkoisia riskejä, joita ei voida estää, mutta joihin
voidaan kuitenkin varautua. Esimerkiksi kyberriskien
hallintaa haastaa ilmiöiden dynaamisuus. Uusia ohjelmistohaavoittuvuuksia nykyisistä järjestelmistä löydetään nopealla tahdilla, ja hyökkäysmenetelmät kehittyvät. Kyberriskiä voisi kuvata dynaamiseksi olioksi,
joka muuttaa muotoaan ja johon on varauduttava aina
uudelleen. Koska riskit muuttavat jatkuvasti muotoaan,
on myös riskienhallinnan oltava riittävän aktiivista ja
dynaamista.
VTT on kehittänyt riskianalyysimenettelyä, jossa kyberja fyysisten riskien tunnistaminen pyritään yhdistämään
samaan prosessiin ja samalla ymmärtämään niiden välisiä
riippuvuuksia. Menetelmä perustuu vahvaan ymmärrykseen koko fyysisen järjestelmän toiminnasta, mikä ohjaa
aloittamaan kyberriskien hallinnan seurauksiltaan pahimpien fyysisten riskien estämisestä (Kuva 1).
Menetelmässä riskianalyysi alkaa fyysisten riskien tunnistamisella (Kuva 1 - oikea puoli). Tunnistetuista fyysisistä
riskeistä valitaan jatkokäsittelyyn seurausvaikutuksiltaan
vakavimmat riskit. Valittujen riskien osalta tarkastellaan
niihin kytkeytyviä tietoteknisiä laitteita ja järjestelmiä,
tutkitaan niiden haavoittuvuuksia (Kuva 1 - vasen puoli)
ja mietitään haavoittuvuuksien mahdollisia hallintakeinoja. Tämän lisäksi tarkasteltavalle kohteelle tehdään ns.
OSINT (Open Source INTelligence gathering) -analyysi,
jossa etsitään internetissä saatavilla olevia julkisia, kohteelle
kyberturvallisuusmielessä mahdollisesti haitallisia tietoja.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi julkiset urakka-asiakirjat,
opinnäytetyöt ja vesilaitosten omat sivustot, jos ne sisältävät tarkkoja prosessi- ja laitetietoja.
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Kuva 1. Menettelytapa kriittisen infrastruktuurin kyberfyysisten riskien tunnistamiseksi.

Menetelmän alustavien soveltamiskokeilujen perusteella erityisesti automaatio- ja tietojärjestelmäasiantuntijat pitävät fyysisen riskin käsittelyä merkityksellisenä, sillä se konkretisoi kyberriskien hallinnan operatii-

visen vaikutuksen ja siten myös sen hyödyt. Tunnistetut
riippuvuudet fyysisten ja kyberriskien välillä auttavat
kehittämään koko laitoksen riskienhallintaa paremmalle
tasolle.

VETO 5

Vesihuollon johtamisen ja
kehittämisen koulutus alkaa
lokakuussa 2018!

Edutech, 1/2 vaaka

Laajenna kokonaiskuvaasi vesihuoltoalan
kentästä, syvennä näkemystäsi johtamisesta ja
verkostoidu alan ammattilaisten kanssa vesihuollon
asiantuntijoille suunnatussa koulutuksessa.
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen viim. 5.10.2018.

www.tut.fi/edutech
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TEKSTI: TUOMO HÄYRYNEN

Kyberturvallisuus vesihuollossa
VTT:n toteuttama kaksivuotinen kyber-turva-vesi –hanke on loppumetreillään. Hankkeen tavoitteena on vesihuoltolaitosten automaatiojärjestelmien ja niihin liittyvien rajapintojen riskienhallinnan ja
turvallisuuden kehittäminen. Mitä on kyberturvallisuus ja kuinka vesihuoltolaitosten tulisi ottaa se
toiminnassaan huomioon?

E

rilaiset häiriöt yritysten tietoliikenteessä ja tietojenkäsittelyssä ovat lisääntyneet huomattavasti.
Näitä häiriöitä on kohdistunut myös yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin. Huolestuttavaa on se, että viime aikoina häiriöiden aiheuttajina ovat
toimineet ammattimaisesti toimivat rikollisorganisaatiot.
Niiden tavoitteena on ollut taloudellisen hyödyn saavuttaminen mm. kiristämällä kiristyshaittaohjelmia käyttäen.
Uusia järjestelmiä liitetään maailmanlaajuisen tietoverkon
piiriin jatkuvasti ja on syytä olettaa, että kyberturvallisuuteen liittyvät uhkat tulevat lisääntymään. Myös Suomessa
on siis syytä varautua kriittistä infrastruktuuria uhkaaviin
hyökkäyksiin sekä muihin häiriöihin hyvissä ajoin.
Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan häiriöttömän
toiminnan varmistamiseen. Tavoitteena on tunnistaa
uhkat, ennaltaehkäistä niiden toteutuminen, mutta myös
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varautua toimimaan, mikäli jokin uhkista toteutuu.
Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuus,
tietojenkäsittelyn jatkuvuuden turvaaminen ja yhteiskunnan kriisivarautuminen.

Kyberturvavesi –hanke lisää tietoa
kyberturvallisuudesta
VTT Oy toteuttaa yhdessä kuuden vesihuoltolaitoksen kanssa kaksivuotista kyber-turva-vesi –
hanketta. Osallistujien lisäksi rahoittajina toimivat
Huoltovarmuuskeskus ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. Hankkeessa laaditaan ohjeita ja raportteja
mm. liittyen vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuden
tilan kartoittamiseen, käytännön toimintaan kyberturvallisuuden parantamiseksi, radiotekniikan, mobiililaitteiden ja etäyhteyksien turvalliseen käyttämiseen sekä
tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmien käyttämiseen
vesihuollossa.
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Yhteisenä asiana ohjeissa korostuu elinkaaren ja omaisuuden hallinnan tärkeys. Tarkka tieto automaatio-omaisuudesta, esim. laitteistoista ja ohjelmistoista, antaa hyvän
pohjan kyberturvallisuuden hallintaan ja kehittämiseen.
”Henkilöstön osaaminen on keskeisessä asemassa kyberturvallisuuden kannalta. On tiedettävä, millaisia järjestelmiä laitoksella on olemassa ja millaisia uhkia niihin
liittyy. Tekniikan edelleen kehittyessä uusina asioina
ovat tulossa esimerkiksi pilvipalvelut ja IoT (Internet
of Things), jolloin kyberturvallisuus kannattaa ottaa
huomioon jo järjestelmien hankintavaiheessa”, arvioi
Kyber-turva-vesi -hankkeen projektipäällikkö Heimo
Pentikäinen VTT Oy:stä.
”Hankkeessa tuotetaan sekä ohjeita yksittäisille vesihuoltolaitoksille että yleisesti koko toimialalle. Tietoa kyberturvallisuudesta siis on nyt olemassa ja sitä tulisi alkaa
siirtää käytännön toimintaan. Henkilöstön osaamisesta
tulisi pitää huolta esimerkiksi koulutusten, tietoiskujen ja
työpajatoiminnan avulla”, Pentikäinen sanoo.

Uhkat lisääntyvät, osaamista tarvitaan
Jyväskylän Energiassa on tehty kehitystyötä kyberturvallisuuden parantamiseksi jo useita vuosia. Vuonna
2014 tehdyn laajan nykytilanteen kartoituksen perusteella on tunnistettu keskeiset kehityskohteet ja panostettu sekä hallinnollisen että teknisen tietoturvallisuuden
kehittämiseen.

”Kyberturvallisuus on tavallaan jatkumoa tietoturvatyölle, mutta kokonaisuutena se on laajempi käsittäen
myös automaatiojärjestelmät sekä riippuvuudet oman
laitoksen ulkopuolisiin tekijöihin. Olemme ottaneet juuri
käyttöön Jyväskylän Energian kaikille työntekijöille suunnatut tietoturvallisuus- ja tietosuojaverkkokoulutukset
ja tentit riittävän osaamisen varmistamiseksi”, kertoo
turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Kari Helislahti
Jyväskylän Energiasta.
Helislahti arvioi, että kyberturvallisuuden taso vaihtelee
voimakkaasti eri vesihuoltolaitoksissa, ja varsinkin pienillä
laitoksilla resurssien puute voi olla esteenä turvallisuuden
kehittämiselle.
”Merkittävä haaste kaikille yrityksille on tietojärjestelmien
ja –liikenteen ympärivuorokautinen seuranta, jolloin
toimintamalliksi soveltuu esimerkiksi asiaan erikoistuneelta yritykseltä hankittava online-tilannekuvapalvelu”,
Helislahti sanoo.
”Rikollisten osaaminen on kasvussa ja mukaan on tullut
taloudellisten hyötyjen tavoittelu. Tyypillisiä lisääntymässä olevia hyökkäysmuotoja ovat palvelunestohyökkäykset ja kiristyshaittaohjelmat. Huolestuttava piirre kyberturvallisuuden kannalta on se, että rikolliset organisaatiot
oletettavasti myös jotkut valtiolliset toimijat ovat kiinnostuneita yhteiskuntien kriittisistä järjestelmistä, ja kyberhyökkäyksistä voi olla tulossa eräänlainen hybridisodankäynnin muoto”, Kari Helislahti toteaa.
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Vesihuoltolaitosten varautumis
suunnitelmien ajantasaisuudesta
on syytä varmistua
Vesihuolto on keskeinen osa perusinfrastruktuuria, joten sen häiriöttömään toimintaan tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Jo lyhytkestoisetkin häiriöt voivat olla kiusallisia, ja pitempään kestäessään niiden
seuraukset saattavat muodostua kriittisiksi. Tästä syystä vesihuoltolaitoksella on lakisääteisiä varautumisvelvoitteita, joihin sisältyy velvollisuus laatia varautumissuunnitelma mahdollisia häiriötilanteita
varten. Varautumissuunnitelma muodostaa tärkeän työkalun vesihuoltolaitoksen häiriöttömän toiminnan turvaamisen kannalta, joten huolellisuuteen sen laatimisessa ja ajantasaisena pitämisessä on syytä
kiinnittää asianmukaista huomiota. Varautumissuunnitelma on tärkeä työväline myös vesihuoltolaitoksen sidosryhmien sekä viranomaisyhteistyön kannalta.

V

JAAKKO GUSTAFSSON

HTM, ympäristöoikeuden asiantuntija
e-mail: jaakko.gustafsson@gmail.com
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esihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautumista
ohjeistetaan erityisesti
vesihuoltolain (VHL,
119/2001) 15 ja 15 a §:ssä. Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saatavuudesta myös mahdollisissa
häiriötilanteissa. Palvelujen turvaamiseksi laitoksen on oltava yhteistyössä
muiden samaan verkostoon liitettyjen
vesihuoltolaitosten, kunnan, valvontaviranomaisten, pelastusviranomaisten,
sopimuskumppanien ja asiakkaiden
kanssa. Vesihuoltolaitoksen tulee VHL
15 a §:n mukaisesti laatia ja pitää ajan
tasalla suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta (varautumissuunnitelma) sekä ryhtyä suunnitelman
perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Laitoksen tulee toimittaa varautumissuunnitelma valvontaviranomaisille, pelastusviranomaiselle ja kunnalle.
Velvoite varautumissuunnitelman
laatimiseen koskee myös laitosta, joka

toimittaa vettä vesihuoltolaitokselle tai
käsittelee vesihuoltolaitoksen jätevesiä
(ns. tukkulaitos).
VHL 15 §:ssä tarkoitetulla häiriötilanteella tarkoitetaan kaikkia vesihuollon palvelutuotantoa vaikeuttavia
tai vaarantavia häiriötilanteita lukuun
ottamatta tavanomaisimpia, vähäisiä
toimintahäiriöitä (esim. huoltokatko).
Tällaisia, VHL 15 §:ssä tarkoitettuja
häiriötilanteita ovat esimerkiksi vaikutuksiltaan merkittävät laiterikot, muut
vakavat vesihuollon laitteistojen, järjestelmien tai palvelujen häiriöt, teknisten
järjestelmien häiriöt sekä vedenhankintaan ja energia- ja tietojärjestelmiin
kohdistuvat häiriötilanteet. Häiriöitä
voivat aiheuttaa muun muassa luonnononnettomuudet, äärimmäiset
sääolosuhteet, paikalliset tai valtakunnalliset onnettomuudet, ilkivalta ja
rikokset. Häiriötilanteella tarkoitetaan
sekä normaaliolojen että poikkeusolojen häiriötilanteita.
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Velvollisuus varautumissuunnitelman
laatimiseen koskee kaikkia vesihuoltolaitoksia
Varautumissuunnitelman laatiminen VHL 15 a §:n mukaisesti on lakisääteinen velvollisuus, joka koskee kaikkia
VHL:n mukaisesti toimivia, toiminta-alueen omaavia
vesihuoltolaitoksia niiden koosta, liittyjien määrästä, liikevaihdosta, organisaatiomuodosta yms. seikoista riippumatta. Näin ollen myös esim. haja-asutusalueiden pienet,
useimmiten osuuskuntamuotoiset vesihuoltolaitokset ovat
yhtäläisesti velvoitettuja varautumissuunnitelman laatimiseen. Varautumissuunnitelman laatiminen saattaa ymmärrettävästi tuottaa erityisesti pienille vesihuoltolaitoksille
vaikeuksia mm. tarvittavan asiantuntemuksen puutteellisuudesta sekä vähäisistä resursseista johtuen. Pienten vesihuoltolaitosten tulisi saada suunnitelman laatimista varten
tarpeellista apua esim. kunnalta ja valvontaviranomaisilta.
Valvontaviranomaisilla on asiaan liittyvä neuvontavelvollisuus, johon liittyen erityisesti terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisten tulee tarjota tarkoituksenmukaista neuvontaa ja ohjausta varautumissuunnittelussa.
Itse suunnitelman laatiminen on kuitenkin vesihuoltolaitoksen itsensä vastuulla, joten sen laatimista ei voida
sellaisenaan ulkoistaa esim. viranomaistyönä tehtäväksi.
Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämiselle (esim. ostopalveluna) suunnitelman laatimisessa ei sinällään ole
esteitä, kunhan näiden pätevyydestä voidaan varmistua.
Luottamuksellisten tietojen salassapitovelvollisuutta
tulee tällaisissa tilanteissa kuitenkin erityisesti korostaa.
Suunnitelman laatimisen helpottamiseksi on myös
mahdollista, että useampi pieni vesihuoltolaitos laatii
yhteisen varautumissuunnitelman. Yhteisten suunnitelmien laatiminen on suositeltavaa myös siitä syystä, että
tällöin suunnitelma saadaan kattamaan laajempia verkostokokonaisuuksia ja näin saavutetaan vesihuollon koko
toimitusketjua hyödyttäviä mittakaavaetuja ja asianosaisten välinen sekä viranomaisyhteistyö helpottuu.
Varautumissuunnitelman ei liioin tarvitse olla erillinen
asiakirja, vaan se voi olla esimerkiksi osa vesihuoltolaitoksen talousveden ja jätevesihuollon turvallisuussuunnitelmakokonaisuutta. Varautumissuunnitelman tulee olla
vesihuollon koko toimitusketjun kattava, joten siihen
tulee sisältyä myös yhteistoiminta ns. tukkulaitosten (talousvettä toimittavat ja/tai jätevettä vastaanottavat laitokset)
kanssa. Mikäli toimitusketjuun sisältyy ympäristöluvan
varaisia toimintoja, kuten jäteveden käsittely ja puhdistus
ennen vesistöön palauttamista, varautumissuunnittelussa
tulee huomioida myös ympäristönsuojelulain (527/2014)
15 §:ssä edellytetty varautumisvelvollisuus onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi
ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Vesihuoltolaitoksen tulee varmistaa,

että se saa tiedot mahdollisista häiriötilanteista tai niiden
uhkista sekä mahdollisista vaikutuksista nopeasti sopimuskumppaneiltaan. Vastaavasti vesihuoltolaitoksen tulee
myös huolehtia tiedottamisesta sopimuskumppaneilleen
erilaisiin häiriötilanteisiin tai niiden uhkaan ja mahdollisiin vaikutuksiin liittyen.
Suunnitelman laatimisessa on myös huomioitava, että sen
tulee ulottua vesihuoltolaitoksen/laitosten koko verkostojen piirissä olevalle alueelle, jotka eivät välttämättä ole
täysin yhtenäisiä toiminta-alueiden kanssa. Määräaika
VHL 15 a §:n mukaisen varautumissuunnitelman laatimiselle on umpeutunut 31.12.2016, joten mikäli vesihuoltolaitos ei ole vielä tähän mennessä (toukokuu 2018)
laatinut ja toimittanut sitä edelleen ao. lainkohdassa
mainituille viranomaisille, kyseessä on laiminlyönti, joka
tulee viipymättä korjata.
Myös valvontaviranomaisten on aiheellista tarkastaa,
ovatko kaikki näiden toimialueen vesihuoltolaitokset
toimittaneet VHL 15 a §:n vaatimusten mukaisen varautumissuunnitelman, ja mikäli ilmeisiä puutteita havaitaan,
myös viranomaisten on aiheellista ottaa yhteyttä alueensa
vesihuoltolaitoksiin. Valvontaviranomaisilla tarkoitetaan
(tässä) ELY-keskusta sekä kunnallisia terveydensuojelusekä ympäristönsuojeluviranomaisia.
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Varautumissuunnitelman laatimisen ja viranomaisille toimittamisen osalta on aiheellista korostaa, että
kyseessä on lainsäädäntöön perustuva vaatimus, josta ei
voida myöntää poikkeusta. Suunnitelman toimittaminen
valvontaviranomaisille on tärkeää myös siitä syystä, että
nämä voivat hyödyntää varautumissuunnitelmaa omassa
häiriötilannesuunnittelussaan, kuten terveydensuojelulain 8.2 §:ssä tarkoitetussa terveydensuojeluviranomaisen
häiriötilannesuunnittelussa. Vesihuoltolaitokselta pelastuslain (379/2011) mukaisesti edellytettävä viranomaisyhteistyö liittyy sammutusveden toimittamiseen pelastuslain
30 §:ssä tarkoitetulla tavalla sekä pelastusviranomaisen
antamaan tukeen vaaratiedotteen antamisessa (laki vaaratiedotteesta, 466/2012), mikäli häiriötilanteen vakavuus
edellyttää vaaratiedotteen antamista.

Varautumissuunnitelman sisällölliset vaatimukset
Varautumissuunnitelman sisältöä ei ole lainsäädännössä
määritelty täysin detaljitasoisesti, sillä vesihuoltolaitoskenttä on hyvin heterogeeninen, ja varautumisessa sekä
varautumissuunnitelman laatimisessa on perusteltua ottaa
huomioon vesihuoltolaitoksen koko ja erityispiirteet sekä
erilaisia paikallisista olosuhteista johtuvia seikkoja. Tämä
auttaa kohdentamaan ja mitoittamaan suunnitelmassa
esitettyjä toimenpiteitä häiriötilanteisiin varautumiseen
liittyen. Toimenpiteillä tarkoitettaisiin varautumissuunnitelmassa suunniteltuja, häiriöitä ehkäiseviä toimenpiteitä ja häiriötilanteisiin liittyvän toiminnan harjoittelua. Varautumissuunnitelman tulee keskeisen sisältönsä
puolesta kuitenkin täyttää tietyt perusvaatimukset. Nämä
vaatimukset liittyvät erityisesti johtamiseen, toimintavarmuuden kehittämiseen, häiriö- ja kriisisuunnitteluun
sekä häiriönhallinta- ja kriisijohtamiseen. Myös asianmukaiseen, oikeasuhtaiseen ja ajantasaiseen tiedottamiseen
häiriötilanteisiin liittyen on suunnitelmassa aiheellista kiinnittää huomiota. Varautumissuunnitelman sisältö on strategisesta luonteestaan johtuen luottamuksellinen (asianosaisjulkisuuden piirissä), joten se ei ole julkinen asiakirja.

Varautumissuunnitelman keskeisimpiä elementtejä ovat
arviot vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyvistä todennäköisimmistä riskeistä, toimenpiteistä haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi sekä erityistilanteissa toteutettavista toimenpiteistä. Erityistä huomiota on aiheellista
kiinnittää erityisesti varaveden saatavuuteen mahdollisissa talousveden pilaantumista tai pilaantumisepäilyä
koskevissa tapauksissa, sekä riittävään energian saatavuuteen vesihuoltoinfrastruktuurin tarpeita varten (sähkökatkot). Varautumissuunnitelma on tärkeä asiakirja,
joka tulee säilyttää huolellisesti ja jonka tulee olla nopeasti saatavilla ja johon tulee olla merkittynä varautumisen kannalta tärkeimmät asiatiedot vesihuoltolaitoksesta ja sen yhteistyökumppaneista. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää ns. erityiskäyttäjiin (esim. sairaalat, elintarvikkeiden valmistus), mikäli tällaisia asiakkaita on
liitetty verkostoon. Suunnitelma tulee pitää sisällöllisesti ajantasaisena, ja sitä tulee myös päivittää säännöllisesti. Suunnitelman päivitystarve on lisäksi arvioitava
aina, kun vesihuoltolaitoksen toiminnassa on tapahtunut
jokin häiriö, aivan vähäisiä normaalitilasta tapahtuvia
poikkeuksia (esim. lyhyt, huoltotöihin liittyvä käyttökatko) lukuun ottamatta.
Varautumissuunnitelman osalta on aiheellista korostaa,
että sen huolellinen laatiminen ja ajantasaisena pitäminen on kaikkien asianosaisten edun mukaista.
Varautumissuunnittelu ei voi kattaa kaikkia ajateltavissa olevia skenaarioita, joten pääasiallinen huomio on
perustelluinta kohdistaa niihin riskitekijöihin, joiden
aktualisoituminen vaikuttaa todennäköisimmältä ja
joihin on perustelluinta varautua kyseisen vesihuoltolaitoksen laitostoiminnassa. Laadultaan ja laajuudeltaan
sekä asiasisällöltään oikeasuhtaisena laadittu varautumissuunnitelma tarjoaa myös laitokselle itselleen käyttökelpoisen työvälineen erilaisissa häiriötilanteissa toimimiseen siten, että vesihuoltolaitoksen toiminta saadaan
palautettua normaaliksi mahdollisimman nopeasti ja
pienin vahingoin.

Kirjallisuus
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 218/2013 vp.), erit. s. 46–48 ja 93.
→ Finlex.fi → hallituksen esitykset → HE 218/2013.
Vesihuoltolakiopas. Maa- ja metsätalousministeriö 2015, erit. s. 18–19.
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys: Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen (pdf).
→ https://www.vvy.fi/site/assets/files/1107/vesihuoltolaitoksen_opas_hairiotilanteisiin_varautumiseen_sahkoinen.pdf.
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Olemme mukana
valtakunnallisilla
vesihuoltopäivillä
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Grundfos

SANEERAAMALLA KÄYTTÖVARMUUTTA
Grundfosin pumppaamotarkastuksessa kartoitetaan
pumppaamon saneeraustarve. Tarkastuksen perusteella
saneeraustoimenpiteet voidaan suunnitella, budjetoida
ja aikatauluttaa kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi.
Saneerauksessa pumppaamo uudistetaan vastaamaan
tämän päivän käyttötarkoitusta, työturvallisuusmääräyksiä, normeja ja standardeja.

VT1803.indd 45

Grundfosin huoltopalvelut:
• Kenttäasennukset ja käyttöönotto
• Pumppaamotarkastukset
• Pumppaamosaneeraukset
• Huoltosopimukset
• Varaosapalvelu
www.grundfos.fi // Puh. 0207 889 500
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TIETOISKU

TEKSTI: MARTTI PULLI e-mail: marttipulli@hotmail.com

Vihreää energiaa vedensiirrosta
Painovoimaiset siirtolinjat mitoitetaan yleensä tulevaisuuden tarpeisiin, jolloin käytössä oleva korkeusero ei tule pitkään aikaan kokonaan käytetyksi. Tämän vuoksi tarvitaan kuristusta virtaaman säätämiseksi.

S

uunnitteluvaiheessa kannattaa
selvittää, voidaanko korkeusero
hyödyntää turbiinilla, jolloin
saadaan säädön lisäksi tuotettua
myös sähköenergiaa.

TURBIININ PERIAATEKUVA

Soveltuvia turbiinityyppejä ovat reaktioja impulssiturbiinit.
Reaktioturbiineissa pyörittävä vääntömomentti syntyy veden kiihtymisestä
juoksupyörän siivekkeiden muodostamassa kanavistossa paineen laskiessa samanaikaisesti. Esimerkkejä ovat
radiaaliturbiinit, radiaaliaksiaaliset
(Francis-turbiini) ja potkuriturbiinit
(Kaplan-turbiini). Joissain tapauksissa
myös keskipakopumput soveltuvat
turbiineiksi käänteistä virtaussuuntaa
käyttämällä.
Impulssiturbiineissa kokonaisenergia muuttuu kineettiseksi energiaksi turbiinin sisääntulo-osassa ja virtaus
aiheuttaa juoksupyörän siivikoissa impulssivoiman, josta
seuraa pyörittävä momentti. Juoksupyörässä ei tapahdu
paineenpudotusta. Esimerkkejä ovat Pelton-, Turgo- ja
Crossflow- turbiinit.
Kuva esittää Turun Seudun Vesi Oy:n Saramäen säiliöiden
laitetilassa toimivaa Crossflow turbiinia.
Saramäkeen johtavan siirtolinjan (DN1200, 60 km,)
tulevaisuuden maksimikapasiteetti on noin 5000 m³/h,
jolla virtaamalla lähes koko korkeusero noin 70 m tulee
käytetyksi, jolloin turbiinista saatava energia on nolla.
Virtaamalla noin 3100 m³/h, joka on suunnitteluperusteiden mukainen keskimääräinen virtaama usean vuoden
ajan, saadaan maksimiteho lähes 350 kW. Saramäen säiliötilan tasaavaa tilavuutta hyödyntäen turbiinin käyttö on
parhaimmillaan.
Kannattavuuslaskelmien mukaan tällaisen turbiiniyksikön
takaisinmaksuaika on kaksi vuotta, joka on merkittävän
lyhyt aika.
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Ohitusventtiili,
rengasmäntäventtiili

Turbiini

Suunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota turbiiniin
ryntäystilaan, joka tarkoittaa generaattorin kuorman äkillisen häviön seurauksena syntyvää kierrosluvun nopeaa ja
huomattavaa kasvua, joka voi johtaa vaaralliseen paineiskutilanteeseen. Ryntäystilaan ja muihin toimintoihin
liittyviä asioita käsitellään mm. Virtaustekniikka R2018
kirjassa (kustantaja Tammertekniikka).
Suomessa turbiinien käyttösovellutukset vesilaitostekniikassa ovat rajalliset, mutta vientikohteissa asiaa kannattaa
tuoda esille kohteen infrastruktuurin ja muiden seikkojen
mahdollisuuksien mukaan. Usein vesialan vientikohteissa
veden siirto toteutetaan painovoimaisesti vuoristoseuduilla,
jolloin turbiinin käyttöedellytykset ovat parhaimmillaan.
Asian esilletuominen voi parantaa tarjoajan kilpailuetua.

Kirjallisuus
Virtaustekniikka vedensiirtojärjestelmien toiminnallinen suunnittelu nykyaikaisin menetelmin, 3. painos R2018, Tammertekniikka.
Tekniikka ja Kunta 1/2005 Energian talteenotto siirtovesijohdossa vesiturbiinin avulla, Martti Pulli.
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland

ajankohtaista vesiyhdistykseltä

Hulevesijaosto on aloittanut toimintansa
Vesiyhdistyksen hulevesijaosto kokoaa yhteen hulevesikysymysten ja kaupunkivesien parissa toimivat asiantuntijat ja
ammattilaiset. Jaoston tavoitteena on edistää hulevesiin liittyvää monialaista yhteistyötä ja tiedonvälitystä sekä aktivoida
keskustelua. Painopisteemme ovat hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan kehittäminen, hyvien käytäntöjen
jakaminen ja hulevesiin liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan seuraaminen niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Jaosto on perustettu huhtikuussa 2018. Työvaliokunta esittelee jaoston toimintasuunnitelman elo-syyskuussa 2018.
Toivotamme kaikki hulevesistä kiinnostuneet mukaan jaostomme toimintaan!
Ystävällisesti,
Nora Sillanpää, puheenjohtaja

Maija Taka, sihteeri

e-mail: nora.sillanpaa@aalto.fi

e-mail: maija.taka@aalto.fi

Vesi – kohtuullisesti nautittuna
– on terveellistä
VT1803.indd 47
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LIIKEHAKEMISTO
b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET


Tehdään
yhdessä
Slatek (80 x 80)
maailman parasta
vettä.


TUOTTEITAMME:




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

www.slatek.fi

b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY
Pa-Ve (80x100)
Huber (80 x 50)
WASTE WATER Solutions

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

b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET
www.kaiko.fi

• 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

30)

b 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

PUH. 09-440 164

4800250 www.vesitalous.fi
HELSINKI
www.rictor.fi
Rictor_2017.indd 1
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LIIKEHAKEMISTO
b VESIJOHTOJEN KUNTOTUTKIMUS

b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

NRG (80 x 50)

Metallisten vesijohtojen kuntotutkimus

•

Ramboll (80x60)

•

Markkinoiden tarkin data seinämävahvuudesta
sekä sisäisestä ja ulkoisesta korroosiosta
Ei vaadi putken puhdistamista
Nopea sisäpuolinen skannaus
Raportti sisältää tarkan analyysin verkoston
kunnosta sekä toimenpidesuositukset ja
saneerauksen priorisoinnin
Säästää saneerauskustannuksissa jopa 80%
•
•
•

nrgﬁnland.ﬁ

Lisätietoja:

b PLANKTONMÄÄRITYKSET
Plankton
Zwerver

Puhtaan veden
ratkaisumme
•
•
•
•
•

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

Zwerver 80x50

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

Laskentakyvetit

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Planktonille ja humukselle.

Huokea kotimainen vaihtoehto.

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
Sweco (80LUVAT
x 40)
KONSULTOINTI
MALLINNUS HULEVESI

Olisiko tässä paikka sinun
ilmoituksellesi?
Pyydä tarjous ilmoituksesta
ja suunnittelusta:
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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Riina Liikanen, Elina Antila, Riitta Kettunen,
Tuula Laakso, Markku Lehtola, Päivi Meriläinen
and Ilkka Miettinen: Microbial Barrier Analysis 
a tool for assessing the effectiveness of pathogen
elimination in the water production chain

T

he primary aim of water acquisition by municipalities
is to provide safe water that is harmless to health. In
order to secure the microbiological safety of supply water,
pathogen elimination has to be adequately efficient in the
water production chain. This article spotlights the Microbial
Barrier Analysis method, developed in Norway, which can
be used to assess by calculation the adequacy of pathogen
elimination from the raw water source to water treatment.

Risto Saarinen: The trend in phosphorus
elimination, 19802020

F

inland has know-how in phosphorus elimination. The
good trend has been possible because expertise and technical solutions have improved. Now it is time to assess whether
new steps in phosphorus elimination at wastewater treatment
plants are necessary to further improve the condition of water.

Tanja Pihl and Anna Mikola: Wastewater
phosphorus recycling – the applicability of
technologies and attitudes in Finland

P

hosphorus in wastewater can be utilised for fertiliser in
sludge or by recovering phosphorus in the purest form
possible with special recovery techniques. How are various
treatment and recovery methods applicable in Finland?
Would water treatment plants be prepared to adopt them?
This was examined in a new thesis at Aalto University.

Maija Vilpanen: A review of the current situation for
municipal sludge treatment and utilisation

T

he treatment and repurposing of treatment plant sludge
have undergone a considerable transformation in recent
years. The spread of biogas plants and restrictions on the use
of fertiliser products containing sludge have changed the field
of play for sludge treatment and utilisation. In summer 2017,
the Finnish Water Utilities Association (FIWA) carried out
an amalgamation of statistics on municipal treatment plant
sludge treatment and utilisation in 2015 and 2016. In the
study by the FIWA, sludge treatment plants in Finland were
charted and sludge treatment chains were examined direct
from the operators. The contrast in the results is striking in
comparison with previous statistics.

Anni Orkoneva and Tapani Eskola: A guide to
merging water supply functions

I

n Finland, mergers of water treatment plants have often
taken place along with municipal mergers, but there have
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also been instances of voluntary, inter-municipality projects. In
both cases, the challenges that appear in plant mergers are very
similar. If the merger takes the form of a so-called multi-sector
company project involving the merger of an energy and a
water utility, or organisations in two different sectors, there are
additional challenges. A project by the Finnish Water Utilities
Association’s development fund has led to the completion
of a guide intended to assemble together guidelines serving
mergers of water treatment plants. The guide has been drawn
up using background information from completed mergers
and by interviewing key plant directors in Finland.

Vesa Arvonen, Tapani Eskola and Riikka Vilpas:
Tools for developing water supply in the countryside

I

n the MAVEKE project, ways were studied to ensure the
reliability of water supply in the countryside and thinly
populated areas, tackling the future challenges of water
co-operatives and ways in which operational continuity can
be facilitated, when a merger with another plant is not an
option. The project also included the creation of an online
application which can be used by countryside residents to
check out alternative solutions for their own, building-specific wastewater treatment.

Anna Mikola, Niko Rissanen, Jyri Rautiainen
and Reijo Turkki: Sustainable development of
wastewater treatment – case Mikkeli

W

astewater treatment has to adapt to new challenges.
Treatment efficiency will probably have to be
expanded, for example, in respect of organic contaminants
and at the same time improvements are hoped for in energy
and resource efficiency. How can this be achieved sustainably? Mikkeli’s new Metsä-Sairila wastewater treatment plant
is an example of a new-era treatment plant.

Other articles

Osmo Seppälä: Will water treatment structures
change with a bang or a whimper? (Editorial)
Suvi Ahopelto: Condition classification in
support of renovation decisions – condition
hierarchy or condition model?
Anni Karinsalo, Jaana Keränen, Heimo
Pentikäinen and Tero Välisalo: Examining the
cybersecurity of water treatment plants
Jaakko Gustafsson: The uptodate status of
water treatment plant’s readiness plans should
be checked
Seppo Rekolainen: Expertise creates a basis for
water sector exports

www.vesitalous.fi

11.5.2018 15:47:28

Osaaminen luo pohjaa
vesialan vientitoiminnalle

K

un puhutaan Suomen vesiviennistä, monelle
tulee ensimmäiseksi mieleen puhtaan veden
vienti juomavedeksi. Sitä toki voidaan tehdä,
ja tehdäänkin. Suomen vesivarat ovat valtavat
moneen muuhun maahan verrattuna. Vettä siis riittää
vietäväksi, ja lainsäädäntö ja muut ohjausjärjestelmät
pitävät kyllä huolen, että vettä käytetään kestävästi.
Mikään pohja- tai pintavesimuodostuma ei veden käytön
vuoksi tuhoudu.
Vesialan vienti on kuitenkin paljon muuta kuin puhtaan
veden vientiä. Suomella on osaamista monenlaisessa veden
käyttöön ja suojeluun liittyvissä teknologioissa ja palveluissa. Näiden alojen volyymi ja myös vientipotentiaali
toimia kansainvälisillä markkinoilla on moninkertainen
puhtaan veden vientiin nähden.
Voivatko Suomen vesihuoltolaitokset osallistua vesialan
kansainvälistymiseen? Monesti kuulee sanottavan, että
vesihuoltolaitosten tehtävä on tarjota hyvälaatuista vettä
oman toimialueensa asiakkaille, ja puhdistaa heidän jätevetensä, eikä lähteä ulkomaille. Näin on, mutta asiaa
voidaan katsoa toisestakin näkökulmasta.
Meidän oma vesihuoltoon liittyvä infrastruktuuri on
suurten saneerausten tarpeessa. Kun uusimiseen lähdetään, tavoitteet pitäisi asettaa korkealle, kysymyksessä on
mittavan kansallisen omaisuuden hallinnasta. Etäluettavat
digitaaliset mittarit ja sensorit pumpuissa ja putkistoissa toisivat uudenlaisia välineitä verkoston ja veden
käytön optimoimiseen, verkoston ylläpitoon ja vikojen
ennakoimiseen.
Veden uudelleenkäytön mahdollistavalla teknologialla on valtava kysyntä puhtaan veden niukkuudesta
kärsivässä maailmassa. Parhaimmillaan modernit
ja innovatiiviset vesihuoltoratkaisut toimivat myös
tutkimuksen, uusien teknologioiden kehittämisen ja
koulutuksen alustoina. Kaikki tämä edistää myös alan
kansainvälistymistä.
Julkisessa omistuksessa olevat vesihuoltolaitokset eivät
tietenkään tee uusimistyötä kokonaan omana työnä, vaan
tilaavat ison osan tarvittavasta teknologiasta, työstä ja
palveluista yksityiseltä sektorilta. Jos korjaus ja modernisointi toteutetaan uudella teknologialla yhdessä alan

SEPPO REKOLAINEN
kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö,
maa- ja metsätalousministeriö
e-mail: seppo.rekolainen@mmm.fi
Kirjoittajan tehtäviin kuuluu vesiyhteistyön kehittäminen erityisesti
Kiinan kanssa sekä kahdenvälisesti että EU:n kautta. Hän vastaa
myös suomalais-venäläisessä rajavesikomissiossa vesiensuojeluun
liittyvästä yhteistyöstä. Yhteistyön kehittämistä ei tehdä ainoastaan
hallintojen kesken vaan myös liiketoiminnan edistämiseksi. Ennen
siirtymistään maa- ja metsätalousministeriöön hän toimi Suomen
ympäristökeskuksessa Vesikeskuksen johtajana.

yritysten kanssa, kasvattaa se samalla koko alan osaamista
ja tuottaa hyvän referenssin kansainvälistymiseen ja lisää
suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä.
Onneksi hyviä esimerkkejä on jo esimerkiksi Mikkelin
ja Jyväskylän seuduilla. Mikkelin Metsä-Sairilan vesihuoltoinvestointi on erinomainen esimerkki siitä, kuinka
hanke voidaan suunnitella ja toteuttaa uudella tavalla
niin, että se palvelee myös kansainvälistymistä. Se onkin
jo herättänyt suurta kiinnostusta Etelä-Afrikassa.
Suomalaisten vesihuoltolaitosten ei siis tarvitse lähteä
itse tarjoamaan vesipalveluita ulkomaille, vaan ne voivat
toimia alustoina yritysten kansainvälistymiselle. Se vaatii
kuitenkin riman asettamista korkealle, jopa korkeammalle
kuin nykyiset normit vaativat, kuten tuo Metsä-Sairilan
jäteveden kierrätykseen perustuva esimerkki osoittaa.
Vesialan yritysten kansainvälistymisessä on monta
muutakin pullonkaulaa kuten rahoitusjärjestelmien kehittymättömyys, mutta se onkin jo toisen tarinan paikka.
Vesihuoltolaitosten toimintatapoja kehittämällä mentäisiin kuitenkin monta askelta eteenpäin.
Investointipäätöksiä pitää tehdä nyt. Tehdään ne niin, että
maksimoidaan hyöty myös kansainvälistymisen suhteen.
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Sadetta emme voi estää
mutta voimme auttaa sen hallinnassa

uponor

Kaupunkien kasvaessa niiden maa-alueille
muodostuu yhä enemmän laajoja, tiiviitä
pintoja. Toisaalta rankkasateet yleistyvät,
jolloin on huolehdittava entistä suuremmista vesimääristä. Oikean hulevesiratkaisun
valinta on ratkaisevan tärkeää.
Uponor tarjoaa tehokkaita ja kestäviä
ratkaisuja hulevesien hallintaan. Ratkaisumme auttavat ihmisiä, suojaavat kiinteistöjä
ja säästävät ympäristöä. Ratkaisuillamme
on alhaiset elinkaarikustannukset, ja ne
voidaan toteuttaa paikallisesti, turvallisesti
ja nopeasti – Uponorin asiantuntemuksella
ja kokemuksella.
Tutustu hulevesiratkaisuihimme
osoitteessa www.uponor.fi
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