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Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttely on infra-
alan suurin näyttely Suomessa. Jyväskylän 
Paviljonkiin odotetaan 15.–16.5.2019 lähes 
5.000 näyttelyvierasta. Näyttelyvieraita 

houkuttelevat paikalle monipuolisen näytteilleasettaja-
joukon lisäksi lukuisat Yhdyskuntatekniikka -näyttelyn 
yhteydessä järjestettävät koulutustilaisuudet ja semi-
naarit. Tänä vuonna näitä ovat mm. Vesihuolto 2019 
-päivät, Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon 
koulutuspäivät, Kiertotalouspäivät 2019, Tieinfran 
kestävyys & kiertotalous, Soratiepäivä sekä Kuntatek-
niikan päivät. Voidaan kuitenkin sanoa, että Yhdyskun-
tatekniikka -näyttelyn yhteydessä vesihuoltoväki valtaa 
Jyväskylän, sillä Vesihuolto 2019 -päivät, Vesihuolto-
nuorten tapaaminen ja VVY:n koulutus kokoavat vesi-
huoltolaitosten henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.

Vesihuolto 2019 -päivät ovat selkeästi suurin koulutusti-
laisuus Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyn yhteydessä. 
Ne kokoavat 600–700 vesihuoltoalan ammattilaista kuun-
telemaan esitelmiä ajankohtaisista aiheista sekä tutkimus- 
ja kehittämishankkeista. ”Virallisten” esitelmien lisäksi 
päivien yhteydessä käydään paljon epävirallisia käytäväkes-
kusteluja kollegoiden kanssa. Nämä onkin usein mainittu 
tärkeäksi osaksi vesihuoltopäiviä. Vesihuoltopäivien luen-
tojen lukumäärää on lisätty merkittäväksi ja parhaimmil-
laan luentoja on kolmessa salissa yhtä aikaa. Kansainvälisiä 
tuulia tuo päiville IWA2020 -maailmankonferenssin 
presidentti Anders Buur Bækgaard ja vesihuoltolaitosten 
kansainvälisyyttä pohditaan.

Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyssä on uutuutena 
Infra-alan monet osaajat -kilpailu, jossa eri alojen johto-
tähdet tiimeineen kisaavat keskiviikkona 15.5.2019 klo 
9:30–16:00 Jyväskylän kaupungin antamissa tehtävissä. 
YT19 uutuustuote -kilpailussa puolestaan näytteilleaset-
tajien kilpailuun ilmoittamista tuotteista ja palveluista 
parhaan valitsee Jyväskylän kaupungin edustajien raati. 
Näyttelyn kävijät ja näytteilleasettajat voivat äänestää 
suosikkiaan näyttelyn ensimmäisenä päivänä. Molempina 
näyttelypäivänä näyttelyväelle on tarjolla maksut-
tomia tietoiskuja B-hallissa olevalla Tietoiskuladossa. 
Vesihuoltotekniikka on tälläkin kertaa näkyvästi edustet-
tuna muun näyttelytarjonnan joukossa. Näyttelyn tuote-
ryhmistä se on todennäköisesti tälläkin kertaa suurin. Eikä 
ihme, sillä onhan Suomen vesihuoltolaitosten vuotuiset 
investoinnit lähes 400 miljoonaa euroa ja liikevaihto lähes 
1,5 miljardia euroa.

Toivotan kaikki Vesitalous -lehden lukijat tervetulleiksi 
tutustumaan Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyyn 
Jyväskylän Paviljonkiin 15.–16.5.2019! 

MIKA RONTU
apulaisjohtaja, dipl.ins.
Vesilaitosyhdistys
e-mail: mika.rontu@vvy.fi

Kirjoittaja on Yhdyskuntatekniikka 
2019 -näyttelyn johtaja.

Yhdyskuntatekniikka 2019 
-näyttely kokoaa vesihuollon 
ammattilaiset Jyväskylään
Yhdyskuntatekniikka-näyttely on järjestetty parittomina vuosina jo vuodesta 1983 lähtien. Näyttelyn 
järjestäjinä ovat infra-alan keskeiset järjestöt: INFRA ry, Suomen Kiertovoima ry, Suomen kuntateknii-
kan yhdistys, Suomen Tieyhdistys sekä päätoteuttajana Vesilaitosyhdistys. Yhdyskuntatekniikka 2019 
-näyttely järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 15.–16.5.2019.
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Maaliskuussa 2019 jul- 
kaistu Rakennetun 
omaisuuden tila 2019 
(ROTI) –raportti antoi 

vesihuollon arvosanaksi 8-. Raportin 
mukaan vesihuoltolaitosten vesijohto-
verkostoista on kuusi prosenttia erittäin 
huonossa kunnossa ja viemäriverkos-
toista 12 prosenttia. Raportissa tunnis-
tettiin myös verkostojen tiedonhallinnan 
ja laitosten omaisuudenhallinnan puut-
teet. Silti lehtiotsikoihin asti nämä haas-
teet eivät päätyneet, vaan lehdet julis-
tivat Suomen hanaveden laadun olevan 
Euroopan parasta. Mutta: kuinka kauan, 
jos verkostot rapistuvat?

Vesihuoltoverkostojen korjausvelkaan ja 
rakennemuutokseen liittyen keskustelua 
on saanut aikaan selvitys ”Tulevaisuuden 
kestävä vesihuolto – ennakointi, ohjaus 
ja järjestäminen” (Berninger ym. 2018). 
Hankkeessa tarkasteltiin keinoja, miten 
vesihuollon toimintavarmuus ja turvalli-
suus varmistetaan myös tulevaisuudessa. 
Selvityksen mukaan tämä edellyttää 
parempaa tietoa vesi- ja viemäriverkos-
tojen kunnosta sekä verkostojen suun-
nitelmallista kunnossapitoa ja korjaa-
mista. Vesihuollon rakennemuutokseen 
esitettiin etenemispolkua, jonka viimei-
senä vaiheena on tiukka ohjaus isompiin 
yksiköihin. Rakennemuutosta koskevia 
ehdotuksia pidettiin radikaaleina, mutta 
toisaalta 20-30 vuoden etenemispolku 
nähtiin pitkäksi muutosten tarpeeseen 
nähden.

Yhteinen tavoitetila kestävälle 
vesihuollolle

Alan toimijat tuntuvat olevan yhtä 
mieltä, että toimialaa tulisi kehittää koko-
naisvaltaisesti. Vesihuollosta huolehtivien 
laitosten toivoisi toimivan vastuullisesti 
ja suunnitelmallisesti, huolehtivan riit-
tävistä resursseista sekä varautumisesta – 
onhan vesihuolto kriittinen toiminto niin 
jokaiselle Suomen asukkaalle kuin edel-
lytys kaikille yhteiskunnan toiminnoille. 
Todellisuudessa kuitenkin monin paikoin 
alaa tuntevan sanoin ”tuurilla mennään”. 

Vesihuoltokenttää ovat viime vuosina puhuttaneet verkoston korjausvelka sekä laitosten suuri määrä. 
Toimenpiteitäkin on tehty: lainsäädäntöä on kiristetty ja on myös esitetty konkreettisia etenemispolkuja 
kestävän vesihuollon varmistamiseksi. Vesihuoltotoimijoiden tulisi kuitenkin itse tunnistaa muutostar-
peet ja tarttua haasteisiin. Tarvitaan hyvää omaisuuden hallintaa, laitosrakenteen, yhteistyön ja palve-
luiden vahvistamista, panostusta osaamiseen sekä uusien haasteiden ennakointia ja niihin tarttumista.

Vesihuolto tarvitsee hallittua 
uudistamista

MINNA HANSKI
DI, vesihallintoneuvos
maa- ja metsätalousministeriö
e-mail: minna.hanski@mmm.fi

PAUL SILFVERBERG
DI, konsultti
Konsulttitoimisto Planpoint Oy
e-mail: paul.silfverberg@kolumbus.fi

Alkuvuodesta 2019 luonnostellun 
vesihuollon uudistumisohjelman 
tavoitteet

 muodostaa alan eri toimijoiden yhteinen 
näkemys siitä, millainen on hyvä 
vesihuolto, mistä tekijöistä se muodostuu 
ja miten se voidaan saavuttaa;

 saada toimijat sitoutumaan edistämään 
kestävyyden toteutumista eri tasoilla;

 tunnistaa eri osa-alueisiin liittyviä 
ohjauskeinojen muutostarpeita;

 edistää uudistumista edistäviä 
kokeiluhankkeita, innovatiivisia 
hankintoja sekä kansainvälistä 
yhteistyötä;

 edistää alan osaamiskeskusten kehitystä 
ja verkostoitumista;

 tunnistaa eri osa-alueisiin liittyviä 
tutkimus- ja kehittämistarpeita;

 lisätä tietoa vesihuollon tilasta ja parantaa 
alan haasteiden tunnettavuutta, ns. 
”faktatalkoot” sekä

 parantaa viestintää sekä saada aikaan 
keskustelua muiden kokemuksista.
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Koska ongelmia ei ennakoida, niihin puututaan vasta kun 
ne sattuvat omalle kohdalle. Osaaminen pienissä ja keski-
suurissa laitoksissa on usein riittämätöntä, tiedot verkos-
tojen sijainnista puutteelliset, investointeihin ei varauduta, 
riskejä ja kriittisiä asiakkaita ei ole kartoitettu ja ulkopuo-
lisia palveluja ei osata – tai haluta – käyttää. Lopputuloksena 
lakisääteisetkään velvoitteet eivät aina täyty.

Vesihuoltoala ei uudistu ilman alan toimijoiden yhteis-
työtä. Vastauksena esitettyihin toimenpidetarpeisiin on 
alettu puhua tarpeesta käynnistää vesihuollon uudistu-
misohjelma, joka kannustaisi toimialaa uudistumaan. 
Toimijoiden tulisi sitoutua edistämään kestävän vesi-
huollon strategisia ja eri osa-alueille (ks. Kuva 1) asetet-
tavia tavoitteita.

Omaisuuden hallintaa parannettava
Tulevaisuuden kestävä vesihuolto –hankkeessa (Berninger 
ym. 2018) kehitettiin kolmitasoinen laitoskohtaisen 
tiedonhallinnan tasoluokitus. Sen mukaan jokaisen vesi-
huoltolaitoksen tulisi pyrkiä perustasolle, jossa vesimääriä 
mitataan käyttöpaikoilla ja laitoksilla, verkostotiedot ovat 
paikkatietomuodossa, tietoja ylläpidetään ja toiminnan 
ja häiriöiden raportointiin on sähköinen järjestelmä. 
Verkkotietojärjestelmä maksaa laitoksen koosta riippuen 
15 000 eurosta ylöspäin. Vuosina 2019-2021 pyritään 
saamaan noin 50 laitoksen verkostotiedot kuntoon valtion 
tukeman projektin avulla.

Verkostojen kunnossapidon tulee olla suunnitelmallista 
ja pitkäjänteistä. Projektin sijaan tarvitaan pitkäjänteinen 
omaisuuden hallintaprosessi.

Organisointi ja ohjaus
Kunnan päätöksenteolla on keskeinen asema vesihuollon 
järjestämisessä ja laitosten toiminnan ohjaamisessa. Erot 
kuntien välillä ovat suuria – kun jossakin kunnassa keskus-
taajaman vesihuoltolaitos on laajentunut myös haja-
asutusalueelle, voi naapurikunnassa samaan aikaan olla 
kymmeniä osuuskuntia. Kunnan tehtävänä on kaikissa 
tapauksissa varmistaa, että sen alueella on kestävät vesi-
huoltopalvelut. Keinoina voivat olla laitosrakenteen 
vahvistaminen, laitosten yhteistyö tai riittävä ulkopuo-
listen palvelujen ja osaamisen hyödyntäminen.

Vesihuollon toimivuuden kannalta on tärkeää, että omis-
tajaohjaus, viranomaisvalvonta ja yhteistyö toimivat. 
Vastuiden jako valtion ja kuntaviranomaisten kesken ei 
kuitenkaan aina ole riittävän selvä, mikä voi johtaa asian 
pallotteluun viranomaiselta toiselle. Vesihuoltoon liittyviä 
asioita ohjaa usea ministeriö, mikä myös voi vaikeuttaa 
asioiden yhteensovittamista. Esimerkiksi vesihuollon 
varautumissuunnittelussa velvoitteita on asetettu vesi-
huolto-, terveydensuojelu-, ympäristönsuojelu- ja valmi-
uslaissa. Näkökulma ja toimijat eri suunnitteluvelvoit-
teissa ovat kaikissa hieman erilaiset.

Kuva 1. Kestävän vesihuollon osa-alueet.
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Halukkuus palveluiden ostoon vaihtelee suuresti eri 
laitoksissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ympärys-
kunnissa hyödynnetään hyvin HSY:n tuottamia palveluja, 
samoin Jyväskylän Energia on tuonut erityisesti Keski-
Suomeen monia mahdollisuuksia ulkopuolisten palve-
lujen hyödyntämiseen. Toisaalta monissa kunnissa edes 
ns. verkosto-osuuskunnat, jotka saavat vetensä ja toimit-
tavat jätevetensä kuntataajamassa toimivalle laitokselle, 
eivät halua tai pysty hyödyntämään riittävästi isomman 
laitoksen osaamista.

Miten milleniaalit putsareille?
Jatkuvuuden kannalta keskeistä on, että vesihuoltoala 
houkuttelee uusia aktiivisia työntekijöitä. Milleniaalien, 
eli juuri työelämään tulleiden nuorten arvoissa korostuu 
työn merkityksellisyys, mahdollisuus tuottaa jotakin 
arvokasta. Mielenkiintoa voivat luoda niin uudet digitaa-
liset teknologiat kuin kansainvälisyyden vahvistaminen. 
Kumppanuudet tutkimus- ja kehityshankkeissa voivat 
myös lisätä alan houkuttelevuutta.

Pienenevien ikäluokkien vuoksi kilpailu työvoimasta 
kasvaa. Vesihuoltoa ei hoideta vain vesihuoltoinsinöörien 
voimin. Eri aloilta tulevat henkilöt tuovat varmasti myös 
uutta näkemystä ja toimintatapoja. Työssä oppiminen 
voidaan varmistaa esimerkiksi laitosten välistä työkiertoa 

kehittämällä. Riittävät koulutuspalvelut tulee turvata, 
mikä tarkoittaa sekä vesihuollon perusopintoja että yhteis-
työtä oppilaitosten kanssa jatkokoulutusmahdollisuuksien 
parantamiseksi. Asiaa voitaisiin edistää helposti myös eri 
tahojen järjestämän koulutuksen koordinoinnilla.

Varautuminen, ennakointi ja ilmastomuutos
Suomen kansallisessa riskiarviossa (Sisäministeriö 2019) 
vesihuollon häiriöt on tunnistettu tekijäksi, joka voi 
vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai stra-
tegisia tehtäviä. Häiriöiden todennäköisyyden arvioitiin 
kasvavan ja häiriöillä tunnistettiin olevan välitön vaikutus 
talouteen, infrastruktuuriin ja huoltovarmuuteen.

Vesihuollon varautumisessa keskeistä on, että laitosten 
toiminnan osaaminen ja voimavarat riittävät häiri-
ötilanteiden ehkäisyyn ja niiden ratkaisemiseen. 
Varautumissuunnitelmat tulee laatia yhteistyössä viran-
omaisten kanssa. Ja pelkkä paperi ei riitä, vaan tilanteita 
tulisi harjoitella säännöllisesti yhdessä kunnan toimijoiden 
sekä kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa.

Vaikka ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon, ilmas-
totieto on monilta osin puutteellista ja sitä käytetään 
heikosti päätöksenteossa. Hyvä varautuminen edellyttää, 
että järjestelmien mitoitus ja riskien hallinta perustuvat 
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uusimpaan tietoon kriittisistä ilmastoparametreistä. 
Tärkeää on myös tunnistaa vesihuoltosektorin rooli ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä – keinoina vaikkapa energiate-
hokkuuden ja ilmastopäästöjen seuraaminen.

Tulevaisuuden kestävän vesihuollon ydinkysymyksiä on 
pitkän aikavälin ennakointi ja visiointi. Toimintaympäristö 
ja teknologia muuttuvat, samoin EU-lainsäädäntö. 
Näköpiirissä on muun muassa kiristyviä vaatimuksia 
haitallisten aineiden kuten lääkejäämien sekä mikromuo-
vien käsittelyyn.

Vesihuoltolaitosten rooli vesiosaamisen 
viennissä ja bio- ja kiertotalouden toimijoina

Viime hallituskauden kärkihankkeena ollut sininen biota-
lous sai monenlaista toimintaa aikaan myös vesihuoltosek-
torilla. Vesistä saatavien biomassojen hyödyntämisen ohella 
kehitettiin vesiteknologiaa, luotiin yhteistyössä yritysten ja 
oppilaitosten kanssa testaus- ja kokeiluympäristöjä sekä 
osaamiskeskuksia. Tämän toiminnan soisi jatkuvan ja 
kehittyvän. Sillä, miten vesihuoltoinfrastruktuuria tilataan, 
suunnitellaan, luvitetaan ja valvotaan, on suuri merkitys 
siihen, saadaanko uutta tekniikkaa käyttöön ja sitä kautta 
yrityksille myös kansainväliseen liiketoimintaan tärkeitä 

referenssejä. Osaamiskeskuksilla, jotka yhdistävät julkiset 
toimijat, yritykset ja oppilaitokset, on tärkeä rooli, mutta 
samalla niiden tulisi nykyistä paremmin verkostoitua keske-
nään. Mallina voisi hyödyntää Ruotsissa kehitettyä vesi-
huollon ja T&K-toiminnan klusterimallia, jossa eri toimijat 
on koottu yhteen neljään alueelliseen klusteriin.

Vesihuoltolaitosten kansainvälistyminen on myös oleel-
lista sektorin kehittymiselle: kansainvälisestä yhteistyöstä 
opitaan aina myös itse. Kansainvälistymistä tarvitaan 
monella tasolla. Koko sektorilla tulisi seurata nykyistä 
aktiivisemmin kansainvälistä kehitystä ja poimia maail-
malta ratkaisuja Suomen vesihuollon kehittämiseen. 
Avaintoimijoita ovat mm. Vesilaitosyhdistys ja alan koulu-
tuslaitokset. Aktiivisella osallistumisella kansainvälisiin 
verkostoihin ja tapahtumiin vahvistetaan suomalaisen 
osaamisen tunnettavuutta ja luodaan mahdollisuuksia 
vaikkapa erilaisiin T&K -hankkeisiin. Alan toimijat 
ovatkin nyt valmistelemassa aktiivista osallistumista 
Kööpenhaminassa järjestettävään IWA2020-kongressiin.

Kansainvälisesti aktiivisissa maissa – etenkin Hollannissa 
ja Tanskassa – tärkeäksi toimintamuodoksi on tullut vesi-
huoltolaitosten kumppanuustoiminta (Water Operator 
Partnership WOP), jossa opitaan vertaisoppimisen 

KSB sivut 6-9
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kautta myös itse. Tätä toimintamallia ollaan kehittä-
mässä nyt myös Suomessa. Tärkeä mahdollisuus on myös 
toimiminen kumppanina kansainvälisissä T&K -hank-
keissa sekä yritysten vientihankkeissa. Vesihuoltolaitos 
voi tuoda hankekonsortioihin niistä usein puuttuvaa 
operointi- ja johtamisosaamista. Näitä toimia ollaan 
nyt kehittämässä Sinisen biotalouden kärkihank-
keessa toteutettavassa kansainvälistymishankkeessa, jota 
Vesilaitosyhdistys ja Suomen vesifoorumi yhdessä toteut-
tavat. Vesihuoltolaitosten kansainvälisen yhteistyön 
laajentaminen edellyttää kuitenkin myös sekä valtiolta 
että laitosten omistajakunnilta vahvempaa sitoutumista 
ja resursointia toiminnan kehittämiseen.

Digitalisaation mahdollisuudet
Tekoäly, esineiden internet ja muut uudet digitalisaa-
tion mahdollisuudet puhuttavat myös vesihuoltoalaa. 
On erinomaista, että ICT-alan tutkimus ja yritykset ovat 
saaneet keskusteluyhteyden vesihuoltokenttään ja voivat 
kehittää näistä tarpeista lähteviä ratkaisuja. Esimerkiksi 
kelpaa Oulun yliopiston vesiekosysteemi, joka on tuonut 
yhteen ICT-alan tutkimuksen ja yritykset ratkaisemaan 
keskeisiä vesialan haasteita. On tärkeää, että vesihuolto-
toimijat hyödyntävät aktiivisesti uusinta tekniikkaa, joka 
tuottaa lisäarvoa.

Samalla kun uutta tekniikkaa hyödynnetään, pitää 
kuitenkin muistaa myös laitoksen perustehtävät ja erityi-
sesti asiakkaat. Googlen, YouTuben ja Spotifyn käyttäjät 
tuskin innostuvat asiakaspalvelujärjestelmistä, jotka ovat 
hitaita, epäselviä ja hankalia käyttää.

Taloudenpito kuntoon
Vesihuoltolaitosten taloudenpidon pääperiaatteet on 
kirjattu vesihuoltolakiin. Yhtäältä maksujen tulee olla 
sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuol-
tolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. 
Toisaalta maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen 
tuotto pääomalle. Nämä periaatteet eivät aina kuitenkaan 
toteudu, minkä vuoksi erityisesti korjausinvestointeihin 
varautuminen on heikkoa monilla pienillä ja keskisuurilla 
laitoksilla, joiden verkostot on rakennettu 1980-luvun 
jälkeen ja korjaustarve vasta alkamassa.

Osa laitoksista on toivonut vesihuoltoon uutta valvon-
taviranomaista (regulaattoria) toiminnan ja talouden 
valvontaan. Vähintäänkin on toivottu sen määrittä-
mistä, mikä on kohtuullinen tuloutus omistajalle. Myös 
erilaisia korvamerkittyjä, lakisääteisiä osuuksia laitoksen 
tuloksesta esimerkiksi saneerausrahastoon tai kansainvä-
liseen toimintaan on esitetty. Esimerkiksi Hollannissa ja 

Ranskassa vesihuoltolaitos voi käyttää enintään prosentin 
liikevaihdostaan kansainväliseen toimintaan.

Regulaattorin perustamismahdollisuuksia selvitettiin 
vesihuoltolain vuonna 2014 voimaan tullutta uudis-
tusta valmisteltaessa. Uuden viranomaisen perustamisen 
sijaan tuolloin päädyttiin parantamaan julkisuusvalvontaa 
säätämällä yhteiskäyttöisestä tunnuslukuihin perustuvasta 
tietojärjestelmästä, jonka avulla oli määrä edistää laitosten 
toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä. Tietojen perus-
teella omistajien ja asiakkaiden olisi mahdollista arvioida 
esimerkiksi laitoksen toiminnan tehokkuutta ja laitoksen 
investointien riittävyyttä. Tällä ei kuitenkaan suljettu 
pois mahdollisuutta säätää tarvittaessa myöhemmin 
ankarammin myös talouden valvonnasta. Vuonna 2019 
käyttöön otettavassa vesitiedon uudessa verkkopalve-
lussa, vesi.fi, vesihuollon tunnusluvut on tarkoitus saada 
aiempaa paremmin esille ja sitä kautta saada laitosten 
tilanne julkiseen keskusteluun.

Lopuksi
Alalle tarvitaan nykyistä avoimempaa ja näkemyksel-
listä keskustelua vesihuollon uudistumisen tarpeista ja 
mahdollisuuksista. Keskustelua tarvitaan sekä alan sisällä 
että päättäjien kanssa. Muiden toimialojen hyvät opit 
kannattaa hyödyntää ja samalla kehittää synergioita. Tässä 
riittääkin haastetta erityisesti alan T&K-toiminnalle sekä 
järjestöille kuten Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys. Näiden 
tulisi tuoda tietoa alan haasteista ja mahdollisuuksista 
päättäjille – kuntapäättäjien ollessa avainroolissa. Mutta 
tärkeää on tuoda keskustelua julkisuuteen, jotta myös 
kansalaiset voivat vaikuttaa asioihin ja jotta vesihuolto-
palveluiden arvostus ja niitä koskevien maksujen hyväk-
syttävyys pysyy jatkossakin korkealla. Hyvät ratkaisut ja 
onnistumiset tulee koota ja saattaa myös muiden tietoon. 
Viestintään tarvitaan mukaan kaikki! Ja jotta alalla tapah-
tuisi todellista uudistumista: keskustelun on johdettava 
toimenpiteisiin, joita tarvitaan jo nyt. 
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Pohjavedenottamoiden velvoitetark-
kailun nykytilaa ja kehittämistar-
peita on selvitetty Suomen ympäris-
tökeskuksessa ympäristöministeriön, 

maa- ja metsätalousministeriön ja Vesihuol-
tolaitosten kehittämisrahaston rahoittamassa 
hankkeessa. Hankkeen yhteydessä tehtyyn 
”Pohjavedenoton velvoitetarkkailun kehit-
tämistarpeet” -kyselytutkimukseen osallistui 
lähes 90 vesihuoltolaitosta ja 10 ELY-keskusta. 
Lisäksi alueellisiin ryhmätapaamisiin osallistui 
noin 50 näiden tahojen vesihuolto- ja pohja-
vesiasiantuntijaa. Hankkeessa käytiin läpi 
myös kymmeniä vedenottolupia ja tarkkailu-
suunnitelmia sekä alan kirjallisuutta.

Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan suosi-
tukset pohjavedenoton velvoitetarkkailun 
järjestämiseksi. Suositusten keskeinen tavoite 
on yhdenmukaistaa vedenoton tarkkailu-
suunnitelmien sisältövaatimuksia ottamalla 
kuitenkin huomioon alueelliset olosuhteet.

Pohjavedenottaminen tarvitsee luvan
Veden ottaminen vesihuoltolaitoksen tai 
vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan 
tarpeisiin on edellyttänyt vuodesta 2011 
lähtien aina vesilain mukaisen luvan. Ennen 
tätä vedenottolupaa ei edellytetty vedenot-
tamoilta, joilta vettä otettiin alle 250 m³/d.

Yhdyskuntien vedenhankintakäytössä on 
arviolta runsaat 2 000 pohjavedenottamoa, 
joista vettä otetaan vuosittain 1700–1800 
ottamolta. Valtakunnallisen vesihuollon 
tietojärjestelmän (VEETI) mukaan otta-
moista yli tuhannella on vedenottolupa. 
Vedenottoluvat on myönnetty pääosin 
1970–1990 luvuilla. Keskimääräinen lupa 
on myönnetty 800 m³/d:n vedenottomää-
rälle. Uusia vedenottolupia myönnetään 
noin kymmenen vuodessa. Osa luvista 
koskee vedenottomäärän lisäämistä käytössä 
olevasta ottamosta.

Vedenottolupa turvaa vedenottajan 
oikeuden ottaa vettä sekä toisaalta määrittää 
ne ehdot, joilla ottamisesta ei aiheudu 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympä-
ristöön tai alueen muulle vedenhankin-
nalle. Näiden vaikutusten seuraamiseksi 
vedenotolle tulee laatia tarkkailusuunni-
telma. Vedenottoluvat ja niihin liittyvät tark-
kailusuunnitelmat ovat pääsääntöisesti tois-
taiseksi voimassaolevia. Poikkeustapauksessa 
lupa voidaan myöntää määräaikaisena tai sen 
lupamääräykset voidaan edellyttää tarkistet-
tavaksi määräajassa. Tällöin velvoitetark-
kailun tarkoitus on selvittää niitä vedenoton 
vaikutuksia, joilla voi olla merkitystä luvan 
uudelleen myöntämiseen tai lupamääräysten 
tarkistamiseen.

JARI RINTALA
vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus 
SYKE, Kulutuksen ja 
tuotannon keskus
e-mail: jari.rintala@ymparisto.fi

Kirjoittaja on toiminut 
Suomen ympäristökeskuksessa 
asiantuntijana sekä tutkijana 
pohjavesiin ja niiden suojeluun 
liittyvissä tehtävissä yli 25 
vuoden ajan.

Pohjavedenottaminen vaatii vesilain mukaisen luvan, joka velvoittaa veden-
ottajaa tarkkailemaan vedenoton vaikutuksia ympäristöön. Vedenoton 
tarkkailuvelvoitteet ovat monipuolistuneet viime vuosina. Aiemmin 
tarkkailtiin lähinnä pumpattua pohjaveden määrää ja pohjaveden pinnan 
korkeutta. Nykyisin edellytetään yhä useammin myös pohjaveden laadun ja 
pohjavesivaikutteisten arvokkaiden luontokohteiden tarkkailua.

Pohjavedenottamoiden 
velvoitetarkkailu - nykytila 
ja kehitystarpeet
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Tarkkailusuunnitelmat ja niiden ajantasaisuus

Vedenottoluvassa velvoitetaan vedenottajaa tarkkailemaan 
hankkeen toteuttamista ja sen vaikutuksia. Vedenottajan 
laatima tai laadituttama tarkkailusuunnitelma voidaan 
hyväksyä vedenottoluvan yhteydessä. Käytännössä lupa-
viranomainen, aluehallintovirasto (AVI), on yleensä 
määrännyt tarkkailun keskeisistä periaatteista lupapäätök-
sessä ja edellyttänyt vedenottajaa hyväksyttämään erikseen 
yksityiskohtaisen tarkkailusuunnitelman ELY-keskuksessa 
ennen vedenoton aloittamista.

Suuri osa voimassa olevista vedenottoluvista on melko 
vanhoja. Tästä syystä tarkkailusuunnitelmatkin voivat 
olla jopa 50 vuoden takaa. Vanhat tarkkailuvelvoit-
teet ovat paikoin suppeita ja niissä on päivitystarvetta. 
Kyselytutkimuksen perusteella 40 % ELY-keskuksista 
näki, että vain noin neljännes tarkkailusuunnitelmista 
on ajan tasalla (Kuva 1). Pohjaveden tarkkailusuunni-
telman päivitystarve koski muun muassa tarkkailupis-
teiden määrää ja toimivuutta, tarkkailun tiheyttä, analyy-
sien laajuutta sekä tulosten raportointia.

Tarkkailusuunnitelman muutostarve perustuu yleensä 
pitkäaikaisiin seurantatuloksiin tai muutoksiin vedenot-
tomäärissä. Tarkkailuvelvoitteita lisätään, jos vedenotosta 
aiheutuu ennakoimattomia haitallisia vaikutuksia. Toisaalta 
tarkkailupisteiden tai havaintojen määrää voidaan vähentää, 
mikäli vedenotolla ei havaita vaikutuksia tarkkailtavaan 
kohteeseen tai yleisemmin pohjavesimuodostumaan. Tämä 
voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun otetut vesimäärät 
ovat pieniä verrattuna vedenottolupaan tai vedenottamon 
antoisuuteen. Tarkkailusuunnitelman muutos tulee vireille 
yleensä joko vedenottajan tai ELY-keskuksen aloitteesta ja 
sen hyväksyy pääsääntöisesti ELY-keskus.

Päivitystarpeeseen voi vaikuttaa myös toteutuneet kunta-
liitokset, joiden seurauksena tarkkailusuunnitelmissa 

voi olla samankin vedenottajan toimialueella suurta 
vaihtelua. Tarkkailusuunnitelmien päivitystarve on 
voitu havaita myös laadittaessa pohjavesialueen suoje-
lusuunnitelmia ja yhteistarkkailuohjelmia sekä talous-
veden riskienhallintajärjestelmiä (WSP) ja vesihuollon 
kehittämissuunnitelmia.

Tarkkailun merkitys kasvaa
Suomen pohjavesimuodostumien antoisuus on usein 
pieni, mistä syystä vedenotto voi vaikuttaa alueen pohja-
vesiolosuhteisiin ja välillisesti myös muihin ympäristöolo-
suhteisiin. Vaikutusten selvittämiseksi tarvitaan veden-
hankintaselvityksiä, hydrogeologisia tutkimuksia ja tark-
kailun järjestämistä.

Useimmat kasvukeskusten läheisyydessä sijaitsevat pohja-
vesimuodostumat ovat yhdyskuntien vedenhankintakäy-
tössä. Pohjavedenottamoita sijoitetaan yhä useammin 
alueille, joiden vaikutusalueella sijaitsee pohjavedelle 
riskiä aiheuttavia toimintoja tai pohjavedestä riippuvaisia 
arvokkaita luontokohteita. Myös ilmastonmuutos voi 
vaikuttaa vedenhankintaan, sillä lämpötilan nousu, sade-
määrän kasvu ja ääriolosuhteiden yleistyminen lisäävät 
vaihtelua pohjaveden määrässä ja laadussa. Nämä seikat 
korostavat pohjavesiselvitysten ja -tarkkailujen tarvetta. 
Tarkkailun tarvetta lisää myös tiukentunut lainsäädäntö 
luontokohteiden suojelusta sekä parempi tieto riskikoh-
teista sekä arvokkaista luontokohteista.

Riskikohteen ympäristön pohjaveden laadun tarkkailu 
kuuluu ensi sijassa kohteen omistajalle, sillä toiminnan-
harjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövai-
kutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä 
haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(YSL 2:6). Mikäli vedenotolla arvioidaan olevan vaiku-
tuksia riskikohteen ympäristössä haitta-aineiden kulkeu-
tumiseen pohjavedessä, vedenottajalle voidaan määrätä 
tarkkailuvelvoite, jonka tavoite on lähinnä täydentää 
riskikohteen omistajan tekemää tarkkailua.

Tarkkailusuunnitelmien laajuus vaihtelee
Vedenoton tarkkailusuunnitelmien laajuus ja sisältö vaih-
televat merkittävästi. Niihin vaikuttavat laatimisajan-
kohdan lisäksi vedenottoalueen luonnonolosuhteet ja 
ihmistoiminnot, vedenottohankkeen koko sekä osin myös 
tarkkailusuunnitelman laatija ja tilaaja sekä suunnitelman 
hyväksyvä viranomainen.

Tarkkailuvelvoitteiden määräämisessä ja valvonnassa 
tulisi noudattaa yhtenäisiä periaatteita. Tarkkailun tulisi 
olla suunnitelmallista, laadukasta ja kustannustehokasta 

Kuva 1. Arvio tarkkailusuunnitelmien päivitystarpeesta 
(lähde: kyselytutkimus; vastaajina 10 ELY-keskusta).
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sekä suhteutettua toiminnan vaikutuksiin. Tämä edel-
lyttää yhteistyötä niin vedenottajan, ELY -keskuksen 
ja lupaviranomaisen kuin mahdollisen tarkkailusta 
vastaavan konsultinkin välillä. Tarkkailuvelvoitetta 
määrättäessä tulee huomioida myös, mitä vesienhoidon 
ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa tarkoi-
tetussa vesien tilaa koskevassa seurantaohjelmassa 
on pidetty tarpeellisena seurannan järjestämiseksi 
(VL 3:11.4). Tarkkailuvelvoite ei kuitenkaan perustu 
seurantaohjelmaan, vaan se määrätään vesilain sään-
nösten mukaisesti lähtökohtana hankkeen arvioidut 
ympäristövaikutukset.

Pohjaveden tarkkailupisteet valitaan yleensä koepump-
pauksen ja mahdollisten muiden vedenhankintatutki-
musten tulosten perusteella. Lisäksi selvitetään suunnit-
telualueella jo olemassa olevat pohjavesi- ja luontokohde-
tiedot esimerkiksi valtion ympäristöhallinnon tietojärjes-
telmistä. Tarkkailupisteiden sijoittamisessa huomioidaan 
pohjaveden virtaussuunnat, riskikohteet sekä kulkuyhte-
ydet havaintopaikalle.

Tarkkailupisteet ovat vedenottamon lähistöllä ja vaiku-
tusalueella sijaitsevia havaintoputkia ja vedenhankintakai-
voja (Kuva 2). Tarvittaessa asennetaan uusia pohjaveden 
havaintoputkia. Vedenoton vaikutusalueen ulkopuolelle 
sijoitetaan vertailutarkkailupiste.

Pohjavesiolosuhteet tarkkailun keskiössä

Pohjavedenoton vaikutusten tarkkailu kohdistuu yleensä 
pohjaveden korkeuteen ja toisinaan myös laatuun. 
Lisäksi voidaan edellyttää tarkkailemaan pohjavesivaikut-
teisia luontokohteita, pintavesien pinnankorkeuksia tai 
virtaamia sekä kala- ja rapukantoja. Päivittäin otettujen 
vesimäärien seuranta kuuluu aina tarkkailusuunnitel-
maan. Mikäli pohjaveden laatu heikkenee tai vedenpinta 
alenee merkittävästi, on lupamääräyksissä yleensä edelly-
tetty vähennettävän vedenottoa.

Riittävän usein ja edustavista tarkkailupisteistä mitatut 
pohjaveden korkeustiedot ovat keskeisessä asemassa tulkit-
taessa vedenoton vaikutuksia talousvesikaivojen veden 
korkeuksiin, pohjaveden virtaussuuntiin tai lähdevirtaa-
miin. Pinnankorkeuden muutoksista voidaan arvioida 
myös vedenottomäärän kestävää tasoa pitkällä aikajaksolla.

Uusissa tarkkailusuunnitelmissa on edellytetty pohja-
veden laadun tarkkailua useammin kuin vanhoissa. 
Tarkkailtavien parametrien valintakriteereihin vaikuttavat 
alueen luontaiset maaperän ja pohjaveden laatuominai-
suudet sekä pohjavedelle riskiä aiheuttavat toiminnot, jos 
vedenotto voi saada aikaan pohjaveden laadulle riskiä aihe-
uttavan aineen kulkeutumisen pohjaveteen. Laatua seura-
taan yleensä huomattavasti harvemmista tarkkailupisteistä 
ja harvemmalla näytteenottotiheydellä kuin pohjaveden 

Kuva 2. Velvoitetarkkailua tehdään pääosin vedenottamon vaikutusalueen pohjaveden havaintoputkista sekä 
vedenhankintakaivoista. 
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korkeutta. Tyypillinen vedenoton tarkkailusuunnitelma 
käsittää 6-8 tarkkailupistettä, joista pohjaveden laatua 
voidaan tarkkailla 1-2 pisteestä. Isoissa ja vaikutuksil-
taan merkittävissä vedenottohankkeissa, kuten tekopoh-
javesihankkeissa, velvoitetarkkailu voi olla huomattavasti 
laajempaa (Kuva 3). Vedenottamon raakaveden laatua 
tarkkaillaan talousveden laadun turvaamiseksi laitoksen 
omavalvonnassa.

Jatkuvatoimisilla mittareilla kattavia 
havaintosarjoja

Jatkuvatoimisia automaattimittareita (Kuva 4) voidaan 
hyödyntää pohjaveden korkeuden ja esimerkiksi happipi-
toisuuden ja lämpötilan tarkkailussa. Automaattimittareilla 
saadaan tarkempi ja yksityiskohtaisempi havaintosarja 

Kuva 3. Isoissa ja vaikutuksiltaan merkittävissä vedenottohankkeissa velvoitetarkkailu voi käsittää kymmeniä 
tarkkailupisteitä.

Kuva 4. Jatkuvatoimisilla automaatti-
mittareilla saadaan kattavia havainto-
sarjoja vedenoton tarkkailuun.
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Kuva 5. Tarkkailusuunnitelmaan voi sisältyä arvokkaiden luontokohteiden, kuten luonnontilaisten lähteiden, 
tarkkailuvelvoitteita.

kuin manuaalisilla mittauksilla. Tällä on merkitystä 
etenkin vedenoton alkuvaiheessa sekä koepumppauksen 
aikana, jotta saadaan tietoa pohjavedenoton vaikutuksista 
eri pumppaustehoilla.

Automaattimittarien käytön edellyttäminen velvoitetark-
kailussa ratkaistaan tapauskohtaisesti. Käyttö on perus-
teltua laajoissa vedenottohankkeissa, tekopohjavesihank-
keissa tai tarkkailtaessa pintaveden kulkeutumista vesis-
töstä pohjavesimuodostumaan.

Myös luontokohteita tarkkaillaan
Tarkkailusuunnitelmissa esitetään tiedot niistä suojelualu-
eista sekä uhanalaisten tai muuten arvokkaiden lajien esiin-
tymisalueista, joihin vedenoton arvioidaan vaikuttavan. 
Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi merkittävät pohjave-
destä suoraan riippuvaiset maa- ja pintavesiekosysteemit. 
Pohjavesialueen uusi E-luokka ilmaisee, että pohjavesi-
alueen käytölle aiheutuu mahdollisia rajoitteita eri luon-
tokohteiden lakisääteisistä suojeluvelvoitteista.

Vedenoton tarkkailu kohdistuu usein Natura-alueiden 
vesitaseen ja luonnontilaisiin tai luonnontilan kaltai-
siin lähteisiin (Kuva 5) sekä toisinaan myös rauhoitet-
tujen tai uhanalaisten eläinten elinympäristöihin tai 
lisääntymispaikkoihin. Pohjavedenoton vaikutuksia 
arvioitaessa ja tarkkailua määriteltäessä noudatetaan 
varovaisuusperiaatetta.

Ennen vedenoton aloittamista tehdään yleensä 
kattava kasvillisuusselvitys tarkkailtavassa luontokoh-
teessa. Vedenoton aikana seurantaa tehdään esimer-
kiksi 1-5 vuoden välein tarkkailtavan lajin perusteella. 
Luontokohteiden tarkkailussa on toisinaan vaikea päätellä 
johtuvatko muutokset vedenotosta vai alueen muusta 
maankäytöstä tai luonnonoloista.

Yhteistarkkailu koko pohjavesialueelle
AVI voi vedenottoluvassa määrätä tai edellyttää 
ELY-keskuksen määräämään vedenottamon tarkkailun 
liitettäväksi osaksi olemassa olevaa tai tulevaa pohjave-
sialueen yhteistarkkailuohjelmaa. Yhteistarkkailuohjelma 
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voi koostua usean pohjavedenottamon tarkkailusta tai 
samalle pohjavesialueelle sijoittuvien eri toimijoiden 
ympäristönsuojelu-, maa-aines- ja vesilain mukaisista 
tarkkailuista. Yhteistarkkailussa alueen vedenottajalla on 
merkittävä rooli, sillä vedenottajan intresseissä on pohja-
veden ennakoiva vedenlaadun ja pinnankorkeuksien 
tarkkailu. Yhteistarkkailuohjelmaa laadittaessa voidaan 
päivittää toiminnan muutosten tai muiden syiden takia 
vanhentuneet vedenottamon tarkkailusuunnitelmat.

Yhteistarkkailuohjelmalla on usein monia etuja verrat-
tuna erillisiin tarkkailuohjelmiin. Sillä saadaan kattava 
kuva pohjaveden määrällisestä ja laadullisesta tilasta koko 
pohjavesialueella. Lisäksi tarkkailut voidaan toteuttaa 
yhtenäisin kriteerein ja tarkkailun tulokset voidaan rapor-
toida keskitetysti. Vedenottamon velvoitetarkkailu tulisi 
ottaa osaksi yhteistarkkailua niillä alueilla, joilla on edel-
lytykset tehokkaaseen ja taloudelliseen yhteistarkkailuun.

Tarkkailutulokset käyttöön
Tarkkailun tulokset ja johtopäätökset toimitetaan lupa-
määräysten mukaisesti valvontaviranomaiselle ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittaisessa yhteenve-
toraportissa (Kuva 6). Pohjaveden korkeus- ja laatutiedot 
toimitetaan valtion ympäristöhallinnon pohjavesitieto-
järjestelmään (POVET), mistä ne ovat soveltuvin osin 
kaikkien käytettävissä. ELY-keskus valvontaviranomaisena 
seuraa tarkkailusuunnitelmien toteutusta.

Onnistunut ja laadukas velvoitetarkkailu tuottaa luotet-
tavan tiedon siitä, aiheutuuko vedenotosta merkittäviä 

muutoksia alueen pohjavesi- tai luonnonolosuhteissa. 
Velvoitetarkkailun avulla nämä muutokset havaitaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vedenoton velvoi-
tetarkkailussa kertyvä tieto auttaa vedenottajia säätämään 
ottomäärät kestävälle tasolle. Lisäksi ELY-keskukset voivat 
hyödyntää tarkkailutietoja vesienhoidon seurannassa ja 
vesienhoitosuunnitelman laadinnassa. 

Kuva 6. Esimerkki tarkkailusuunnitelman vuosiraportin 
sisällöstä.

1. Tarkkailuvelvoitteet

2. Tarkkailun toteuttaminen (tarkkailun suorittaja)

3. Pumppausmäärät ja niiden suhde luvan 
mahdollistamiin ottomääriin

4. Sadantatiedot

5. Pohjavedenkorkeuden seurantatulokset 
(ml. vertailu keskiarvoihin, minimi- ja 
maksimikorkeuksiin kaavioissa) ja 
johtopäätökset

6. Vesinäytteiden ottotiheys ja ottopaikat

7. Vedenlaatutulosten vertailu aiempiin tuloksiin ja 
johtopäätökset

8. Virtaamamittauspaikkojen sijainti ja 
seurantatulokset, tulosten vertailu ja 
johtopäätökset

9. Johtopäätökset tarkkailutuloksista.

Yhteenvedossa esitetään myös tarkkailun 
mahdolliset muutostarpeet.

Maveplan 1/3
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sistä epidemioista vuodesta 1997 lähtien, 
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viimeisen 20 vuoden aikana esiin tulleista yhteensä 95:sta 
vesivälitteisestä epidemiasta (Kuva 1).

Talousveden laatua valvovat kuntien terveydensuojeluvi-
ranomaiset sekä vesilaitokset ottavat yhteyttä THL:een 
asiantuntija-avun saamiseksi usein myös sellaisten 
erityyppisten talousvesien likaantumistilanteiden yhtey-
dessä, joissa ei ole syytä epäillä vesiepidemiaa. Tällaisia 
talousveden ongelmatilanteita on THL:n vesimikrobio-
logian laboratorion tietoon tullut vuosien 1998 - 2018 
aikana yhteensä 512 kpl. Näistä valtaosa, 78 % (401 kpl) 
on ollut mikrobien aiheuttamia ongelmia. THL:n osal-
listuminen sellaisten vesiongelmatilanteiden selvittämi-
seen, joiden yhteydessä ei epäillä ihmisten sairastumisia, 
perustuu paikallistahojen vapaaehtoiseen yhteydenottoon. 
Näin vesiongelmien lukumäärää voidaan pitää eräänlai-
sena otoksena kaikista eri puolilla Suomea todellisuu-
dessa tapahtuneista likaantumistilanteista. Kun vesiepi-
demioiden vuosittainen kokonaislukumäärä on vähen-

tynyt vuosien saatossa, vesiongelmatilanteisiin liittyvät 
yhteydenotot THL:een eivät ole vähentyneet. Vuositasolla 
yhteydenottoja on ollut 30–40 kpl (Kuva 1).

Pohjavesissä on yhä eniten ongelmia
Raakavesien ja erityisesti pohjavesien likaantuminen on 
aiheuttanut suurimman osan vesivälitteisistä epidemi-
oista ja myös veden likaantumiseen liittyvistä ongelma-
tilanteista Suomessa. Kaiken kaikkiaan vuosien 1998 - 
2018 aikana talousveden tuotannossa käytettävien raaka-
vesien likaantuminen on aiheuttanut 72 vesiepidemiaa 
ja 218 erityyppistä THL:lle tietoon tullutta likaantu-
mistilannetta. Pohjavesien merkitys vesiepidemioissa on 
yhä merkittävä, vaikka raakavesien osuus vesiepidemi-
oiden aiheuttajana on ollut vähäisempi viimeisten 10 
vuoden aikana kuin niitä edeltävä 10 vuotena (Kuva 2). 
Vastaavaa kehitystä ei ole tapahtunut pohjavesien ongel-
matilanteiden lukumäärässä. Pohjavesien osuus ongel-

matilanteissa on jopa lisääntynyt. 
Pohjavesiä ei aina desinfioida, mikä 
lisää pohjavedestä tuotetun talo-
usveden laadun haavoittuvuutta. 
Pohjavesien likaantuminen pintave-
sivalumilla sekä vuotavat tai puut-
teelliset pohjavesikaivojen raken-
teet ovat aiheuttaneet suurimman 
osan pohjavesiin liittyneistä vesie-
pidemioista ja likaantumistilan-
teista. Myös erilaiset jätevesihaverit 
ja rantaimeytyminen ovat lianneet 
pohjavesiä. Tulevina vuosina on 
odotettavissa, että ilmastonmuu-
toksen mukanaan tuomat yleis-
tyvät sään ääri-ilmiöt, kuten rank-
kasateet, tulvat ja kuivuuskaudet 
lisäävät pohjavesien likaantumisris-
kejä. Suomi ei ole yksin pohjave-
sien likaantumisen ja niistä aiheu-
tuneiden ongelmien kanssa vaan 
tilanne on samanlainen useissa 
Pohjoismaissa (Klöve ym. 2017).

Vesijohtoverkostot kasvava 
uhka vesiturvallisuudelle

Kahdenkymmenen vuoden tarkas-
telujaksolla erityyppiset vahingossa 
aiheutetut verkostohaverit, kuten 
sähköjohtojen maakaapeloinnin tai 
muiden maanrakennustöiden yhte-
ydessä rikkoutuneet vesijohdot, 
ovat aiheuttaneet 34 THL:n tietoon 

Kuva 2. Raakavesistä aiheutuneiden vesiepidemioiden ja –ongelmien 
lukumäärät vuosina 1998-2018.

Kuva 1. Vesiepidemiat ja –ongelmat vuosina 1998-2018.
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tullutta verkostoveden likaantumistilannetta ja 12 vesivä-
litteistä epidemiaa (Kuva 3). Pahimmissa tapauksissa jäte-
vesi on päässyt sekoittumaan haverin yhteydessä talousve-
teen. Verkostoveden vakava saastuminen voi johtaa vesie-
pidemiaan ja siksi tällaiset haverit ovat johtaneet vasta-
toimenpiteisiin, joihin ovat kuuluneet mm. juomaveden 
keittokehotus ja tehoklooraus. Verkostohaverien merkitys 
näytetään otettavan vakavasti vesihuollon toimijoiden 
keskuudessa, sillä haverien aiheuttamia vesiepidemioita 
on ollut suhteellisen vähän verrattuna muihin vesiepide-
mioita aiheuttaneisiin syihin.

Talousveden jakeluverkostojen puutteellinen kunto 
näyttäisi lisänneen vesiongelmatilanteiden määrää. 
Vanhenevaan vesijohtoverkostoon liittyy oleellisesti 
vuotovesien määrän lisääntyminen (Roti 2019). Aina 
2010-luvun alkuun asti Suomessa ei kuitenkaan ollut 
vanhenevaan verkostoon liittyviksi tunnistettuja vesi-
välitteisiä epidemioita. Vuotavat verkostot eivät välttä-

mättä johda talousveden likaantumiseen, jos verkoston 
paine säilyy riittävän suurena. Putkirikkotilanteeseen 
liittyvä verkostopaineen häviäminen voi sen sijaan 
mahdollistaa verkoston ulkopuolisten epäpuhtauksien 
päätymisen verkoston sisälle, mikä johtaa hyvin toden-
näköisesti talousveden likaantumiseen.

Suomen vesiturvallisuuden kehittymisen kannalta on 
erittäin huolestuttavaa, että viimeisen viiden vuoden 
aikana on esiintynyt kolme vesiepidemiaa, joiden 
syynä on ollut verkoston eri osien vanhenemisesta tai 
sitä seuranneesta putkirikkokorjauksesta aiheutunut 
verkostoveden saastuminen taudinaiheuttajamikrobeilla 
(Kuva 4). Viimeisin tällainen tapaus oli vuoden 2018 
alussa Nousiaisissa tapahtunut vesiepidemia. Vanheneva 
verkosto ei ole vain Suomen ongelma. Vastaava muutos 
on havaittu myös USA:ssa korkeimman vesiepidemi-
ariskin siirtyessä raakavesistä vanheneviin vesihuolto-
verkostoihin (Allen ym. 2018).

THL:een saapuneiden yhteyden-
ottojen perusteella vanheneva 
verkosto on lisännyt viimeisten 
kymmenen vuoden aikana myös 
verkostoveden likaantumistilan-
teita (Kuva 4). Yhteensä vanhaan 
verkostoon liittyviä ongelmia on 
tarkastelujaksolla todettu 31 kappa-
letta. Suurelta osin nämä ”läheltä 
piti” -tilanteet ovat olleet verkos-
toveden mikrobiologisia saastumis-
tapauksia, jotka eivät onneksi ole 
johtaneet vesivälitteiseen epide-
miaan. Saneeraustarpeeseen liitty-
neiden verkostoveden mikrobiolo-
gisten likaantumistapausten luku-
määrä on selvästi lisääntynyt viiden 
viime vuoden aikana. Uhkana on, 
että vanheneva verkosto voi liittyä 
tulevaisuudessa yhä useammin 
vesiepidemioiden syntyyn. Näyttää 
onneksi siltä, että nyt vesilaitokset 
ovat tiedostaneet verkostojen heik-
kenevää tilaa koskevan vesiturvalli-
suusuhan. THL:n v. 2018 toteut-
taman valtakunnallisen kyselytutki-
muksen tulokset osoittivat, että vesi-
laitosten oman käsityksen mukaan 
nykyhetken sekä tulevaisuuden 
merkittävin vesiturvallisuuden 
uhkatekijä liittyy verkostojen have-
reihin (Meriläinen 2018). On 
kuitenkin huomattava, että vesiepi-

Kuva 3. Verkostohaverien aiheuttamien vesiepidemia ja –ongelma-
tilanteiden lukumäärä vuosina 1998-2018.

Kuva 4. Vanhenevan verkoston aiheuttamien vesiepidemioiden ja 
–ongelmien lukumäärät vuosina 1998-2018.
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demiat ja talousveden likaantumistapaukset eivät ole liit-
tyneet pelkästään putkisto-osuuksien rakenteiden ja yllä-
pidon heikkouksiin, vaan myös mm. vesitornien, venttii-
leiden ja ilmanpoistojärjestelmien ongelmiin.

Mikrobikasvu verkostossa
Verkostossa esiintyvästä mikrobikasvusta aiheutuu 
lisähuolta verkostoveden laadulle. 20 vuoden aikana 
THL:lle on raportoitu 112 mikrobikasvuun liitty-
neestä verkostoveden ongelmatilanteesta. Verkostoveden 
mikrobikasvu on todettu epätavanomaisena pesäkelu-
kuna tai koliformisten bakteerien, homeiden ja aktin-
omykeettien esiintymisenä. Verkostoissa tapahtunut 
mikrobikasvu ei ole aiheuttanut vesivälitteisiä epidemi-
oita, mutta se on heikentänyt talousveden yleistä hygi-
eenistä laatua. Verkostovedessä voi suotuisissa olosuh-
teissa kasvaa myös ns. opportunistisia taudinaiheutta-
jamikrobeja, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa sellai-
sille ihmisille, joiden vastustuskyky on syystä tai toisesta 
heikentynyt. Näistä taudinaiheuttajista merkittävimpiä 
ovat Legionella ja Mycobacterium -sukujen bakteerit sekä 
Pseudomonas aeruginosa. Vaikka vesijohtoverkostojen 
mikrobikasvua on pidettävä väistämättömänä ilmiönä, 
verkostoissa esiintyvää mikrobien haitallista kasvua pyri-
tään hillitsemään ja poistamaan useimmiten klooriyhdis-
teillä tapahtuvan desinfioinnin avulla.

Verkostovesissä esiintyy aina mikrobeja, jotka voivat 
lisääntyä suotuisissa olosuhteissa. Mikrobikasvuun 
vaikuttavat monet tekijät, kuten desinfiointiaineen 
pitoisuus, ravinteiden määrä, veden viipymä, putkima-
teriaalit, verkoston kunto jne. Mikrobien kasvu verkos-
tovesissä osoittaa, että verkostojen yleisestä tilasta tulisi 
huolehtia, vaikka kyseessä ei olisikaan suora terveys-
uhka. Verkostovesien mikrobiologisten ongelmien syynä 
ovat joissakin tapauksissa olleet vanhat vesijohdot. Myös 
veden huono vaihtuvuus vesitorneissa voi johtaa mikro-
bikasvuun (Pursiainen ym. 2019). Mikrobien kasvuon-
gelmaa verkostovedessä on ilmennyt myös aivan uusissa 
vesijohtolinjoissa.

20 vuotta kamppailua veden mikrobien kanssa 
– mitä tästä voi oppia?

Pohjavesien turvallisuudesta tulee kantaa edelleenkin 
huolta. Pohjoismaiden pohjavesille on tyypillistä niitä 
suojaavien maakerrosten ohuus, joka on suurin yksit-
täinen tekijä pohjavesien mikrobiologisen laadun haavoit-
tuvuudelle (Klove ym. 2017). Pintavalumat ja kaivoraken-
teiden ongelmat, jotka ovat aiemmin aiheuttaneet vesi-
välitteisiä epidemioita, voivat olla myös tulevaisuudessa 
uhkatekijöitä (Miettinen ja Zacheus 2007). Tilannetta ei 

helpota ilmastonmuutoksen lisäämä uhka rankkasateiden 
aiheuttamista pintavalumista, jotka voivat liata pohjavesiä.

Raakavesiin kohdistuvia uhkia voidaan hallita tehos-
tetun monitoroinnin ja vedenkäsittelyn avulla. Myös 
Water Safety Planning (WSP) riskinarviointiprosessin 
laajamittainen käyttöönotto tulee parantamaan vesilai-
tosten kykyä tunnistaa uhat, jotka niiden tulee kyetä 
hallitsemaan.

Toinen kokonaan eri kokoluokan ongelma liittyy vanhe-
nevan verkoston aiheuttamien ongelmien lisääntymi-
seen. Rakennetun omaisuuden tila (Roti) -raportissa 
arvioidaan, että 6 % Suomen vesijohtoverkostoista on 
huonossa kunnossa (RIL 2019). “Out of sight – out of 
mind?” otsikoitiin USA:ssa ilmestyneessä katsauksessa 
verkostojen saneeraustarpeesta (Buckley ym. 2016). 
Onko niin, että kaikki on hyvin, kunhan uutta Nokian 
vesikriisin tapaista ei tapahdu? Terveysuhkien näkökul-
masta tilanne voi muuttua hälyttäväksi, jollei verkostojen 
saneeraustarvetta oteta vakavasti. THL:ssa varaudutaan 
seuraamaan talousveden jakeluverkostoihin liittyvien 
vesiepidemioiden ja vesiongelmatilanteiden määrän 
muutoksia. Aika tulee näyttämään, mihin suuntaan 
vesiepidemiat ja -ongelmatilanteet kääntyvät ja kuinka 
merkittävästä kansanterveydellisestä uhasta vesijohtover-
kostojen saneerausvelassa on kyse. 
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Suomen vesihuoltoverkostoista on 
viime vuosikymmenten aikana 
rakennettu kattavat ja niihin on 
tänä päivänä liittynyt valtaosa 

väestöstämme. Vanhimmat verkostojen 
osat voivat olla yli satavuotiaita, mutta 
laajamittaisesti verkostoja on rakennettu 
1970-luvulta lähtien. Kun tämä suuri 
verkostomassa ikääntyy, jatkuvasta sanee-
rauksesta tulee pikkuhiljaa tavallinen 
tilanne kaikilla laitoksilla.

Verkostoja ja niiden kuntoa koskevat 
tiedot auttavat hahmottamaan verkostojen 
saneeraustarvetta niin koko maan kuin 
yksittäisen laitoksen tasolla. Maamme 
vesihuoltoverkostoja koskevia tietoja on 
raportoitu ainakin vuodesta 1970 lähtien. 
Tuolta ajalta on olemassa alueittaiset koos-
teet rakennetuista verkostopituuksista, 
niiden materiaaleista ja joillekin vuosille 
tiedot koskien saneerattuja putkia, mitä 
materiaalia ne ovat ja millaisilla putkilla 
ne on korvattu. Valitettavasti tästä hyvästä 
käytännöstä on sittemmin luovuttu eikä 
saneerauksista ole virallisia tietoja 1990-
luvulta lähtien. Jopa tieto uudisrakenta-
misesta puuttuu kahdeksan vuoden ajalta.

Verkostoja koskevien, kattavien tietojen 
puuttuminen aiheuttaa sen, ettei sanee-
raustarpeen luotettava arviointi valta-
kunnan tasolla ole mahdollista. Arvion 
muodostamiseksi täytyy tästä syystä tehdä 
erinäisiä lähtöoletuksia koskien jo sanee-
rattujen verkosto-osuuksien pituuksia 

ja putkien teknistä käyttöikää. Karkeasti 
voidaan arvioida, että jos putkien oletetaan 
kestävän 50–60 vuotta, on vedenjakelu-
verkon saneeraustarve (ns. saneerausvelka) 
tällä hetkellä 0–7000 km ja viemäriverkon 
vastaavasti 0–1500 km. Hyvässä tapauk-
sessa saneerausvelkaa ei siis ole lainkaan, 
kun taas pessimistisemmän arvion mukaan 
sitä on jo moninkertainen määrä tämän-
hetkisiin vuosittaisiin saneerausmääriin 
verrattuna ja lisää kertyy koko ajan. Olipa 
tilanne kumpi hyvänsä, saneerauksiin on 
syytä alkaa varautumaan viimeistään nyt 
ja saattaa tätä varten tarvittava tietopohja 
kuntoon. Saneerauspäätöksiä tukevat 
tiettyjen tunnuslukujen seuraaminen ja 
verkostojen kunnon kehittymisen arvi-
ointi olemassa olevien tietojen pohjalta.

Tunnusluvut mahdollistavat 
verkoston kunnon seuraamisen

Tunnuslukujen seuraaminen on yksi tapa 
muodostaa käsitys verkoston kunnosta ja 
saneeraustarpeesta. Tunnuslukujen avulla 
voidaan seurata verkoston toimivuutta ja 
ylläpidon aktiivisuutta verrattuna aiempaan 
tai tehdä vertailua muihin samantyyppisiin 
laitoksiin. Hyödyllisiä tunnuslukuja ovat 
esimerkiksi toteutuneiden putkirikkojen 
tai tukosten määrät, vuotovesien määrät 
sekä yllättävien ja suunniteltujen korjausten 
määrät. Verkostojen vuosittaiselle sanee-
rausmäärälle on joissain maissa asetettu 
yleisiä tavoitteita, esimerkiksi suositus, että 
tulisi saneerata joka vuosi 0,7 % verkosto-

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

Suomen vesihuoltoverkostojen 
kunto ja saneeraustarpeen 
kehittyminen tulevaisuudessa
Maamme vesihuoltoverkostot ikääntyvät ja olemme siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa verkostojen 
jatkuvasta saneerauksesta tulee vähitellen arkipäivää kaikilla laitoksilla. Se, millaisia tietoja verkostoja 
koskien on saatavilla, määrittää paljon sitä, kuinka onnistuneita saneerauspäätöksiä on mahdollista 
tehdä. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja tietoja analysoimalla voidaan tehokkaasti tukea kuntotutki-
musten ja saneerausten kohdentamista.

SUVI VIRTA
DI, vanhempi asiantuntija
Vesipalvelut, Sitowise
e-mail: suvi.virta@sitowise.com
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pituudesta. Tällainen tavoitearvo voi olla koko valtakunnan 
tasolla tarkasteltuna hyödyllinen; seuraamalla saneeraus-
määriä pystytään arvioimaan, onko saneerausten taso riit-
tävä. Yksittäisen laitoksen kohdalla saneeraustarve olisi 
kuitenkin tarpeen määrittää erikseen. Suomen suurimmissa 
kaupungeissa verkostojen intensiivinen rakentaminen on 
voinut alkaa jo 1960-luvulla, kun taas pienemmillä paik-
kakunnilla laajamittainen rakentaminen on ehkä käynnis-
tynyt vasta parikymmentä vuotta myöhemmin. Tätä havain-
nollistavat kuvat 1 ja 2, jotka esittävät kahden eri laitoksen 
vedenjakeluverkostojen tilannetta; Kuva 1 pientä laitosta ja 
Kuva 2 suurta. Harmaat palkit kuvaavat verkoston raken-
nusvuosia. Punaiset palkit kuvaavat, milloin putket tulevat 
saneerausikään, kun putkien käyttöiäksi oletetaan 50 vuotta 
ja saneeraukset on jaettu viidelle vuodelle.

Kuvista 1 ja 2 nähdään, kuinka eri laitoksilla verkostoa 
tulee saneerattavaksi eri aikoihin. Saman saneerauspro-
sentin toteuttaminen johtaisi siten joillain laitoksilla ylisa-
neeraukseen, kun samaan aikaan toisilla laitoksilla sanee-
rausten määrä olisi riittämätön.

Tunnuslukujen puutteena on, että niillä ei voi arvioida 
tulevaa kehitystä: Milloin verkoston kunto alkaa huono-
nemaan? Kuinka nopeasti kunnon huononeminen etenee? 
Milloin pitää alkaa varata resursseja saneerauksiin ja 
kuinka paljon?

Putkien kuntoa ja kunnon tulevaa kehittymistä 
voidaan mallintaa

Putkien teknistä käyttöikää arvioidaan usein asiantunti-
jatiedon pohjalta esimerkiksi siten, että oletetaan tietty 
käyttöikä samaa materiaalia oleville putkille. Verkostoa 
koskevien tietojen pohjalta on kuitenkin mahdollista 
arvioida myös tarkemmin kunnon kehittymistä ja elin-
kaaren pituutta. Elinkaarimallien rakentaminen on väes-
tötieteessä kehitetty menetelmä, jossa eri ihmisryhmien 
elinkaarta ennustetaan erinäisten tekijöiden perusteella. 
Vesijohto- ja viemäriputkien elinkaarta voidaan arvioida 
vastaavasti esimerkiksi materiaalien, asennusvuosien ja 
häiriö- ja kuntotietojen pohjalta.

Kuva 3 esittää erään suomalaisen laitoksen viemäreiden 
elinkaaren kehitystä. Käyrät on muodostettu viemäriku-
vauksista saatujen kuntotietojen pohjalta ja kuvaavat sitä, 
kuinka suuri osa kaikista putkiryhmän putkista ei ole 
vielä saavuttanut huonointa kuntoluokkaa (viemärikuva-
uksen luokitus 4) x-akselilta luettavassa iässä. Kuvassa 1 
on omat käyränsä kahdelle eri materiaalille, joiden elin-
kaari kehittyy eri tavalla: Materiaali A:n putkista ensim-
mäiset tulevat uusimisikään jo 30 vuoden iässä, kun taas 
materiaalia B olevilla viemäreillä uusimiset alkavat 40 
vuoden iässä. Vastaavasti eroa on myös siinä, milloin 
puolet kaikista ryhmien viemäreistä on saavuttanut käyt-
töikänsä pään: materiaalilla A tämä tapahtuu 50-vuotiai na 
ja materiaalilla B 65-vuotiaina. Eri putkiryhmien kunnon 
kehittymistä on siis mahdollista arvioida kuntotietojen 
pohjalta ja varautua siihen, että samankin putkiryhmän 
putkia tulee saneerattavaksi eri aikoina.

Myös putkien tämänhetkistä kuntoa on mahdollista 
arvioi da: voidaan esimerkiksi muodostaa tilastollisia 
malleja entuudestaan kuvaamattomien viemäreiden 
kunnolle sen perusteella, millaiset putket millaisissa ympä-
ristöissä ovat olleet huonossa kunnossa. Vastaavasti veden-
jakeluverkoston putkiryhmien (tyypillisesti eri materiaa-
lien) tulevia putkirikkojen määriä on mahdollista esti-
moida aiempien putkirikkojen perusteella.

Kuva 1. Rakennetut verkostopituudet (harmaa) ja ole-
tetut saneerausmäärät (punainen) pienellä laitoksella.

Kuva 3. Kahden eri putkiryhmän ennustetut elinkaaret. 
Musta = materiaali A, keltainen = materiaali B.

Kuva 2. Rakennetut verkostopituudet (harmaa) ja ole-
tetut saneerausmäärät (punainen) suurella laitoksella.
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Hyvä tiedonhallinta tukee omaisuudenhallintaa

Verkostoja on Suomessa varsin harvaankin asutuilla 
alueilla, ja pienilläkin paikkakunnilla voi olla satoja kilo-
metrejä verkkoa. Kokonaisuus on liian suuri hallittavaksi 
pelkän asiantuntija-arvion pohjalta. Mitä monipuoli-
sempaa tietoa verkostosta on olemassa, sitä tarkemmin 
on mahdollista arvioida verkoston eri osien saneeraus-
tarvetta. Tietojen hyödyntämisen edellytyksenä on, että 
tietoja kerätään, tallennetaan ja päivitetään jatkuvasti ja 
että tallennusmuoto mahdollistaa hyödyntämisen. Lisäksi 
tarvitaan vähintään kuntotietoja: vedenjakeluverkon 
putkirikkotietoja ja viemärikuvaustuloksia.

Tietojen hyödynnettävyyden havainnollistamiseksi 
VNTEAS-hankkeessa hahmoteltiin kolme tiedonhal-
linnan tasoa ja kuvattiin, millaista omaisuudenhallintaa 
kukin taso mahdollistaa. Tarkoituksena oli esittää, miten 
käytännön toimet, esimerkiksi häiriöiden sijaintitiedon 
dokumentointi, vaikuttavat siihen, kuinka hyvin verkosto-
omaisuutta voidaan tietojen pohjalta hallita. Kolmea 
tiedonhallinnan tasoa voidaan lyhyesti kuvata seuraavasti:

Perustasolla verkoston ominaistiedoista keskeisimmät 
tunnetaan (Taulukko 1). Keskeiset tunnusluvut ovat 
tiedossa vuositasolla koko verkostolle ja verkoston 
hydraulisesta toiminnasta on käsitys. Perustason saavutta-
minen on käytännössä vesihuoltolain vaatimusten täytty-
misen edellytys – vesihuoltolaki edellyttää kunnon tunte-
mista ja ilman perustietoja kunnon tunteminen on melko 
lailla mahdotonta.

Perustaso + parantaa arvioiden tarkkuutta ja lisää ymmär-
rystä verkoston toimivuudesta ja kunnosta. Verkostotieto 
on eheää ja mahdollistaa maanalaisen 3D-mallinnuksen. 
Verkostojen toimivuutta analysoidaan ja mallinne-
taan huomioiden myös ympäristöä koskevia tietoja. 
Vuotovesistä voidaan muodostaa alueellisia arvioita. 
Häiriötiedot on liitetty kohteeseen ja tieto toteutuneista 
saneerauksista on dokumentoitu tai arvioitu.

Edistyneellä tasolla verkoston kunnosta ja saneeraustar-
peesta on hyvä käsitys sekä yleisellä että toimenpiteiden 
kohdentamisen mahdollistavalla tasolla. Verkostojen 
vuotavuus on tiedossa aluekohtaisesti ja viemäriin 
päätyvän hitaan ja nopean valunnan osuudet tunne-
taan. Verkostojen kriittiset johto-osuudet ovat tiedossa. 
Laitoksen tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja analy-
soidaan ja yhdistellään muualla tuotetun tiedon kanssa. 
Tuloksia hyödynnetään verkostojen toiminnan optimoin-
nissa ja kunnonhallinnassa.

Saneeraustarpeen arviointi tulevaisuudessa
Saneerauksilla pyritään viime kädessä riskien pienentä-
miseen, kuten putkirikkojen tai viemärisortumien ennal-
taehkäisyyn. Lisäksi ne vaativat aina merkittäviä inves-
tointeja. Tästä syystä saneerauspäätösten oikeellisuuteen 
kannattaa kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä tilanne 
tietojen keräämisen ja hyödyntämisen suhteen on suoma-
laisilla laitoksilla kirjava ja kansallisella tasolla verkostoja 
koskevien tietojen keruussa on ollut puutteita. Tietojen 
hyödyntämisessä on kuitenkin huomattava potentiaali ja 
panostamalla tietopohjan parantamiseen voidaan suoraan 
parantaa myös saneerausten kohdentamisen tarkkuutta. 
Käytännössä jokaisella laitoksella ensimmäinen tietojen 
hallinnan parantamisen vaihe on perustietojen ”siivous-
operaatio”, jossa korjataan ja täydennetään olemassa 
olevia tietoja. Lisäksi usein on tarpeellista alkaa tallentaa 
uusia tietoja, esimerkiksi koskien erilaisia häiriöitä kuten 
putkirikkoja tai viemäreiden tulvimista. Pienten laitosten 
kannattaa tehdä yhteistyötä naapurilaitosten kanssa, jotta 
pääsevät parhaiten hyötymään esimerkiksi mahdollisuu-
desta arvioida tulevia saneerausmääriä elinkaarimallien 
avulla. Tietojen keräämisen vaiva kuitenkin maksaa itsensä 
takaisin parantuneena omaisuudenhallintana. 

Kirjallisuus

Berninger, Kati; Laakso, Tuija; Paatela, Henri; Virta, Suvi; Rautiainen, 
Jyri; Virtanen, Raimo; Tynkkynen, Oras; Piila, Noora; Dubovik, Maria; Vahala, 
Riku, 2018. Tulevaisuuden kestävä vesihuolto – ennakointi, ohjaus ja järjes-
täminen. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoi-
minnan julkaisusarja http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-607-2.

 Verkoston ominaisuustiedoista keskeisimmät tiedossa: 
putkille x- ja y-koordinaatit, tieto koordinaattijärjestelmästä, 
kohteen geometria, materiaali, rakennusvuosi, halkaisija

 Viemäriverkon vuotavuus vuositasolla, osuutena 
puhdistamon tulovirtaamasta, %

 Tieto kriittisimmistä vedenkuluttajista

 Vedenjakeluverkon vuotovesimäärä: laskuttamaton 
vesimäärä m3/vuosi/m

 Arvio aiemmin saneerattujen putkien määrästä ja laadusta 
(materiaalit, rakennusvuodet)

 Putkirikot kpl/100 km/vuosi

 Viemärikuvaustulokset sähköisessä muodossa

 Häiriötiedot sähköisessä muodossa

 Saneerauksien yhteydessä kirjataan ylös tiedot 
saneerauksen syystä

 Verkoston toimivuus selvitetty ainakin joillekin 
käyttötilanteille

Taulukko 1. Tiedonhallinnan perustaso “hyvä olla selvillä 
ainakin näistä”.
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jolla ohjataan niin suunnittelua, hankintaa, kunnossa-
pitoa, käyttöä, uudistamista, omaisuudesta luopumista 
sekä taloutta ja omaisuuteen liittyvää tiedonhallintaa. 
Omaisuudenhallinnan tavoitteena on maksimoida omai-
suuden mahdollistama palvelu ja tuotettu arvo, sekä hallita 
siihen liittyviä riskejä ja kustannuksia koko elinkaaren ajan 
– kestävästi. Omaisuudenhallinta johtamisjärjestelmäta-
solla käsittelee muun muassa seuraavia kokonaisuuksia:

• Organisaation tavoitteet ja näihin liittyvä omaisuus.
• Arvo ja pitkän aikavälin tuotokset.
• Palvelutasojen ja riskien hallinta.
• Kokonaisvaltainen lähestymistapa rahoitukseen.
• Yhteistyön korostaminen koko palveluketjussa.
• Omaisuuden vaikutus organisaation tuottamaan arvoon.

Käsikirjassa esitetään pelkistetty omaisuudenhallintajärjes-
telmän rakenne, jonka soveltamisen tavoitetason vesihuol-
tolaitos voi itse määritellä. Omaisuudenhallinnan johta-
misjärjestelmän osalta käsikirjassa noudatetaan pääosil-
taan ISO 55000 -standardia ja siitä johdettuja menettely-
ohjeita. Standardi ei ole ainut tie hyvään omaisuudenhal-
lintaan, mutta standardin taustalla oleva vuosikymmenten 
kansainvälinen kokemus edesauttaa myös suomalaisia vesi-
laitoksia etenemään helpommin. Samassa yhteydessä on 
tärkeää tarkastella kuinka vesilaitoksen nykyiset menettelyt 
ja kyvykkyydet liitetään omaisuudenhallintajärjestelmään.

Käsikirja on suunnattu niin vesihuoltolai-
tosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushal-
linnolle kuin laitosten operatiiviselle henkilös-
tölle. Vesihuoltolaitosten hallinnollisen johdon 
tulisi erityisesti kehittää tietoisuuttaan kestä-
västä omaisuudenhallinnasta ja siten jatkossa 
edellyttää näitä toimenpiteitä laitosten tekni-
seltä johdolta niin strategisella, taktisella kuin 
operatiivisella tasolla. Pitkäjänteisen ja kestävän 
omaisuudenhallinnan lähtökohta on ohjaavaa ja 
tietoinen päätöksenteko sekä sitoutunut johto.

Käsikirja tullaan julkaisemaan VVY:n jäsen-
sivuilla. 

Yhtenä vastauksena näihin haasteisiin on vesi-
huoltolaitoksen omaisuudenhallinnan mene-
telmien kehittäminen. Vesilaitosyhdistys 
julkaiseekin kevään 2019 aikana Vesihuolto-

laitoksen omaisuudenhallinnan käsikirjan, jonka tavoit-
teena on auttaa vesihuoltolaitoksia parempien omaisuu-
denhallinnan menettelyjen käyttöönotossa ja kehittämi-
sessä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hank-
keelle rahoituksen viime vuonna ja käsikirja on laadittu 
yhteistyössä jäsenlaitoksista muodostuneen hankeryhmän 
kanssa, jonka työskentelyyn ovat aktiivisesti osallistuneet 
Haminan Vesi, HSY, Hämeenlinnan seudun Vesi Oy, 
Kangasalan Vesi, Kannuksen Vesiosuuskunta, Kauhavan 
Vesi Oy, Kempeleen Vesihuolto Oy, Kuopion Vesi, Nivos 
Vesi Oy, Riihimäen Vesi ja Turun Vesihuolto Oy.

Omaisuudenhallinta tulee tässä yhteydessä käsittää 
johtamisjärjestelmäksi. Se on systemaattinen prosessi, 

JYRKI PAAVILAINEN
Urban Assets Oy, e-mail: jyrki@urbanassets.fi

Käsikirjan kirjoittaja Jyrki Paavilainen on työskennellyt rakenne-
tun ympäristön parissa neljännesvuosisadan. Viime vuodet hän 
on keskittynyt omaisuudenhallinnan menettelyjen kehittämi-
seen toimien samalla aktiivisesti muun muassa Suomen kunta-
tekniikan yhdistyksen, Suomen standardointiliiton SFS SR 212 
ja kansainvälisen ISO TC 251 omaisuudenhallinnan työryhmissä.

Vesihuolto-omaisuuden merkitys hyvinvoinnin ja elinvoiman tekijänä on ratkaisevan tärkeää ja tulee 
kasvamaan entisestään. Samalla vesihuoltoala on rakennemuutospaineen alla ja pelkästään verkos-
tojen saneeraustarpeen oletetaan lisääntyvän merkittävästi lähitulevaisuudessa. Omaisuuden määrä, 
monimuotoisuus ja pitkäikäisyys edellyttävät koko elinkaaren arvon ja kustannusten muodostumisen 
ymmärtämistä. Vesihuoltolaitoksen toiminnan ja päätöksenteon tulisi perustua myös omaisuudelle ase-
tettuihin tavoitteisiin sekä järjestelmälliseen suunnitteluun, niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Tulossa: Vesihuoltolaitoksen 
omaisuudenhallinnan käsikirja 2019
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Oulun Veden Taskilan jäteve-
denpuhdistamolla otettiin 
käyttöön syksyllä 2018 kalvo-
bioreaktori- eli MBR-yksikkö 

käsittelykapasiteetin lisäämiseksi sekä jäte-
vedenpuhdistuksen tehostamiseksi. MBR-
kalvosuodatustekniikka valittiin laajen-
nuksen prosessiratkaisuksi erityisesti typen-
poiston tehostamisen vuoksi. MBR-proses-
sissa voidaan pitää lieteikää sekä lietepi-
toisuutta korkeammalla kuin perinteisessä 
aktiivilieteprosessissa, mikä mahdollistaa 
tehokkaamman typenpoiston.

Taskilan jätevedenpuhdistamon keskivir-
taama on noin 50 000 m³/vrk. Puhdistamon 
vanhan aktiivilieteprosessin rinnalle raken-
nettiin laajennusosana MBR-yksikkö. 
Puhdistamoa ajetaan hybridiperiaatteella 
käyttäen rinnakkain kahta erilaista biolo-

gista käsittelyprosessia. MBR-prosessiin 
johdetaan keskimäärin 35 % esiselkeyte-
tystä jätevedestä ja sen mitoitusvirtaama 
on 18 500 m³/vrk. Käyttöönotettu MBR 
on mitoitettu kesäaikaista typenpoistoa 
varten, mutta laitoksella on myös laajen-
nusvaraus, jossa on huomioitu mahdol-
linen tulevaisuuden ympärivuotinen typen-
poistotarve. Prosessimitoituksen lähtökoh-
tana on pidetty vuoden 2030 ennustettua 
tulokuormitusta.

Taskilan puhdistamolle tuleva jätevesi 
esikäsitellään yhteisesti, jonka jälkeen vesi 
jakaantuu sekundäärikäsittelyyn perinteiseen 
aktiivilieteprosessiin sekä MBR-yksikköön 
(Kuva 1). Esikäsittely muodostuu välppä-
yksestä, hiekanerotuksesta, flokkauksesta ja 
esiselkeytyksestä. Perinteinen sekundäärikä-
sittely muodostuu ilmastuksesta, jälkiselkey-

MBR-tekniikka Taskilan 
jätevedenpuhdistamolla
Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamon käsittelykapasiteettia on nostettu ottamalla käyttöön kal-
vobioreaktori eli MBR. Taskilan MBR on suurin Pohjoismaissa yhdyskuntapuhdistamoilla käytössä oleva 
prosessiyksikkö ja yksi maailman pohjoisimmista yksiköistä. Saadut tulokset ovat osoittaneet MBR-
tekniikan tehokkaaksi jätevedenpuhdistuksessa.

SOFIA RISTEELÄ
DI, prosessi-insinööri
Oulun Vesi
e-mail: sofia.risteela@ouka.fi

Kirjoittaja on valmistunut Oulun 
yliopistosta ympäristötekniikan 
diplomi-insinööriksi helmikuussa 
2019. Diplomityön aiheena 
oli “MBR-tekniikka Taskilan 
jätevedenpuhdistamolla”.

HENRI HAIMI
TkT, prosessiasiantuntija
FCG Suunnittelu ja 
Tekniikka Oy
e-mail: henri.haimi@fcg.fi

Kuva 1. Taskilan jätevedenpuhdistamon prosessikaavio.
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tyksestä sekä biologisesta jälkisuodatuksesta. MBR sekun-
däärikäsittelyssä esiselkeytetty vesi johdetaan hienovälppien 
läpi ilmastusaltaille ja edelleen MBR-kalvosuodatuksen 
läpi puhdistettuna vetenä mereen.

Perinteisessä aktiivilieteprosessissa lietteen erottaminen 
tapahtuu jälkiselkeytyksessä laskeuttamalla, kun taas 
MBR-prosessissa liete erotetaan kalvosuodatuksella. 
Kalvojen läpi suodatettu vesi eli permeaatti johdetaan sellai-
senaan pois laitokselta puhdistettuna jätevetenä ja suodatuk-
sessa erotettu liete palautetaan takaisin ilmastusprosessiin.

MBR-prosessi
Taskilan jätevedenpuhdistamon MBR-yksikössä on 
käytössä Suez Water Technologies & Solutions –kalvovalmis-
tajan ZeeWeed 500D –onttokuitukalvot. Kalvon huokos-
koko on 0,04 μm, jolloin kyseessä on ultrasuodatus (Suez 
Water Technologies & Solutions 2017). Pienellä alipaineella 
vesi kulkee kuitujen ulkopuolelta kalvon läpi kuidun sisälle. 
ZeeWeed 500D –kalvoilla voidaan erottaa jätevedestä muun 
muassa bakteerit, solut, osa viruksista sekä muut isoimmat 
partikkelit. Kalvon läpi permeaattiin pääsevät huokoskokoa 
pienemmät partikkelit ja veteen liuenneet aineet.

MBR-yksikössä pääroolissa ovat neljä aktiivilieteproses-
sista erillistä kalvoallasta eli MBR-linjaa, joissa kalvokasetit 
ovat upotettuina lietteeseen. Kalvokasettien pääkompo-
nentit ovat esitettynä Kuvassa 2. Kasetit muodostuvat 
yksittäisistä moduleista, joissa onttokuitukalvot ovat kiin-
nitettyinä molemmista päistään.

Taskilassa on jokaiseen neljään MBR-linjaan asennettu 
kahdeksan kalvokasettia, yhteensä kasetteja on 32 kappa-
letta. Lisäksi kaikkiin linjoihin on jätetty kaksi kalvoka-
setin paikkaa vapaaksi laajennusvaraksi. Kalvokasetteihin 

voidaan asentaa maksimissaan 48 modulia. Jokaisessa 
linjassa on kuusi täyteen ladattua kasettia (48 modulia) 
sekä kaksi vajaata kasettia (34 modulia). Moduli koostuu 
yhteensä noin 2 880 kuidusta, joissa kalvomateriaalina 
on käytetty polyvinyylideenifluoridia (PVDF). Koko 
MBR-yksikön suodatuspinta-ala on yhteensä noin 
49 000 m².

Esikäsittelyn jälkeen vesi jaetaan perinteisen aktiivilie-
teprosessin ilmastuslinjoille sekä MBR-yksikön ilmastus-
linjoille. Molempien prosessien ilmastuslinjat on toteu-
tettu käyttäen DN-konfiguraatiota, jossa ilmastusaltaiden 
alkupäässä on ilmastamattomia anoksisia lohkoja denit-
rifikaatiota (D) varten ja niiden loppupäässä ilmastet-
tuja aerobisia lohkoja nitrifikaatiota (N) varten. Linjojen 
ilmastettua tilavuutta säädetään muun muassa online-
mittauksiin perustuen typenpoiston optimoimiseksi.

Kalvot ovat erityisen herkkiä suurille partikkeleille sekä 
mekaaniselle kulutukselle. Siitä johtuen esiselkeytetty 
jätevesi käsitellään hienovälpillä karkeimman kiintoai-
neksen poistamiseksi ennen MBR-yksikön ilmastuslin-
joja. Hienovälpät ovat levynauhavälppiä, joiden reikäkoko 
on 2 mm.

Kuvassa 3 on esitetty Taskilan MBR-halli. Hienovälppien 
läpi kulkenut vesi ohjataan hallin keskellä olevaa kanavaa 
pitkin hallin ulkopuolelle ilmastusaltaille (Kuva 4). 
Ilmastusaltaiden viimeisistä lohkoista liete nostetaan 
pumpuilla kalvoaltaille. Kalvoaltaat ovat MBR-hallissa 
kansitasojen alapuolella. Suodatettu vesi johdetaan perme-
aattialtaaseen ja edelleen purkuputkea pitkin mereen. 
Kalvoaltailta liete kiertää ylivuotona takaisin ilmastusaltaille.

MBR-yksikön tärkeimmät mitoitustiedot ja käsittely-
yksiköiden prosessimuuttujat on koottu Taulukkoon 1.

Kuva 2. Kalvokasetin komponentit.
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Suodattimien ajotavat ja huoltotarve

Suodatuksessa voi olla käytössä yhtä aikaa 2–4 MBR-linjaa 
suodatustarpeen mukaan. MBR-yksikköön tuleva 
virtaama vaikuttaa ilmastusaltaiden pinnankorkeuteen, 
jonka perusteella lasketaan suodatukseen kulloinkin 
tarvittavien MBR-linjojen lukumäärä.

Suodatus tapahtuu sykleittäin, joiden pituus on yhteensä 
noin 12 minuuttia. Suodatuksen osuus syklistä on 
11 minuuttia, jonka jälkeen tapahtuu ilmanpoisto perme-
aattilinjasta, 15 sekuntia. Syklin päätteeksi permeaat-
tipumpun suunta käännetään kalvoille päin ja tehdään 
vastavirtahuuhtelu, 30 sekuntia.

Kuva 3. Taskilan jätevedenpuhdistamon MBR-halli.

Kuva 4. MBR-yksikön 3D-malliin perustuva visualisointi.

Prosessiyksikkö / 
muuttuja

Laatu Mitoitusarvo

Tulovirtaama

- keskivirtaama Qka m3/d 18 500
- keskivirtaama qka m3/h 770
- maksimivirtaama qmax m3/h 1 500 / 1 000*
Hienovälppäys
- yksiköitä kpl 2
- reikäkoko mm 2
Ilmastus
- altaita kpl 2
- tilavuus, yht. m3 4 500
- MLSS, max mg/l 10 000
Kalvosuodatus
- yksiköitä kpl 4
- vuo**, mitoitus lmh 24 / 18*
- kalvopinta-ala, yht. m2 48 950
- huokoskoko μm 0,04

* kun T < 12 °C
** vuo kuvaa membraanin kuormitusta, permeaatti-

virtaaman suhde kalvojen pinta-alaan [lmh eli l/m2/h]

Taulukko 1. MBR-yksikön mitoitustietoja 
ja prosessimuuttujia.
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MBR-tekniikan automaatiojärjestelmä on rakennettu 
mahdollistamaan prosessin sujuva operointi siten, ettei 
usein toistuviin manuaalisiin säätötoimenpiteisiin ole 
tarvetta. Lisäksi automaatiojärjestelmä suojelee kalvoja, 
jotta mahdolliset ongelmat prosessissa eivät vahingoita 
kalvoja tai pahimmassa tapauksessa aiheuta kalvojen 
rikkoontumista. Kalvojen tukkeutumista ja suoda-
tuksen toimintaa seurataan neljän laskennallisen muut-
tujan avulla: vuo, kalvopaine-ero (TMP), permeabili-
teetti ja kalvojen kokonaisvastus. Automaatiojärjestelmä 
käyttää kyseisiä muuttujia prosessiohjauksessa sekä 
sekvenssilukituksissa.

Suodatuksen ajotavoissa käytetään kolmea lämpötila-
aluetta, koska veden lämpötila vaikuttaa veden viskosi-
teettiin ja sen myötä kalvon läpäisykykyyn eli perme-
abiliteettiin (Judd 2011). MBR-yksikön permeaatin 
mitoituskeskivirtaama on 864 m³/h riippumatta lämpö-
tilasta. Talvikaudella lämpötilan ollessa alle 10 °C, linja-
kohtainen keskivirtaama on 216 m³/h (vuo 17,7 lmh), 
jolloin MBR-yksikön keskivirtaama saavutetaan 
neljällä MBR-linjalla. Välikaudella, kun lämpötila on 
10 °C ≤ t < 12 °C, ja kesäkaudella lämpötilan ollessa yli 
12 °C, linjakohtainen keskivirtaama on 288 m³/h (vuo 
23,6 lmh). Tällöin MBR-yksikön keskivirtaama saavu-
tetaan kolmella MBR-linjalla. Vastavirtahuuhtelun 
aikana virtaama on 416 m³/h (vuo 34 lmh). Kyseisillä 
mitoitusarvoilla kalvopaine-ero on normaalitilanteessa 
suodatuksen ja vastavirtahuuhtelun aikana välillä −200 
– +200 mbar.

Suodatussyklin aikainen ilmastus heiluttaa kalvoja, 
jolloin kiintoaine irtoaa kalvojen pinnalta. Lisäksi 
ilmastus estää lietteen laskeutumisen ja tasoittaa liete-
pitoisuutta MBR-linjalla. MBR-kaseteissa on LEAPmbr 
Aeration Technology –ilmastusjärjestelmä. Ilma johde-
taan kalvokasetin pohjalle, josta ilma jakaantuu tasai-
sesti koko kasetin alueelle. Ilman syötössä on kaksi 
tasoa: matalan ilmastuksen taso LeapLo sekä korkean 
ilmastuksen taso LeapHi. Kulloinkin käytettävä ilmas-
tuksen taso määräytyy kalvojen tukkeutumista kuvaa-
vien laskennallisten muuttujien ja valinta-algoritmin 
perusteella.

Suodatusvaiheen jälkeinen vastavirtahuuhtelu irrottaa 
myös kalvojen pinnalle kertynyttä kiintoainetta. Lisäksi 
kalvolinjoille suoritetaan viikoittain kemiallisia yllä-
pitopesuja (1–3 pesua viikossa jokaiselle linjalle). 
Huoltotoimenpiteenä MBR-linjoille suoritetaan 1–2 
kertaa vuodessa pidempikestoinen kemiallinen liuotus-
pesu. Pesukemikaaleina ovat käytössä natriumhypoklo-
riitti orgaaniseen likaan sekä sitruunahappo epäorgaani-
seen likaan ja saostumiin.

Käyttöönotto

Taskilan jätevedenpuhdistamoa koskeva typenpoiston 
tehostamisselvitys käynnistettiin Oulun Veden ja FCG 
Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n yhteistyössä marraskuussa 
2014. Typenpoiston tehostamista koskeva esisuunnittelu 
valmistui helmikuussa 2015 ja yleissuunnitelma maalis-
kuussa 2016. MBR-yksikön suunnittelu ja kilpailutus 
tehtiin kesällä 2016 ja toimittajaksi valittiin HyXo Oy.

Kalvotyypin ja –tekniikan valinnan jälkeen voitiin koko 
laajennushankkeen toteutussuunnitelmat viedä päätök-
seen. Urakoiden kilpailutus tapahtui keväällä 2017 ja 
rakentaminen aloitettiin heti urakoitsijoiden valinnan 
jälkeen kesäkuussa 2017. Kalvotoimituksen osuus koko 
laajennushankkeen urakkakustannuksista oli noin 2,9 M€.

MBR-yksikön käyttöönotto tapahtui heinäkuun ja loka-
kuun 2018 välisenä aikana. Kalvoasennukset kestivät 
heinäkuussa kaksi viikkoa, jonka jälkeen aloitettiin auto-
maatiotestaukset. Tällöin MBR-prosessin sekvenssejä 
testattiin suodattamalla puhdasta vettä. Elokuun lopussa 
johdettiin jätevettä ilmastusaltaille, jonka jälkeen auto-
maatiotestauksia jatkettiin johtamalla jätevettä myös 
suodattimille. Automaation ja prosessin hienosäätöä on 
jatkettu vielä käyttöönoton jälkeenkin prosessin käytettä-
vyyden parantamiseksi.

MBR-linjat ovat olleet suodatuskäytössä ympäri vuoro-
kauden lokakuun 2018 alusta alkaen. Kesäajan takuuajo 
toteutettiin 10.–13.10.2018. Tällöin kalvosuodatuksen 
toimintaa seurattiin tarkasti kesäajan virtaamilla veden 
lämpötilan ollessa yli 12 °C. Vastaava talviajan takuuajo 
suoritettiin 19.–22.3.2019. Tällöin veden lämpötila oli alle 
10 °C, jolloin takuuajo suoritettiin talviajan virtaamilla.

Ennen talviajan takuuajon aloittamista MBR-linjoille 
suoritettiin ensimmäiset liuotuspesut yhteistyössä kalvo-
valmistajan sekä kalvotoimittajan kanssa. Kalvokaseteista 
poistettiin ylimääräinen kertynyt liete ensin manuaa-
lisesti käsin huuhtelemalla. Tämän jälkeen jokaiselle 
MBR-linjalla suoritettiin liuotuspesut ensin natriumhy-
pokloriitilla ja perään sitruunahapolla. Liuotuspesujen 
jälkeen MBR-linjojen suodatuksen aikaiset TMP-arvot 
laskivat huomattavasti ja kalvojen läpäisykyky kasvoi 
parantaen kalvojen suorituskykyä.

Puhdistustuloksia
Taulukossa 2 on esitettynä Oulun Veden omavalvonta-
laboratoriossa tehtyjen analyysien tulokset tulevalle jäte-
vedelle sekä MBR-lähtevälle vedelle lokakuulta helmi-
kuun loppuun. Lisäksi MBR-lähtevälle vedelle on laskettu 
puhdistusteho tulevasta jäteveden kuormasta.
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MBR:n puhdistustulokset ovat olleet erittäin hyviä. 
BOD7ATU, CODcr, kiintoaine sekä kokonaisfosfori pois-
tuvat MBR-yksikössä tehokkaasti, ja permeaatti on miltei 
kiintoainevapaata. Lisäksi MBR:n puhdistustulokset ja 
-tehokkuus ovat pääsääntöisesti olleet parempia kuin 
perinteisen aktiivilieteprosessin.

Taskilassa typenpoiston lupaehto on voimassa, kun proses-
siveden lämpötila on yli 12 °C. Laajennusosan typenpois-
totehoa päästään testaamaan kunnolla vasta kesäkaudella 
2019, koska käyttöönotto venyi syksyllä 2018 liki talvi-
kaudelle ja veden lämpötila ehti laskea alle 12 °C.

MBR-lähtevästä sekä perinteisen aktiivilieteprosessin 
jälkisuodattimelta lähtevästä vedestä määritettiin loka-
marraskuun aikana bakteerianalyysejä. Näytteistä määri-
tettiin muun muassa E. coli -bakteerin sekä suolistope-
räisten enterokokkien esiintyminen. Bakteerianalyysien 
tuloksia on esitetty kuvissa 5 ja 6. 

Taulukko 2. Oulun Veden omavalvonta-analyysien 
tulokset tulevasta jätevedestä sekä MBR-lähtevästä 
vedestä loka-helmikuulta.

Analyysit Tuleva MBR-lähtevä Lupaehdot

BOD7ATU 290 mg/l
1,8 mg/l ≤ 15 mg/l

99,4 % ≥ 90 %

CODcr 618 mg/l
40,8 mg/l ≤ 125 mg/l

93,4 % ≥ 75 %

Kiinto aine 370 mg/l

< 2 mg/l (labra)
0,15 mg/l (online) ≤ 35 mg/l

> 99,5 % (labra)
99,97 % (online) ≥ 90 %

Kokonais-
fosfori 10 mg/l

< 0,05 mg/l (labra)
0,04 mg/l (online) ≤ 0,5 mg/l

> 99,5 % (labra)
99,7 % (online) ≥ 90 %

Kuva 5. E. coli -bakteerin esiinty-
minen MBR-lähtevässä sekä perin-
teisen aktiivilieteprosessin jälki-
suodattimelta lähtevässä vedessä.

Kuva 6. Suolistoperäisten 
enterokokkien esiintyminen 
MBR-lähtevässä sekä perinteisen 
aktiivilieteprosessin jälkisuodatti-
melta lähtevässä vedessä.
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MBR-yksikön permeaatin tulokset olivat tasaisia eikä 
bakteereja juuri havaittu. Bakteerianalyysien tulokset 
osoittavat, että E. coli -bakteerit ja suolistoperäiset ente-
rokokit poistuvat tehokkaasti kalvosuodatuksella.

Käyttökokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä
MBR-yksikön tekniikka ja automaatio ovat uutta ja 
hieman monimutkaisempaa kuin aikaisemmin Taskilan 
laitoksella. Kalvojen kunnon ja puhdistustehokkuuden 
takaamiseksi automaation, kalvosuodatuksen ja sitä 
ympäröivän prosessin tulee toimia hyvin. Siksi laitoksen 
optimointia ja hienosäätöä tehdään jatkossakin, jotta 
MBR-yksikkö ja perinteinen aktiivilieteprosessi toimivat 
mutkattomasti rinnakkain.

MBR-yksikön automaatioon ja prosessimuuttujiin ei 
normaalitilanteessa ole juurikaan ollut tarvetta tehdä 
muutoksia, vaan kalvosuodatus on toiminut automaat-
tisesti ilman häiriöitä. Ainoastaan kemikaalipesut käyn-
nistetään Taskilassa automaatiosta manuaalisesti.

MBR-lähtevän veden laatu on ollut tasaisen hyvää käyt-
töönotosta lähtien. Prosessiin tehdyt muutokset, ajoittaiset 
pienet prosessihäiriöt tai biologian toiminnan heilahtelut 
eivät ole vaikuttaneet kalvosuodatusprosessin toimintaan 
eivätkä MBR-yksikön puhdistustuloksiin.

Taskilan tulokset ovat osoittaneet MBR-tekniikan tehok-
kaaksi jätevedenpuhdistuksessa. Kiinnostus tekniikkaa 
kohtaan Suomessa on herännyt. MBR-tekniikan tehok-
kuus muidenkin kuin lupaehtojen mukaisten yhdisteiden 
osalta kiinnostaa laajalti. MBR:n ja aktiivilieteprosessin 
tehokkuutta lääkeaineiden ja hormonien poistoon verra-
taan Oulun yliopiston EMCOLD-projektissa (2019–
2020). Projektia johtaa TkT, dosentti Tiina Leiviskä ja 
hanketta rahoittaa Maa- ja vesitekniikan tuki ry sekä 
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Vuoden 2019 aikana kalvosuodatus tulee kokemaan 
Taskilassa Suomen erilaiset ilmasto-olosuhteet, eri lämpö-
tilat, kevään kylmät sulamisvedet, kesäaikaisen typenpoiston 
sekä syyssateet. Seuraava vuosi näyttää MBR-tekniikan 
todellisen tehokkuuden erilaisissa olosuhteissa. 
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Tavoitteemme on ratkaista asiakkaan ongelmia 
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Aqua-
zonella on kuuden henkilön osaava tiimi, ja 
tarpeen mukaan käytämme huolella valikoi-

tuja alihankkijoita apuna asiakkaan asian ratkaisemiseksi. 
Aquazone tarjoaa asiakkailleen tuotteita, suunnittelua, 
prosesseja ja palvelua.

Partneriverkostomme avulla pystymme tarjoamaan asiak-
kaillemme kokonaisratkaisut laitteista ja prosesseista 
valmiiseen toimitukseen asti avaimet käteen -periaatteella. 
Partneriverkostomme on sekä Suomalaisia että ulkomaa-
laisia yrityksiä, kuten Alfa Laval, Solid Water Oy, Biowater 
A/S ja Sunstone AS.

Aquazone tekee läheistä yhteistyötä Suomen Ekolannoite 
Oy kanssa, joka keskittyy lietteiden käsittelyn palveluihin 
ja jolla on omaa patentoitua lietteen käsittelyn teknolo-
giaa. Suomen Ekolannoite Oy tekee lietteistä lannoitteita 
ja maanparannusaineita mm. Mikkelissä ja Nummelassa 
sekä toimii koneurakoitsijana Metsäpirtissä Sipoossa.

Aquazone tarjoaa asiakkailleen useita erilaisia rahoitus-
vaihtoehtoja, suorasta rahoituksesta leasing vaihtoehtoon.

Aquazone Oy:n ratkaisut:

• MBR-prosessi kiintoaineen poistamiseen ja 
typenpoiston tehostamiseen
Kalvobioreaktorin edut perinteisiin jätevedenpuhdistus-
menetelmiin ovat pieni koko, korkea puhdistusteho sekä 
kiintoaineen että typen osalta, sekä kyky poistaa jätevedestä 
haitta-aineita, kuten mikromuoveja. MBR-järjestelmä 
sopii erityisen hyvin myös vanhojen laitosten saneerauk-
siin, jossa se säästää tilaa ja yksinkertaistaa prosessia.

• Tertiäärisuodatus: IsoDisc-nukkakangas-
suodin kiintoaineen poistamiseen
Jäteveden puhdistamisen laatuvaatimusten kasvaessa jatku-
vasti on erityisesti kiintoaineen poisto tehokkaasti hyvin 

tärkeää. Aquazone Oy:n asiakkailleen tarjoama IsoDisc-
nukkakangassuodatin poistaa kiintoainesta vedestä 
tarkasti ja tehokkaasti, riippumatta virtausmääristä, sekä 
vähentää olennaisesti saostuskemikaalin käyttötarvetta.

• Jäteveden korroosion ja hajun poisto
Aquazone Oy tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun 
putkistojen suojaamiseen korroosiota vastaan sekä 
ympäristöön vapautuvien hajuhaittojen estämiseksi. 
Automaattinen bakteeriannosteluun perustuva mene-
telmä on äärimmäisen tehokas, helppohoitoinen ja 
ympäristöystävällinen.

• Jäteveden desinfiointi
Puhdistettu jätevesi on hyvä desinfioida ennen purkua 
Suomen herkkiin jokiin ja järviin vesistöjen virkistyskäytön, 
mm uimareiden, suojaamiseksi. Aquazone Oy tarjoaa asiak-
kailleen tähän helpon ja kustannustehokkaan ratkaisun.

• Lietteen käsittely
Jäteveden puhdistuksen sivutuotteena syntyy aina lietettä, 
jonka Aquazone Oy ja Suomen Ekolannoite Oy muut-
tavat lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi, biologisin ja 
kemiallisin menetelmin.

• Jätevedestä virkistys/juomavedeksi-Pilot 
hanke Mikkeli
Nykyisessä muuttuvassa maailmassa eräs tärkeimmistä 
tavoitteistamme on kiertotalous ja sen myötä myös jäte-
veden uusiokäyttö. Aquazone Oy:n pilottilaitos Mikkelissä 
on rakennettu, jotta voidaan tutkia lisää haitta-ainejäämiä ja 
optimoida Mikkelin vesilaitoksen MBR-prosessin puhdis-
tetun veden soveltuvuutta kasteluvedeksi ja edelleen puhdis-
tettavaksi virkistys- tai juomavedeksi. MBR-prosessin tuot-
taman veden laatu on osoittautunut niin hyväksi, että 
rakensimme Mikkelin pilottiin jatko-osan juomaveden 
tuottamiseksi, tutkiaksemme miten haitta-aineet puhdis-
tetusta jätevedestä saadaan poistettua. 

Aquazone Oy on nuorekas 10-vuotias innovatiivinen yritys, joka on erikoistunut jätevesien käsitte-
lyyn, jäteveden käsittelyn prosessien optimointiin, MBR-laitoksiin, tertiäärikäsittelyyn, jäteveden hajun-
poiston ja korroosion eston ratkaisuihin sekä lietteen käsittelyyn. Aquazone Oy tarjoaa asiakkailleen 
mahdollisuuden käsitellä jätevedestä jopa talous- tai virkistysvettä.
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Tähänkin asti maassamme vesilaitokset ovat kilpai-
luttaneet ja hankkineet jäteveden käsittelyn 
eritysprosessiyksikköjä erillisinä prosessitoimi-
tuksina tai -urakoina. Näin on toimittu patent-

tisyistä ja koska erityisprosessit ja niiden mitoitus sisältävät 
prosessitoimittajien omaa kehitystyötä ja asiantuntemusta. 
Tällaiset hankinnat eivät kuitenkaan ole koskeneet jäte-
veden käsittelyn pääprosessia vaan tyypillisesti esimerkiksi 
ohitusvesien käsittely-yksikköä tai jälkikäsittely-yksikköä.

Suomessa on kuitenkin parhaillaan käynnissä useampia 
puhdistamohankkeita, joissa pääprosessiksi on suunni-
teltu aktiivilieteprosessin muunnelmana jotain erityispro-
sessia kuten kalvosuodatusprosessia (MBR, Membrane 
BioReactor) tai kantoaineprosessia (MBBR, Moving Bed 
Bio Reactor). Käsittelyn pääprosessien kilpailutus ja toteutus 
tulee siten olemaan laitoksen toiminnan kannalta aivan 
keskeinen seikka, mikä korostaa onnistuneen hankintatavan 
osuutta. Hankinnassa on muutama normaalista urakkakil-
pailutuksesta eroava tekijä, jotka pitää ottaa huomioon:

• Hankittavan erityisprosessin tuntemus. Markkinoilla 
toimivat tarjoajat tuntevat omat (ja jossain määrin 
kilpailijan) tuotteet, kun taas tilaajan tieto ja kokemus 
näistä on rajallista. Miten laatia hankintadokumentit, 
jotka ovat tasapuoliset ja vaatimuksiltaan järkevät?

• Kielikysymys ja sopimusosapuolet. Varsinainen proses-
sitoimittaja on luultavasti ulkomainen, mutta normaa-
listi vesilaitoksen sopimusosapuoli taas on kotimainen 
maahantuoja, koneistourakoitsija tai prosessi/laitetoi-
mittaja. Miten hoidetaan sujuva tiedonkulku (käytän-
nössä suomi-englanti) ja varmistetaan, että vastuut 
jakautuvat järkevästi?

Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamon kapasiteetin nosto 
päätettiin aikanaan toteuttaa laajentamalla nykyistä laitosta 
MBR-prosessiyksiköllä. Käsittelytekniikka on Suomessa 
melko uusi ja se on Taskilassa käytössä ensimmäisenä 
suuren mittakaavan toteutuksena. Alla on kuvattu tämän 
hankintaprosessi.

Suunnittelutilanne hankinnan alkaessa oli, että 
MBR-yksiköstä oli laadittu yleissuunnitelma. Tämän sisälsi 

mm. alustavan prosessimitoituksen, layoutin ja virtauskaa-
vion. Suunnitelma oli laadittu oletuksella tietystä esimerkin-
omaisesta kalvoyksiköstä ja sen mitoituksesta. Tämän pohjalta 
hankintatapana käytettiin kaksivaiheista neuvottelumenet-
telyä.  Ensimmäisessä vaiheessa valikoitiin tarjoajat käyttä-
mällä valintakriteereinä aikaisempia MBR-laitosreferenssejä 
sekä tarjoajan taloudellista tilaa. Kriteerit täyttäviä ehdok-
kaita saatiin kuusi, jotka kaikki kutsuttiin Ouluun neuvot-
teluihin. Kaikille toimitettiin etukäteen kommentoitaviksi 
laadittu yleissuunnitelma mutta myös alustava hankinta-
ohjelma, jossa oli esitetty hankinnan kaupalliset asiat sekä 
mm. suunnitellut takuuarvot. Kutsuun liitettiin lisäksi kysy-
myslista, joka käytiin neuvottelussa kaikkien ehdokkaiden 
kanssa läpi. Valikoidut tarjoajat saivat siis vapaasti kommen-
toida kaikkia teknisiä ja kaupallisia ratkaisuja, ja varsinaiset 
hankintadokumentit päivitettiin näiden kommenttien 
perusteella kilpailutusta varten.  

Tarjouksille määritettiin tietyt laadulliset kriteerit, ja nämä 
täyttäneille tarjouksille laskettiin erillinen vertailuhinta. 
Tämä vertailuhinta oli ainoa vertailutekijä, ja siinä pyrit-
tiin huomioimaan hankinnan kokonaistaloudellisuutta 
ottamalla tietyillä painotuksilla mukaan paitsi urakan 
tarjoushinta, myös rakennuskustannukset (jotka sisäl-
tyivät erilliseen rakennusurakkaan) ja käyttökustannukset 
kuten kalvojen pesukemikaalien kulutus, energiakulutus 
ja kalvopesujen työvoimakustannukset. Kaikkineen vertai-
luhinnan määräävät tekijät ja niiden huomiointi vertailu-
hinnan määräytymisessä yksilöitiin tarkasti. Tavoitteena oli 
saada mahdollisimman hyvin sisällytettyä myös tarjouksessa 
esitetyn hankintahinnan ulkopuolelle aiheutuvia kustan-
nuksia ja huomioitua näiden suhteen eroja tarjoajien välillä.

Tarjouksia saatiin viisi kappaletta eli yhtä lukuun otta-
matta kaikki neuvotteluihin kutsutut ehdokkaat jättivät 
tarjouksen. Tarjousaikaa pyrittiin lyhentämään toimitta-
malla tarjoajille keskeisistä dokumenteista (epäviralliset) 
englanninkieliset käännökset. 

Käytetty menettely ei kokonaan poistanut tarjousajan 
kysymyksiä ja joitain asioita tarkennettiin lisäkirjeitse. 
Kuitenkin tilaajan ja tarjoajienkin näkemys oli, että 
tällaisella hankintatavalla saatiin laadittua tasapuolinen 
ja useimmille tarjoajille sopiva tarjouspyyntö, mikä myös 
vähentää mahdollisten hankintapäätöksestä seuraavien 
valitusten riskiä. 

Prosessiurakka, hankinnan 
näkökulma – case Taskilan MBR
KALLE KIISTO , dipl. ins., toimialajohtaja, 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, e-mail: kalle.kiisto@fcg.fi
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Kierrätysmateriaaleista valmistetut lannoiteval-
misteet mahdollistavat fosforin ja typen sekä 
muiden ravinteiden ja orgaanisen aineksen 
kierrätyksen. Kierrätysravinteet soveltuvat 

käyttöön kasvintuotannossa, mikä parantaa kestävää 
ravinteiden käyttöä. Kierrätyslannoitevalmisteilla lisätään 
maan biologista aktiivisuutta ja humuspitoisuutta, paran-
netaan maan vedenpidätyskykyä ja koko ajan tärkeäm-
mäksi nousevaa hiilensidontakykyä sekä vähennetään 

JUHA PIRKKAMAA
Lara-hankkeen projektipäällikkö
e-mail: jpirkkamaa@gmail.com

Kirjoittaja on agronomi ja 
kierrätyslannoitevalmisteiden 
laatujärjestelmää kehittävä 
projektipäällikkö.

Maataloudessa ja viherrakentamisessa käytetään lisääntyvässä määrin kierrätyslannoitevalmisteita, 
jotka on tuotettu biokaasutuksen, kompostoinnin tai muun vastaavan menetelmän avulla. Lisääntynyt 
kysyntä on seurausta paitsi kasvavasta ympäristötietoisuudesta myös pyrkimyksestä löytää entistä kus-
tannustehokkaampia ratkaisuja kasvien ravitsemukseen. Lannoitevalmisteita tuotetaan kierrätysraaka-
aineista, joita ovat mm. erilliskerätty biojäte, elintarviketeollisuuden sivuvirrat, lannat, erilaiset biomas-
sat, tuhkat, metsätalouden tuottamat raaka-aineet sekä jätevedenpuhdistamoiden yhdyskuntaliete.

Laatujärjestelmä 
kierrätyslannoitevalmisteille
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eroosioherkkyyttä. Maatalouden ohella kierrätyslannoi-
tevalmisteita käytetään runsaasti viherrakentamisessa, 
mahdollisesti tulevaisuudessa myös metsätaloudessa.

Tarve ja ratkaisu
Tällä hetkellä Suomessa ei vielä ole yhtenäistä laatujärjes-
telmää kierrätysmateriaaleista tuotetuille lannoitevalmis-
teille, minkä seikan on koettu vaikeuttavan tuotteiden 
laadun osoittamista ja markkinointia. Selvitysten mukaan 
esimerkiksi Saksassa, Ruotsissa ja Belgiassa laatujärjestelmät 
ja niihin liittyvät yhteistyörakenteet ovat onnistuneet paran-
tamaan kierrätyslannoitevalmisteiden laatua ja mainetta, ja 
siten lisäämään ravinteiden kierrätystä.  Laatujärjestelmän 
etuna on se, että uusimpaan tutkimustietoon pystytään 
joustavasti reagoimaan asettamalla tarvittaessa uusia laatu-
kriteereitä. Etuja ovat myös lisääntynyt sidosryhmäyh-
teistyö, tiedonvaihto ja toiminnan läpinäkyvyys.

Kierrätysalalla toimivat edunvalvontajärjestöt Biolaitos-
yhdistys ry, Suomen Vesilaitosyhdistys ry ja Suomen 
Biokaasuyhdistys ry ovat tunnistaneet tarpeet tavoitteel-
lisen yhteistyön lisäämiseen ravinnekierrätyksen edistämi-
seksi. Em. yhdistykset perustivat v. 2016 vapaamuotoisen 
kierrätysravinnetyöryhmän tekemään konkreettisia ehdo-
tuksia toimenpiteiksi. Keskeisimmäksi tavoitteeksi nousi 
kansallisen laatujärjestelmän laatiminen kierrätyslannoite-
valmisteille. Ensimmäisten selvitysten jälkeen varsinainen 
kehittämistyö saatiin käynnistettyä v. 2018 alkaneella hank-
keella ”Lara laaturavinnehanke – laatujärjestelmä kierrä-
tyslannoitevalmisteille”, jolle Ympäristöministeriö myönsi 
Hallituksen kärkihankerahoituksen.

Edetään vahvalla yhteistyöllä
Lara laaturavinnehanke on tähän mennessä tuottanut 
tarvittavan Laatukäsikirjan. Kesän sekä syksyn 2019 kulu-
essa edetään pilotointiin, eli järjestelmä testataan ensim-
mäisillä laatumerkkiä tavoittelevilla tuotteilla ja yrityksillä. 
Tavoitteena on, että ensimmäiset laatusertifioidut tuot-
teet ovat markkinoilla v. 2020 alussa. Sidosryhmäyhteistyö 
hankkeen aikana varmistetaan laaja-alaisella ohjausryh-
mällä, jossa on mukana laatujärjestelmän käyttäjiä sekä 
keskeisten sidosryhmien edustajia. Muut sidosryhmät 
otetaan mukaan kutsumalla heidät mukaan hankkeen 
jokaisessa toimenpiteessä järjestettäviin työpajoihin. 
Viimeistelty laatujärjestelmä on otettavissa käyttöön 
kaikissa kierrätyslannoitevalmisteita tuottavissa yrityk-
sissä tai muissa toimijoissa. Potentiaali on Suomessa tällä 
hetkellä n. 300 toimijaa, johon sisältyvät toiminnassa tai 
rakenteilla olevat biokaasu- ja kompostointilaitokset sekä 
muut vastaavat käsittelylaitokset. Järjestelmä on laajennet-
tavissa muihinkin kuin pilotointivaiheen tuoteryhmiin.

Kaikki laatujärjestelmää kehittävän Lara-hankkeen aineistot 
ja muu tieto on koottu kotisivulle www.laatulannoite.fi.

Laatujärjestelmähankkeen taustayhdistys muuttuu 
kesään 2019 mennessä, sillä Biolaitosyhdistys ja Suomen 
Biokaasuyhdistys ovat päättäneet yhdistää toimintansa ja 
perustaneet uuden edunvalvontaorganisaation, Suomen 
Biokierto ja Biokaasu ry:n, joka jatkaa työtä ja myös hanketta 
yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen kanssa pyrkien entistäkin 
parempaan kierrätysalan yritysten ja yhteisöjen palveluun. 

Tecaflow
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JAAKKO GUSTAFSSON
HTM, ympäristöoikeuden asiantuntija
e-mail: jaakko.gustafsson@gmail.com

Toiminta-aluepäätös VHL:n 
oikeusvaikutteisuuden perustana

Mikäli VHL 6 §:n määritellyllä tavalla 
suurehkon asukasjoukon tarve taikka 
terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset 
syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia 

siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan 
vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeel-
lisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. 
VHL 7 §:ssä edellytetään, että kunnan alueella vesihuol-
tolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla 
kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon 
tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunni-
tellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Myös VHL 3.8 §:ssä 
määritelty taajaman tyyppinen asutus (väh. 200 asukasta 
toisiaan lähellä sijaitsevissa rakennuksissa) vaikuttaa osal-
taan toiminta-alueiden määrittelemisen tarpeisiin. Ennen 
vesihuoltoverkostojen rakentamiseen ryhtymistä tulee 
selvittää järjestetyn vesihuollon tarpeet toiminta-alueen 
eri osissa, erityisesti taajama-alueiden ulkopuolella.

VHL 8 §:n mukaisesti kunta hyväksyy vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa toiminta-
aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä, tai jos laitos ei 
ole tällaista esitystä tehnyt, vesihuoltolaitosta kuultuaan. 
Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista 
asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varat-
tava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa asiasta 
lausunto sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja halti-

joille tilaisuus tulla kuulluiksi. Toiminta-aluepäätöksen 
yhteydessä tulee samalla yksilöidä ne alueet, jotka on 
saatettava vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostojen 
piiriin. Toiminta-aluepäätös muodostaa perustan useim-
mille VHL:n oikeusvaikutuksille, kuten VHL 10 §:n 
mukaiselle, toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön liit-
tämisvelvollisuudelle vesihuoltolaitoksen verkostoon, ja 
liittämisvelvollisuuden käänteisvaikutuksena vesihuol-
tolaitoksen velvollisuudelle sallia kiinteistön liittäminen 
verkostoonsa (sopimuspakko). Mikäli kiinteistö sijaitsee 
taajaman ulkopuolisella alueella, VHL 10.2 ja 10.3 §:ssä 
olevat huojennukset liittämisvelvollisuuden osalta voidaan 
ottaa huomioon, mikäli ao. lainkohdissa säädetyt perus-
tellut edellytykset ovat olemassa. Tätä ns. kevennettyä liit-
tämisvelvollisuusmenettelyä ei kuitenkaan tule sekoittaa 
VHL 11 §:n mukaiseen liittämisvelvollisuudesta vapaut-
tamiseen, jota on käsiteltävä omana oikeudellisena kysy-
myksenään ja jota voidaan soveltaa toiminta-alueen 
kaikissa osissa, myös taajaman ulkopuolisilla alueilla, 
sillä edellytyksellä että liittämisvelvollisuudesta vapautta-
miselle asetettujen, VHL 11 §:n mukaisten edellytysten 
voidaan katsoa olevan olemassa.

Toiminta-aluepäätös on kunnan tekemä hallintopäätös, 
joten sillä tulee olla hallintopäätökselle ominainen pysy-
vyyssuoja. Tästä johtuen aiemmin tehdyn päätöksen muut-
tamiseen ei tule ryhtyä aivan vähäisistä syistä, esim. vain 
muutaman yksittäisen kiinteistön tarpeiden perusteella. 
On myös aiheellista huomioida, että toiminta-aluepäätök-
sellä ei vielä suoranaisesti ratkaista kysymystä jonkin yksit-
täisen kiinteistön liittämistä vesihuoltolaitoksen verkos-
toihin. Siten toiminta-alueen muuttaminenkaan ei vielä 
välittömästi ratkaise yksittäisten kiinteistöjen asemaa vesi-
huoltolaitokseen nähden. VHL 10 §:n mukaisesta liittä-
misvelvollisuusmenettelystä on myös mahdollista poiketa 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 
oikeasuhtaisen koon määrittämiseen 
liittyvistä haasteista
Vesihuoltolain (VHL, 119/2001) mukaisesti vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että 
vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan sen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Toiminta-
alueen tulee olla myös mitoitettu siten, että vesihuollosta veloitettavista maksuista muodostuva kokonai-
suus pysyy kohtuullisena ja tasapuolisena. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella saattaa kuitenkin tapah-
tua erilaisia, mahdollisesti huomattaviakin muutoksia asutuksen tiheydessä ja rakenteessa, jotka saattavat 
pakottaa tarkastelemaan uudelleen vesihuoltolaitokselle alun perin määrätyn toiminta-alueen tarkoituk-
senmukaisuutta. Joissakin tapauksissa kyseeseen saattaa tulla myös toiminta-alueen supistaminen.
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perustellusta syystä, ja VHL 11 §:ssä säädetään liittämis-
velvollisuudesta vapauttamisen tarkemmista edellytyksistä. 
Liittämisvelvollisuutta on kuitenkin pidettävä pääsääntönä, 
ja koska liian kevein perustein myönnetyt vapautukset saat-
taisivat osaltaan vaarantaa tarkoituksenmukaisen toiminta-
aluekokonaisuuden, toiminta-alueen oikeasuhtaisena säily-
miseen tulee kiinnittää huomiota myös mahdollista liittä-
misvelvollisuudesta vapauttamista harkittaessa.

Mikäli toiminta-aluetta kuitenkin päädytään muutta-
maan, ratkaisun tulee perustua riittäviin selvityksiin, 
joiden perusteella voidaan todentaa toiminta-alueen 
muuttamista puoltavien seikkojen käsillä olo. Perusteet 
on yksilöitävä täsmällisesti, ja niiden tulee olla objektii-
visiksi katsottavia. Tällaisena perusteena voisi esim. olla 
alun perin päätetyn toiminta-alueen osoittautuminen 
tarpeettoman laajaksi, mikäli alueen oletettu yhdyskun-
takehitys on sittemmin osoittautunut aiemmin odotettua 
vähäisemmäksi.

Toiminta-alueen supistamisen edellytyksistä
Vesihuoltolaitosten toimintaympäristö on varsin hete-
rogeeninen, ja olosuhteet saattavat vaihdella huomatta-
vasti niin saman kunnan eri alueiden välillä kuin saman 
toiminta-alueen sisälläkin. Olosuhteet ja niiden vaihtele-
minen vaikuttavat olennaisesti myös vesihuoltopalvelujen 
kustannusrakenteeseen. Toiminta-aluepäätös ei vielä sellai-
senaan ratkaise alueella sijaitsevien kiinteistöjen liittämis- 
ym. kustannuksia, mutta kustannusten on joka tapauksessa 
muodostuttava sellaisiksi, että niitä voidaan pitää kohtuul-
lisina ja tasapuolisina. Toiminta-alueen oikeasuhtainen 
mitoitus on siten keskeisessä asemassa sekä vesihuollon 
tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi että vesihuollon 
kustannusten ja maksujen kohtuullisena pitämiseksi.

Erityisesti haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten 
ongelmana saattaa olla asutuksen huomattavakin vähenty-
minen toiminta-alueella sekä muut vesihuollon tarpeissa 
tapahtuvat muutokset toiminta-alueella sijaitsevien kiin-
teistöjen siirtyessä esim. enenevässä määrin vapaa-ajan 
käyttöön. Saatetaan siis päätyä tilanteeseen, että aiemmin 
tehty toiminta-alueratkaisu ei muuttuneiden olosuhteiden 
myötä enää ole tarkoituksenmukainen. Tällaisessa tilan-
teessa toiminta-alueen määrääminen aiempaa suppeam-
maksi saattaa siten olla eräs tarkoituksenmukainen keino 
reagoida toimintaolosuhteissa tapahtuneisiin muutok-
siin. VHL:ssa ei nimenomaisesti säädetä toiminta-alueen 
supistamisen edellytyksistä, joten toiminta-alueen supis-
taminen toteutetaan käytännössä VHL 8.1 §:n mukai-
sesti toiminta-alueen muuttamispäätöksenä. Jäljelle jäävän 
toiminta-alueen tulee kuitenkin olla siten mitoitettu, että 
se täyttää edelleen VHL 6–8 §:n vaatimukset.

Vesihuoltolakia täsmennettiin v. 2014 lainmuutoksen 
yhteydessä lisäämällä siihen 8 a §, jonka mukaisesti 
kunnan tulee toiminta-alueen supistamisen yhteydessä 
ratkaista samalla, miten vesihuolto turvataan niillä vesi-
huoltolaitoksen verkostoon liitetyillä kiinteistöillä, jotka 
tulevat rajautumaan supistettavan toiminta-alueen ulko-
puolelle. Toiminta-alueen muuttaminen on mahdollista 
vain sillä edellytyksellä, että muutetun toiminta-alueen 
ulkopuolelle rajautuvien kiinteistöjen vesihuolto voidaan 
edelleen turvata sekä talousveden saatavuuden että jäteve-
sistä huolehtimisen osalta. Tällaisen kiinteistön vesihuolto 
voitaisiin turvata kiinteistökohtaisin tai useamman kiin-
teistön yhteisin järjestelyin, esim. vesiyhtymän muodossa. 
Mikäli alueella ei (enää) ole vesihuoltolaitoksen verkos-
toon liitettyjä kiinteistöjä, supistamispäätöksen yhteydessä 
on riittävää todeta tapahtunut muutos vesihuoltopalve-
lujen tarpeessa.

Paikallisista olosuhteista johtuvat seikat (esim. heikkolaa-
tuinen pohjavesi) saattavat kuitenkin vaikeuttaa huomatta-
vasti vesihuollon kiinteistökohtaista järjestämistä, tai jopa 
estää sen kokonaisuudessaan. Hämeenlinnan hallinto-
oikeus on ratkaisussaan 17.3.2015 n:o 15/0106/2 kiinnit-
tänyt huomiota supistettavaksi aiotulla toiminta-alueella 
ilmenneeseen maaperän pilaantuneisuuteen ja tästä johtu-
vaan pohjaveden heikkoon laatuun, minkä hallinto-oikeus 
katsoi erääksi vesiosuuskunnan toiminta-alueen supista-
misen esteeksi. Korkein hallinto-oikeus ei ratkaisussaan 
KHO:2017:7 muuttanut hallinto-oikeuden ratkaisua. 
Mikäli kiinteistökohtaisesti toteutettaviin ratkaisuihin 
kuitenkin päädytään, niiden on oltava sellaisia, että ne 
turvaavat sekä riittävän hyvänlaatuisen talousveden saata-
vuuden että jäteveden käsittelyn riittävän tason kiinteis-
töllä. Tällöin on erityisesti huomioitava terveydensuoje-
lulaissa (763/1994) edellytetyt vaatimukset talousveden 
laadulle sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 3 a luvun 
mukaiset vaatimukset jätevesien käsittelystä viemäriver-
kostojen ulkopuolisilla alueilla. Itse toiminta-alueesta 
päätettäessä ratkaisun on kuitenkin nimenomaisesti 
perustuttava vesihuoltolakiin.

Supistetun toiminta-alueen ulkopuolelle jäävillä kiin-
teistöillä ei ole enää sellaisenaan oikeutta (tai velvolli-
suutta) liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon, eikä vesi-
huoltolaitoksella toisaalta suoranaista, liittämisvelvol-
lisuuteen perustuvaa velvoitetta liittää tai pitää tällaisia 
kiinteistöjä verkostoonsa liitettyinä. Tästä ei kuitenkaan 
seuraa, että vesihuoltolaitoksella olisi velvollisuutta irti-
sanoa muutetun toiminta-alueen ulkopuolelle rajautu-
vien kiinteistöjen kanssa tekemänsä sopimukset, vaan 
tällaisten kiinteistöjen sopimussuhteesta vesihuoltolaitok-
seen on mahdollista sopia erikseen. Joka tapauksessa vesi-
huoltolaitoksella olisi kuitenkin tavanomaista helpompaa 
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sanoa irti tällaisten kiinteistöjen kanssa tekemänsä sopi-
mukset, sillä VHL 10 §:n perustuvaa sopimuspakkoa ei 
voida sellaisenaan soveltaa toiminta-alueen ulkopuolella. 
Toisaalta myös asiakaskiinteistön olisi toiminta-alueen 
ulkopuolella tavanomaista helpompaa irtisanoa sopimuk-
sensa, sillä tällaisessa tapauksessa ei tarvitse ensin hankkia 
VHL 11 §:n mukaista liittämisvelvollisuudesta vapautta-
mista ympäristönsuojeluviranomaiselta. Sopimuksen irti-
sanomisen edellytyksistä säädetään VHL 24 §:ssä.

Toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen 
osalta olisi lisäksi mahdollista soveltaa jossakin määrin 
vakioehdoista poikkeavia sopimusehtoja, mikäli tämä on 
perusteltavissa esim. kiinteistöllä vallitsevilla olosuhteilla. 
Toimitusehtojen osalta pitäydytään yleensä vakioehdoissa, 
mutta liittymisen yleisistä edellytyksistä, kuten esim. tont-
tijohtojen rakentamiskustannuksista sovittaessa kiinteis-
töllä vallitsevat erityiset olosuhteet (esim. tavanomaista 
pidemmät etäisyydet) voidaan ottaa huomioon liittämis-
kustannuksia ja niiden jakautumista arvioitaessa. Myös vesi-
huollosta veloitettavien maksujen osalta on mahdollista, 
että tällaisilta kiinteistöiltä voitaisiin veloittaa korkeampia 
maksuja verrattuna toiminta-alueella sijaitseviin kiinteis-
töihin. Toisaalta VHL 19 §:n sanamuoto mahdollistaa 
joka tapauksessa maksujen porrastamisen (käyttömaksua 
lukuun ottamatta) myös toiminta-alueen eri osissa, mikäli 
tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai 

aiheuttamisperiaatteen tai muun näihin rinnastuvan syyn 
johdosta (esim. kiinteistön käyttötarkoitus). Kiinteistön 
vesihuollon turvaamisesta asiakkaalle aiheutuvat kustan-
nukset eivät saa kuitenkaan muodostua kohtuuttomiksi, 
joten tähän seikkaan tulee kiinnittää huomiota mahdol-
lisessa toiminta-alueen muuttamisprosessissa. Kiinteistön 
rajautuminen muutetun toiminta-alueen ulkopuolelle ei 
siten tarvitse automaattisesti merkitä erityisen dramaat-
tista muutosta aiempaan oikeustilaan verrattuna, mutta 
tietyiltä osin se voi lisätä tällaisten kiinteistöjen omistajien 
tai haltijoiden epävarmuutta, kun toiminta-alueen käsillä 
oloon perustuvia, VHL:n suoranaisesti perustuvia oikeus-
vaikutuksia ei enää ole osoitettavissa aiemmassa määrin. 
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Haitalliset aineet jätevesissä 
– tutkimus lisääntyy

Haitallisilla aineilla tarkoitetaan mm. erilaisia 
lääkeaineita, mikromuoveja ja kemikaaleja, 
kuten palonsuoja- ja pintakäsittelyaineita. 
Aineiden kirjo on laaja ja myös niiden pääty-

minen jätevesiin ja vesistöihin tapahtuu monia eri reittejä. 
Voidemaiset lääkeaineet voivat valua viemäriin esimer-
kiksi ihmisen käydessä suihkussa tai pestessä käsiä, tekstii-
leistä voi irrota mikromuoveja ja muita aineita konepesun 
yhtey dessä, ja osa haitallisista aineista päätyy viemäreihin 
ja vesistöihin pintavaluntana.

Kun lainsäädännöllä ja raja-arvoilla ei haitta-aineiden 
pitoisuuksiin puututa, tällä hetkellä näkyvimmät toimen-
piteet haitta-aineiden vähentämiseksi ovat tiedotus ja 
ihmisten valistaminen. Esimerkiksi käyttämättä jääneistä 
tai vanhentuneista lääkkeistä jopa kymmeniä prosent-
teja jää palauttamatta ja osa niistä joutuu jäteveteen tai 

luontoon tietämättömyyden tai välinpitämättömyyden 
seurauksena. Muun muassa HSY tiedottaa aktiivisesti 
asiakkailleen oikeista toimintatavoista, ettei lääkkeitä 
joutuisi vääriin paikkoihin.

Tutkimushankkeita käynnissä
Haitallisiin aineisiin liittyviä avoimia kysymyksiä on 
runsaasti. Kuinka lainsäädäntöä tulisi kehittää ja tuli-
siko haitallisille aineille asettaa raja-arvoja? Olisiko 
lääkeaineita tehokkaampaa poistaa esimerkiksi sairaa-
loiden jätevesistä jo kuormituksen syntypaikalla vai tuli-
siko kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden investoida 
tehokkaampaan puhdistustekniikkaan? Pitäisikö kulut-
tajien saada enemmän tietoa haitallisista aineista kaupal-
lisissa tuotteissa ja pitäisikö vaatimuksia asettaa niiden 
valmistajille?

Jätevedenpuhdistamot on perinteisesti rakennettu poistamaan jätevedestä kiintoainetta, orgaanista 
ainesta, fosforia ja typpeä. Viime aikoina on kuitenkin herätty keskustelemaan jäteveteen päätyvistä 
haitallisista aineista, jotka voivat päästä puhdistusprosessien läpi vesistöihin ja joiden terveys- ja ympä-
ristövaikutuksia ei tunneta.
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Lääkeaineiden tutkimiseksi on käynnistetty useita hank-
keita, kuten CWPharma ja EPIC sekä pian käynnistyvä 
SUDDEN -hanke. CWPharma on Suomen ympäristökes-
kuksen koordinoima kansainvälinen hanke, jossa arvioi-
daan Itämeren valuma-alueen lääkeainekuormitusta sekä 
sitä, millä keinoilla ja kuinka paljon kuormitusta voitai-
siin pienentää.

EPIC on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima 
kansallinen tutkimushanke, jossa tunnistetaan erilaisista 
päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testa-
taan pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistus-
tekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästölähteillä. 
Tutkimustyön lisäksi hankkeessa laaditaan suosituksia 
ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan.

SUDDEN on Suomen Akatemian rahoittama ja 
Helsingin Yliopiston koordinoiva hankekokonaisuus, 
jossa teemana on ”Hyvä lääke myös ympäristölle”. 
Hankkeessa pureudutaan koko lääkkeen elinkaareen ja 
sen ympäristövaikutusten minimointiin. Hanke on juuri 
käynnistymisvaiheessaan.

Lääkejäämät pois kustannustehokkaasti
Suomen ympäristökeskus (SYKE), Lappeenrannan teknil-
linen yliopisto (LUT) ja Helsingin yliopisto (HY) yhteis-
työkumppaneineen tutkivat käynnissä olevassa EPIC-
hankkeessa erilaisista päästölähteistä kunnalliseen jäte-
veteen päätyviä lääkejäämiä ja niiden riskejä sekä etsivät 
kustannustehokkaita ratkaisuja lääkeainekuormituksen 
vähentämiseksi.

”Analysoimme sairaaloiden jätevesistä yli 50 aineen pitoi-
suuksia ja arvioimme, missä ja miten niitä kannattaa 
poistaa jätevedestä. Erilaisten puhdistusmenetelmien 
pilottikokeita on käynnissä ja tuloksia on odotettavissa 
loppuvuoden aikana. Ongelmana on eri lääkeaineiden 
suuri määrä ja puhdistusmenetelmien erilainen tehoa-
minen eri aineisiin. Myöskään lääkeaineiden haitalli-
suudesta luontoon päästyään ei juuri ole tutkimus-
tietoa, joten uuteen puhdistustekniikkaan investoi-
misen tehokkuutta on monissa tapauksissa hyvin vaikea 
arvioida”, kertoo ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen Suomen 
ympäristökeskuksesta.

”Alustavista tuloksista voidaan tässä vaiheessa sanoa, 
että on tapauskohtaista kannattaako poistaa lääkeaineita 
niiden syntysijoilla esim. sairaalassa vai vasta jäteveden-
puhdistamolla. Tarvittava puhdistustekniikka ja inves-
tointikustannukset vaihtelevat suuresti riippuen kuormi-
tuksen määrästä ja käsiteltävistä lääkeaineista, joten yleis-
pätevää ohjetta ei voida antaa”, Laitinen sanoo.

Yhteiskunnallisen keskustelun paikka

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymässä 
(HSY) on jo vuosien ajan tehty selvityksiä ja tutkimuksia 
haitallisista aineista. Lääkejäämien poistaminen jäteve-
destä on keskeinen osa tutkimusta. Viikinmäen jäteveden-
puhdistamolla on tutkittu CWPharmaan liittyvässä hank-
keessa aktiivihiilen käyttöä jätevedenpuhdistuksessa. HSY 
pyrkii ratkaisemaan käytännön ongelmia, joita jauhe-
maisen aktiivihiilen käyttöön liittyy. Jos aktiivihiiltä käyte-
tään puhdistuksessa, on myös oltava menetelmä, jolla itse 
aktiivihiilen saa poistettua jätevedestä.  Aktiivihiilen pois-
toon testataan kolmea menetelmää; mikrosiivilää, suoda-
tinkangasta ja tehostettua laskeutusta. Tuloksia esitetään 
Vesihuoltopäivien yhteydessä.

”Eri tekniikoilla saadaan erilaisia reduktioita haitta-
aineissa, ja aktiivihiilen lisäksi esimerkiksi otsonoinnin on 
todettu olevan tehokas menetelmä useiden haitta-aineiden 
poistamiseksi. Aktiivihiili ja otsoni ovat tehokkaita hiukan 
eri aineryhmissä. Eri aineiden aiheuttamat riskit ympä-
ristölle vaihtelevat ja osaa ei tunneta lainkaan. Joidenkin 
luonnossa hajoamattomien aineiden kuten tulehduskipu-
lääkkeenä käytetyn diklofenaakin kohdalla on syytä kysyä, 
onko niiden käyttö edes välttämätöntä ainakaan reseptiva-
paina tuotteina. Vielä ei tiedetä, tullaanko haitta-aineille 
tulevaisuudessa asettamaan raja-arvoja ja jos tullaan niin, 
minkä säädösten kautta näiden aineiden luontoon pääse-
mistä tulevaisuudessa rajoitetaan. Investointien suun-
nitteleminen jätevedenpuhdistamoille ei ole toistaiseksi 
mielekästä, kun tietoa ei riittävästi ja reduktiovaati-
muksia on vaikea asettaa”, arvioi tuotantoyksikön pääl-
likkö Mari Heinonen HSY:stä.

On myös tärkeä ymmärtää, että haitta-aineiden käsittely-
menetelmillä itsessään on ympäristövaikutuksia – ne 
kuluttavat runsaasti energiaa.

”Haitta-aineista ja niiden mahdollisesta käsittelystä tarvi-
taan nykyistä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, sillä 
olisi tärkeää puuttua myös itse aineiden käyttöön ja valmis-
tukseen. Millaisen riskitason käytössämme hyväksymme, ja 
jos riskiä purkuvesistöissä halutaan pienentää, mitä haitta-
aineita on poistettava jätevedestä ja kuinka paljon? Valtaosa 
nykyisistä keskustelussa olevista jäteveden haitta-aineista 
on peräisin kotitalouksista, jolloin kuluttajien tiedolla ja 
valinnoilla on myös merkitystä”, Heinonen arvioi. 

Lisätietoja

• EPIC https://www.syke.fi/hankkeet/epic

• CWPharma http://www.cwpharma.fi
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Tavoitteena on havainnollistaa pumppaamon 
energiatehokkuuden määritystä ja korjausta 
soveltaen universaalia energiatehokkuuden 
menetelmää yhdellä pumpulla. Menetelmä 

sopii kutenkin rajoittamattomalle pumppumäärälle ja 
niiden erilaisille yhdistelmille tilanteiden vaihdellessa. 
Tarkastelun perustiedot ovat:

• pumpun nimellisarvot ovat; 500 l/s, 50 m, hyötysuhde 
75 %, kierrosluku 1480 r/min

• pumppaamon portaattomasti säädettävä tuottoalue on 
150…500 l/s

Kuva 1 esittää pumpun ominaiskäyrästöä (Q, H, ), 
verkoston systeemikäyrää ajanjaksolla T, sisäisiä paine-

häviöitä ja affiniteettiparaabeleja. Affiniteettiparaabelit 
on piirretty pumpun kierroslukuja 1100, 1200, 1300 ja 
1400 r/min vastaavien toimintapisteiden kautta origosta 
lähtevinä paraabeleina. Verkoston systeemikäyrän jyrk-
kyys ja korkeus riippuvat järjestelmän ajankohtaisesta 
tilasta.

Affiniteettisääntöjen mukaan hyötysuhde paraabelin 
kussakin kohdassa vastaa paraabelin ja nimelliskierroslu-
vulla toimivan pumpun ominaiskäyrän leikkauspisteessä 
olevaa hyötysuhdetta. 

Esimerkiksi 1100 r/min toimivan pumpun hyötysuhde 
on n. 47 %; pisteet 1, 2, 3 ja 4 kuvassa 1.

Eräs esimerkki pumppaamon energiatehokkuuden 
määrityksestä ja korjauksesta

Kuva 1. Pumpun ja systeemin ominaiskäyrästöt ajanjaksolla T.

Vesihuollon tärkeä teema vuonna 2018 oli vesilaitosten energiatehokkuus. Motiva ja VVY järjestivät usean 
vesihuoltolaitoksen kanssa aiheesta seminaarin. Pumppaus on prosessi, jossa on mahdollista parantaa 
energiatehokkuutta merkittävästi. Seminaariaineistossa esiteltiin menetelmä, jonka konkretisoimiseksi 
tämä kirjoitus on tarkoitettu.
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Esimerkin ominaisenergiasta

Ennen esimerkin esittelyä tarkastellaan ominaisener-
giaa eli käytettyä energiaa pumpattua yksikköä kohden 
kuvan 2 avulla. Ominaisenergia sisältää pumpun, moot-
torin ja taajuusmuuttajan hyötysuhteet. Kuvan perusteella 
voidaan todeta pienimmän ominaisenergian toteutuvan 
virtaamalla 0,35 m³/s. Kuvassa on lisäksi universaali ener-
giatehokkuuden tunnusluku virtaamasta riippuen.

Ominaisenergia osoittaa ainoastaan sen arvon eri virtaa-
milla, ei energiatehokkuuden hyvyysastetta. Esimerkissä 
pumppaamo toimii minimiominaisenergian kohdalla 
energiatehokkuudeltaan vain tyydyttävästi kuten kuvassa 2 
ja esimerkissä osoitetaan.

Minimi ominaisenergia toteutuu, kun nostokorkeu den ja 
hyötysuhteen suhde savuttaa minimiarvonsa. Esimerkissä 
minimiarvo ei sijaitse energiatehokkuuden tunnusluvun 
hyvällä alueella johtuen siitä, että hyötysuhteen nimel-
lisarvoa huonompi arvo vaikuttaa energiatehokkuuteen 
enemmän kuin nostokorkeuden alenemisen parantava 
vaikutus. Kirjoituksessa esitetään, kuinka koko säädet-

tävä virtaama-alue saadaan muutettua hyväksi ja ominais-
energia saadaan pienemmäksi kuin kuvassa 2.

Universaali energiatehokkuus

Nykyinen korjaamaton pumppaamo
Energiatehokkuuden hyvyysaste voidaan todeta sovel-
tamalla patentoitua universaalia energiatehokkuuden 
tunnuslukua, joka määritellään seuraavasti:

 

pas (t ) = pumppaamon hyötysuhde mittaushetkellä ja 
pka (t ) = käynnissä olevien pumppujen nimellishyöty-

suhteiden painotettu keskiarvo mittaushetkellä.

Jos pumppaamon pumppujen nimellishyötysuhteet ovat 
heikompia kuin vastaavan tehoisten parhaiden pump-
pujen, hyötysuhteet korvataan parhailla hyötysuhteilla. 

Kuva 2. Ominaisenergia, nykyinen korjaamaton pumppaamo.
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Tunnusluvun arvotustaulukko; Motivan ja VVY:n seminaariaineisto ja menetelmäselostus.
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Tällainen paras hyötysuhde saadaan esimerkiksi yhden-
muotoisuussääntöihin perustuvan ominaiskierrosluvun 
avulla määritellyistä tiedoista (Virtaustekniikka R2018).

Menetelmän mukainen määritys on tarkoitettu toteutet-
tavaksi mittausten perusteella, jolloin työläitä laskelmia 
ei tarvitse suorittaa. Menetelmässä on tunnusomaista 
lyhyiden mittausjaksojen ja riittävän pitkän mittausajan 
puitteissa huomioida kaikkien pumppaamon laitteiden, 
putkistojen, virtausteknisten ratkaisujen, häiriöiden ja 
asennusten vaikutusten lisäksi se, kuinka hyvin pump-
pujen ja pumppuyhdistelmien valinnassa ja ohjauksessa 
on onnistuttu tilanteiden vaihdellessa pumppaamossa ja 
siihen liittyvässä verkostossa.

Tässä esimerkissä menetelmää on kuitenkin 
sovellettu laskennallisesti fysiikan ja pump-
paustekniikan affiniteetti- ja yhdenmuotoi-
suussääntöjen perusteella.

Kuvassa 3 esitetään universaali energiate-
hokkuus korjaamattomalla pumppaamolla 
(sininen käyrä), jonka määrittelyssä parhaan 
pumpun hyötysuhde on 85 %.

Pumppaamon energiatehokkuus vaih-
telee erittäin heikosta heikkoon välillä 
150…220 l/s ja on ainoastaan tyydyttävä 
juuri sillä kohdalla, jossa ominaisenergialla 
on minimiarvonsa ja se on koko säätöalu-
eella pääosin vain erittäin heikon ja tyydyt-
tävän välillä, lähellä nimellisarvoja energia-
tehokkuus on hyvä. Menetelmäselostuksen 
taulukon mukaan korjaustoimenpiteet ovat 
välttämättömiä/erittäin suositeltavia välillä 
150…220 l/s ja välillä 220…280 l/s suosi-
teltavia ja näitä suuremmilla arvoilla 400 l/s 
saakka harkittavia.

Korjattu pumppaamo
Energiatehokkuuden parantamiseksi 
pumppu uusitaan parhaaksi mahdolliseksi 
(  = 0,85).

Kuvassa 3 esitetään korjatun pumppaamon 
ETpu -käyrä (oranssi käyrä). ETpu -käyrä 
on selvästi parempi ollen hyvä virtaamilla 
yli 330 l/s ja pienemmillä virtaamilla vaih-
dellen erittäin heikosta tyydyttävään.

Energiatehokkuuden edelleen paranta-
miseksi pumppaamo varustetaan yhdellä 

pienemmällä kierroslukusäätöisellä lisäpumpulla 
seuraavan periaatteen mukaan:

• tuottoalueella 150…330 l/s käytetään pienenpää 
pumppua, jonka nimellisarvot ovat 270 l/s, 58 m, 
hyötysuhde 84 %.

• tuottoalueella 330…500 l/s käytetään parasta uusit-
tavaksi ehdotettua nykyisen kapasiteetin mukaista 
pumppua

Kuvassa 4 esitetään ehdotetulla tavalla laskettu ETpu 
-käyrästö, jolloin tunnusluku nousee kokonaisuudessaan 
hyvälle alueelle.

Kuva 3. Universaali energiatehokkuus, nykyisellä ja parhaalla pumpulla

Kuva 4. Kahden pumpun käyttö, ETpu -käyrästöt.
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Kuvassa 5 esitetään kahden pumpun käytöllä saavutettava 
ominaisenergian säästö ehdotetulla ajotavalla. Sininen 
käyrä kuvaa nykyisen pumpun ominaisenergiaa, oranssi 
parhaan nykyisen tehoisen pumpun ominaisenergiaa ja 
punainen pienemmän pumpun ominaisenergiaa.

Parannus on huomattava käytettäessä pumppuja esite-
tyllä tavalla. Vaikka suurempaa pumppua ei vaihdettaisi-
kaan parhaaksi mahdolliseksi, voidaan energiatehokkuutta 
parantaa kahden pumpun yhdistelmällä. Ominaisenergian 
kasvu minimi ominaisenergiaa pienemmillä virtaamilla 
selittyy hyötysuhteen nopeasta heikkenemisestä, joka on 
tyypillistä järjestelmissä, joissa nostokorkeuden huomat-
tavin osuus muodostuu staattisesta nostokorkeudesta. 
Esimerkissä staattisen nostokorkeuden osuus kokonaisnos-
tokorkeudesta on 70 % nimelliskierrosluvulla toimittaessa. 
Ominaisenergian kasvu minimi ominaisenergiaa suurem-
milla virtaamilla selittyy pääosin lisääntyneestä painehäviöstä.

Energiatehokkuutta voitaisiin edelleen parantaa pienentä-
mällä sisäisten putkistojen painehäviöitä (esim. virtaviivai-
semmat muotokappaleet, paremmat sulku -ja takaiskuvent-
tiilit, …), tarkistamalla moottorien ja taajuusmuuttajien 
tehokkuusluokat ja tarvittaessa vaihtamalla ne energiate-
hokkaammiksi, näitä asioita tässä esimerkissä ei ole käsitelty.

Hieman muista menetelmistä 
energiatehokkuuden määrittämiseksi

Pumppukohtaisen hyötysuhteen mittaus energia-
katselmuksissa antaa väärän kuvan, jos pumppaamon 
sisäiset painehäviöt ovat suuret ja niitä ei huomioida. 

Pumpun toimintapiste voi näyttää hyvää hyötysuhdetta, 
koska pumppu voi olla tarkoituksellisesti tai tahatto-
masti mitoitettu toimimaan ylisuurella nostokorkeudella. 
Pumppaamon nostokorkeus on kuitenkin sisäisten paine-
häviöiden verran alhaisempi, jolloin pumppaamon/pump-
pauksen hyötysuhde on huonompi. Vain yhden pumpun 
käydessä suoritetut mittaukset antavat väärän kuvan, jos 
pumppaamossa on normaalisti useampi pumppu käytössä, 
jolloin pumppujen toimintapisteet ovat erilaiset kuin 
yksin käytössä, tämä korostuu etenkin pumppaamoiden 
putkistojen epäsymmetrian ollessa merkittävä.

Joissain menetelmissä käytetään laskennallisia epäsuoria 
virtaamamittauksia (perustuvat sähköisiin ja/tai lämpö-
tilasuureisiin), jotka ovat erittäin haasteellisia ja sisältävät 
merkittäviä virhemahdollisuuksia. Lämpötilan nousu 
pumpussa on niin pieni, että pienikin poikkeama mitta-
uksissa aiheuttaa suuria virheitä.

Pumppukohtaisen hyötysuhteen määritys ominaiskäy-
rien, teho- ja painemittausten avulla onnistuu vain, jos 
pumpun ominaiskäyrät ovat todelliset. Standardipumpuille 
ei aina tehdä yksilöllisiä tehdaskoeajoja vaan myynti-
käyrästöt ovat jonkun valmistuserän koeajetun pumpun 
mukaisia.  Tällöin on mahdollista, että asennettujen pump-
pujen käyrät poikkeavat dokumentoiduista esim. valmis-
tuksen viimeistelyn puutteiden takia, tai pumput ovat 
kuluneet, tai juoksupyörä ei ole alkuperäinen jne.…

Jos pumppujen ominaiskäyrät ovat epästabiileita, mitta-
ustulokset voivat johtaa vääriin tulkintoihin etenkin, 
jos pumppaamossa on mittaushetkellä käynnissä muita 

Kuva 5. Ominaisenergia ja ominaisenergian säästö kahden pumpun käytöllä.
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pumppuja. Pumppu voi käydä nollavirtaamalla, mutta 
silti mittaukset osoittavat tehon kulutusta ja paine-eroa 
eli pumpulle voidaan virheellisesti määrittää hyötysuhde, 
joka on nollaa suurempi.

Yhteenveto
Esimerkki on havainnollisuuden vuoksi esitetty lasken-
nallisesti. Kuvien abskissa-akselina on virtaama, jolloin 
tunnusluvut esittävät pumpun eri kierrosluvuilla määri-
teltyjä arvoja tietyllä hetkellä. Menetelmä on kuitenkin 
tarkoitettu perustuvan mittauksiin ja abskissana käytetään 
aikaa, koska muuttujien ja vaihtelevien tilanteiden määrä 
sekä pumppaamossa, että siihen liittyvässä putkilinjassa ja 
verkostossa on suuri. Patentin menetelmäselostuksessa asia 
on yksityiskohtaisesti kuvattu.

Ominaisenergian käyttö energia-analyyseissä kuvaa aino-
astaan käytettävää energiaa pumpattua tilavuusyksikköä 
kohden eikä todellisen energiatehokkuuden hyvyysas-
tetta eli sitä, kuinka hyvin pumppaamo toimii verrat-
tuna parhaaseen mahdolliseen. Käytettäessä pump-
paamoa siten, että ETpu -luku pysyttelee hyvällä tasolla 
kuten kuvassa 4, ei energiatehokkuutta voi enää juuri-
kaan käytännössä parantaa ja muiden mittausmenetel-
mien käyttö on tarpeetonta.

Vesilaitosten pumppaamoissa voitaisiin ajatella valvomoon 
asennettua energiatehokkuuden monitorointia, jolloin 
käyttöhenkilöstö helposti oppisi reaaliaikaisesti energia-
tehokkaimman pumppuyhdistelmien, kierroslukusuh-
teiden, jne. käytön tilanteiden vaihdellessa. Kokemusten 
karttuessa saataisiin myös tietoa älysovellutusten käyttöön.

Korostettakoon vielä, että ilman perusteellisia ja luotet-
tavia mittauksia kaikissa tilanteissa todellisesta energiate-
hokkuudesta ei saada oikeaa tietoa korjaavien toimenpi-
teiden suunnittelua varten. 

Kirjallisuus

• Patentin FI 124877 B menetelmäselostus havainto-, diagnoosi- ja 
korjaustaulukoineen (saa korvauksetta kirjoittajalta).

• Motivan ja VVY:n seminaariaineisto, energiatehokas 
vesihuoltolaitos, 2018.

• Vesitalous 5/2018, tietoisku, pumppaamon universaali 
energiatehokkuus.

• Virtaustekniikka R2018, Tammertekniikka.
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agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
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4540 Bad Hall, Austria

All AGRULINE fittings are made of PE 100-RC

LONGER SERVICE LIFE
crack resistant PE 100-RC
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sandbed-free installation

LASTING CONNECTIONS
better welding results
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complete PE 100-RC piping system 
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Vuosikokouksen päätökset

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 3.4.2019 
Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokouksen puheen-
johtajana toimi Leena Aulio. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
11§:ssä mainitut asiat. 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa kauden 2019 
Riku Vahala. Hallituksen jäseninä jatkavat kauden 2019 Saijariina 
Toivikko, Pirkko Öhberg ja Erkki Santala. Kaudelle 2019–2020 
yhdistyksen hallitukseen valittiin Juhani Järveläinen, Jari Haavisto, 
Heli Härkki, Annina Takala ja Anne Liljendahl. Yhdistyksen 
vaalitoimikunnassa jatkavat kauden 2019 Saija Vuola ja Osmo 
Seppälä. Kaudelle 2019–2021 vaalitoimikuntaan valittiin Veli-
Pekka Vuorilehto. 

Jäsenmaksuiksi päätettiin: 

• henkilöjäsen 60 euroa (ilman Vesitalous-lehteä 40 euroa)
• opiskelijajäsen 10 euroa
• yhteisöjäsen 300 euroa.

Maksut sähköpostiin lähetetyn tilisiirtolomakkeen mukaisesti 
Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille FI95 8000 1601 3156 00.  
Eräpäivä jäsenmaksuilla on 17.5.2019. Erillisiä paperisia 
jäsenmaksulomakkeita ei lähetetä henkilö- ja opiskelijajäsenille. 
Verkkopankissa maksaessasi käytä viitenumeroa 6062 (henki-
löjäsen) tai 6444 (opiskelijajäsen). Jos maksaja ei ole se, jota 
maksu koskee (esim. jos työnantaja maksaa), lisää viesti-kent-
tään ”Jäsenmaksu 2019” sekä nimi, ketä maksu koskee. 

Pohjavesijaoston tapahtuma
Pohjavesijaosto tekee kevätretken Tampereelle 28.5.2019. 
Tarkemmat tiedot http://www.vesiyhdistys.fi/pohjavesijaosto/
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Vesitalous liikehake-
misto
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LIIKEHAKEMISTO
VESITALOUS-LEHDEN

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm,  

kaksi palstaa 170 mm.

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

Slatek (80 x 80) Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

Kemira (80x80)

WASTE WATER Solutions

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
 Maailman tehokkain veden- ja  
jäteveden puhdistusmenetelmä

 Flotaatiolaitossuunnittelua  
ja toimituksia yli 50 vuotta

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

 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

 JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Tehdään yhdessä 
maailman parasta 
vettä.

www.slatek.fi

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

 VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia 

aina kemiallisesta saostamisesta 

biologisen käsittelyn tukemiseen, hajun- 

ja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja 

lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat 

yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Lue lisää: www.kemira.com/fi

Sovelluksia juoma- ja 

jätevedenkäsittelyyn

 VESIKEMIKAALIT

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
kaiko@kaiko.fi 

Vuodonetsintälaitteet 

Vesimittarit 

Annostelupumput 

Venttiilit 

Vedenkäsittelylaitteet 



Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta  
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi  
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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Pöyry (80 x 70)
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 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

www.poyry.fi
vaihde 010 3311

wsp.com

Vesihuollon ja
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Minna Hanski and Paul Silfverberg: Water services 
need controlled reform

In recent years, the water services sector has been marked 
by a debate on the network repair backlog and the large 

number of treatment plants. Some actions have also been 
taken: legislation has been tightened up, and concrete 
steps have also been proposed to secure sustainable water 
services. Operators in the water services sector should, 
however, themselves recognise the needs for change and 
take up the challenges. What is needed is good asset 
management; underpinning for the treatment plant struc-
ture, collaboration and services; investment in expertise; 
and anticipation of and action on new challenges. 

Jari Rintala: Examining the obligations for ground-
water extraction plants – current state and needs for 
improvement

Under the Finnish Water Act, groundwater extraction 
requires a permit obliging the extracting party to 

monitor the impacts of extraction on the environment. 
The requirements for monitoring water extraction have 
broadened out in recent years. Earlier, it was mostly the 
quantity of water extracted and the water table that were 
monitored. Today, the groundwater quality and the valu-
able natural sites affected by groundwater are fairly often 
also required to be monitored. 

Ilkka T. Miettinen, Outi Zacheus and Tarja Pitkänen: 
Microbiological threats of drinking water – observa-
tions from a 20-year period

The majority of drinking water quality problems and 
waterborne outbreaks in Finland have been related 

to the contamination of groundwater sources. However, 
the significance of deficiencies in drinking water distri-
bution networks operation and maintenance as a cause of 
water contamination cases and waterborne outbreaks is 
increasing. THL’s statistics from the last 10 years show that 
the ageing of the distribution system seems to result in an 
increasing number of contamination cases and waterborne 
outbreaks.

Tuija Laakso and Suvi Virta: The condition of the 
Finnish water services network and improving the 
requirement for renovation in the future

Our national water services networks are ageing and 
we are moving to a new stage in which the ongoing 

renovation of networks is gradually becoming daily routine 
at all plants. The kind of information on networks that 
is available determines to a great extent how successful 
decisions on renovation can be made. The quantity of 
data is growing constantly, and by analysing the data, the 
targeting of condition surveys and renovations can be effi-
ciently supported.

Sofia Risteelä and Henri Haimi: MBR technology at 
the Taskila treatment plant

The capacity of the city of Oulu’s treatment plant has 
been increased with the rollout of a membrane biore-

actor (MBR). Taskila’s MBR is the largest processing unit 
in use at municipal treatment plants in the Nordic coun-
tries and it is one of the world’s most northerly units. The 
results obtained have proved the MBR technique to be 
efficient in the treatment of wastewater. 

Other articles

Mika Rontu: Infratech 2019 Exhibition brings water 
services professionals to Jyväskylä (Editorial)

Kalle Kiisto: A process contract, procurement 
perspective – case Taskila MBR

Jyrki Paavilainen: Forthcoming: 2019 manual for 
water utility asset management

Juha Pirkkamaa: Quality system for recycled 
fertilisers

Jaakko Gustafsson: The challenges of 
proportioning the extent of a water utility’s 
operating area

Martti Pulli: An example of defining and correcting 
the energy-efficiency of a pumping plant

Anders Buur Bækgaard: Why Danish water utilities 
are having international activities?
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Yhdyskuntia palvelevat vesihuoltolaitokset ovat 
luonnollisia monopoleja ja niiden ensisijaisena 
tehtävänä on tuottaa asiakkailleen laadukkaat 
ja kohtuuhintaiset juomavesi-, viemäröinti- 

ja jätevedenpuhdistuspalvelut jatkuvasti, eli 24/7/365. 
Lisäksi vesihuoltolaitokset on Tanskassa viime vuosina 
velvoitettu myös toteuttamaan ilmastonmuutokseen 
sopeutumistoimenpiteitä. Tämä kaikki edellyttää vesi-
huoltolaitoksilta seuraavaa:

• tarjotaan asiakkaille mahdollisimman paljon arvoa 
- ja ylitetään heidän odotuksensa

• toimitaan ihmisten terveyteen, ympäristöön ja kestä-
vään kehitykseen liittyvien suurten vastuiden mukaisesti

• toimitaan erittäin pitkäikäisten investointien 
edellyttämällä tavalla

• tuetaan, osallistutaan ja käynnistetään tutkimus- ja 
kehitystoimintaa

• toimitaan yhteiskuntavastuun ja suuren sosiaalisen 
vastuun mukaisesti

• tuetaan teollisuutta ja konsultteja kotimaassa ja 
ulkomailla

• toimitaan hyvin yksityiskohtaisen lainsäädännön ja 
sääntelyn mukaisesti

Lainsäädäntö on jo vuosien ajan antanut Tanskassa vesi-
huoltolaitoksille mahdollisuuden tarjota ensisijaisen tehtä-
vänsä ohella myös kaupallisia, monopolitoiminnan ulko-
puolella olevia palveluita. Tanskan hallitus korosti tätä 
mahdollisuutta vuonna 2015, kun Danish Water Vision 
2025 muotoiltiin. Vision tavoite on kaksinkertaistaa vesi- 
ja ympäristötuotteiden ja -palvelujen vienti sekä luoda 
4 000 uutta työpaikkaa.

Mutta miksi vesihuoltolaitokset tukisivat yritysten toimintaa 
ulkomaisilla markkinoilla? Miten laitokset hyötyvät siitä?

Vesihuoltolaitoksilla on jokapäiväisissä toiminnoissaan 
kertynyttä ja ylläpidettävää erityisosaamista, ja tälle osaa-
miselle on kysyntää sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Esimerkiksi konsulteilla ja urakoitsijoilla ei ole laitosten 
päivittäistä käyttökokemusta, minkä vuoksi alan kehitys 
on hitaampaa ja virheitä tehdään enemmän, ellei laitosten 
erityisosaamista hyödynnetä.

Tanskan kokemusten perusteella on selvää, että kansain-
välinen toiminta ”stimuloi” vesihuoltolaitosten työnte-
kijöitä kaikilla tasoilla. Kansainvälinen toiminta tarjoaa 
vaihtelua työtehtäviin, antaa uutta inspiraatiota päivit-
täisen työn toteuttamiseen ja voi myös tehdä päivittäiset 
työt hauskemmiksi (loppujen lopuksi huomattava osa 
elämästämme menee työssä).

Kansainvälinen toiminta voi osaltaan varmistaa teknisten 
taitojen ja osaamisen jatkuvaa parantamista koko orga-
nisaatiossa. Toiminnan tehostamisvaatimusten paineessa 
kansainväliset hankkeet voivat mahdollistaa henkilöstön 
määrän turvaamisen ja tehdä siten vesihuoltolaitoksesta 
vähemmän haavoittuvan. Kansainvälinen toiminta voi 
myös mahdollistaa työntekijöiden tehokkaamman kehit-
tämisen ja erikoistumisen.

Yleishyödyllisen toimijan kokemukset markkinoilla 
toimimisesta myös tervehdyttävät ja tehostavat toimintaa. 
Vesihuoltolaitoksen toimintakulttuuri paranee varmasti 
kansainvälisen toiminnan kautta.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, yritykset tarvitsevat 
tällaista yhteistyötä vesihuoltolaitosten kanssa ja myös yhä 
useammat kunnat edellyttävät vesihuoltolaitosten tukevan 
niiden kansainvälistä- ja elinkeinotoimintaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030 ja erityi-
sesti tavoite 17, Yhteistyö ja kumppanuus, edellyttävät 
kansainvälisiä kumppanuuksia, jotta ainakin tavoite 6, 
Puhdas vesi ja sanitaatio, saavutettaisiin. Tämänkin vuoksi 
kansainvälinen vesihuoltolaitosten välinen yhteistyö on 
taitojen ja tietojen vaihdossa erittäin tärkeää seuraavien 
kymmenen vuoden aikana. 

Miksi vesihuoltolaitokset ovat 
mukana kansainvälisessä 
toiminnassa?

ANDERS BÆKGAARD
IWA Tanska

Bækgaard toimii vuonna 2020 
Kööpenhaminassa pidettävän IWA:n 
Maailman vesikongressin johtajana. 
Hän on työskennellyt vuosina 2005–2017 
Odensessa toimivan vesihuoltolaitoksen, 
VCS Denmarkin ja 1989–2005 Tanskan 
vesihuoltolaitosten järjestön, DANVAN 
toimitusjohtajana.
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Uponor

Kun yhdyskuntatekniikan vaatimukset ja ympäristö tietoisuus kasvavat, 
parhaiden hulevesijärjestelmien valinta edellyttää huolellista harkintaa. 
Uponorin laaja tuote valikoima on juuri uudistettu ja ulottuu nyt 
kompakteista suodatinmoduuleista suuriin säiliörakenteisiin.  
Tutustu kattavaan hulevesikonseptiimme osoitteessa  
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