
 

VT1303.indd   1 2.5.2013   9:58:26

www.vesitalous.fi

Hulevedet

4/2015 Irtonumero 12 €

VT1504_kansi.indd   1 10.9.2015   13:03:33



PCM-PUMPUT 
NYT MEILTÄ!

• Eco Moineau M -epäkeskoruuvipumput (lietteet)
• Eco Moineau C -epäkeskoruuvipumput (hygienia)
• Delasco-letkupumput
• Lagoa-annostuspumput

MAAHANTUONTI
& MYYNTI:

SGN Tekniikka Oy
puh. 030 650 50
www.sgntekniikka.fi 

VT1504_2-3_sisältö.indd   2 10.9.2015   13:06:21

creo




PCM-PUMPUT 
NYT MEILTÄ!

• Eco Moineau M -epäkeskoruuvipumput (lietteet)
• Eco Moineau C -epäkeskoruuvipumput (hygienia)
• Delasco-letkupumput
• Lagoa-annostuspumput

MAAHANTUONTI
& MYYNTI:

SGN Tekniikka Oy
puh. 030 650 50
www.sgntekniikka.fi 

4 Innovaatiokilpailu etsi keinoja hulevesien hallintaan  
 ja hyödyntämiseen Lahdessa
 Essi Artima-Sulkinoja

HULEVEDET
5 Hulevettä hörppimään
 Elisa Lähde

8 Tyyppiratkaisuja kaupunkitiloihin
 Ella Uppala

13 Kaupunkihydrologinen mallinnus – pienestä  
 suureen mittakaavaan 
 Gerald Krebs, Teemu Kokkonen, Marjo Valtanen ja Harri Koivusalo

18 Rakennustyömaiden hajakuormitus haltuun  
 hulevesien hallintaa kehittämällä
 Nora Sillanpää ja Harri Koivusalo 

24 Hulevesivalunnan ja haitta-ainekuormituksen 
 vuodenaikaisvaihtelu pientalo- ja keskusta-alueilla
 Marjo Valtanen ja Nora Sillanpää

29 Kolme mallia yleisten alueiden hulevesi- 
 viemäröintikorvauksen määrittämiseen
 Jussi Ristimäki ja Leena Sänkiaho

33 Kunnallinen hulevesimaksu uutena  
 kustannusten kattamisen välineenä 
 Jaakko Gustafsson

MAATALOUDEN RAVINTEET
35 Maatalouden vesiensuojelukosteikkojen  
 tehokkuusseuranta automaattilaitteistojen avulla
 Jari Koskiaho, Tiina Siimekselä ja Markku Puustinen

JÄTEVEDEN PUHDISTUS
41 Erilainen jäteveden tertiäärikäsittely:  
 Flotaatio ja Pile Fabric -kiekkosuodatus
 Olli Keski-Saari

AJANKOHTAISTA
46 ICOLDin kongressi ja vuosikokous
 Eija Isomäki 

48 Wavin-Labko sitoutui suojelemaan Itämerta  
 tehokkaammalla hulevesien käsittelyllä
 Tuomo Häyrynen

49 Ajankohtaista
51 Liikehakemisto
54 Abstracts
55 Vieraskynä
 Jaakko Sierla

Sisältö 4/2015VESITALOUS
www.vesitalous.fi
VOL.LVI

JULKAISIJA
Ympäristöviestintä YVT Oy
Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki
Puhelin (09) 694 0622

KUSTANTA JA
Ympäristöviestintä YVT Oy
Tuomo Häyrynen
E-mail: tuomo.hayrynen@vesitalous.fi

Yhteistyössä Suomen Vesiyhdistys ry

ILMOITUKSET
Tuomo Häyrynen
Puhelin 050 5857996
E-mail:  ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

PÄÄTOIMITTA JA
Timo Maasilta
Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki
E-mail: timo.maasilta@mvtt.fi

TOIMITUSSIHTEERI
Tuomo Häyrynen
Puistopiha 4 A 10, 02610 Espoo
Puhelin 050 585 7996
E-mail: tuomo.hayrynen@vesitalous.fi

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET
Taina Hihkiö
Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Puhelin (09) 694 0622, faksi (09) 694 9772
E-mail: vesitalous@mvtt.fi

ULKOASU JA TAITTO
Forssa Print / Taittopalvelu

PAINOPAIKKA
Forssa Print  ISSN 0505-3838

Asiantuntijat ovat tarkastaneet lehden artikkelit.

TOIMITUSKUNTA
Minna Hanski, dipl.ins., neuvotteleva virkamies,
Maa- ja metsätalousministeriö

Saija Vuola, fil. maist., 
projektipäällikkö Suomen Vesiyhdistys ry

Esko Kuusisto, fil.tri., hydrologi,
Suomen ympäristökeskus SYKE

Riina Liikanen, tekn.tri, vesihuoltoinsinööri,
Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Lea Siivola, dipl.ins.,
Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Saijariina Toivikko, dipl.ins., vesihuoltoinsinööri,
Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Riku Vahala, tekn.tri, vesihuoltotekniikan professori,
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Olli Varis, tekn.tri, vesitalouden professori,
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Erkki Vuori, lääket.kir.tri, professori, emeritus,
Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen osasto

Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
Vuosikerran hinta on 60 €.

Tämän numeron kokosi Essi Artima-Sulkinoja,  
essi.artima-sulkinoja@ladec.fi

Kannen kuva: Ranta-Kartanon yleissuunnitelman raportti, 
Lahden kaupunki/FCG

Seuraavassa numerossa teemana on Globaali ruokaturva. 
Vesitalous 5/2015 ilmestyy 23.10.2015. Ilmoitusvaraukset 25.9. mennessä.

VT1504_2-3_sisältö.indd   3 10.9.2015   13:05:53

creo




4 www.vesitalous.fi

PÄÄKIRJOITUS

nollisen vedenkierron häiriintyminen, maan painumat, 
hulevesitulvat ja muut putkistojen kapasiteettiin liittyvät 
tekijät, eroosio, virkistyskäyttöhaitat sekä uhat pohjaveden 
riittävyydelle ja hyvälle laadulle. Rankkasateista johtuvat 
virtaushuiput aiheuttavat tuhoja myös kiinteistöille muun 
muassa kosteusvahinkoina ja kellarien tulvimisena.

Lahdessa järjestettiin syksyllä 2014 innovaatiokilpailu, 
jossa etsittiin sekä Lahden kaupungille että alueen raken-
nusyrityksille soveltuvia uusia kustannustehokkaita ratkai-
suja niin hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn kuin niiden 
syntymisen ehkäisemiseen. Ehdotuksia haettiin hulevesien 
hallintaan niiden syntypaikalla ja hulevesiverkostossa sekä 
suodattamiseen ja viivyttämiseen ennen johtamista vesis-
töön. Yksi kilpailun tavoitteista oli kannustaa rakennusalan 
toimijoita uusien ratkaisujen käyttöön tulevissa investoin-
neissa, mikä puolestaan helpottaa ympäristöteknologiaan 
liittyvien innovaatioiden markkinoille pääsyä. 

Tässä numerossa esitellään osa kilpailussa palkituis-
ta töistä. Innovaatiokilpailuun saatiin yhteensä 20 ehdo-
tusta alan yrityksiltä ja opiskelijoilta Suomesta, Ruotsis-
ta ja Ranskasta. Kilpailutyöt olivat korkeatasoisia ja niissä 
oli mietitty räätälöityjä ratkaisuja nimenomaan Lahden 
seudulle. Kilpailutöissä nousi esille erityisesti luonnon-
mukaiset ratkaisut, joiden avulla hulevesiä hyödynnetään 
kaupunkiympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi. Erilaiset 
biologiset rakenteet, kuten kosteikot, viherseinät ja altaat, 
ovat ekologisia keinoja saada hulevedet näkyväksi osaksi 
ympäristöä. 

S ade- ja sulamisvesien eli hulevesien hallittu hyö-
dyntäminen tiiviissä kaupunkiympäristössä koros-
tuu ilmastonmuutoksen edetessä, sillä sademäärien 

ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Lahden kaupun-
gin tavoite on hallita ja hyödyntää hulevesiä tavalla, jossa 
otetaan huomioon niin ympäristö ja asukkaiden viihtyisyys 
kuin tekniset ja taloudelliset tarpeet. Lahden hulevesiohjel-
man periaatteeksi onkin otettu avoimet, hajautetut, luon-
nonmukaiset ja kokonaisvaltaiset järjestelmät.

Lahden pohjavesialueilla syntyy runsaasti hulevesiä. 
Lahdessa hulevesien johtamisen ja käsittelyn suurimmat 
ongelmat ovat jo rakennetuilla keskustan kortteli- ja katu-
alueilla, joissa on tiiviit katu- ja tieverkostot. Lisäksi kau-
pungin pohjavesialueilla on käynnistymässä laajoja raken-
nushankkeita. Tämä asettaa haasteita hulevesien hallinnalle 
rakentamisen aikana, mutta samalla antaa mahdollisuuk-
sia täysin uudenlaisten hulevesiratkaisujen käyttöönotolle. 

Lahden kaupungin pinta-alasta 57 km² eli 37 prosent-
tia on I -luokan pohjavesialueita eli vedenhankintaa varten 
tärkeitä pohjavesialueita. Hulevesien hallinnan tulisi edis-
tää pohjaveden muodostumista, ja samalla tulee ylläpitää 
pohjaveden hyvää laatua.

Perinteinen kuivatus, jossa hulevedet johdetaan putkiin, 
on aiheuttanut monia käytännön ongelmia vesistöjen kuor-
mitukselle. Niiden odotetaan myös kärjistyvän tulevaisuu-
dessa tiivistyvän kaupunkirakenteen ja ilmastonmuutoksen 
myötä. Vesistöjen kuormituksen lisäksi nykyisten kuivatus-
järjestelmien tuottamia ongelmia ovat muun muassa luon-

Innovaatiokilpailu etsi keinoja 
hulevesien hallintaan ja 
hyödyntämiseen Lahdessa

ESSI ARTIMA-SULKINOJA
liiketoimintakehittäjä, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
E-mail: essi.artima-sulkinoja@ladec.fi
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Suomessa väestö keskittyy yhä enem-
män kasvukeskuksiin ja kaupun-
keihin. Tarkasteltaessa suurimpi-

en kaupunkien käynnissä olevaa tai juuri 
päättynyttä yleiskaavatyötä (Helsinki, Lah-
ti, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu), voi-
daan nähdä, että tavoitteena on edelleen 
kaupunkirakenteen huomattava tiivistä-
minen tulevaisuudessa. Syyt ovat ilmeiset. 
Tiivis kaupunkirakenne säästää kustan-
nuksia, helpottaa palvelujen tuottamista, 
tuottaa vähemmän päästöjä ja vähentää 
uuden rakentamisen tarvetta kaupunki-
seutujen ulkopuolella. 

Tiivis kaupunkiympäristö asettaa kui-
tenkin haasteita elinympäristön laadulle. 
Niukkaan maa-alaan kohdistuu useita eri-
laisia ja usein keskenään ristiriitaisia intres-
sejä. Usein tiivistäminen tarkoittaa myös 
läpäisemättömien pintojen määrän kasvua, 
joka puolestaan lisää hulevesimääriä. Sa-
maan aikaan ilmastonmuutos asettaa omia 
vaatimuksiaan kaupunkialueiden jousta-
vuudelle ja ekologialle (IPCC, 2012). En-
nusteiden mukaan sään ääri-ilmiöt lisään-
tyvät, sadannat kasvavat ja ekosysteemeissä 
tapahtuu muutoksia esimerkiksi biodi-
versiteetin vähenemisen myötä. Varautu-
mista näihin häiriötilanteisiin kutsutaan 
resilienssiksi. Resilientillä, palautumisky-
kyisellä kaupungilla on kyky sopeutua ja 
toimia joustavasti häiriötilanteissa sekä toi-
pua ja kehittyä niiden jälkeen.

Joustavuus hulevesisuunnittelun 
periaatteena
Eräs resilienssin piirre on hajautetut järjes-
telmät, jotka eivät ole alttiita yhden kriit-
tisen solmun haavoittuvuudelle (Biggs & 

Hulevettä hörppimään

Tiivistyvä kaupunkiympäristö vaatii uusia, joustavia suunnitteluratkaisu-
ja, jotka pystyvät yhdistämään monia erilaisia kestävään kaupunkisuun-
nitteluun liittyviä tavoitteita. Lahdessa järjestettyyn innovaatiokilpailuun 
laatimamme Hörppö onnistuu tässä erinomaisesti. Pienessä tilassa se va-
rastoi, viivyttää ja imeyttää hulevesiä, luo vehreää kaupunkiympäristöä, 
tarjoaa asukkaille kohtaamispaikkoja ja tekee samalla kaupunkitilasta mie-
lenkiintoisen.

ELISA LÄHDE
HTM, maisema-arkkitehti 
projektipäällikkö,  
Tengbom Eriksson Arkkitehdit
E-mail: elisa.lahde@tengbom.fi

Kirjoittaja työskentelee 
Tengbom Eriksson Arkkitehdeillä 
projektipäällikkönä 
kestävään kaupunki- ja 
ympäristösuunnitteluun 
liittyvissä kaavoitus- ja 
kehittämishankkeissa. Lähde on 
myös tohtorikoulutettavana Aalto 
yliopistossa ja toimii aktiivisesti 
tutkimuksen ja suunnittelun 
välimaastoon sijoittuvassa VirMa 
(Vihreä Infrastruktuuri ja Maisema) 
-tutkimusryhmässä.    

al 2012). Hulevesien käsittelyyn kaupun-
kiympäristössä tämä ajattelutapa soveltuu 
hyvin. Monien kaupunkien hulevesioh-
jelmissa tavoitteena on hulevesien käsitte-
ly hajautetusti niiden syntypaikalla, jolloin 
virtaamat ovat valuma-alueiden purkupis-
teissä pienempiä ja huleveden laatuakin on 
helpompi kontrolloida. Tiiviissä kaupun-
kiympäristössä huleveden imeyttäminen 
voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta, joten 
mahdollisiksi huleveden käsittelyn vaihto-
ehdoiksi jää veden viivyttäminen ja varas-
toiminen ennen veden johtamista eteen-
päin. 

Miettiessämme ehdotusta sade- ja sula-
misvesien johtamiseen ja käsittelyyn uusia 
ratkaisuja etsivään innovaatiokilpailuun 
halusimme luoda pienimittakaavaisen ja 
kustannustehokkaan rakenteen, joka olisi 
yhdistettävissä niin uuteen kuin vanhaan-
kin kaupunkirakenteeseen. Ratkaisumme 
on Hörppö, joka kerää hulevesiä paikalli-
sesti niiden syntypaikalla, varastoi niitä ja 
mahdollistaa imeyttämisen, mikäli maa-
perä on siihen sovelias. Muussa tapaukses-
sa hulevedet johdetaan eteenpäin maan-
alaiseen hulevesijärjestelmään.

Hörppö voidaan integroida osaksi to-
ritilaa, aukiota tai asukaspihaa. Aukion 
tasaukset johdetaan kohti Hörppöä, jo-
ka rankkasadetilanteessa imaisee hule-
vedet. Rakenteen mitat ovat noin kuusi 
metriä kertaa kymmenen metriä. Mikäli 
Hörpön alle asennetaan kaksi tasoa hule-
vesikasetteja, on koko rakenteen huleve-
sikapasiteetti 60 kuutiota (60 000 litraa). 
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 
kerran viidessä vuodessa toistuvan sateen 
kymmenessä minuutissa tuomaa huleve-
simäärää puolen hehtaarin alueelle. Näin 

HULEVEDET
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puupenkki, joka 
voidaan varastoida 

talveksi 

betoniperustus 

hulevesikasetit, 
ympärillä 

suodatinkangas 

kiveyksen 
rakennekerrokset ja 

mahdollinen 
kasvualusta 

nurmisaumaukselle 

aukion kiveystä voidaan 
jatkaa Hörpön puolelle, 

mahdollinen nurmisaumaus 

istutuslaatikot 
betonista, täytetään 

kasvualustalla 

istutuslaatikoiden 
reuna on leveä, joten 
myös sen päällä voi 

istahtaa 

Kuva 2. Leikkauskuva Hörpöstä. Aukion kiveystä voidaan jat-
kaa Hörpön puolelle, jolloin muodostuu esteettisesti yhtenäi-
nen kokonaisuus. Mahdollinen nurmisaumaus lisää Hörpön 
vehreyttä ja hidastaa pintavaluntaa sadetilanteessa. Kiveyk-
sen alta löytyvät hulevesikasetit, kiveyksen rakennekerrokset 
ja mahdollinen kasvualusta nurmisaumaukselle.

 

ollen yksi Hörppö pystyisi varastoimaan esimerkiksi Hel-
singin Narinkkatorin kokoisen alueen hulevedet vastaavassa 
sadetilanteessa. Hörppöä voidaan toteuttaa myös pienem-
pänä versiona, parkkiruudun kokoisena PikkuHörppönä, 
jonka kapasiteetti on 12 kuutiota. PikkuHörppöä voidaan 
hyödyntää erimerkiksi osana pysäköinti- tai katualueen hu-
levesiratkaisuja.

Kaupunkitilan piristäjä
Hörpön vahvuus on sen monipuolisuus. Hulevesien käsitte-
lyn lisäksi se luo vehreää kaupunkitilaa. Hörpön reunoihin on 
integroitu istutuslaatikot, joihin istutettava monilajinen kas-
villisuus osaltaan puhdistaa, viivyttää ja haihduttaa hulevesiä. 
Tiiviissä kaupunkirakenteessa pienialaisillakin kasvillisuuskoh-
teilla on merkitystä ekosysteemipalveluiden tuottajana ja kau-
punkiluonnon monimuotoisuuden lisääjänä (Saarela & Söder-
man 2008). Istutuslaatikot asennetaan hulevesikasettien päälle, 
eivätkä ne ole kovin syviä (0,5 m). Soveltuvia kasveja ovat eri-
laiset monivuotiset perennat ja etenkin ääreviä vesi- ja pienil-
masto-olosuhteita kestävät maksaruohot ja heinäkasvit.

Matalan istutuslaatikon tilalle voidaan asentaa myös syvem-
pi, ”pohjaton” istutuslaatikko, johon on mahdollista istuttaa 
myös kaupunkipuita. Tällöin hulevesikasetit jäävät istutuslaa-
tikon kohdalta pois ja huleveden varastointikapasiteetti laskee 
hieman. Toisaalta puu kuitenkin haihduttaa vettä, vaikuttaa 
suotuisasti pienilmastoon ja tuo muitakin ekosysteemipalve-
luita alueelle. 

Istutuslaatikoiden sijaintia Hörpön sisällä voidaan myös 
vaihdella. Jos samalle aukiolle asennetaan useampia Hörppö-
jä, voidaan niiden elementtien sijaintia ja muotoa muutella, 
jolloin kaupunkitilaan saadaan lisää vaihtelua ja mielenkiin-

HULEVEDET

Kuva 1. Hörppö osana kaupunkirakennetta.
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toa. Hörppöjä voidaan hyödyntää myös toimintojen rajaa-
misessa ja kulunohjauksessa. 

Hörpöllä on sosiaalinenkin ulottuvuus. Pienimittakaa-
vainen puistikko tarjoaa asukkaille luontevia kohtaamis- ja 
levähdyspaikkoja. Rakenteeseen integroiduilla penkeillä voi 
istuskella ja tarkkailla ympäröivää urbaania kuhinaa. Myös is-
tutuslaatikoiden kasvillisuus antaa erilaisen vihreän elämyk-
sen, kun kasvillisuus nousee penkillä istujan silmien tasolle. 

Kustannustehokas ja helposti ylläpidettävä
Suunnittelun tavoitteena on ollut kustannustehokkuus. 
Hörppö koostuu yksinkertaisista elementeistä, jotka voidaan 
valmistaa erillisinä osina ja koota kohteessa. Erityisiä räätälöi-
tyjä tai paikalla valettavia taitorakenteita ei tarvita. 

Talviaikana Hörpöä voidaan hyödyntää lumenvarastoin-
tiin kasaamalla aurauslunta sen päälle odottamaan kuljetus-
ta tai sulamista. Aukion kallistukset suunnitellaan siten, et-
tä sade- tai sulamisvedet valuvat kohti Hörppön penkkejä ja 
edelleen penkin alla olevasta ritilärailosta rakenteen alapuo-
lisiin kasetteihin. Hörpön tärkein huoltotoimenpide on rai-
lon puhdistus kiinteistä roskista, jotka jäävät ritilän päälle.

Kokonaisuudessaan Hörppö edustaa hyvin toimistomme 
Tengbom Eriksson Arkkitehtien ydinarvoja omaleimaisesta 
ja toteutuskelpoisesta suunnittelusta, jossa tähdätään kestä-

vän kehityksen mukaiseen lopputulokseen. Toivottavasti pi-
an näemmekin toteutettuja Hörppöjä lahtelaisten kaupun-
kikuvaa piristämässä. 
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 HULEVEDET

puolille kaupunkia. Tähän tarkoitukseen 
valitsimme neljä erilaista mallialuetta, jois-
sa kehittelemiämme keinoja voisi testata.

Lahden keskusta koostuu niin toimin-
noiltaan kuin omistukseltaan erilaisista 
ympäristöistä. Kaupungin on helpointa 
vaikuttaa uusiin ja uusittaviin alueisiin sekä 
julkisiin viheralueisiin. Koska hulevesien 
käsittely on parasta järjestää mahdollisim-
man lähellä niiden syntypaikkaa, halusim-
me esittää myös yksityisten alueiden ku-
ten asuinkortteleiden hulevesien hallinnan 
mahdollisuuksia. Valitsimme kaupungista 
neljä pilottikohdetta, joissa eri käsittelyrat-

K aikki alkoi erilaisten hulevesien hal-
linnan keinojen tutkimisesta. Ryh-
män jäsenet kirjoittivat ylös omia 

mielikuviaan ja ideoitaan kaikesta, mi-
kä liittyy hulevesien hallintaan kaupun-
kiympäristössä. Ideoita karsimalla ja yh-
distelemällä päädyimme kehittelemään 
malliratkaisuja biopidätysrakenteelle, jo-
ta voitaisiin soveltaa niin katu- kuin puis-
tomaistenkin ympäristöjen hulevesien 
hallinnassa. Keinojen valinnassa ja kehit-
telyssä on otettu huomioon niin viihtyi-
syys kuin rakenteiden huollettavuuskin. 
Toinen askel oli sijoittaa menetelmät eri 

Tyyppiratkaisuja  
kaupunkitiloihin

Opiskelijaryhmä Raintree Frogs pyrki muodostamaan yleiskuvan siitä, mi-
ten ja millaisia hulevesien hallintakeinoja voitaisiin sijoittaa jo olevaan kau-
punkirakenteeseen. Ryhmän työn tavoitteena oli suunnitella kaupungin 
erilaisiin toimintaympäristöihin sopivia rakenteita, sillä usean pienen hule-
vesien käsittelylaitoksen sijoittaminen kaupungin infrastruktuuriin on hel-
pompaa kuin monen suuren.

ELLA UPPALA 
E-mail: ella.uppala@hotmail.com

Kirjoittaja on keväällä 2015 valmistunut 
maisemasuunnittelija (hortonomi 
AMK), joka aloittaa maisema-
arkkitehtuurin maisterinopinnot 
Sveriges lantbruksuniversitetissa 
syksyllä 2015.

Ryhmä Raintree Frogs: Jenni Mäki-
Tasku, Kirsi Paakkunainen, Patrycja 
Pawelec, Héloïse Saint-Aime ja 
Ella Uppala. Kilpailuryhmä koostui 
kolmesta suomalaisesta neljännen 
vuoden maisemasuunnittelun 
opiskelijasta Lepaalta sekä 
puolalaisesta ja ranskalaisesta 
vaihto-opiskelijasta. Käsikirjoituksen 
tarkisti Jenni Mäki-Tasku, 
maisemasuunnittelija (hortonomi 
AMK).

Kuva 1. Esimerkki kasvillisuuspäällysteisestä hulevesirakenteesta, joka pidättää ja suodattaa 
vettä. Piirtänyt Patrycja Pawelec.
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kaisuja voitaisiin kokeilla: Maariankatu katuviherpidätysra-
kenteiden kokeilualueena, Ranta-Kartanon uusi asuinalue 
hallintakeinojen maksimoinnin mallina sekä asuinkortteli ja 
asuin- sekä julkisia palveluita yhdistävä kortteli sadepuutar-
haideologian prototyyppeinä. 

Yksittäisen kuljetus-, imeytys-, pidätys-, tai varastointira-
kenteen ei tarvitse olla pinta-alaltaan suuri, jos ne muodosta-
vat yhdessä hallitun kokonaisuuden. Osa vedestä imeytyy ja 
pidättyy läpäisevien pintojen sekä istutusten alusrakenteisiin. 
Loput vedestä ohjataan salaoja- ja ylivuotoputkiin, joita pit-
kin vesi kulkee painovoimaisesti avoimiin hulevesirakentei-
siin, maanalaisiin säiliöihin tai viimeisenä vaihtoehtona hu-
levesiviemäristöön. 

Oikea kasvilista oikeaan tarkoitukseen
Vihreiden imeytysrakentei-
den kasvillisuuden tulee ol-
la kestävää ja helposti huol-
lettavaa. Kasvien kestävyyden 
edellytyksenä on, että käy-
tetyt lajit viihtyvät paikal-
laan tai vähintäänkin sietävät 
kasvupaikkansa olosuhteita. 
Vaikka termi ”biopidätysra-
kenne” tuokin monelle en-
simmäisenä mieleen kostean 
kasvuympäristön, ovat hu-
levesirakenteet useimmiten 
kuivia. Lisäksi rakenteen poh-
ja on useimmiten sen laitoja 
kosteampi, mikä vaatii poh-
jakasvillisuudelta suurempaa 
sietokykyä seisovalle vedelle 
ja laitojen kasveilta parempaa 
kykyä kestää kuivuutta.  Tä-
män vuoksi kehitimme saksa-

laista hulevesirakenteiden vyöhykkeellisen kasvillisuuden va-
linnan mallia laatimalla kolme 20 kasvilajin listaa, joissa lajit 
on jaettu kolmeen eri luokkaan riippuen niiden optimaali-
sesta sijoituskohdasta hulevesirakenteessa. 

Kasvilistat ottavat inspiraationsa kolmesta suomalaisesta 
biotoopista. Useimmiten kuiville paikoille, kuten rinteisiin 
ja katoille, voidaan istuttaa harjuketojen kasvillisuutta. Nämä 
kasvit sietävät kuivuuden lisäksi myös paahdetta ja kevyttä 
varjostusta, eivätkä ne vaadi lannoitusta. Tulvaniittyjen lajis-
to on puolestaan sopeutunut kevätmärkyyteen ja kuivem-
piin kesiin sekä syksyihin. Tästä ryhmästä löytyy kasveja eri 
valo-olosuhteisiin, minkä lisäksi useat lajit ovat hyvin koris-
teellisia. Tulvaniittyjen kaltainen lajisto sopii siis hyvin kau-
punkialueille pidätysrakenteisiin, joissa ei ole jatkuvasti nä-
kyvää vettä. 

Suurin tulviensietokyky ja kosteuden vaade on varsinai-
silla kosteikkokasveilla. Kosteikkokasvien erityisiä etuja ovat 
niiden nopeakasvuisuus sekä vankka juuristo pieneliöineen, 
mikä tekee niistä tehokkaita vedenpuhdistajia. Kosteikot toi-
mivat veden kuljettajina, haihduttajina, suodattajina ja va-
rastoina. Niiden sydän on lampi tai virta, jossa tulisi olla 
vettä suurimman osan vuodesta, säistä riippuen. Vaikka kor-
keatasoiset kosteikot voivat sopia kaupunkiympäristöihin-
kin, kannattaa hulevesikosteikot useimmiten sijoittaa keskus-
tan puistojen sijaan luonnonmukaisemmille virkistysalueille. 
Kosteikoilla voidaan käsitellä kaupungin läpäisemättömiltä 
pinnoilta valuva vesi, eli ne voivat toimia hulevesiviemärien 
purkuputkien ja vesistöjen välisenä suoja-alueena.

Hulevedet kuriin kaduilla
Lahden keskustan vanha viemäriverkosto ei pysty yksin käsit-
telemään kaikkea hulevettä sade- ja sulamispiikkien aikaan. 
Tämä on johtanut eriasteisiin tulviin keskustan alueella. 
Katualueiden hulevesien hallinnan ensisijaisena tavoittee-
na tulisi olla hulevesiviemäristöön kohdistuvan paineen vä-

Kuva 2. Esimerkiksi ukontulikukat, ajuruohot, ahdekaunokit 
ja ahomansikka kasvavat harjukedoilla. Kuvat Ella Uppala.

Kuva 3. Havainnepoikkileikkaus läpäisevällä asfaltilla päällystetyn parkkipaikan rakenteista. Piir-
tänyt Héloïse Saint-Aime, perustuu Cahill Associates Inc. laatimaan malliratkaisuun.
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Kuva 4. Havainnekuva katuviherpidätysrakenteista Mariankadulla. Havainnekuva Kirsi Paakkunainen, pohjakuva Google Street View.

hentäminen. Tähän tavoitteeseen voidaan pyrkiä parhaiten 
käsittelemällä hulevesiä niiden syntypaikoilla. 

Katuja pitkin valuvat vedet keräävät itseensä saasteita, ja 
puhdistamattomat hulevedet johdetaan suoraan vesistöihin. 
Puhdistamattomien hulevesien mukana vesistöihin pääsee 
muun muassa polttoainetta ja raskasmetalleja. Osa saasteis-
ta sitoutuu katuviherimeytysrakenteiden rakennekerroksiin, 
joissa joko kasvillisuus tai maaperän bakteerit saattavat muut-
taa niitä vähemmän haitalliseen muotoon. Rakenteisiin si-
toutumattoman veden mukana saasteet jatkavat kulkuaan 
kohti vesistöjä. Hulevesiviemäreiden purkuputkien läheisyy-
teen tulisikin kehittää suoja-alueita, joissa hulevesien bioke-
miallinen puhdistus voisi jatkua.

Katualueille sopivia hulevesien hallintakeinoja ovat esi-
merkiksi läpäisevien pintojen lisääminen sekä kasvillisuus-
peitteisten imeytysaltaiden sijoittaminen sopiviin kohtiin. 
Esimerkiksi parkkiruutujen asfaltin korvaaminen nurmiki-
villä vähentäisi vettä läpäisemätöntä pintaa kaduilla jo huo-
mattavasti. Nurmikivien asentaminen ei vaadi yhtä järeitä 
rakennekerroksia kuin asfaltti, jolloin yhtenä rakennekerrok-
sena voitaisiin käyttää kantavaa kasvualustaa. Kantava kasvu-
alusta pidättää vettä mursketta paremmin, ja suo katupuiden 
juurille enemmän tilaa. Allasmaisia biopidätysrakenteita voi-
taisiin puolestaan asentaa liikenteenjakajiin tai katupuiden 
alle nurmikon sijaan. Molempiin rakenteisiin vesi pääsee pin-
tavaluntana, kun altaita ajotiestä rajaavien reunakivien välei-

hin jätetään vedenmentäviä aukkoja.
Lahden Mariankatu on jyrkkä, asfalttipäällysteinen ka-

tu, jota pitkin hulevedet valuvat suoraan vilkkaalle Aleksan-
terinkadulle. Arviomme mukaan Mariankadun hulevesien 
hallintakeinojen ratkaiseminen tuottaisi tietoa siitä, millai-
set menetelmät toimivat saman kokoluokan kaduilla tiheäs-
ti rakennetuissa ympäristöissä. Ensisijainen tavoite Marian-
kadun hulevesien hallinnalle oli vähentää valuman nopeutta 
ja määrää. Painovoima tulee aina kuljettamaan veden Mari-
ankatua pitkin alaspäin, joten valunnan hidastuminen ja vä-
heneminen tekee tiestä turvallisemman myös rankoissa sade- 
ja sulamistapahtumissa. Nykyisellään Mariankatu sekä sen 
kanssa risteävät kadut ovat kapeita, vettä läpäisemättömiä ja 
parkkipaikoin reunustettuja. Hulevedet valuvat suoraan vie-
märeihin, joiden mitoitus ei ole ollut viime vuosina riittävä 
tulvahuippujen aikaan. 

Keskustan katupuiden lisäksi kaduilla ei ole muuta hoi-
dettua kasvillisuutta. Lahden liikenneohjelman mukaan ka-
tupysäköintiä tullaan vähentämään, ja autot ohjataan hal-
leihin. Parkkipaikoilta vapautuva tila voidaan hyödyntää 
kevyen liikenteen väylien parantamisen lisäksi myös katuvi-
herpidätysrakenteiden perustamiseen. Matalakasvuisten vi-
herpidätysaltaiden sijoittaminen risteyksiin voisi hulevesien 
käsittelyn lisäksi parantaa katutilan jäsentymistä ja liikenne-
turvallisuutta.
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Yksityisalueet osaksi hulevesien 
hallintajärjestelmää

Teimme hulevesien hallintasuunnitelmat satunnaiselle asuin-
korttelille sekä Harjukadun koulun korttelille tutkiaksemme, 
millaisia hulevesien hallintakeinoja voitaisiin käyttää yksityi-
sillä ja puolijulkisilla alueilla ja miten ne vaikuttavat valuman 
määrään. Valuman teoreettinen määrä on laskettu yleises-
ti hyväksytyllä menetelmällä, jossa vaikuttavia tekijöitä ovat 

pintamateriaalin valuntakerroin, sateen määrä ja eri pintama-
teriaalien pinta-ala tarkastelualueella. Koulukorttelissa katto-
pinta-alasta vajaa viidennes korvattiin viherkatolla, kasvilli-
suuden määrä lähes kaksinkertaistettiin ja läpäisemättömien 
päällysteiden pinta-alaa korttelissa vähennettiin 43 prosen-
tista 25 prosenttiin. Vähentämällä läpäisemättömiä pintoja 
alueella kolmanneksella saadaan myös hulevesivaluman mää-
rä vähennettyä noin kahteen kolmannekseen. Näin ollen voi-
daan olettaa, että korttelikohtaisella hulevesien hallinnalla on 
merkitystä koko kaupungin valuman määrään, mikä puoles-
taan vaikuttaa julkisten hulevesirakenteiden kuormitukseen. 

Ei voida kuitenkaan olettaa, että kaikilla asukkailla olisi 
intoa tai mahdollisuuksia vähentää asuinympäristönsä läpäi-
semättömiä pintoja, varsinaisten sadepuutarhojen tai viher-
kattojen perustamisesta puhumattakaan. Siksi julkisyhtei-
söjen, kuten kaupunkien tai valtion, tulisi pohtia erilaisia 
kannustimia hulevesien hallintaa edistävien ratkaisujen ra-
kentamiseksi niin uudisrakennus- kuin saneerauskohteis-
sakin. Tiedon kokoaminen ja jakaminen helposti ymmär-
rettävässä muodossa voi olla jopa rahallisia kannustimiakin 
tärkeämpi keino edistää hulevesien hallintaa yksityisalueilla.

Puolijulkinen tila, kuten koulun piha, asettaa hieman eri-
laisia vaatimuksia ylläpidolle ja turvallisuudelle kuin yksityi-
set tai täysin julkiset alueet. Kaikki koulupihan osat ja väli-
neet tarkastetaan säännöllisesti, ja vaaralliset tekijät karsitaan 
pois. Kasvillisuuden lisääminen ja vettä läpäisevien pintojen 
suosiminen ei luulisi olevan mahdotonta, mutta pihoilla voi-
taisiin myös tarjota mahdollisuuksia oppia lisää veden kier-
rosta ja hulevesistä. Esimerkiksi lasten suosimat puroleikit 
opettavat salakavalasti kuinka vesi käyttäytyy esteiden kans-
sa, ja kuinka pehmeät materiaalit, kuten hiekka, reagoivat 
veteen. Myös tulva-altaita voi sisällyttää pihoihin, kunhan 
ne eivät ole syviä ja pääsy niihin voidaan estää tarvittaessa.  

Malliesimerkkejä ja valistusta
Ranta-Kartanon uusi kaava-alue rakentuu Lahden linja-au-
toaseman läheisyyteen. Alueen suunnittelusta vastannut toi-

Kuva 5. Havainnepoikkileikkaus hulevesirakenteesta, jossa kivinen kanaali kuljettaa vettä kosteikon läpi. Piirtänyt Jenni Mäki-Tas-
ku, perustuu SITO Oy:n laatimaan malliratkaisuun.
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misto on jo ottanut huomioon hulevesien käsittelyn huomi-
oon suunnittelemalla alueen keskelle laajan biopidätysalueen, 
johon kaava-alueen hulevedet kerätään. Tästä pidätysraken-
teesta vesi valuu suodatusaltaisiin kaava-alueen laidalla. Ha-
lusimme vahvistaa Ranta-Kartanon asemaa hulevesien käsit-
telyn edelläkävijänä lisäämällä viherkattojen sekä läpäisevien 
pintojen määrää, pohtimalla biopidätysalueen esteettisyyttä 
ja kasvillisuutta sekä lumenkasausta alueella. 

Vaikka kaunis hulevesirakenne voi kiinnittää jo itsessään 
huomiota hulevesien hallinnan keinoihin ja tärkeyteen, toi-
voimme Lahden kaupungin osallistuvan valistamiseen myös 
hulevesirakenteisiin liittyvän taiteen avulla. Toimivana esi-
merkkinä taiteesta kaupunkiympäristössä voidaan mainita 
esimerkiksi Kotkan kaupungin Veistosbulevardi ja Helsingin 
Arabianrannan puolijulkiset kerrostalopihat taideteoksineen. 
Valistavaa taidetta ei välttämättä tarvitse selittää puhki, vaan 
vaikkapa katuviherimeytysrakenteella kastelukannun kanssa 
seisova figuuri kertoo jo omaa tarinaansa siitä, mikä tarkoitus 
kadulle rakennetulla avo-ojalla on. Julkinen taide lisää par-
haimmillaan ihmisten kotiseutuylpeyttä, ja voi toimia myös 
turisteja houkuttavana tekijänä.

Käsitteitä
Biopidätysrakenne: Käytännössä tarkoittaa kaikkia kasvilli-
suuspeitteisiä, vettä pidättäviä rakenteita. Tässä artikkelissa 
termiä käytetään hyvin väljästi, ja veden pidätyksen sijaan 

tai lisäksi rakenne voi olla vettä läpäisevä, suodattava, imeyt-
tävä tai haihduttava.

Sadepuutarha (Rain garden): Yleisnimitys kasvillisuus-
peitteiselle alueelle, johon hulevesiä ohjataan imeytettäviksi.

Katuviherimeytysrakenne (Green street facility): Joukko 
katualueille soveltuvia hulevesien imeytys-, pidätys-, ja varas-
tointikeinoja, jotka hyödyntävät kasvillisuutta tai ovat hyö-
dyksi katuvihreälle. 
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päristövaikutukset näkyvät huonontuneena 
valumaveden laatuna sekä korkeampina va-
luntahuippuina ja kokonaisvaluntamäärinä. 

Yksi vaihtoehto ympäristövaikutusten 
pienentämiselle on luonnonmukaisten ra-
kenneratkaisujen hyödyntäminen. Nii-
den avulla voidaan lisätä veden imeyntää 
ja haihduntaa sekä varastokapasiteettia. 
Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi viher-
katot, biosuodattimet sekä läpäisevät pin-
noitteet (US EPA 2000).

Hydrologisia mallilaskelmia voidaan 

M aapallon väestö on keskittymäs-
sä lisääntyvissä määrin kaupun-
kiympäristöön. Vuonna 2000 

eurooppalaisista 71 prosenttia asui kau-
pungeissa ja vuoteen 2030 mennessä tuon 
osuuden odotetaan kasvavan 78 prosent-
tiin. Suomessa sama muutos on 82:sta 86 
prosenttiin (United Nations 2000). 

Kaupungistuminen tuo mukanaan mo-
nia ympäristön tilaan liittyviä haasteita 
kun rakennukset ja liikennealueet korvaa-
vat luonnontilaisia alueita kasvattaen vettä 
läpäisemättömän pinta-alan osuutta. Ym-
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Kaupunkihydrologinen 
mallinnus – pienestä suureen 
mittakaavaan

Kaupungistuminen tuo mukanaan monia ympäristön tilaan liittyviä haas-
teita kun rakennukset ja liikennealueet korvaavat luonnontilaisia aluei-
ta. Ympäristövaikutukset näkyvät huonontuneena valumaveden laatuna, 
korkeampina valuntahuippuina sekä suurempana kokonaisvalunnan mää-
ränä. Ympäristövaikutuksia voidaan ehkäistä erilaisilla hulevesien hallin-
taratkaisuilla. Tällaisten rakenneratkaisuvaihtoehtojen vaikuttavuuden las-
kennallinen arviointi pieniä tutkimusalueita suuremmille alueille on haaste 
mittakaavojen yhteensovittamisen vuoksi. Tässä tutkimuksessa esitetään 
yksi tapa hulevesien pienpiirteisten hallintaratkaisujen laskennalliseksi ku-
vaamiseksi kokonaiselle kaupunginosalle (~ 30 km²).

 
 

Taulukko 1. Kolmen tutkimusalueen ja Vesijärveen laskevan suuremman valuma-alueen 
maankäyttötyyppien pinta-alat ja suhteelliset osuudet. 
 

1 2 3 Vesijärvi 
[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Lä
pä

is
em

ät
ön

 

Katu 1.13 19 0.53 8 0.68 5 167.1 6 
Parkkipaikka 1.64 28 1.91 29 1.91 13 190.8 6 
Kevyenliikenteen 
väylä 0.85 14 0.55 8 0.55 4 125.9 4 
Katto 1.15 20 1.28 19 1.28 9 203.0 7 
Junarata 0.00 0 0.00 0 0.00 0 7.4 0 
Muu 0.38 6 0.29 4 0.02 0 119.7 4 
Kallio 0.00 0 0.00 0 0.00 0 64.4 2 

Lä
pä

is
ev

ä 

Puisto/Piha 0.74 13 2.09 31 2.82 19 994.6 33 

Metsä 0.00 0 0.00 0 7.38 50 1107.6 37 

∑ 5.87 100 6.63 100 14.62 100 2980.5 100 
 
 
Taulukko 2. Kolmen tutkimusalueen ja Vesijärveen laskevan suuremman valuma-alueen 
kaupunkipintatyyppien pinta-alat ja suhteelliset osuudet. 
 

CODE 
1 2 3 Vesijärvi 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Lä
pä

is
em

ät
ön

 Asfaltti A 3.48 59 1.69 25 0.87 7 442.8 15 
Betoni C 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.6 0 
Sora G 0.26 4 1.09 16 0.04 0 147.9 5 
Mukulakivi CS 0.25 4 0.50 7 0.11 1 7.6 0 
Peltikatto MS 1.15 20 1.28 19 0.00 0

203.0 
7 

Tiilikatto TS 0.00 0 0.00 0 1.36 11 0 

Le
pä

is
ev

ä 

Pelto CR 0.00 0 0.00 0 0.00 0 33.3 1 
Nurmikko L 0.38 7 0.33 5 0.50 4 75.2 3 
Harva kasvillisus LV 0.00 0 1.06 16 2.12 17 635.80 21 
Tiheä kasvillisuus V 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3.0 0 
Suo SW 0.00 0 0.00 0 0.00 0 16.2 0 

Kallio R 0.00 0 0.00 0 0.00 0 64.4 2 

Metsä F 0.00 0 0.00 0 7.38 59 1107.6 37 

∑ 5.87 100 6.63 100 12.59 100 2980.5 100 
   

Taulukko 1. Kolmen tutkimusalueen ja Vesijärveen laskevan suuremman valuma-alueen 
maankäyttötyyppien pinta-alat ja suhteelliset osuudet.
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Käyttäen valuntahavaintoja 
pieniltä kaupunkitutkimusalu-
eilta voidaan määrittää eri ka-
punkipinnoille hydrologisia ja 
hydraulisia ominaisuuksia. Nä-
mä ovat yleistettävissä suurem-
mille kaupunkialueille, joilta 
yleensä ei ole virtaamahavain-
toja. Mallikuvauksen paikkare-
soluution tulee olla sopiva, jot-
ta (i) kaupunkialueiden nopea 
virtaamavaste saadaan kuvat-
tua, (ii) kaupunkivesien hallin-
taan liittyvät hulevesiratkaisut 
voidaan esittää tarkasti omalla 
paikallaan, ja (iii) mahdollisim-
man suuri osa mallintamiseen 
tarvittavasta paikkatietoaineis-
tosta saadaan automaattisesti 
koostettua. Sopivan mittakaa-
van tunnistaminen on komp-
romissi, sillä kaksi ensimmäis-
tä vaatimusta tarvitsevat pienen 

mittakaavaan esitystä, mutta kolmannen vaatimuksen täytty-
mistä helpottaa suurempi paikkaresoluutio.       

Tarkastelualueet
Kolmella Lahdessa sijaitsevalla tutkimusalueella mitattuja 
aineistoja käytettiin määrittämään alueiden mallikuvaukset 
hyödyntäen  kaupunkihydrologista SWMM-mallia (Storm-
water Management Model). Helsingin yliopiston Ympäris-
tötieteiden laitoksen ylläpitämiltä tutkimusalueilta on valun-
tamittauksia vuosilta 2008-2010 (Valtanen et al. 2013) ja 
alueet edustavat erilaisia kaupungistumisen asteita ydinkes-
kusta-alueesta omakotivaltaiseen asuinalueeseen. 

Alueiden pinta-alat vaihtelevat välillä 5,9 ha ja 12,6 ha ja 
läpäisemättömän alueen suhteelliset osuudet välillä 19 ja 86 
prosenttia. Tutkimusalueille määritettyjä kaupunkipintojen 
parametrisointeja hyödynnettiin sovellettaessa mallia selväs-
ti suuremmalle Vesijärven valuma-aluelle (30 km², Kuva 1), 
jolta ei ole saatavilla valuntamittauksia. Vesijärven valuma-
alueen maankäyttötyyppien ja kaupunkipintojen suhtelliset 
osuudet on esitetty  Taulukoissa 1 ja 2.

Tiheän resoluution malli
Ensiksi valuma-alueiden hydrologista vastetta kuvaava malli 
muodostettiin tiheällä paikkaresoluutiolla kaikille kolmelle 
tutkimusalueelle. Hulevesiverkoston kuvausta täydennettiin 
käsityönä kenttäkäynneillä kertyneen tiedon avulla. Yksi-
tyiskohtainen kaupunkipintojen kuvaus koostettiin käyttä-
en ilmakuvia, kaupunkikarttoja ja kenttähavaintoja. Kunkin 
kolmen alueen malliparametrien arvot kalibroitiin ja mallin 
toiminta testattiin käyttämällä yhden minuutin resoluutiolla 
mitattua valunta-aineistoa sekä 1-10 minuutin resoluutiol-
la mitattuja sadanta-aineistoja (Krebs et al. 2013 & 2014). 

Mallien korkea resoluutio sallii suoraviivaisen kuvauk-

hyödyntää erilaisten rakenneratkaisuvaihtoehtojen vaikut-
tavuuden arviointiin ennen toteutusta. Näin voidaan myös 
suunnitella rakenteiden optimaalinen sijoittelu alueelle inves-
toinnin taloudellisen tehokkuuden parantamiseksi.

Suurin osa luonnonmukaisista rakenneratkaisuista ovat 
kooltaan pieniä koko kaupunkivaluma-alueeseen verrattu-
na, minkä vuoksi niiden laskennallinen käsittely vaatii ti-
heän resoluution mallikuvauksen. Tähän tarvitaan: (i) yksi-
tyiskohtainen kaupunkialueen pintojen ja hulevesiverkoston 
paikkatieto ja (ii) korkean aikaresoluution (<5 min) sadan-
ta- ja valuntatiteto, jotta mallia voidaan kalibroida ja testa-
ta. Näitä tietoja ei kuitenkaan ole usein saatavilla (e.g. Gi-
ronás et al. 2010). 

Niinpä kaupunkialueen pintojen kuvaus täytyy päätellä 
ilmakuvista ja hulevesien kuivatusverkon kuvaus jää helposti 
puutteelliseksi, erityisesti pienten putkikokojen osalta. Mal-
lin kalibrointi ei useimmiten ole mahdollista, sillä vain har-
valta kaupunkialueelta on tarjolla mittauksia hulevesivirtaa-
mista. Pienten tarkastelualueiden osalta aineistoja voidaan 
täydentää suunnattujen mittauskampanjoiden avulla. Sil-
loin kun kaupunkien hulevesien hallintaa halutaan tarkastella 
suuremmassa mittakaavassa, vaikkapa kokonaisten kaupun-
ginosien osalta, tarvitaan vaihteoehtoisia lähestymistapoja.

Pienille tutkimusalueille luotujen mallikuvausten sovelta-
minen suuremmille alueille on yksi tapa selvitä aineistorajoit-
teista suuremmille alueille siirryttäessä. Tämä lähestymistapa 
perustuu sekä kaupunkialueen maankäytön (Taulukko 1) et-
tä  kaupunkipintojen tyyppien (Taulukko 2) hyödyntämiseen 
mallinnettavan alueen jakamisessa pienempiin osiin. Usein ja-
on perusteena on aiemmin käytetty ainoastaan maankäyttöä. 
Saman maankäytön (esim. pientaloalue) alueet voivat kuiten-
kin koostua hyvin erilaisista pinnoista, minkä vuoksi niiden sa-
danta-valuntasuhteet voivat poiketa paljonkin toisistaan. Toi-
saalta samat pinnat käyttäytyvät samalla lailla riippumatta siitä, 
sijaitsevatko ne pientalo- vai liiketila-alueella. 

 
 

Taulukko 1. Kolmen tutkimusalueen ja Vesijärveen laskevan suuremman valuma-alueen 
maankäyttötyyppien pinta-alat ja suhteelliset osuudet. 
 

1 2 3 Vesijärvi 
[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Lä
pä

is
em

ät
ön

 

Katu 1.13 19 0.53 8 0.68 5 167.1 6 
Parkkipaikka 1.64 28 1.91 29 1.91 13 190.8 6 
Kevyenliikenteen 
väylä 0.85 14 0.55 8 0.55 4 125.9 4 
Katto 1.15 20 1.28 19 1.28 9 203.0 7 
Junarata 0.00 0 0.00 0 0.00 0 7.4 0 
Muu 0.38 6 0.29 4 0.02 0 119.7 4 
Kallio 0.00 0 0.00 0 0.00 0 64.4 2 

Lä
pä

is
ev

ä 

Puisto/Piha 0.74 13 2.09 31 2.82 19 994.6 33 

Metsä 0.00 0 0.00 0 7.38 50 1107.6 37 

∑ 5.87 100 6.63 100 14.62 100 2980.5 100 
 
 
Taulukko 2. Kolmen tutkimusalueen ja Vesijärveen laskevan suuremman valuma-alueen 
kaupunkipintatyyppien pinta-alat ja suhteelliset osuudet. 
 

CODE 
1 2 3 Vesijärvi 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Lä
pä

is
em

ät
ön

 Asfaltti A 3.48 59 1.69 25 0.87 7 442.8 15 
Betoni C 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.6 0 
Sora G 0.26 4 1.09 16 0.04 0 147.9 5 
Mukulakivi CS 0.25 4 0.50 7 0.11 1 7.6 0 
Peltikatto MS 1.15 20 1.28 19 0.00 0

203.0 
7 

Tiilikatto TS 0.00 0 0.00 0 1.36 11 0 

Le
pä

is
ev

ä 

Pelto CR 0.00 0 0.00 0 0.00 0 33.3 1 
Nurmikko L 0.38 7 0.33 5 0.50 4 75.2 3 
Harva kasvillisus LV 0.00 0 1.06 16 2.12 17 635.80 21 
Tiheä kasvillisuus V 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3.0 0 
Suo SW 0.00 0 0.00 0 0.00 0 16.2 0 

Kallio R 0.00 0 0.00 0 0.00 0 64.4 2 

Metsä F 0.00 0 0.00 0 7.38 59 1107.6 37 

∑ 5.87 100 6.63 100 12.59 100 2980.5 100 
   

Taulukko 2. Kolmen tutkimusalueen ja Vesijärveen laskevan suuremman valuma-alueen kau-
punkipintatyyppien pinta-alat ja suhteelliset osuudet.
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sen hulevesien hallintaratkaisuista, esimerkiksi tavanomai-
nen katto voidaan korvata mallissa viherkatolla ja tarkastella 
muutoksen vaikutusta hulevesivaluntaan. Etuina korkean re-
soluution kaupunkipintoihin perustuvassa mallikuvauksessa 
ovat myös parametrien vähäisempi lukumäärä ja parametri-
arvojen yleistettävyys. Esimerkiksi valuma-alueella 1 kalibroi-
tiin ainoastaan kahdeksaa parametriarvoa, vaikka alue jaettiin 
690 osavaluma-alueeseen (Krebs et al. 2013).

Sopivan paikkaresoluution tunnistaminen
Pinta-alaltaan tutkimusalueita suurempia kaupunkialueita 
mallinnettaessa täytyy paikkaresoluutiota harventaa, jotta 
mallikuvauksen luomiseen kuluva työmäärä pysyisi kohtuul-
lisena. Tyypillisesti resoluution kasvattaminen johtaa osava-
luma-alueiden lukumäärän pienentämiseen, jolloin alueiden 
keskimääräinen pinta-ala puolestaan kasvaa. Tällöin kaupun-
kipintojen ominaisuuksia kuvaavat parametriarvot lasketaan 
painotettuina keskiarvoina käyttäen osavaluma-alueille si-
joittuvien pintojen yhteenlaskettujen pinta-alojen suhteel-
lisia osuuksia painokertoimina. Resoluution kasvattamisen 
merkitystä arvioitiin harventamalla askeleittain mallintamis-
resoluutiota käyttäen viemäriverkoston putkikokoa harven-
tamisen kriteerinä. Kun mallikuvauksesta jätetään asteittain 
pienemmän halkaisijan viemäreitä pois, niin samalla viemä-
rikaivojen ja osavaluma-alueiden lukumäärä pienenee. 

Ensiksi matalamman resoluution mallikuvauksiin lasket-

tiin parametriarvot painotettuina keskiarvoina edellä esitetyn 
kaltaisesti. Tämänkaltaisessa lähestymistavassa kaikki saman-
laiset pinnat yhdistetään yhdeksi osavaluma-alueeksi, min-
kä seurauksena esilaisten teknisten vedenhallintaratkaisujen 
suoraviivainen mallikuvaus ei ole enää mahdollista. Vaihto-
ehtona paikkaresoluution kasvattamiselle on uusi tapa, jossa 
pienipiirteinen kaupunkipintojen kuvaus säilytetään, mut-
ta valunta kultakin pinnalta ohjataan suoraan suuremman 
halkaisijan putkeen jättäen väliin jäävät pienemmän putki-
koon viemärit huomioimatta. Kun kaupunkipintojen yksi-
tyiskohtaisesta spatiaalirakenteesta ei luovuta, niin huleveden 
käsittelyratkaisutkin voidaan kuvata mallissa realistisemmin. 

Simulointitulosten perusteella 500 mm putkikoon käyttä-
minen kynnysarvona resoluution kasvattamisessa johti selväs-
ti huonompaan mallin kykyyn simuloida kaupunkivaluntaa. 
Hyvä kompromissi tarvittavan aineiston määrän ja mallin va-
luntatulosten välille muodostui, kun kaikki putket 300 mm 
putkikoosta ylöspäin sisällytettiin hulevesiverkoston kuvauk-
seen (Krebs et al. 2014).

Parametriarvojen yleistettävyys
Kullekin kolmesta tutkimusalueesta määritettiin oma para-
metrijoukko. Parametriarvojen yleistettävyyttä tutkittin vaih-
tamalla parametrijoukot keskenään, eli kutakin parametri-
joukkoa käytettiin simuloimaan valuntaa kahdella muulla 
tutkimusalueella (Krebs et al. 2015). Tulokset osoittavat, et-

 
 

Kuvat ja taulukot 

 
 
Kuva 1. Korkearesoluutioiset kaupunkipinnan jaottelut tutkimusalueilla 1, 2 ja 3 sekä 
tutkimusalueiden sijainnit suuremmalla Veisjärveen laskevalla valuma-alueella (harmaa alue). Eri 
värit edustavat eri kaupunkipintoja. Mustat pisteet esittävät sadevesiviemärien ja mustat viivat 
hulevesiputkien sijainnin.  

Kuva 1. Korkearesoluutioiset kaupunkipinnan jaottelut tutkimusalueilla 1, 2 ja 3 sekä tutkimusalueiden sijainnit suuremmalla 
Vesijärveen laskevalla valuma-alueella (harmaa alue). Eri värit edustavat eri kaupunkipintoja. Mustat pisteet esittävät sadevesivie-
märien ja mustat viivat hulevesiputkien sijainnin. 

VT1504_5-23 _Lähde_Uppala.indd   15 10.9.2015   13:14:51

creo




16 www.vesitalous.fi 17Vesitalous 4/2015

 HULEVEDET

tä vaikkakin kullekin valuma-alueelle määritetty parametrijoukko on paras tuon 
saman alueen valunnan kuvaamiseen, niin mallinnustulos ei merkittävästi huono-
ne parametrijoukkoa vaihdettaessa (Kuva 2). Parametrijoukkojen vaihtokelpoisuus 
antaa tukea parametriarvojen yleistettävyydelle suuremmillekin kaupunkialueille, 
joilta ei ole käytettävissä valuntahavaintoja parametriarvojen kailbrointiin. Lopuk-
si mallinnettiin pinta-alaltaan noin 30 km² kokoinen valuma-alue, joka purkaa 
vetensä Lahden Vesijärveen. Mallikuvaus muodostui 56037 osavaluma-alueesta, 
144 kilometrin pituisesta viemäriverkostosta ja 5574 sadevesiviemäristä (Kuva 3).

Yhteenveto
Ylläkuvatulla mallintamistavalla laskettiin valumia 30 km² kokoiselle Vesijärveen 
vetensä purkavalle Lahden kaupunkivaluma-alueelle. Mallikuvaukseen sisällytettiin 
ainoastaan ne viemäriputket, joiden halkaisija oli  ≥ 300 mm. Osavaluma-aluejako 
tehtiin yksityiskohtaisen kaupunkipintojen spatiaalikuvauksen perusteella ja mal-
lin parametriarvot kalibroitiin käyttäen valunta-aineistoja Lahden kaupungissa si-
jaitsevilta tutkimusvaluma-alueilta (Krebs et al. 2015). 

Kehitettyä mallia voidaan käyttää erilaisten hulevesien hallintamenetelmien ja 
niiden sijoittelun vertaamiseen, mikä tukee päätöksentekoa kustannustehokkaim-
man ratkaisun löytämiseksi.  

 
 

 
 
Kuva 2. Simuloitu virtaama kolmella eri paramerijoukolla sekä mitattu virtaama yhdelle 
sadetapahtumalle (sadekertymä 22,0 mm) ja kaikille kolmelle tutkimusvaluma-alueelle (1, 2 ja 3). 
Mallisovituksen Nash-Sutcliffe (Nash & Sutcliffe 1970) tehokkudet ovat myös kuvassa. 

Kuva 2. Simuloitu 
virtaama kolmella 
eri paramerijoukolla 
sekä mitattu 
virtaama yhdelle 
sadetapahtumalle 
(sadekertymä 
22,0 mm) ja 
kaikille kolmelle 
tutkimusvaluma-
alueelle (1, 2 ja 3). 
Mallisovituksen 
Nash-Sutcliffe (Nash 
& Sutcliffe 1970) 
tehokkudet ovat 
myös kuvassa.
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Kuva 3. Osa Vesijärveen laskevan suuremman valuma-alueen kaupunkipintojen spatiaalikuvausta. 
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Kuva 3. Osa Vesijärveen laskevan suuremman valuma-alueen kaupunkipintojen spatiaalikuvausta.
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anna selkeää kuvaa huleveden laadusta eri 
rakennusvaiheissa.

Suomessa rakennettavan alueen huleve-
sien määrää ja laatua on tutkittu ensim-
mäistä kertaa Espoossa Saunalahdenran-
nan valuma-alueella (pinta-ala noin 10 ha), 
jota rakennettiin vuosina 2001–2006 met-
säisestä valuma-alueesta tiiviiksi kerrostalo-
alueeksi. Teknillinen korkeakoulu toteut-
ti tuolloin sadannan ja valunnan määrän 

V aikka tietoa kaupunkialueiden ha-
jakuormituksesta ja hulevesistä on 
kerätty jo vuosikymmenten ajan, 

rakennustyömaiden hulevesien laadusta 
tietoa on edelleen liian vähän (Tietolaa-
tikko 1). Aikaisempien ja ulkomailla saa-
tujen tulosten soveltaminen Suomeen on 
kyseenalaista johtuen erilaisista ilmasto- 
ja maaperäolosuhteista. Lisäksi aikaisempi 
tutkimustieto on melko suurpiirteistä eikä 

Rakennustyömaiden 
hajakuormitus haltuun hulevesien 
hallintaa kehittämällä
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Rakennustyömaiden hulevedet
Tieto rakennettavien alueiden hulevesien laadusta perustuu pitkälti 1960-70 -luvuilla USA:ssa tehtyihin 
tutkimuksiin (ks. tarkempi lähdeluettelo Sillanpää (2013) ja Sillanpää ja Koivusalo (2015)). Tutkimuksissa on 
erityisesti keskitytty maapintojen eroosioon ja kiintoainekuormituksen arviointiin. USA:ssa rakennettavien alueiden 
eroosio voi olla 2…40 000 kertaa suurempaa kuin rakentamista edeltävissä olosuhteissa (Harbor, 1999). Muita 
haitta-aineita on tutkittu vähän ja esimerkiksi rakennustyömaiden fosforikuormituksesta on esitetty eriäviä 
mielipiteitä: Waller ja Hart (1986) eivät pitäneet rakennustyömaita merkittävä fosforilähteenä, kun taas Cowen 
ja Lee (1976) havaitsivat rakennustyömailta korkeampia fosforipitoisuuksia kuin muilta kaupunkialueilta. Typpeä 
rakennustyömaiden hulevesistä on tutkittu vähän, tosin Wakida ja Lerner (2002) osoittivat rakennustöiden lisäävän 
nitraatin huuhtoutumista maaperästä.

Kiintoaineelle raportoidut vuosikuormitusarvot vaihtelevat välillä 6 500 ja 550 000 kg/ha/a (Wolman ja Schick, 
1967; Daniel et al., 1979; Sonzogni et al., 1980; Ellis, 1996; Burton ja Pitt, 2002; Line et al., 2002). Kuormitusarviot 
kokonaisfosforille vaihtelevat välillä 1,3…23 kg/ha/a ja kokonaistypelle välillä 8,3…63 kg/ha/a (Daniel et 
al., 1979; Sonzogni et al., 1980; Line et al., 2002). Suuret vaihteluvälit raportoiduissa kuormitusarvoissa ovat 
tyypillisiä aikaisemmalle tutkimukselle. Rakennettava alue voi kattaa vain pienen osan tutkitusta valuma-
alueesta ja yksikkökuormitusarvot pienevät valuma-alueen koon kasvaessa. Lisäksi maaperä ja ilmasto vaikuttavat 
kuormitukseen. Kuitenkin huleveden laadun selittämiseen rakennustöiden aikana tarvitaan muitakin tekijöitä 
kuin alueen hydrologiaan tai maaperään liittyviä piirteitä: esimerkiksi Danielin et al. (1979) tutkimien kolmen 
rakennettavan alueen välillä havaittiin suurta vaihtelua vuosikuormituksissa huolimatta alueiden yhtenevistä 
maankäytöistä, kaltevuuksista, sateen intensiteetistä ja maanpeitteestä. Espoossa tehdyn tutkimuksen pohjalta 
on osoitettu, ettei rakennustyömaiden hulevesien haitta-ainepitoisuuksia voi selittää yhtä hyvin pelkkien 
hydrologisten tekijöiden avulla kuin valmiilla kaupunkialueilla huomioimatta erilaisia rakennusvaiheita (Sillanpää, 
2013; Sillanpää ja Koivusalo, 2015).

 HULEVEDET

Kaupunkialueiden rakennustyömaat voivat olla merkittäviä kuormitusläh-
teitä, mutta tutkimustieto rakennustöiden aikaisesta hulevesien laadusta 
on kansainvälisestikin hyvin puutteellista. Tutkimustuloksia tarvitaan tuke-
maan käytännön suunnittelua ja päätöksentekoa: ymmärrys kuormituksen 
suuruudesta ja ajallisesta vaihtelusta on edellytys kustannustehokkaan ja 
tarkoituksenmukaisen hulevesien hallinnan kehittämiselle.
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mittaukset jatkuvatoimisina (havaintoväli 2…10 min) ja ve-
denlaatuhavainnot automaattisena virtaamaperusteisena vesi-
näytteenottona. Samanaikaisia vertailumittauksia järjestettiin 
kahdella valmiilla espoolaisella asuinalueella, pientaloalueel-
la (Laaksolahti) ja kerrostaloalueella (Vallikallio). Lisätietoa 
tutkimustuloksista ja -menetelmistä löytyy mm. Aalto-yli-
opistossa julkaistusta väitöskirjasta (Sillanpää, 2013). Tässä 
artikkelissa esitetään tuloksia hulevesien laadusta Saunalah-
denrannan valuma-alueella erityisesti kiintoaineen (TSS), ko-
konaisfosforin (TP) ja kokonaistypen (TN) osalta.

Tähän artikkeliin valittiin tarkempaa tarkastelua varten 
kolme rakennusvaihetta (Taulukko 1). Jako vaiheisiin on 
karkea, sillä valuma-alueella oli käynnissä samanaikaisesti eri 
tonteilla omaan aikatauluunsa eteneviä rakennustöitä ko-
ko tutkimusjakson ajan. Muun muassa talonrakennusta oli 
käynnissä sekä vaiheissa 2 ja 3 ja maanrakennustöitä kaikis-
sa vaiheissa 1–3. Myös sääolosuhteet vaihtelivat paljon tut-
kimusjaksolla (Taulukko 2).

Tutkimusalueella havaittiin erityisinä rakennustöihin liit-
tyvinä kuormituslähteinä ainakin suojaamattomien maapin-

Taulukko 1. Rakennettavan tutkimusalueen rakennusvaiheiden erityispiirteet.

Taulukko 2. Rakennettavan alueen huleveden keskimääräinen vuosipitoisuus (valunnan painotettu) ja keskimääräinen 
vuosikuormitus sekä vertailuarvot valmiilta pientaloalueelta ja kerrostaloalueelta. Vertailualueiden arvot on määritetty 
lähimmältä vastaavalta ajanjaksolta. Vaiheet 1-3 edustavat karkeasti maanrakennusvaihetta (vaihe 1, maan- ja 
kadunrakennustöitä), talonrakennusvaihetta (vaihe 2, maanrakennus-, talonrakennus- ja päällystystöitä) ja viimeistelyvaihetta 
(vaihe 3, viimeistely- ja maisemanrakennustöitä). Rakennettavalle alueella vaiheen 3 vuosikuormitus on laskettu kertomalla 
11 kk:n kokonaiskuormitus kertoimella 12/11. TSS = kiintoaine, TP = kokonaisfosfori ja TN =kokonaistyppi.
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tojen eroosio, jätevesien väärinkytkennät hulevesiviemäriin 
(uusia asuintaloja ja työmaaparakkeja), rakennusmateriaali-
en ja maa-ainesten huolimaton säilytys, rakennusjätteet, rä-
jäytystyöt ja yksittäisiä päästöjä liittyen mm. pesuaineisiin tai 
pesuvesiin, öljyihin tai polttoaineisiin sekä maaleihin (Ku-
va 1). Yksittäisten mahdollisten lähteiden vaikutusta hule-
veden laatuun on kuitenkin mahdotonta määrittää ja eritel-
lä johtuen päästöjen satunnaisesta luonteesta ja päästölähteen 
paikallistamisen hankaluuksista.

Huleveden laatu vaihtelee  
rakennustöiden eri vaiheissa
Rakennettavan alueen kiintoainekuormitushuiput liittyvät 
selvästi maanrakennustöihin ja suojaamattomien maapinto-
jen eroosioon. Vaiheessa 1 kiintoainekuormitus oli kesäaikana 
suurta valunnan vähäisestä määrästä huolimatta (Kuva 2). Va-
lunnan vähäisyys heijastuu myös kiintoainepitoisuuksiin – ke-
sän keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli yli 700 mg/l. Vas-

taaviin kuormitustasoihin ei päästy myöhemmissä vaiheissa, 
kun kasvavat hulevesimäärät laimensivat pitoisuuksia vaikka 
kuormitus oli ajoittain suurta. Laimentumisesta huolimatta 
myös vaiheissa 2 ja 3 korkeiden kiintoainekuormitusjaksojen 
kiintoainepitoisuudet (~150…220 mg/l) olivat suuria verrat-
tuna huleveden pitkän ajan keskimääräisiin pitoisuuksiin. 

Kesällä ja syksyllä 2004 (kesä-marraskuu, vaihe 2) suuret 
kiintoainekuormitukset yhdistyivät ajanjaksoon, jolloin häi-
rityn maapinnan osuus valuma-alueella oli suurimmillaan, 
hulevesien määrä kasvoi voimakkaasti katualueiden päällys-
tämisen myötä ja sademäärät olivat keskimääräistä suurem-
pia. Talvikuukausina (joulu-helmikuu) kiintoainekuormitus 
on yleensä pientä, koska myös valuntaa muodostuu vähän. 
Talvenaikaiset maanrakennustyöt näkyivät kuitenkin heti 
kevään (maalis-toukokuu) lumensulannan myötä korkeana 
kiintoainekuormituksena. Esimerkiksi keväällä 2006 (Kuva 
2) mitattu korkea kiintoainekuormitus liittyy talvella käyn-
nistyneisiin viimeisiin maanrakennustöihin.

Vaihtelu fosforikuormituksessa sekä pitoisuustasoissa 

Kuva 1. Rakennustyömailta voidaan tunnistaa useita päästölähteitä, jotka eivät välttämättä ole tyypillisiä muille maan-
käyttömuodoille. A) Rakennushiekkakasasta ja katualueelta kulkeutuu kiintoainetta suoraan hulevesiviemäriin. B) Sade-
vesi on huuhtonut pois hiekkapohjalle levitetyn kasvualustan ja nurmikonsiemenen. C) Rakennustavaroita ja -jätteitä ka-
sataan viemärikaivon päälle. D) Valkoisena vaahtoavaa hulevettä purkautuu rakennustyömaalta mittapatoon.
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seuraa karkeasti kiintoaineessa tapahtuvaa ajallista vaihtelua 
osoittaen, että rakennustyömaalta kulkeutuva fosfori on pit-
kälti sidoksissa kiintoaineen kulkeutumiseen ja maapinto-
jen eroosioon (Kuva 3). Kuten Tietolaatikossa 1 todetaan, 
tähänastisessa tutkimuksessa on esitetty erilaisia mielipitei-
tä rakennustöiden merkityksestä fosforikuormittajana. Aina-
kin Espoon tutkimuksen perusteella rakennustyömaita voi-
daan pitää merkittävinä ravinnekuormituslähteinä.

Kuvassa 4 esitetyt kokonaistypen pitoisuudet ja kuormitus 
vaihtelevat ajan suhteen eri tavalla kuin kiintoaineella tai fos-
forilla. Kiintoaine- ja fosforikuormitus nousivat jo rakennus-
töiden ensimmäisessä vaiheessa, jolloin typpikuormitus pysyi 
vielä maltillisena. Typpikuormitus nousi huippuunsa talonra-
kennusvaiheessa. Kiintoaineelle ja fosforille (Kuvat 2 ja 3) tyy-
pillistä oli kuormituksen ja pitoisuustasojen suuri vaihtelu, kun 
taas typen osalta (Kuva 4) havaittiin kuormitushuipun jälkeen 
melko tasainen lasku sekä pitoisuuksissa että kuormituksessa 
kohti tutkimusjakson loppua. Erot ajallisessa käyttäytymisessä 
viittaavat siihen, että typen lähteet ja kulkeutumismekanismit 
rakennustyömailla eroavat kiintoaineesta ja fosforista, vaikka 
myös typpeä kulkeutuu erodoituneen kiintoaineksen mukana. 
Mahdollisina typpilähteinä rakennettavalta alueelta tunnistet-
tiin mm. mahdolliset jätevesipäästöt, räjäytystyöt, maisemara-
kennuksessa käytetyt maa-ainekset sekä metsänhakkuun ja kai-
vutöiden aiheuttama nitraatin huuhtoutuminen maaperästä. 
Tehokas kuivatuspumppaus rakennustyömailta hulevesiviemä-
riin tehosti typen kulkeutumista erityisesti talonrakennusvai-

heessa (vaihe 2). Vastaava ilmiö havaittiin myös Laaksolahden 
vertailualueella, jossa yksittäisellä tontilla olleen työmaakai-
vannon kuivatuspumppaus sateisen viikonlopun jälkeen nos-
ti hetkellisesti avo-ojasta havaitut typpipitoisuudet huomat-
tavan korkeiksi (12 mg/l) alueen tyypilliseen tasoon (alle 2 
mg/l) verrattuna.

Rakennettavan alueen huleveden laatu verrattuna 
valmiisiin kaupunkialueisiin 
Taulukossa 2 on vertailtu rakennettavan alueen hulevesien 
laatua ja kuormitusta vertailualueina toimineisiin pientalo- ja 
kerrostaloalueisiin. Taulukossa esitetyt arvot kuvaavat pitkän 
aikavälin laatua eli keskimääräisiä vuosikuormituksia ja vuo-
sivalunnalla painotettuja pitoisuuksia. On hyvä pitää mie-
lessä, että yksittäisten valuntatapahtumien aikana huleveden 
laatu vaihtelee huomattavan laajalla vaihteluvälillä: sadanta- 
ja sulamistapahtumien keskimääräiset pitoisuudet vaihteli-
vat rakennettavalla alueella välillä 5…880 mg/l kiintoaineen 
osalta ja ravinteilla välillä 0,02…2,5 mg/l (kokonaisfosfori) 
ja 0,3…16 mg/l (kokonaistyppi). Korkeimmillaan havaitut 
hetkelliset pitoisuudet nousivat kiintoaineella yli 8000 mg/l, 
kokonaisfosforilla yli 6 mg/l ja kokonaistypellä yli 20 mg/l. 
Kiintoaineen ja fosforin pitoisuudet ovat korkeimmillaan sa-
detapahtumien aikana, kun taas typpipitoisuudet saattavat 
olla korkeimmillaan kuivan ajan valunnassa sadetapahtumien 
välillä (huom. esimerkiksi työmaapumppauksen vaikutus).

Kuva 2. Kiintoaine-
kuormitus (TSS, kg/(3 kk)) 
ja kokonaisvalunnalla 
painotettu keski-
määräinen huleveden 
kiintoainepitoisuus 
(mg/l) eri vuodenaikoina 
ja tarkastelujaksoilla.

Kuva 3. Kokonais-
fosforikuormitus 
(TP, kg/(3 kk)) ja 
kokonaisvalunnalla 
painotettu keski-
määräinen huleveden 
fosforipitoisuus (mg/l) 
eri vuodenaikoina ja 
tarkastelujaksoilla.
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Vuositasolla rakennettavan alueen huleveden pitoisuudet 
ja kuormitus ovat jopa moninkertaisia verrattuna valmiisiin 
asuinalueisiin (Taulukko 2). Vaiheessa 1 keskimääräinen kiin-
toainepitoisuus rakennettavalla alueella oli kolminkertainen 
verrattuna kerrostaloalueeseen ja yli viisinkertainen verrattu-
na pientaloalueeseen. Erot pienenivät rakennustöiden ede-
tessä, mutta edelleen vaiheessa 3 kiintoainepitoisuudet oli-
vat 1,5…2 -kertaisia valmiisiin kaupunkialueisiin verrattuna. 
Erot kiintoainekuormituksessa verrattuna valmiisiin kaupun-
kialueisiin olivat yleensä hieman suurempia kuin pitoisuuk-
sissa. Suurimmat erot typen huuhtoutumisessa havaittiin ta-
lonrakennusvaiheessa (vaihe 2), jolloin rakennettavan alueen 
typpipitoisuudet olivat vuositasolla yli nelinkertaisia verrat-
tuna kerrostaloalueeseen ja lähes kuusinkertaisia verrattuna 
pientaloalueeseen. Vuositason typpikuormitus oli puolestaan 
5- ja 8-kertainen rakennettavalla alueella verrattuna kerrosta-
lo- ja pientaloalueisiin samalla ajanjaksolla. Fosforin suhteen 
erot tutkimusalueiden välillä vuositasolla olivat maltillisim-
pia. Kuitenkin vaiheissa 1 ja 2 keskimääräinen fosforipitoi-
suus ja -kuormitus olivat vuositasolla suurimmillaan 2…3 
-kertaisia verrattuna valmiisiin kaupunkialueisiin.

Rakennettava alue on merkittävä 
hajakuormituslähde
Tutkimustulokset tuovat esiin hulevesien laadun merkittävät 
erot rakennettavien ja valmiiden kaupunkialueiden välillä. 
Itse asiassa rakennettavilla alueilla yhdistyy muille, ei-urbaa-
neille hajakuormitusalueille ominaisia piirteitä: rakennustyö-
mailla tehdään metsänhakkuu, joka vastaa tehokkuudeltaan 
avohakkuuta ja maaperä häiritään jopa syvemmälle kuin in-
tensiivisessä maataloudessa. Alueen kasvillisuus ja sen laajuus 
ei palaudu enää hakkuuta edeltäneeseen tilanteeseen ja maa-
pinnat saattavat säilyä paljaina ja kasvipeitteettöminä usei-
den vuosien ajan. Nämä tekijät lisäävät esimerkiksi nitraatin 
huuhtoumista maaperästä ja kiintoaineen ja fosforin huuh-
toutumista maanpinnalta eroosion myötä. Samalla haihdun-
nan väheneminen ja pintojen päällystäminen lisäävät alueilla 
muodostuvan valunnan määrää, kasvattaen samalla poiskul-
keutuvaa huuhtoumaa. Koska hulevesiverkosto rakennetaan 

jo rakennustöiden alussa kadunrakennuksen yhteydessä, on 
haitta-aineilla valmis kulkeutumisreitti lähellä, vaikkei pääl-
lystettyjen pintojen osuus alueella suuri vielä olisikaan. Ra-
kennustyömailla tapahtuva kuivatuspumppaus hulevesiver-
kostoon näkyy kohonneina typpipitoisuuksina jo yksittäisen 
rakennustyömaan tai kaivannon tapauksessa. 

Suomessa on esitetty pienille metsävaluma-alueille 36…2 
700 kg/km2/a kiintoainekuormituksia, 1,3…18 kg/km2/a 
kokonaisfosforikuormituksia ja 29…390 kg/km2/a koko-
naistyppikuormituksia (Vuorenmaa et al., 2002; Mattsson 
et al., 2003, 2006; Kortelainen et al., 2006). Maatalousalueil-
la vastaavasti kuormitusarvot vaihtelevat välillä 28 500…141 
000 kg/km2/a (kiintoaine), 16…430 kg/km2/a (kokonaisfos-
fori) ja 750…2 900 kg/km2/a (kokonaistyppi) (Vuorenmaa 
et al., 2002; Granlund et al., 2005; Puustinen et al., 2007; 
Vakkilainen et al., 2010). Näihin kuormitusarvioihin ver-
rattuna rakennettavan alueen kuormitusarvot (Taulukko 2) 
kohoavat maatalousalueiden tasolle, ylittäen selvästi metsäis-
ten valuma-alueiden tason. Samanaikaisesti kuormituksen 
vuodenaikaisvaihtelu ja kuormituslähteet kuitenkin eroavat 
maatalousalueista, joilla kuormitusjaksot yhdistetään yleen-
sä kasvukauden ulkopuoliseen aikaan. Kaupunkialueilta ha-
jakuormitusta muodostuu aivan kylmimpiä talvikuukausia 
lukuun ottamatta ympärivuotisesti. 

On selvää, että tutkimustulosten perusteella rakennettavi-
en alueiden hulevesiin ja hajakuormituksen hallintaan tulisi 
kiinnittää Suomessakin jatkossa selvästi enemmän huomio-
ta. Taulukossa 2 esitetyt rakennustyömaan vuositason kes-
kimääräiset pitoisuudet ylittävät Tukholmassa käytössä ole-
vat, hulevesien käsittelytarvetta indikoivat pitoisuusraja-arvot 
(Stockholm Vatten, 2001) kaikissa rakennusvaiheissa, kaik-
kien tutkittujen aineiden osalta. Hulevesien hallinta tulisi 
suunnitella uuden alueen koko elinkaarelle, myös rakennus-
vaihe huomioiden. Tällä hetkellä hulevesien hallintaa ohjaa-
vat määräykset koskevat myös rakentamisenaikaisia huleve-
siä esimerkiksi USA:ssa, Skotlannissa ja Kanadassa (Sillanpää, 
2013). Hulevesien määrästä ja laadusta kaivataan lisää tietoa 
erilaisilta kaupunkialueilta, sillä tuloksia on haastavaa yleis-
tää yksittäisen tutkimusalueen perusteella.  

Kuva 4. Kokonais- 
typpikuormitus  
(TN, kg/(3 kk)) ja  
kokonaisvalunnalla 
painotettu keskimää-
räinen huleveden  
typpipitoisuus (mg/l) 
eri vuodenaikoina ja 
tarkastelujaksoilla.
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K.H. Renlundin säätiö, apurahoja geologisiin 
ja ympäristöprojekteihin vuodelle 2016
Vuonna 1915 perustettu K.H. Renlundin säätiö julistaa haettavaksi projektirahoitusta yhteensä n. 
700 000 euroa. Säätiö tukee taloudellisesti käyttökelpoisten maakamaran raaka-aine- ja vesivarojen 
etsintää, tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvityksiä. Säätiö tukee myös mineralogian ja geologian 
alojen teknistä innovaatiota sekä geologisesti suuntautuneita ympäristöhankkeita (ei kongressimat-
koja eikä puhtaita laitehankintoja). Säätiö voi rahoittaa julkaisutoimintaa sekä tieteellisiä jatkotut-
kintotöitä, joiden aihepiiri liittyy säätiön tavoitteisiin.

Rahoitushakemukset lähetetään 30.11.2015 mennessä osoitteeseen: Prof. Carl Ehlers, Geologi 
och mineralogi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi, FI-20500 Turku. Sähkö-
posti: carl.ehlers@abo.fi (lisätietoja: www.abo.fi/renlund). 
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Hulevesivalunnan, virtaamien, ja usei-
den haitta-aineiden kuormituksen 
tiedetään ympäri maailman kasvavan 

kaupungistumisen myötä (Schueler 1994, 
Dougherty et al. 2006, Valtanen 2015). 
Tutkimustietoa kylmän ilmastoalueen hu-
levesistä on kuitenkin vielä vähän tarjolla. 
Kylmässä ilmastossa vuodenajat vaikuttavat 
valunnan esiintymiseen ja siten myös hait-
ta-ainekuormitukseen. 

Suomessa luonnontilaisilla alueilla suu-
rimmat valunnat esiintyvät usein kevätva-
lunnan aikaan sekä syksyllä (Laurén et al. 
2005) ja myös valtaosa hajakuormitukses-
ta muodostuu kasvukauden ulkopuolella. 
Kaupunkialueiden valunnan vuodenaikais-
tavaihtelua on puolestaan tutkittu vain vä-
hän, ja tietämystä puuttuu etenkin tiiviisti 
rakennetuilta alueilta (vettä läpäisemätöntä 
pintaa > 60 %). Valtanen (2015) selvitti väi-
töskirjassaan, miten etenkin tiivis kaupun-
gistuminen muuttaa hulevesien määrän ja 
haitta-ainekuormituksen vuodenaikaisuutta 
erilaisilla kaupunkialueilla Lahdessa. Tässä 
artikkelissa esitellään väitöskirjatutkimuk-
sen päätuloksia.

Tutkimusaineisto kerättiin vuosien 
2008-2010 aikana Helsingin yliopiston to-
teuttamassa Stormwater-hankkeen osapro-
jektissa, jonka vastuullisena johtajana toi-
mi professori Heikki Setälä. Hankkeessa 
mitattiin Lahdessa hulevesien virtaamaa ja 
laatua (kokonaistyppi [tot-N], kokonais-
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Hulevesivalunnan ja haitta-aine-
kuormituksen vuodenaikaisvaihtelu 
pientalo- ja keskusta-alueilla

Kaupungistuminen muuttaa paitsi valuma-alueilla muodostuvan valunnan 
ja kuormituksen määrää, myös niiden vuodenaikaisvaihtelua. Vuodenai-
kaisvaihtelun ymmärtäminen on tärkeää hulevesien hallinnan oikean koh-
dentamisen, mitoittamisen ja toimivien menetelmien varmistamiseksi. Vie-
märeiden mitoitus perustuu pitkälti lämpimän kauden vesisateisiin, vaikka 
kylmällä kaudella on suuri merkitys hulevesien määrän ja haitta-ainekuor-
man muodostumisessa. 

fosfori [tot-P], kiintoaines [TSS] sekä me-
talleista Al, Cr, Zn, Mn, Co, Ni, Cu, Pb) 
kolmella erilaisella kaupunkivaluma-alu-
eella: pientaloalueella ja kahdella keskus-
ta-alueella (Kuva 1). Tutkimusalueiden ko-
konaispinta-alasta vettä läpäisemättömien 
rakennettujen pintojen osuus oli pientalo-
alueella noin 20 prosenttia (valuma-alueen 
kokonaispinta ala 12,6 ha) ja keskusta-alu-
eilla 60 ja 90 prosenttia (alueiden kokonais-
pinta-alat 6,1 ha ja 6,5 ha). Automaattisia 
huleveden määrän ja laadun mittauksia teh-
tiin jatkuvatoimisesti kahden vuoden ajan.

Kaupungistumisen vaikutukset 
hulevesivaluntaan
Pientaloalueella hulevesien vuosittaisesta 
määrästä 60…90 prosenttia ajoittui kevääl-
le muistuttaen luonnontilaisten alueiden 
valunnan esiintymistä. Kahdella keskusta-
alueella hulevesien määrien esiintyminen 
tasaantui eri vuodenaikojen välillä verraten 
pientaloalueeseen (Kuva 2).  Tasaisempaan 
ympärivuotiseen hulevesien muodostumi-
seen vaikutti suuri läpäisemättömän pinnan 
määrä, mikä pienentää sadannasta tapahtu-
via häviöitä ja mahdollistaa suuren valun-
nan syntymisen myös lämpimänä kautena.

Keväällä valunnan määrät pientaloalu-
eella ylittivät keskusta-alueiden hulevesien 
määrät. 

Keskustojen kylmän kauden (talvi ja 
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kevät) vähäisempään hulevesien määrään vaikutti lumenkul-
jetus, sillä kaupungistuneimmilla alueilla ei riitä tilaa lumen 
säilyttämiseen valuma-alueen sisällä. Tiiviillä keskusta-alueel-
la tutkimuksen kaksi kylmää kautta tuottivatkin samansuu-
ruiset valunnat, vaikka sademäärät vaihtelivat kausien välillä 
(185…239 mm). Tämä viittaa siihen, että kylmänä kautena 
tiiviisti rakennetulle valuma-alueelle voidaan varastoida vain 
tietty määrä valuntaa ja loput kuljetetaan pois sadannan mää-
rästä riippumatta. Lumenkuljetuksen osuutta valunnan mää-
rän vähenemiseen todisti myös, että kokonaisvalunnan (mm) 
ja sadannan (mm) suhde tiivisti rakennetulla keskusta-alueel-
la pieneni kylmänä kautena (0,33…0,53) lämpimään kauteen 
(0,60…0,68) verrattuna. Vähemmän läpäisemättömällä kes-
kusta-alueella suhdeluku (noin 0,50) oli samankaltainen ym-
päri vuoden, kun pientaloalueella se puolestaan kasvoi kylmä-
nä kautena (0,55…0,66) moninkertaiseksi lämpimään kauteen 
(0,08…0,12) verrattuna. Vertailun vuoksi on hyvä todeta, että 
myös Espoossa tutkituilla, keskusta-alueita väljemmin raken-
netuilla asuinalueilla talviaika tuotti enemmän valuntaa suh-
teessa sadantaan kuin kesäaika (Sillanpää ja Koivusalo, 2013).

Suurimmat vuodenaikaiset ylivirtaamat (l/s/ha) sekä va-
lunnan intensiteetit (mm/h) esiintyivät pientalo- ja keskus-

Kuva 1. Kolme tutkimusvaluma-aluetta Lahdessa: tiivis keskusta, keskusta ja pientaloalue. Valuma-alueiden värit: musta = kat-
to- ja asfalttipinta, vaalean harmaa = sorapinta, valkoinen = vihreä pinta, tumman harmaa = hulevesiviemäriputkisto. Hulevesien 
mittauspisteet sijaitsivat pienten nuolten osoittamien valkoisten neliöiden kohdalla.

Kuva 2. Hulevesien määrien (mm) ja sadannan (mm) osuudet 
(%) vuosittaisista määristä eri vuodenaikoina kahtena eri tut-
kimusvuonna kolmella kaupunkialueella: tiivis keskusta, kes-
kusta ja pientaloalue. Palkkien yläpuolella olevat arvot kerto-
vat vuosittaisen sadannan tai valunnan määrän (mm).
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ta-alueilla lämpimänä kautena kesällä tai syksyllä (Kuvat 3 ja 
4) johtuen lämpimän kauden sateiden ajoittain voimakkaista 
rankkuuksista verraten kylmän kauden tasaiseen lumensulan-
taan. Pientaloalueella esiintyi kuitenkin vain noin 20 prosentin 
ero kylmän ja lämpimän kauden ylivirtaamissa, kun puoles-
taan keskusta-alueilla erot olivat noin kaksin- tai jopa kym-
menkertaisia kausien välillä (Kuva 3). Valunnan intensiteeteis-
sä esiintyi kuitenkin moninkertaisia eroja kylmän ja lämpimän 
kauden välillä myös pientaloalueella (Kuva 4). 

Tutkimusalueiden väliset erot eivät olleet samanlaisia kes-
kimääräisten ja maksimaalisten ylivirtaamien ja intensiteettien 
välillä. Tämä johtui siitä, että etenkin hyvin tiiviillä keskusta-
alueella keskimääräisissä arvoissa oli mukana paljon määräl-
tään ja intensiteetiltään pieniä tapahtumia. Hyvinkin pienet 
sateet tuottivat valuntaa keskustassa, kun puolestaan pientalo-
alueella sadantaa tarvittiin huomattavasti enemmän hulevesi-
valunnan syntymiseen.

Kaupungistumisen vaikutukset hulevesien haitta-ainekuor-
mitukseen eri vuodenaikoina

Luonnontilaisia alueita mukaillen pientaloalueella kevääl-
lä oli suuri merkitys vuosittaisen kuormituksen muodostumi-
sessa koskien kokonaisravinteita ja useita metalleja (Al, Cr Zn, 
Cr, Co, Pb), mutta lämpimänäkin kautena esiintyi suhteelli-
sen suuria kuparin, nikkelin, sinkin ja kiintoaineen kuormia 
(Kuva 5).  Keskusta-alueilla hulevesien haitta-ainekuormitus 
oli suurta myös lämpimänä kautena ja siten hajakuormitus-
ta muodostui tasaisemmin ympäri vuoden kaupungistumisen 
myötä. Keskusta-alueilla esimerkiksi kokonaistypen, kiintoai-
neen, kokonaisorgaanisen hiilen ja useimpien metallien kuor-
mitus jakaantui tasaisesti lämpimälle ja kylmälle kaudelle.  

Vuosittainen kuormitus ei kuitenkaan ajoittunut samoin 
eri vuodenajoille kuin hulevesivalunta (Kuva 2), sillä etenkin 
tiiviillä keskusta-alueella lämpimän kauden hulevesien määrät 
ylittivät kylmän kauden määrät (Kuva 5). Samalla vain muuta-

Kuva 4. Valuntatapahtumien keskimääräinen (palkit) ja maksimi (neliöt) intensiteetti (valunnan kokonaismäärä jaettuna valunta-
tapahtuman kestolla) eri vuodenaikoina kolmella tutkimusvaluma-alueella: tiivis keskusta, keskusta ja pientaloalue.

Kuva 3. Valuntatapahtumien keskimääräinen (palkit) ja maksimi (neliöt) ylivirtaama eri vuodenaikoina kolmella tutkimusvaluma-
alueella: tiivis keskusta, keskusta ja pientaloalue.
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mien haitta-aineiden (TOC, Zn, Pb) kuormitus oli suurempaa 
lämpimänä kuin kylmänä kautena (Kuva 5). Kylmän kauden, 
erityisesti kevään, merkitys johtuu haitta-aineiden kertymisestä 
pitkältä ajalta lumeen ja katupinnoille. Usein myös saasteiden 
emissiot, kuten polttoainepäästöt ja liukkaudentorjunnan ai-
heuttama korroosio, kasvavat kylmänä kautena (Oberts 1994, 
Marsalek 2003). Tämä näkyi tutkimuksessa etenkin keskusta-

alueilla hulevesien kasvaneina haitta-ainepitoisuuksina lumen-
sulannan aikaan (Taulukko 1). 

Keskusta-alueilla kaikkien haitta-aineiden pitoisuudet oli-
vat korkeammat kylmänä kuin lämpimänä kautena. Tiiviil-
lä keskusta-alueilla keväällä ei juuri ole enää jäljellä puhdasta, 
koskematonta lunta, jonka sulamisvedet laimentaisivat hule-
vesien haitta-ainepitoisuuksia. Vastaava ilmiö on aiemmin to-

dettu espoolaisilla asuinalueilla (Sillanpää ja 
Koivusalo, 2013). Myös Lahdessa joiden-
kin haitta-aineiden (tot-P, TSS, Mn, Zn, 
Cu) pitoisuudet laskivat pientaloalueella 
kylmänä kautena kesäsateisiin verrattuna 
(Taulukko 1). Kuitenkin suuri lumensu-
lannan määrä kasvatti kevään haitta-aine-
kuormituksen korkeaksi myös pientaloalu-
eella (Kuva 5). 

Suosituksia hulevesien hallintaan
Tutkimuksen lämpimän kauden korke-
at ylivirtaamat osoittavat, että lämpimi-
en vuodenaikojen rankkasateita voidaan 
edelleen käyttää hyvänä mitoitusperusta-
na hulevesien virtaamien viivyttämiselle. 
Kylmänkin kauden valuntatapahtumista 
on kuitenkin huomioitava, että kevätva-
lunnan suuri määrä sekä pitkä kesto (jopa 
useita viikkoja) voivat olla haasteena hule-
vesien viivyttämiselle. Nämä kevätvalunnan 
piirteet on huomioitava käsittelyratkaisujen 

Taulukko 1. Hulevesien haitta-aineiden pitoisuuksia kylmänä (talvi ja kevät) ja lämpimänä (kesä ja syksy) kautena kolmella tutki-
musvaluma-alueella: tiivis keskusta, keskusta ja pientaloalue.  

Kuva 5. Eri vuodenaikojen osuus (%) hu-
levesien haitta-aineiden vuosittaisessa 
kuormituksessa (kg/ha/a) kolmella tutki-
musalueella: tiivis keskusta, keskusta ja 
pientaloalue. tot-N = kokonaistyppi, tot-P 
= kokonaisfosfori, TSS = kiintoaines, TOC 
= kokonaisorgaaninen hiili. Palkkien ylä-
puolella olevat arvot kertovat kahden vuo-
delta mitatun keskimääräisen vuosittaisen 
kuormituksen määrän (kg/km2/vuosi).

VT1504_24-34.indd   27 10.9.2015   13:21:53



28 www.vesitalous.fi 29Vesitalous 4/2015

 HULEVEDET

suunnittelussa, vaikka keväiset ylivirtaamat ja intensiteetit ovat 
pieniä lämpimään kauteen verrattuna. Keväinen lumensulan-
ta on määrältään yksi merkittävimmistä valuntatapahtumista 
etenkin väljemmin rakennetuilla alueilla, jossa lunta ei kulje-
teta valuma-alueen ulkopuolelle. 

Tutkimus osoitti, että hulevesiä tulisi käsitellä laadullises-
ti ympärivuotisesti, sillä kaikilla kaupungistumisen asteilla 
vuosittainen kuormitus voi haitta-aineesta riippuen jakautua 
melko tasaisesti eri vuodenajoille. Useat hulevesien laadulliset 
käsittelyratkaisut ovat toiminnallisia etenkin lämpiminä kuu-
kausina, mutta kevätaikaista suurta kuormitusta ei sovi unoh-
taa hulevesien laadun hallinnassa varsinkaan keskusta-aluei-
den ulkopuolisilla kaupunkialueilla. Myös keskusta-alueilla 
lumensulanta-ajan korkeat haitta-ainepitoisuudet osoittavat 
hulevesien käsittelytarvetta, vaikka lumenkuljetus vähentää 
haitta-ainekuormitusta. Lisäksi kylmän kauden huonolaatui-
set hulevedet voivat heikentää hulevesien käsittelyrakenteiden 
toimivuutta, jonka vuoksi tarkoituksenmukainen esikäsittely 
voi olla tarpeen. 

Hulevesien laadullisen hallinnan näkökulmasta tarvitaan 
vielä paljon kehitystyötä käytännön suunnittelun periaattei-
den ja mitoituksen uudistamisessa - miten hulevesien hallin-
nassa tulisi huomioida muodostumistavaltaan ja ajalliselta 
mittakaavaltaan hyvin erilaiset ilmiöt, usein toistuvien kesäai-
kaisten sadetapahtumien aiheuttama hajakuormitus ja lumen-
sulanta-ajan hulevesien laatu?  Tarvitaan myös syvällisempää 
ymmärrystä valuma-alueilla olevien erilaisten päästölähteiden 
merkityksestä hulevesikuormituksen muodostumisessa.  
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kilometriä hulevesiverkostoa. 
Työn lähtökohtana oli hyödyntää mah-

dollisimman paljon kunnan ja vesihuolto-
laitoksen omia tai muualta saatavia ilmaisia 
aineistoja. Aineistojen tulee olla sähköises-
sä muodossa ja koordinaatistossa, jolloin 
niitä voidaan käyttää paikkatietoanalyysis-
sä. Kunnilta ja vesihuoltolaitoksilta saatiin 
käyttöön hulevesiverkoston verkostokart-
ta sekä tiedossa olevat datat avo-ojista ja 
rummuista. Lisäksi käytettiin yleisten alu-
eiden rekisteriä, kiinteistörajoja, kiinteis-
töluokittelua ja asemakaavoja. Liittyjistä 
ei ollut käytettävissä tietoja riittävällä tark-
kuudella, joten niitä ei käytetty. Muual-
ta saatavista tiedoista hyödynnettiin mm. 
pintamallia sekä läpäisemättömän pinnan 
tietoa. Hankkeen raportissa on tarkemmin 
käyty läpi lähtöaineistoja sekä niiden käyt-
töä analyysissä. 

Mallien periaatteet
Luodut mallit perustuvat lähtökohtaises-
ti pinta-aloihin. Työn alkuvaiheessa tarkas-
teltiin verkoston pituuteen ja sijaintiin pe-
rustuvaa menetelmää, mutta työryhmissä 
päädyttiin siihen, että pinta-aloihin perus-
tuvat mallit antavat todennäköisemmin oi-
keudenmukaisemman tuloksen. 

Jos vesihuoltolaitos huolehtii tietyllä 
alueella huleveden viemäröinnistä, pitää 
viemäröintialue olla määritetty kartalle. 
Tämä rajaus tehtiin ensimmäiseksi. Hank-
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Kolme mallia yleisten alueiden 
hulevesiviemäröintikorvauksen 
määrittämiseen

Työn tavoitteena oli luoda kolme 
mallia, jotka antaisivat oikeanlai-
sen kuvan oikeudenmukaisesta ja 

aiheuttajaperusteisesta kustannusjaosta. 
Yksinkertaisinta mallia pitäisi pystyä käyt-
tämään myös sellaisissa kunnissa, joissa 
lähtötietoja on käytettävissä hyvin vähän. 
Kehittyneemmät mallit perustuisivat laa-
jempaan ja tarkempaan lähtötietoon sekä 
analyysiin ja siten antavat tarkemman ku-
van tilanteesta. 

Mallit on laadittu paikkatietomenetel-
millä hyödyntäen kuntien ja vesihuoltolai-
tosten valmiita paikkatietoaineistoja sekä 
SYKEn, Maanmittauslaitoksen ja kiinteis-
törekisterin paikkatietoja. Hankkeessa ke-
hitettiin kiinteistöjen pinta-aloihin perus-
tuvia malleja.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto-
hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana 
Suomen vesilaitosyhdistys, Suomen Kun-
taliitto sekä vesihuoltolaitosten ja kuntien 
edustajia Kouvolasta, Turusta ja Tuusulas-
ta. Jokaisesta kunnasta valittiin tarkaste-
luun yksi esimerkkialue. Kouvolassa tar-
kastelualue kattoi 260 kilometriä Kouvolan 
Veden hulevesiverkostoa Kouvolan keskus-
tan, Valkealan sekä Kuusankosken alueil-
ta. Turun tarkastelualue kattoi Vähä-Heik-
kilän ja Uittamon alueet. Alueella on 111 
kilometriä hulevesiverkostoa. Tuusula tar-
kastelualue kattoi Hyrylän taajaman ase-
makaava-alueen. Alueella sijaitsee noin 78 

Vesihuoltolain mukaan kunta voi päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii 
tietyllä alueella huleveden viemäröinnistä. Tällöin vesihuoltolaitos perii 
kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen yleisten alueiden hulevesi-
en viemäröinnistä. Tässä hankkeessa luotiin kolme erilaista paikkatieto-
analyysiin perustuvaa mallia, joilla kustannuksien jakautuminen kunnan 
ja muiden liittyjien kesken voidaan määrittää. 
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keessa mukana olleissa kunnissa ei ollut määritelty huleveden 
viemäröintialuetta kartalle, eikä tietoja hulevesiverkostoon 
liitetyistä kiinteistöistä ollut kattavasti saatavilla. Tämän ta-
kia tarkastelussa huomioitiin kaikki ne kiinteistöt, joilla on 
todennäköisesti mahdollisuus johtaa hulevedet verkostoon 
kohtuullisin kustannuksin. 

Kaikissa malleissa huleveden viemäröintialueen muodosti-
vat kiinteistöt, jotka sijaitsivat 20 metrin etäisyydellä verkos-
tosta. Asemakaava-alueella kahtakymmentä metriä pidetään 
yleisesti kohtuullisena etäisyytenä vesihuoltoverkostoon liit-
tymisessä ja se on mainittu mm. vesihuoltolain perusteluissa. 
Alueen sisältä tunnistettiin rakennetut kiinteistöt ja rakenta-

mattomat kiinteistöt, joista rakentamattomat kiinteistöt ra-
jattiin tarkastelun ulkopuolelle (Kuva 1). Rakentamattomat 
kiinteistöt ovat usein laajoja pelto- ja metsäalueita, eikä niil-
tä muodostuva pintavalunta täytä huleveden määritelmää. 
Rakennettujen kiinteistöjen tunnistamiseen käytettiin eri 
menetelmiä eri kunnissa käytettävissä olevista lähtötiedois-
ta riippuen. Rakentamattomien kiinteistöjen ja valtion alu-
eiden osuus on esimerkkialueilla yhteensä 44 - 48 prosenttia 
yleisistä alueista. Muista kiinteistöistä vain pieni osuus osoit-
tautui rakentamattomiksi.

Jokaisessa mallissa kunnan osuus hulevesikustannuksista 
lasketaan pinta-alaan perustuen. Periaatteena on, että yleis-
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Kuva 1. Pinta-alaperusteisen tarkastelun periaate, huleveden viemäröintialue jakautuu eri osiin, joita vertaillaan eri malleissa.

Kuva 2. Malli 1a Kuva 3. Yleisten alueiden rajaus etäisyyteen perustuen, Malli 2a.
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ten alueiden pinta-alan osuus kokonaispinta-alasta muodos-
taa kunnan maksuosuuden. Muu osa kustannuksista tulisi 
kattaa muilla maksuilla. 

Mallissa 1a käytetään pinta-alan laskentaan koko kiinteis-
tön pinta-alaa niiltä kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat 20 metrin 
etäisyydellä verkostosta (Kuva 2). 

 Tarkasteltavat alueet on jaettu kahteen osaa: kunnan ylei-
set alueet ja muut alueet. Vesihuoltolaitoksilla on harvoin tie-
dot yksityisten kiinteistöjen sisäisistä verkostoista, mutta on 
oletettu, että kuivatus tapahtuu niissä pääsääntöisesti huleve-
siviemäriin. Tästä syystä kaikissa malleissa muiden alueiden 
rajaus on kiinteistöjen rajoissa. Yleisillä alueilla sijaitsevat kai-
vot ja verkostot on oletettu olevan pääosin verkostokartoissa, 
minkä perusteella kuivatus rajautuisi niillä tarkemmin ver-
koston laajuuden mukaan. Tämän takia todettiin, että ylei-
sillä alueilla huleveden viemäröintialue voidaan rajata tar-
kemmin (Malli 2a). 

Rajaukseen luotiin kaksi menetelmää. Yksikertaisemmassa 
menetelmässä yleisten alueiden viemäröintialue rajattiin 20 
m säteelle verkostosta (Malli 2 a, Kuva 3). Toisessa useampia 
analyysivaiheita sisältäneessä menetelmässä laadittiin verkos-
tolle valuma-alueet pintamalliin perustuen (Malli 3 a, Ku-
va 4), jolloin pystyttiin huomioimaan myös virtaussuunta.

Läpäisemättömät pintamateriaalit vaikuttavat hulevesien 
määrään. Esimerkiksi liikennealueet ovat pääosin asfaltoitu-
ja ja suhteessa pinta-alaan niiltä muodostuu paljon hulevesiä 
verrattuna esimerkiksi pientaloalueisiin. B-malleissa arvioi-
tiin kiinteistökohtaisesti läpäisemättömän pinnan pinta-ala 
(Kuva 5).  

  

Tulokset

Malli 1a) Rakennetut kiinteistöt huleveden viemäröinti-
alueella, rajaus kiinteistörajojen mukaan.
Yleisten alueiden osuus alueesta riippuen on 25 – 31 %. 

+ Yksinkertainen toteuttaa, ei vaadi mittavaa paikkatie-
tojen käsittelyä
– Yleisten alueiden rajaus on laaja erityisesti katualueiden 
osalta ja mukana tarkastelussa saattaa olla alueita, jotka si-
jaitsevat huomattavan kaukana hulevesiverkostosta
– Malli ei ota huomioon pintavaluntaa
– Malli ei ota huomioon läpäisemättömän pinnan vaiku-
tusta tai muita aiheuttajaperiaatteita

Malli 2a), Yleisten alueiden rajaaminen etäisyyteen pe-
rustuen  
Yleisten alueiden osuus 17 – 23 %. 

+ Yksinkertainen toteuttaa
– Isot kiinteistöt otetaan huomioon eri tavalla riippuen 
ovatko ne yleisiä alueita vai muita kiinteistöjä
– Malli ei ota huomioon pintavaluntaa
– Malli ei ota huomioon läpäisemättömän pinnan vaiku-
tusta tai muita aiheuttajaperiaatteita

Yleisten alueiden kuivatusratkaisuissa on eroja. Esimerkik-
si urheilukentät ja torit ovat usein kuivattu salaojin, jotka 
eivät näy verkostokartoissa, mutta joista vedet johdetaan 
hulevesiviemäriin. Tämän takia tehtiin lisätarkastelu, jos-
sa vain katualueet leikattiin mallin määrittelyn mukaan. 
Turussa vain katualueiden rajaus kasvatti yleisten alueiden 
osuutta yhdellä prosentilla (23 % ➝ 24 %). 

Malli 3a) Yleisten alueiden rajaaminen pintavaluntaan 
perustuen  
Yleisten alueiden osuus 17 – 25 %.
 
+ Malli ottaa huomioon pintavalunnan
– Isot kiinteistöt otetaan huomioon eri tavalla riippuen 
ovatko ne yleisiä vai muita kiinteistöjä. Pintavaluntatar-
kastelun arvioitiin soveltuvan lähinnä yleisille alueille. Yk-
sityisten alueiden kuivatuksesta ei ole helposti saatavilla 
tarvittavia tietoja, joten vedet oletettiin johdettavan koko 
tontin alueelta hulevesiviemäriin. 
– Pintavalunnan laskenta vaatii useita työvaiheita sekä 
paikkatieto-ohjelmiston erityistyökaluja 
– Malli ei ota huomioon läpäisemättömän pinnan vaiku-
tusta tai muita aiheuttajaperiaatteita

Työssä testattiin useita eri menetelmiä valuma-alueiden 
muodostamiseen. Tulokset on esitetty menetelmälle, jos-
sa käytettiin 2m*2m maastomallia, maaston painanteet 
oli täytetty 20 cm ja valuma-alue on kohdennettu koko 
verkostoon. 

Kuva 4. Yleisten alueiden rajaus pintavaluntaan perustuen, 
Malli 3a.
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Mallit 1b, 2b ja 3b) Läpäisemättömän pinnan vaikutus
Läpäisemättömän pinnan huomioon ottaminen lisää ylei-
sen alueen osuutta Turun ja Kouvolan kohteissa, mutta 
Tuusulan osalta muutosta ei ollut tai se pieneni. Ero saat-
taa johtua siitä, että Tuusulan alueen liikenneväylistä mer-
kittävä osa on valtion ylläpitämiä teitä, jolloin yleisistä 
alueista suurempi osuus on esimerkiksi virkistysalueita, 
joiden läpäisemättömyys on pienempi. Turussa ja Kou-
volassa esimerkkialueet olivat myös tiheämmin rakennet-
tua aluetta.  

Valtion yleiset alueet
Tarkasteluja tehtäessä huomattiin, että kunnan yleisten alu-
eiden lisäksi myös valtion yleisten rakennettujen alueiden, 
kuten rata- ja tiealueiden, osuus voi olla paikallisesti merki-

Kuva 5. Malli 2b, läpäisemättömän pinnan vaikutus 2a malliin.

  Tuusula,  Turku,  Kouvola, 

  verkosto 78 km verkosto 111 km verkosto 260 km

 Malli 1b 26 % 30 % 30 

  pienenee, -5 % kasvaa 3 % kasvaa 5 %

 Malli 2 b 17 % 26 % 23 %

  ei muutosta kasvaa 3 % kasvaa 5 %

 Malli 3 b 16 % 27 % 27 %

  pienenee, -1 % kasvaa 2 % kasvaa 5 %

Yleisten alueiden osuus ja muutos aiempiin tuloksiin  
eri malleissa:

tyksellinen. Esimerkiksi Kouvolassa valtion alueita oli raken-
netuista kiinteistöistä noin neljä prosenttia. 

Kustannusten periminen myös valtion yleisten alueiden 
hulevesien johtamisesta hulevesiviemäriin olisi aiheuttamis-
periaatteen mukaista.

Johtopäätökset
Paikkatietomenetelmään perustuvalla tarkastelulla saadaan 
suhteellisen pienellä työmäärällä laskettua yleisten alueiden 
osuus huleveden viemäröintialueesta. Lähtötietojen laadulla 
on paljon merkitystä tarvittavaan analyysimäärään. Jos ylei-
set alueet ovat selvillä, on työmäärä merkittävästi pienempi 
kuin jos tämä tieto joudutaan kokoamaan useista eri lähteis-
tä. Kuitenkin jo vähäisilläkin lähtötiedoilla ja yksinkertaisel-
la tarkastelulla saadaan hyvä kuva tilanteesta. 

Tarkastelun perusteella kunnan osuudeksi huleveden vie-
märöintialueen kustannuksista saatiin esimerkkialueilla mal-
lista riippuen 17 – 31 prosenttia. Yksinkertaisin vaihtoehto, 
malli 1a, antoi yleisten alueiden osuudeksi jonkin verran suu-
rempia arvoja kuin mallit 2a ja 3a, jossa kuitenkin rajataan 
isoja kiinteistöjä eri tavalla riippuen ovatko ne kunnan ylei-
siä alueita vai muita alueita. Pelkkään etäisyyteen perustuva 
rajaus antoi samansuuntaisia tuloksia kuin työläämpi valu-
ma-alueisiin perustuva malli. Läpäisemättömän pinnan huo-
miointi B-malleissa antoi osittain suurempia ja osittain pie-
nempiä arvoja yleisen alueen osuudeksi kuin A-mallit. 

Kaiken kaikkiaan tulokset olivat samansuuntaisia. A-
malleilla saatu keskiarvo rakennettujen yleisten alueiden 
osuudeksi oli 22,8 prosenttia ja B-malleilla 24,7 prosenttia. 
Tämän suppean tarkastelun perusteella voisi todeta, että ra-
kennettujen yleisten alueiden osuus huleveden viemäröinti-
alueesta vaihtelee keskimäärin 23–25 prosentin välillä. Olisi 
kuitenkin hyvä tarkastella useampia esimerkkialueita luotet-
tavamman arvion saamiseksi. 

Hankkeen raportin löytää sen valmistumisen jälkeen 
VVY:n nettisivuilta kehittämisrahaston hankerekisteristä. Se 
tultaneen julkaisemaan myös VVY:n monistesarjan julkai-
suna.  
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Hulevesistä huolehtimisesta aiheutuu 
muun kunnallistekniikan tavoin 
kustannuksia, joiden kattamiseen 

täytyy myös kiinnittää riittävästi huomio-
ta. Yhtenä kustannusten kattamisen väli-
neenä on mahdollista käyttää kunnallista 
hulevesimaksua, jota kunta voi periä hule-
vesijärjestelmänsä vaikutusalueella sijaitse-
vilta kiinteistöiltä. Myös vesihuoltolaitok-
silla on oikeus veloittaa kunnalta maksua, 
mikäli ne huolehtivat verkostonsa kautta 
kunnan yleisten alueiden hulevesien pois-
johtamisesta. 

Hulevesien hallinnan ohjaukseen 
asemakaava-alueilla liittyvät 
kunnan tehtävät MRL:ssa 
Hulevesistä huolehtiminen on poistu-
nut lainmuutoksen myötä vesihuoltolain 
(VHL, 119/2001) 3.1 §:n mukaisesta vesi-
huollon määritelmästä. Tämän muutoksen 
seurauksena myöskään VHL 6 §:ssä tarkoi-
tettu kunnan vastuu VHL:n mukaisen vesi-
huollon järjestämisestä ei ulotu huleveden 
viemäröintiin, ja niistä kunnan tehtävistä, 
jotka liittyvät hulevesien hallintaan asema-
kaava-alueilla, säädetään maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa (MRL, 132/1999), johon on 
lisätty hulevesiä koskeva uusi 13 a luku (103 
a–o §:t). MRL 13 a luvun mukaiset valvon-
tatehtävät kuuluvat kunnan monijäseniselle 
toimielimelle MRL 103 d §:n mukaisesti. 

Kyseessä on uusi kunnallinen toimielin. 

JAAKKO GUSTAFSSON
HTM/LuK
E-mail: jaakko.gustafsson@gmail.com

Kunnallinen hulevesimaksu 
uutena kustannusten 
kattamisen välineenä

Vesihuoltolainsäädännön viime vuonna toteutunut uudistus on tarkenta-
nut vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältöjä. Uudistuksen 
yhtenä tärkeänä tavoitteena on parantaa yhdyskuntien hulevesien hallin-
nan ja niistä huolehtimisen edellytyksiä. Tavoitteena on myös selkeyttää 
huolehtimisvelvoitteisiin liittyvää tehtävienjakoa kunnan ja vesihuoltolai-
tosten välillä, ja siihen liittyvistä asioista säädetään uudistetussa vesihuol-
tolainsäädännössä aikaisempaa yksityiskohtaisemmin. 

Hallituksen esityksessä (HE 218/2013 vp.) 
ei oteta yksityiskohtaista kantaa kyseisen 
toimielimen kokoonpanoon, mutta siinä 
voi olla edustus esim. kunnan rakennusval-
vonnasta ja ympäristönsuojeluviranomai-
sesta. Toimielimen toimivallan siirtämi-
seen sovelletaan kuntalakia (365/1995), 
mutta hallintopakkoa ja oikaisuvaatimus-
ta koskevaa asiaa ei kuitenkaan saa siirtää 
viranhaltijan ratkaistavaksi. Toimivalta hal-
lintopakon käyttämiseen MRL 13 a luvun 
mukaisissa asioissa on MRL 182 §:n mu-
kaisesti kunnan määräämällä monijäseni-
sellä toimielimellä. Toimielimen päätöksis-
tä on mahdollista valittaa siten kuin MRL 
190 §:ssä on erikseen säädetty, tosin hu-
levesisuunnitelmaa koskevaan hallinto-oi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla siltä osin, kuin asia on ratkais-
tu lainvoiman saaneessa asemakaavassa. 
Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, 
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. Valitusmuotona on hallintova-
litus.

Kunnalla on viimekätinen järjestämis-
vastuu hulevesien hallinnan järjestämi-
sestä asemakaavan mukaisen maankäytön 
tarpeita vastaavasti (MRL 103 i ja m §:t). 
MRL 103 l §:n mukaisesti kunnan tulee 
laatia tarvittaessa kunnan hulevesijärjes-
telmää varten hulevesisuunnitelma, jonka 
kunta hyväksyy. Suunnitelma olisi luon-
teeltaan lähinnä tekninen. Suunnitelmaa 
laadittaessa tulee noudattaa, mitä MRL 
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62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa. 
MRL 103 f §:ssä säädetään kiinteistön hulevesien johta-

misesta kunnan hulevesijärjestelmään sekä mahdollisuudes-
ta saada tästä johtamisvelvollisuudesta vapautus. Kiinteistön 
omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnas-
ta. Kiinteistön hulevedet tulee johtaa kunnan hulevesijärjes-
telmään, mikäli niitä ei voida imeyttää kiinteistöllä tai niitä 
ei johdeta VHL 17 a §:ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen 
hulevesiviemäriverkostoon. Kunnan määräämä viranomai-
nen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen velvollisuudes-
ta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, 
mikäli niistä on muutoin mahdollista huolehtia asianmukai-
sesti kiinteistökohtaisin toimenpitein tai jos ne johdetaan ve-
sihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin, eikä johtamistarvetta 
kunnan järjestelmään tällöin ole.

Hulevesien hallinnan aiheuttamien  
kustannusten kattamisesta
Muun kunnallistekniikan tavoin myös hulevesien hallinnas-
ta aiheutuu kustannuksia. Kunta voi periä kunnan hulevesi-
järjestelmän vaikutusalueella sijaitsevan kiinteistön omistajal-
ta tai haltijalta vuosittaisen maksun, jonka perusteena ovat 
hulevesien hallintajärjestelmästä kunnalle aiheutuvien kus-
tannusten kattaminen. Katettavia kustannuksia syntyy ko. 
järjestelmän rakentamisesta, käytöstä ja ylläpitämisestä. Kus-
tannusten kattamiseksi kunnalla on MRL 103 n ja o §:n mu-
kaisesti oikeus periä maksua kunnan hulevesijärjestelmän vai-
kutusalueella toteutettavasta hulevesien hallinnasta. 

Kunnan tulee toimittaa vaikutusalueella sijaitsevan kiin-
teistön omistajalle tai haltijalle kyseisen maksun maksamista 
varten lasku, josta ilmenevät maksun peruste, ohjeet muistu-
tuksen tekemistä varten sekä kunnan laskutuksesta vastaavan 
viranomaisen ja lisäksi laskuttajan yhteystiedot. Kiinteistön 
omistajalla tai haltijalla on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa 1 
momentissa tarkoitetun laskun saamisesta muistutus laskusta 
ilmenevälle viranomaiselle. Viranomaisen on tehtävä muis-
tutuksen johdosta päätös ja lähetettävä muuttuneesta mak-
susta maksuvelvolliselle uusi lasku. Kunnan hulevesimaksu 
on luonteeltaan julkisoikeudellinen, joten se eroaa määräy-
tymisperusteidensa puolesta VHL:n mukaisista vesihuollon 
maksuista, jotka ovat yksityisoikeudellisia. MRL:n mukainen 
hulevesimaksu on julkisoikeudellisena myös suoraan ulosot-
tokelpoinen, joten se voidaan periä verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetun lain (706/2007) mukaisessa järjes-
tyksessä. 

Hulevesimaksun määräytymisen tulee perustua voimassa 
olevaan taksaan, jonka kunta vahvistaa. Ne kiinteistöt, jot-
ka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella, 
tulee määritellä taksassa. Vaikuttamismahdollisuuksien va-
raamisesta taksan hyväksymistä koskevan asian käsittelyssä 
säädetään hallintolain (434/2003) 41 §:ssä. Taksaan perustu-
vassa maksujärjestelmässä on mahdollista ottaa myös aiheut-
tamisperiaate huomioon, mutta sen soveltamista ei hallituk-
sen esityksessä katsota erityisen merkittäväksi. Jos kiinteistön 
hulevesiä johdetaan VHL:n säännösten mukaisesti vesihuol-
tolaitoksen viemäriin, määräytyvät tästä veloitettavat asia-
kasmaksut puolestaan VHL 4 luvun säännösten mukaisesti. 

Siinä tapauksessa, että kunnan on tarpeen tehdä vesihuol-
tolaitoksen viemäröintiä täydentäviä hulevesien hallinnan 
ratkaisuja, on alueen kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta 
mahdollista laskuttaa sekä vesihuoltolaitoksen asiakasmaksu-
ja huleveden viemäröinnistä että kunnan vuosittaista huleve-
simaksua. VHL:n ja MRL 13 a luvun mukaiset maksut eivät 
siis ainakaan hallituksen esityksen perusteella olisi toisiaan 
poissulkevia. On kuitenkin huolehdittava siitä, että veloitet-
tavat maksut pysyvät kokonaisuudessaan kohtuullisina. MRL 
13 a luku ei sinänsä velvoita kuntia veloittamaan kunnallista 
hulevesimaksua, mutta todennäköisesti suurin osa kunnista 
ottaa sen käyttöönsä.

Julkisoikeudellisen luonteensa ohella olennaisena erona 
VHL:n mukaisiin vesihuollon maksuihin on, että kunnan 
hulevesimaksuun ei tule sisällyttää tuottoa pääomalle. Mak-
sujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset eri käyttäjien 
kannalta, ja maksujen määräämisessä tulee erityisesti ottaa 
huomioon hallinto-oikeudellinen yhdenvertaisuusperiaate. 
Olennaisena erona VHL:n mukaisiin maksuihin on myös 
kunnan hulevesimaksun riippumattomuus kiinteistön liittämi-
sestä järjestelmään. Perusteluna on hulevesijärjestelmästä ko-
ko sen vaikutusalueella saatava hyöty, joten kiinteistön sijain-
ti hulevesijärjestelmän vaikutusalueella on jo sinänsä riittävä 
peruste sen perimiselle (ns. hyödynsaajanäkökulma). Hule-
vesijärjestelmän vaikutusalue on se alue, jolla sijaitsevia kiin-
teistöjä kunnan hulevesijärjestelmä palvelee. Esimerkiksi 
hulevesien johtumisen estyminen kiinteistölle sekä yleisten 
alueiden hulevesien hallinta täyttäisi siten kiinteistön palvele-
misen määritelmän. Kunnan hulevesijärjestelmä vaikutusalu-
eineen on hallituksen esityksessä määritelty varsin yleisesti, 
joten hulevesijärjestelmään voi kuulua putkiviemärien ohella 
myös avo-ojia, imeytyskenttiä yms. rakenteita. 

Vesihuoltolaitoksen järjestelmään kuuluvat hulevesiviemärit 
eivät kuitenkaan kuulu kunnan hulevesijärjestelmään. Mikä-
li vesihuoltolaitos huolehtii kunnan yleisiltä alueilta (kadut, 
puistot, torit) tulevien hulevesien viemäröinnistä, laitoksella 
on oikeus periä kunnalta kustannuksia (investoinnit, ylläpito-
kulut sekä muut kustannukset) vastaava maksu vesihuoltolai-
toksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnis-
tä VHL 19 a §:n mukaisesti. Kyseisen maksun ei tule tuottaa 
laitokselle voittoa. Jos ylijäämää kuitenkin syntyy, se tulee ottaa 
seuraavan vuoden korvausten mitoituksessa huomioon. Siinä 
tapauksessa, että yleisiltä alueilta johdetaan poikkeuksellisesti 
VHL 17 d §:n 2 momentissa tarkoitettujen edellytysten täytty-
essä hulevesiä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, sovelletaan 
tähän säännöksiä jäteveden viemäröinnistä, ja maksut määräy-
tyvät tällöin VHL 19 §:n mukaisesti. 

Kirjallisuus
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö-  
ja rakennuslain muuttamisesta (HE 218/2013 vp.), s. 51–52, 57–59,  
erit. s. 63–64. 
www.finlex.fi ➝ hallituksen esitykset ➝ HE 218/2013

Hollo, Erkki: Vesioikeus (2014), s. 490–492. 
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T ässä artikkelissa esitetään uusimpia 
automaattiseurantaan perustuvia 
tuloksia kolmelta kosteikolta, jois-

ta kaksi sijaitsee Etelä-Suomen viljelyalu-
eilla ja yksi Keski-Suomessa metsävaltai-
semmalla valuma-alueella. Kosteikot ovat 
mitoitukseltaan suuresti toisistaan poikke-
avia ja myös tutkimusvuodet 2013 ja 2014 
olivat hydrologialtaan erilaisia. Siten täs-
sä esitettävät tulokset antavat uutta tietoa 

JARI KOSKIAHO
TkT, tutkimusinsinööri 
Suomen ympäristökeskus
E-mail: jari.koskiaho@ymparisto.fi

TIINA SIIMEKSELÄ
agrologi (AMK), asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
E-mail: tiina.siimeksela@jamk.fi

MARKKU PUUSTINEN
agronomi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: markku.puustinen@ymparisto.fi

Maatalouden vesiensuojelu-
kosteikkojen tehokkuusseuranta 
automaattilaitteistojen avulla

Viime vuosina jatkuvatoimiset vesien automaattiset seurantalaitteistot 
ovat kehittyneet merkittävästi. Niiden avulla ainevirtaama-arvioiden tark-
kuus nousee uudelle tasolle ja kosteikkojen tehokkuustutkimuksessa uusi 
tekniikka on käänteentekevää. 

erilaisten kosteikkojen toimivuudesta eri-
laisissa oloissa.  

Vihdissä sijaitseva, Karjaanjoen vesistö-
alueeseen kuuluvalle Vihtijoen valuma-alu-
eelle vuonna 1998 perustettu Hovin kos-
teikko (Kuva 1) on pinta-alaltaan 0,6 ha. 
Kosteikon yläpuolinen 12 ha:n suuruinen 
valuma-alue on kokonaan peltoa ja maalajil-
taan valtaosin savea. Hovin kosteikon pinta-
ala on valuma-alueeseen nähden suuri (5 %). 

Kuva 1. Hovin kosteikko.
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Vuonna 2009 valmistunut Rantamo-Seittelin kosteikko 
on pinta-alaltaan Suomen suurimpia vesiensuojelukosteikko-
ja, vesipinta-alaltaan 24 ha (Kuva 2).  Se sijaitsee Tuusulassa 
Tuusulanjärveen laskevan Sarsalanojan valuma-alueen suul-
la. Maaperältään valtaosin savisen valuma-alueen pinta-ala 
on 19 km2 ja siitä 42 prosenttia on maatalousalueita. Ranta-
mo-Seittelin kosteikko on pinta-alaltaan Hoviin verrattuna 
40-kertainen, mutta yläpuoliseen valuma-alueeseensa näh-
den selvästi pienempi (1,3 %). 

Tarvaalan Biotalouskampuksen mallikosteikko sijaitsee 
Keski-Suomessa Saarijärvellä, Saarijärven vesireitin varrella. 
Kosteikon yläpuolisen valuma-alueen maaperä on pääosin 
hiekkamoreenia ja peltoalueet enimmäkseen hiesua. Malli-
kosteikko koostuu kahdesta, pohjoisesta ja eteläistä kosteikos-
ta (Kuva 3). Tutkimuksen kohteena olleen eteläisen kosteikon 
yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 139 ha, josta peltoa 16 
prosenttia. Tutkimuskosteikon pinta-ala on 1,4 ha (1,0 % va-
luma-alueesta). Kosteikko valmistui kevättalvella 2012. 

Vedenlaatu- ja virtaama-aineiston kerääminen
Hovin ja Rantamo-Seittelin kosteikoille tulevan ja kostei-
koista lähtevän veden laatua mitattiin jatkuvatoimisesti s::can 
nitro::lyser antureilla. (www.s-can.at) Kosteikkoihin tulevasta 
ja niistä lähtevästä vedestä otettiin myös vesinäytteitä (kerta-

näytteet käsin) anturien kalibrointia ja fosfaattifosforin mää-
rittämistä varten. Kalibroitu anturin mittaama tunnittainen 
sameus muunnettiin vesinäytetuloksista muodostettujen 
regressioyhtälöiden avulla kiintoaine- ja kokonaisfosforipi-
toisuudeksi ja vastaavasti anturin mittaama nitraattityppi-
pitoisuus kokonaistyppipitoisuudeksi. Kalibrointi- ja regres-
sioyhtälöiden selitysasteet (R2) vaihtelivat välillä 0,91–0,99. 

Hovin kosteikolta otettiin tutkimusjaksolla yhteensä 52 
vesinäytettä (26 näyteparia) ja Rantamo-Seittelin kosteikolta 
24 vesinäytettä (12 näyteparia). Näytteenottoa pyrittiin pai-
nottamaan ylivirtaama-aikoihin. Vesinäytteistä analysoitiin 
sameus sekä kiintoaineen (TSS), kokonaisfosforin (P-tot), 
fosfaattifosforin (PO4-P), kokonaistypen (N-tot) ja nitraatti-
typen (NO3-N) pitoisuudet. Rantamo-Seittelin kosteikkoon 
tulee kiintoainetta ja ravinteita Sarsalanojan lisäksi kosteik-
koa ympäröiviltä peltoalueilta pumpattavien salaojavesien 
mukana. Tämä ”ylimääräinen” kosteikkoon tuleva kuormi-
tus lisättiin laskennallisesti – salaojavesistä havaitun veden-
laadun ja arvioidun vuotuisen salaojavalunnan perusteella – 
Sarsalanojan kautta tulevaan kuormitukseen.

Hovin kosteikkoon tuleva virtaama määritettiin veden-
korkeutta mittavan paineanturin tulosten ja v-aukkopadon 
tunnetun purkautumiskäyrän perusteella. Kosteikosta lähte-
vä virtaama määritettiin kosteikkoon tulevaan virtaamaan ja 
kosteikon morfologiaan pohjautuen ns. Reservoir Routing 

Kuva 2. Rantamo-Seittelin kosteikko. 
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-menetelmän (Chadwick & Morfett 1993) avulla. Ranta-
mo-Seittelissä vesipinta on käytännössä samalla tasolla kuin 
alapuolisen Tuusulanjärven, joten virtaaman määrittäminen 
vedenkorkeuden avulla samaan tapaan kuin Hovissa ei ole 
mahdollista. Niinpä Rantamo-Seittelin kosteikon tulovir-
taamana käytettiin Suomen ympäristökeskuksessa kehitetyn 
Vesistömallijärjestelmän (www.syke.fi/wsfs) Sarsalanojalle 
laskemaa virtaamaa. Kosteikosta lähtevänä virtaamana käy-
tettiin tulovirtaamaa yhdellä päivällä viivästettynä. Vuotuiset 
kosteikkoon tulevat ja lähtevät ainevirtaamat laskettiin Ho-
vin osalta kertomalla tunnittaiset virtaama- ja pitoisuusha-
vainnot ja summaamalla tuntiarvot. Rantamo-Seittelissä ai-
nevirtaamat laskettiin vastaavasti, mutta tuntiarvojen sijaan 
käytettiin anturihavaintojen vuorokausikeskiarvoja, koska 
Vesistömallijärjestelmä tuottaa virtaama-arviot vuorokau-
den tarkkuudella. 

 Tarvaalan kosteikolle tulevan veden laatua mitattiin saman-
laisella s::can anturilla kuin Hovissa ja Rantamo-Seittelissäkin. 
Mittauslaitteisto oli sijoitettu kosteikon yläpuolelle siten, että 
mittausaseman ja kosteikon väliin jäi vielä 10 hehtaarin suu-
ruinen peltoalue. Tältä alueelta kosteikolle tuleva kuormitus 
arvioitiin laskennallisesti tuloksissa. Virtaamaa mitattiin sa-
malta paikalta kolmiomittapadosta pinnankorkeuden vaihte-
lua mittaavan paineanturin avulla. Tarvaalan kosteikolta lähte-
vän kuormituksen laskennassa käytettiin samaa virtaamaa, sillä 

kosteikon alapuolella ei ollut virtaaman mittausta. 
Tarvaalan kosteikkoon tulevasta ja sieltä lähtevästä vedes-

tä otettiin lisäksi vesinäytteitä, joista analysoitiin laboratori-
ossa sameus, TSS, P-tot, N-tot, NO3-N, liuennut orgaani-
nen hiili (DOC) ja kemiallinen hapenkulutus (CODMn). 
Vuoden 2014 seurantajaksolla Tarvaalan vesinäytteet kerät-
tiin 24 tunnin kokoomanäytteinä automaattisilla vesinäyt-
teenottimilla. Kosteikon yläpuoliset vesinäytteet otettiin jat-
kuvatoimisen mittausaseman luota ja kosteikon alapuoliset 
näytteet kosteikolta lähtevän veden kaivosta. Vuonna 2013 
Tarvaalan kosteikon ylä- ja alapuolelta otettiin 20 vesinäyte-
paria ja vuonna 2014 23 kokoomanäyteparia. Näytteenottoa 
pyrittiin painottamaan ylivirtaama-aikoihin.

Seurantajaksot ja niiden hydrologia
Tässä artikkelissa käsiteltävät seurantajaksot kattoivat Ho-
vin ja Rantamo-Seittelin kosteikoilla kalenterivuodet 2013 
ja 2014. Tarvaalan kosteikolla seuranta toteutettiin jaksoilla 
24.3.–2.12.2013 (252 vrk) ja 12.3.–22.12.2014 (240 vrk). 
Kosteikkoihin näillä jaksoilla tulleet virtaamat on esitetty 
taulukossa 1. 

Hovissa vuoden 2013 seurantajakson suurin vuorokauden 
keskivirtaama mitattiin erittäin voimakkaan sadannan seu-
rauksena marraskuun alussa (Taulukko 1). Sen sijaan Ran-

Kuva 3. Tarvaalan Biotalousinstituutin mallikosteikko.

VT1504_35-40.indd   37 10.9.2015   13:23:23



38 www.vesitalous.fi 39Vesitalous 4/2015

 MAATALOUDEN RAVINTEET

tamo-Seittelissä ja Tarvaalan mittausasemalla maksimivirtaa-
mat havaittiin huhtikuun lopulla, jolloin lumen sulaminen 
oli nopeaa lämpimän sään ansiosta. Tarvaalassa koko vuoden 
sadesumma oli noin 10 prosenttia Ilmatieteen laitoksen pit-
käaikaisia keskiarvoja pienempi. Myös Eteläisessä Suomessa 
Hovin ja Rantamo-Seittelin sijaintialueilla vuoden 2013 sa-
desumma oli keskimääräistä pienempi.    

Vuonna 2014 kevätvalunta jäi koko maassa tavanomaista 
vähäisemmäksi vähälumisen talven vuoksi. Niinpä Hovissa 
vuoden korkein vuorokausivirtaama mitattiin 25.9. syys- ja 
Rantamo-Seittelissä 18.12. talvimyrskyn aiheuttaman voi-
makkaan sadannan seurauksena (Taulukko 1). Sen sijaan 
Tarvaalassa vuoden 2014 maksimi vuorokausivirtaama ha-
vaittiin keväällä 22.3., ilmeisesti roudan sulamisesta johtuen. 

Vuoden 2014 keskivirtaama oli kaikilla tutkimusalueil-
la edellisvuotta pienempi (Taulukko 1), vaikka Tarvaalassa 
vuoden 2014 sadesumma oli hieman Ilmatieteen laitoksen 

pitkäaikaisia keskiarvoja suurempi. Tarvaalassa kuitenkin lä-
hes puolet vuoden sademäärästä kertyi kesäkuukausina muu-
taman päivän pituisista rankkasateista, jotka aiheuttivat vain 
lyhytkestoisia, pieniä virtaamapiikkejä. Myös Hovin ja Ran-
tamo-Seittelin sijaintialueilla kesäaikainen sadanta muodosti 
varsin suuren osan, vajaat 40 prosenttia, vuoden 2014 sade-
summasta. Kesäaikaan tapahtuvasta sadannasta muodostuu 
kevääseen ja syksyyn verrattuna suhteellisesti selvästi pienem-
pi osuus virtaamaa suuresta haihdunnasta ja kasvillisuuden 
vedenotosta (evapotranspiraatio) johtuen.  

Tulokset ja tulosten tarkastelu
Hovin kosteikko pidätti niin kiintoainetta kuin ravinteita-
kin varsin tehokkaasti molempina tutkimusvuosina (Tauluk-
ko 2). Pidättymistulokset olivat kiintoaineen ja kokonais-
fosforin osalta samaa luokkaa kuin kosteikon perustamisen 

Taulukko 1. 
Tutkimuskosteikkojen 
keskiarvo- ja maksimivirtaamat 
sekä maksimivirtaamien 
havaintopäivämäärät vuosina 
2013 ja 2014.

Taulukko 1. Tutkimuskosteikkojen keskiarvo- ja maksimivirtaamat sekä maksimivirtaamien 

havaintopäivämäärät vuosina 2013 ja 2014. 

 

Kosteikko
Ka Max. Q max.pvm Ka Max. Q max.pvm

Hovi 1,3 35,7 4.11. 0,5 18,8 25.9.
Rantamo‐Seitteli 194 2 910 21.4. 147 1176 18.12.
Tarvaala* 11,0 235 18.4. 6,5 210 22.3.
*Mittausjaksot 24.3.–2.12.2013 ja 12.3.–22.12.2014 

2013
Virtaama (l/s)

2014

Taulukko 2. 
Tutkimuskosteikkoihin tuleva 
ja niistä lähtevä kiintoaineen, 
kokonaisfosforin (P-tot), 
fosfaattifosforin (PO4-P, ei 
Tarvaala), nitraattitypen (NO3-N), 
kokonaistypen (N-tot) ja 
orgaanisen aineen (DOC ja COD, 
vain Tarvaala) kuormitus (kg) sekä 
niiden reduktiot (%) vuosina 2013 
ja 2014.   

Taulukko 2. Tutkimuskosteikkoihin tuleva ja niistä lähtevä kiintoaineen, kokonaisfosforin (P-tot), 

fosfaattifosforin (PO4-P, ei Tarvaala), nitraattitypen (NO3-N), kokonaistypen (N-tot) ja 

orgaanisen aineen (DOC ja COD, vain Tarvaala) kuormitus (kg) sekä niiden reduktiot (%) 

vuosina 2013 ja 2014.    

        
 

 

Tuleva (kg) Lähtevä (kg) Ainepoistuma Tuleva (kg) Lähtevä (kg) Ainepoistuma
Kiintoaine
Hovi 11 600 3 430 70 % 5 490 1 170 79 %
Rantamo‐S. 980 000 866 000 12 % 595 000 558 000 6 %
Tarvaala 6 330 4 570 28 % 3 264 1 010 69 %

P‐tot
Hovi 14,4 7,4 49 % 6,9 2,6 62 %
Rantamo‐S. 1 500 1 280 15 % 976 857 12 %
Tarvaala 30 27 10 % 20 9,0 55 %

PO4‐P
Hovi 3,1 0,73 76 % 0,92 0,12 87 %
Rantamo‐S. 136 95 30 % 110 79 28 %

N‐tot
Hovi 273 138 49 % 92 26 72 %
Rantamo‐S. 20 300 19 100 6 % 16 400 13 600 17 %
Tarvaala 386 592 ‐53 % 193 137 29 %

NO3‐N
Hovi 228 103 55 % 76 12 84 %
Rantamo‐S. 11 600 11 600 0 % 9 520 7 960 16 %
Tarvaala 209 357 ‐71 % 109 26 76 %

DOC
Tarvaala 4 130 3 640 12 % 2 280 2 140 6 %

COD
Tarvaala 5 680 4 270 25 % 2 900 2 280 21 %

2013 2014
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jälkeisellä jaksolla 1999–2000 (Koskiaho ym. 2003), mutta 
liuenneiden ravinnejakeiden (PO4-P ja NO3-N) osalta pois-
tumat ovat nousseet vuosituhannen vaihteen tasolta (27–35 
%) nykyiselle, selvästi korkeammalle tasolle (Taulukko 2). 
Rantamo-Seittelin kosteikossa suhteelliset poistumat (%) oli-
vat kaikkien mitattujen suureiden osalta huomattavasti pie-
nemmät kuin Hovissa ja vuoden 2014 osalta myös Tarvaalas-
sa mitattuja vähäisemmät. Rantamo-Seittelissä kiintoaine- ja 
ravinnepoistumat eivät olleet kuivempana vuotena runsasve-
tisempää vuotta korkeammat samalla tavoin systemaattisesti 
kuin kahdella muulla kosteikolla (Taulukko 2). Hovin osal-
ta pitempiaikainen seuranta viittaa tosin siihen, että vuotui-
sen keskivirtaaman ja ainepoistumien välillä ei Hovissa ole 
merkittävää riippuvuutta. 

Tarvaalan kosteikolle tuleva ja sieltä lähtevä vuotuinen 
kuormitus (kg) sekä reduktioprosentit on esitetty taulukossa 
2. Kuormitusvertailujen perusteella kosteikko pidätti molem-
milla seurantajaksoilla kiintoainetta ja fosforia sekä orgaanis-
ta ainesta (DOC ja CODMn) ja vuoden 2014 jaksolla myös 
typpeä. Ainepoistumat olivat kauttaaltaan korkeammat jäl-
kimmäisellä tutkimusjaksolla, mikä johtunee siitä, että kos-
teikko on perustettu vasta vuonna 2012 ja sillä tehtiin kun-
nostustöitä vielä vuonna 2013. Tarvaalan kosteikko vaikutti 
lyhytaikaisempien tulosten tarkastelun perusteella pidättä-
vän ravinteita parhaiten silloin, kun tulevan veden pitoisuu-
det olivat suuria ja virtaama oli suurinta. Pienten virtaamien 
aikana, jolloin tulevan veden pitoisuudetkin yleensä olivat 
pieniä, kosteikko saattoi jopa lisätä veden ravinne- ja kiin-
toainepitoisuutta. 

Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa kosteikko-
jen suunnittelu- ja mitoitusoppaassa (Puustinen ym. 2007) 
esitettyjen, mitoitukseen (kosteikon pinta-ala suhteessa va-
luma-alueeseen) perustuvien ennusteyhtälöiden mukaiset 
Hovin, Rantamo-Seittelin ja Tarvaalan vuotuiset kokonais-
fosforipoistumat ovat järjestyksessä 58, 27, ja 23 prosent-
tia ja kokonaistyppipoistumat 52, 14 ja 10 prosenttia. Tässä 
tutkimuksessa mitatut kahden vuoden keskimääräiset koko-
naisravinnepoistumat olivat lähellä näitä malliennusteita lu-
kuun ottamatta Rantamo-Seittelin P-tot- ja Tarvaalan N-tot 
-poistumaa, jotka olivat selvästi ennustearvoja alhaisemmat.  

Hovin kosteikon korkeat ainepoistumat perustuvat em. 
mitoitustekijän lisäksi hyvään hydrauliseen tehokkuuteen 
(Koskiaho 2003) ja yläpuolisen valuma-alueen korkeaan pel-
to-osuuteen. Useissa tutkimuksissa on nimittäin havaittu pi-
dättymisprosessien toimivan kosteikoissa sitä tehokkaammin 
mitä korkeammat ovat kosteikkoon tulevan veden pitoisuu-
det (esim. Reddy & D’Angelo 1997 ja Pant ym. 2001) ja 
toisaalta pitoisuuksien on todettu olevan hajakuormitteisilla 
valuma-alueilla sitä korkeammat mitä suurempi on valuma-

alueen peltoisuus (esim. Vuorenmaa ym. 2002, Tattari ym. 
2015). Tutkimuskosteikkojen valuntapainotteiset keskipitoi-
suudet on esitetty taulukossa 3.

Rantamo-Seittelissä syinä suhteellisesti vähäiseen kiinto-
aineen ja kokonaisfosforin pidättymiseen saattavat olla jär-
vestä kosteikkoon tulleiden kalojen aiheuttama pohjan pöy-
hintä (bioturbaatio) sekä suurella, pääosin avovesipintaisella 
kosteikolla voimakkaiksi muodostuvien aaltojen aiheuttama 
rantojen erodoituminen. Tarvaalassa kiintoaine- ja kokonais-
fosforipoistumat olivat kosteikon mitoitukseen ja tulevan ve-
den pitoisuuksiin nähden toisena tutkimusvuotena korkeat. 
Tätä saattaa selittää yläpuolisen valuma-alueen karkea maa-
laji verrattuna kahden muun tutkimuskosteikon yläpuoli-
siin savialueisiin. Kosteikkoon tulevasta vedestä pidättyy se-
dimentoitumalla sitä suurempi osuus, mitä karkeampaa ja 
siten helpommin laskeutuvaa on vedessä suspendoituneena 
oleva kiintoaines. Myös Tarvaalan jo kosteikon toiminnan al-
kuvaiheessa runsas kasvillisuus (ks. Kuva 3) on saattanut toi-
mia tehokkaasti kiintoaineen pidättäjänä.        

Hovin ja Rantamo-Seittelin kosteikoissa PO4-P:n pidät-
tymisprosentit olivat muihin ravinnejakeisiin verrattuna sel-
västi suuremmat. Hovissa syynä tähän ovat paitsi kosteikon 
pohjamaan fosforin adsorptiokapasiteettia lisäävät korkeat 
rauta- ja alumiinioksidipitoisuudet (Liikanen ym. 2004), 
luultavasti myös kosteikossa vuosien saatossa runsastuneen 
kasvillisuuden ja muun lisääntyneen biologisen toiminnan 
(mikrobit, levät) aiheuttama fosforin kulutus. Rantamo-Seit-
telissä kasvillisuus ei vielä vuosina 2013–2014 ollut muodos-
tunut kovin runsaaksi, joten raudan ja alumiinin pitoisuudet 
kosteikon sedimentissä lienevät melko korkeat. PO4-P:n pi-
dättymistuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että niitä ei 
ole määritetty jatkuvatoimisten sensorien tulosten pohjalta, 
joten niihin sisältyy enemmän epävarmuutta kuin muiden 
ravinnejakeiden poistuma-arvioihin. 

Tärkein typpeä poistava prosessi maatalousvaltaisten alu-
eiden valumavesiä käsittelevissä kosteikossa on useiden tut-
kimusten (esim. Xue ym. 1999) mukaan denitrifikaatio, 
jonka seurauksena typpeä haihtuu ilmakehään. Siten kos-
teikon typenpoistokapasiteetti on periaatteessa ehtymätön 
toisin kuin fosforin, jota pidättyy adsorptiokapasiteetiltaan 
rajalliseen kosteikkosedimenttiin. Hovin ja Rantamo-Seitte-
lin selkeä ero typenpoistotehokkuudessa (Taulukko 2) joh-
tuu aiemmin mainitun mitoitustekijän lisäksi myös Ranta-
mo-Seittelin huomattavasti vähäisemmästä kasvillisuudesta. 
Kasvillisuuden tuottaman orgaanisen aineksen määrä on eräs 
tärkeimmistä denitrifikaatiobakteerien toimintaa säätelevis-
tä tekijöistä. Vuonna 2000 otetussa kuvassa 1 Hovin kostei-
kossa oli hyvin vähän kasvillisuutta, mutta tutkimusjaksoon 
mennessä sitä oli jo erittäin runsaasti ja monipuolisesti niin 

Taulukko 3. Tutkimuskosteikkoihin tulleen veden valuntapainotteiset keskipitoisuudet vuosina 2013 ja 2014.  

 

Kosteikko
Kiintoaine P‐tot PO4‐P N‐tot NO3‐N DOC COD Kiintoaine P‐tot PO4‐P N‐tot NO3‐N DOC COD

Hovi 283 0,351 0,076 6,65 5,56 348 0,438 0,058 5,85 4,80
Rantamo‐Seitteli 160 0,245 0,022 3,32 1,90 128 0,211 0,024 3,54 2,05
Tarvaala 18 0,086 1,11 0,60 11,9 16,4 16 0,098 0,94 0,53 11,1 14,1

2013 2014
Pitoisuus (mg/l)

Taulukko 3. Tutkimuskosteikkoihin tulleen veden valuntapainotteiset keskipitoisuudet vuosina 2013 ja 2014. 
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alkupään syvänteessä (vidat, Potamogeton) kuin matalassa 
osassakin (mm. osmankäämi, Typha ja paju, Salix). Sen si-
jaan Rantamo-Seittelissä kasvillisuutta oli tutkimusjaksolla 
lähinnä laajojen avovesialueiden rannoilla. Kolmas todennä-
köinen syy näiden kosteikkojen väliseen eroon typenpoisto-
tehokkuudessa on Hovin huomattavasti korkeampi tulevan 
veden NO3-N pitoisuus (Taulukko 3). 

Tarvaalan kosteikon ensimmäisen tutkimusvuoden voi-
makkaasti negatiivinen typpipoistuma saattoi olla seuraus-
ta em. kosteikoilla tehdyistä kunnostustöistä, jolloin kostei-
kosta on huuhtoutunut paitsi pohjalta irronnutta orgaanista 
typpeä, myös mahdollisesti kaivutöiden seurauksena kiihty-
neen mineralisaation myötä lisääntynyttä NO3-N:a. Toisen 
tutkimusvuoden typpipoistumat olivat Tarvaalassa kiintoai-
ne- ja fosforipoistumien tapaan yllättävän korkeat. Esimer-
kiksi Rantamo-Seitteliin verrattuna hyvään tulokseen vuonna 
2014 saattoi vaikuttaa Tarvaalan kosteikon runsaampi kas-
villisuus (vrt. kuvat 2 ja 3) ja siten denitrifikaatioprosessille 
otollisemmat olosuhteet. Tarvaalan kosteikon tuloksia arvi-
oitaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että kosteikos-
ta lähtevän veden mukana kulkeutuva ainemäärä on arvioi-
tu vesinäytteiden perusteella, jolloin tulosten tarkkuus ei ole 
yhtä suuri kuin automaattilaitteistolla toteutetussa kosteik-
koon tulevan veden seurannassa.                      

Johtopäätökset
Kosteikon perustaminen on paitsi vesi- myös muun ympä-
ristön kannalta myönteinen maatalouden vesiensuojelume-
netelmä. Vesistökuormituksen vähentämisen lisäksi kosteikot 
lisäävät paikallisesti luonnon monimuotoisuutta ja elävöittä-
vät maaseutumaisemaa. Kosteikko voi olla tehokas kiintoai-
neen ja ravinteiden pidättäjä, kun se on perustettu oikeaan 
paikkaan ja suunnittelu- sekä perustamistyöt on tehty huo-
lella. Tästä Hovin kosteikko on hyvä esimerkki. 

Toisaalta täytyy pitää mielessä, että Hovin tapaisia, ab-
soluuttiselta pinta-alaltaan pieniä kosteikkoja tarvitaan var-
sin monta, että vaikutus vastaanottavan vesistön tasolla olisi 
merkittävä. Vaikka Rantamo-Seittelissä mitatut suhteelliset 
poistumat (%) olivatkin esimerkiksi Hoviin verrattuna vähäi-
set, olivat suureen kosteikkoon pidättyneet ainemäärät (kg) 
merkittäviä. Samoin kustannustehokkuutta jossain määrin 
kuvaavat, kosteikon pinta-alaa kohden lasketut poistumat 
(kg/ha) olivat Rantamo-Seittelissä keskimäärin korkeammat 
kuin esimerkiksi Tarvaalassa. Rantamo-Seittelin kosteikko on 
myös Hovin kosteikkoon verrattuna nuori ja tulevina vuo-
sina onkin odotettavissa erityisesti typpipoistumien parane-
mista kasvillisuuden ja muun biologisen aktiivisuuden ole-
tettavasti lisääntyessä. Kosteikossa toteutettava tehokalastus 
puolestaan saattaisi parantaa tilannetta kiintoaineen ja koko-
naisfosforin osalta.      

Tarvaalan kosteikko on toiminut vasta vähän aikaa, mut-
ta tässä esitettyjen tulosten perusteella se näyttäisi pidättävän 
hyvin sekä kiintoainetta että ravinteita. Tarvaalan kosteikolta 
saadut tulokset perustuvat nyt ainoastaan kosteikon yläpuo-
lelta mitattuun virtaamaan sekä pitkälti vesinäytteisiin, joten 
niihin sisältyy enemmän epävarmuutta kuin Hovin ja Ranta-
mo-Seittelin tuloksiin. Tähänastiset kokemukset automaatti-
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seurantalaitteistoista näillä kosteikoilla tehtävässä tutkimuk-
sessa ovat myönteisiä. Olisikin tärkeää saada jatkuvatoiminen 
ravinnemittausasema virtaamanmittauksineen myös Tarvaa-
lan kosteikon alapuolelle, jotta saataisiin tarkempaa tietoa 
kosteikon ravinteidenpidätyskyvystä ja virtaaman vaihtelui-
den vaikutuksesta kosteikon toimintaan.   
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Muutama merkittävä teollisuuslai-
tos tuottaa 70 prosenttia Lapuan 
puhdistamolle tulevasta jätevesi-

kuormituksesta. Siksi kuormituksen vaih-
telut, laadulliset erikoispiirteet sekä teolli-
suuslaitosten esikäsittelyn ongelmatilanteet 
tekevät huippupuhdistustehon jatkuvas-
ta ylläpidosta haastavaa. Uusi ympäristölu-
pamme edellyttää tasaisen korkeaa puhdis-
tustehoa: reduktion on oltava fosforin osalta 
yli 97 prosenttia, orgaanisessa aineessa 98 
prosenttia, kemiallisessa hapenkulutukses-
sa 90 prosenttia ja kokonaistypessä 70 pro-
senttia ympäri vuoden. 

Pienellä laskuharjoituksella voi havai-
ta saman minkä me totesimme: ympäris-
tölupamme vaatimusten täyttäminen on 
mahdotonta, ellei satunnaispäästöjä saada 
kokonaan tai ainakin lähes kokonaan elimi-
noitua. Kuten useimmilla puhdistamoilla, 
satunnaispäästöt johtuvat meillä jälkiselkey-
tyksestä karkaavasta kiintoaineesta. Lietettä 
puolestaan karkaa useimmin sulamiskauden 
ja rankkasateiden aikaisilla huippuvirtaamil-
la, sekä tulevan veden laatuvaihtelun, pro-
sessin ajovirheen tai laiterikon aiheuttaman 
aktiivilietteen pahoinvoinnin seurauksena. 

Arvioimme mahdollisuutemme kaikki-
en satunnaispäästöjen lukuisien syiden eli-
minointiin niin heikoiksi, että päätimme 
etsiä mieluummin menetelmiä ja laittei-
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vesihuoltoinsinööri, toimitusjohtaja  
Lappavesi Oy ja  
Lapuan Jätevesi Oy
E-mail: olli.keski-saari@lappavesi.fi

Erilainen jäteveden tertiäärikäsittely 
– Flotaatio ja Pile Fabric 
-kiekkosuodatus

ta, jotka auttaisivat meitä estämään kevy-
en flokin karkaamisen lähtevän veden mu-
kana vesistöön.

Sopivimman ratkaisun etsintä
Satunnaispäästöjen pysäyttäjäksi suun-
nittelimme aluksi pyöreää d = 40 m jäl-
kiselkeytysallasta, jonka keskelle olisi saa-
tu rakennettua kemiallinen jälkisaostus 
hämmennyksineen. Kantavaa pohjaa niin 
suurelle selkeytysaltaalle ei kuitenkaan 
tontillamme riittänyt, eikä ajatus ison be-
tonialtaan paaluttamisesta kiehtonut. 

Jälkisuodatus tuntui luonnolliselta vaih-
toehdolta, koska se voisi pysäyttää karkaa-
van kiintoaineksen huolimatta flokin ja ve-
den pienestä tiheyserosta. Jatkuvatoimisia 
Dynasand hiekkasuodattimia on Suomes-
sakin tertiäärikäsittelynä useilla puhdis-
tamoilla. Dynasand on osoittanut toimi-
vuutensa ja on teknisesti yksinkertainen, 
mutta ei kovin halpa ratkaisu, joka korke-
utensa vuoksi olisi myös vaatinut ylimää-
räisen pumppauksen. 

Toisena vaihtoehtona selvitimme hol-
lantilaista Fuzzy Filter ”pumpulipallo-
suodatinta”. Laite on hyvin innovatiivi-
nen korkealla tilavuuskuormalla toimiva 
suodatin, mutta koimme sen olleen vielä 
tuolloin prototyyppiasteella. Laite oli refe-

Ympäristölupavaatimuksemme edellyttävät 97 % Ptot, 98 % BOD, 90 % 
COD ja 70 % Ntot reduktiota. Näiden vaatimusten täyttäminen on mah-
dotonta, ellei satunnaispäästöjä saada kokonaan tai ainakin lähes koko-
naan eliminoitua. Satunnaispäästöt liittyvät tyypillisesti isoilla virtaamilla 
tai biologian häiriötilanteissa jälkiselkeytyksestä karkaavaan kiintoainee-
seen. Valtavirrasta poiketen valitsimme tertiäärikäsittelyksi flotaation ja 
kangaspäällysteisen kiekkosuodattimen yhdistelmän, joka on osoittautu-
nut odotusten mukaisesti toimintavarmaksi ja edulliseksi ratkaisuksi.
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Kuva 3. Lapuan jätevedenpuhdistamon kaaviokuva. 
 

rensseihinsä nähden kallis, eikä valmistaja ollut kiinnostunut 
lanseeraamaan sitä pohjolaan meidän kanssamme. 

IFAT-messuilla vuonna 2010 tapasin uuden tertiäärisuo-
dattimen, joka oli rakenteeltaan kiekkosuodatin, mutta jos-
sa muoviset suodatin elementit oli päällystetty patentoidulla 
erikoiskankaalla. Laite vaikutti tehokkaalta, oli rakenteeltaan 
kompakti ja toiminnallisesti yksinkertainen. Koska se oli li-
säksi järkevän hintainen, otin yhteyttä sveitsiläiseen valmis-
tajaan ja sovin laitteen testaamisesta Lapualla.

Koeajo lisäsi luottoa ”Teddyyn”
Loppusyksyllä 2011 ajoimme Lapualla käytännön koeajon 
laitevalmistajan vuokraamalla 2 m2 koesuodattimella. Pör-
röisen lumivalkoisen kankaansa vuoksi kiekkosuodatin ris-
tittiin puhdistamolla heti ”Teddyksi” eli ”nalleksi”, mikä so-

pi pohjalaisten suuhun paremmin 
kuin ”Mecana pile fabric disc filter”. 

Koeajon tavoitteena oli varmis-
taa laitteen kiintoaineen erotusteho 
ja sopivuus Lapuan erikoiselle teol-
lisuusvaltaiselle jätevedelle sekä eri-
tyisesti se, ettei tehon vaihtelu tai 
kankaan tukkeutuminen aiheuta 
ikäviä yllätyksiä. Koeajossa nitrifioi-
van aktiivilieteprosessin selkeytetyl-
lä vedellä kiintoainereduktio same-
utena mitattuna oli 90 prosenttia ja 
jäännössameus 0,5…1,5 FTU. Ko-
keen toisessa vaiheessa PACilla saos-
tettua ja selkeytettyä - puhdistamon 
sen aikaista lähtevää vettä - suoda-
tettaessa sameusreduktio vaihteli 
välillä 60-90 prosenttia ja jäännös-
sameus oli 0,2…1,4 FTU. 

Jälkikäsittelyn valinta ja 
toteutus

Koeajon jälkeen palattiin vielä alku-
peräiseen ongelmaan - ajoittain kar-
kaavaan kevyeen kiintoaineeseen – 
ja mietittiin Teddyn valmistajan 
suosittamaa kiintoainepitoisuuden 
60 mg/l maksimia suodattimen 
syötteessä. Pohdinnan seuraukse-
na syntyi idea flotaation ja Teddyn 
yhdistämisestä. Flotaation valintaa 
tertiääriselkeytykseksi perustelivat 
erotettavien eli jälkiselkeytyksestä 
karkaavien partikkelien alhainen ti-
heys, tarvittavien altaiden pieni ko-
ko ja prosessin käytön helppous. 

Sekä flotaatio että Teddy ovat 
rakenteeltaan kompakteja ja ne 
voi siksi rakentaa käytön kannalta 
miellyttävästi sisätiloihin. Molem-

mat prosessit voidaan startata ja pysäyttää lähes ”napista”, 
mikä on niiden toinen selkeä vahvuus. Kolmanneksi vielä 
kumpikaan prosessi ei vaadi toistuvaa säätöä tai virittelyä, 
koska niissä on vähän ”liikkuvia osia”. Kun Teddy-prosessin 
hinta alustavien laskelmiemme mukaan oli vain kolmannes 
Dynasandeista ja myös Fuzzy Filter oli kallis, valinta oli lo-
pulta helppo. 

Pääprosessin tultua valituksi laadittiin toteutussuunni-
telmat, missä mitoitusarvoltaan 625 m3/h ja maksimissaan 
1 000 m3/h käsittelevä kaksivaiheinen jälkikäsittely sijoitet-
tiin uuteen 416 m2 rakennukseen ja puhdistamon hydrauli-
seen profiiliin. Jälkikäsittely rakennettiin vuonna 2013. 

Jälkikäsittelyn ja sen yhteyteen rakennetun uuden tekni-
sen veden aseman sekä autotalli/varaston koko ja sijoittumi-
nen puhdistamolle selviää oheisesta lay-out piirroksesta (vaa-
leansininen laatikko). (Kuva 3)

Kuva 1. Sameus-reduktio koe-suodattimella, aktiivilieteprosessin selkeytetty vesi.
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Kuva 2. Sameusreduktio koesuodattimella, jälkisaostettu ja selkeytetty vesi 
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Kuva 3. Lapuan jätevedenpuhdistamon kaaviokuva. 
 

Flotaatio on kaksilinjainen DAF (dissolved air flotation) ja mitoitettu pinta-
kuormalle 4 m/h (maksimi 6,25 m/h). Pintaliete poistetaan 2-3 tunnin välein kel-
lo-ohjatulla vedenpinnan nostolla ja pohjaliete kerran viikossa pohjaan asennetuis-
ta reikäputkista linjoittain, käsiventtiiliä avaamalla.

Kiekkosuodattimia hankittiin kaksi ja varaukseksi tehtiin allas kolmannelle. Ku-
kin suodatinallas on pinta-alaltaan 8 m2 ja suodatuspinta-alaa kahden suodattimen 
18 kiekossa on yhteensä 90 m2. Automatiikan ohjaama pumppu ”märkäimuroi” 
suodatinkankaat kolmen kiekon ryhmissä aina, kun suodatusvastus on noussut 20 
cm, tai kun tunti on kulunut edellisestä imuroinnista. Koska imurointi tehdään 
ryhmissä, suodatus ei keskeydy. Flotaatioliete ja suodatinkankaiden likainen pesu-
vesi voidaan prosessin tilanteen mukaan pumpata joko I biovaiheen palautusliete-
kiertoon tai ylijäämälietteen sakeuttamoon. 

Kiekkosuodattimet ja niiden ohjausautomatiikka olivat tilaajan erillishankin-
toja. Jälkikäsittelyn hinnaksi työnaikainen pohjaveden alennus, sähköistys, tilaa-
jan erillishankinnat ja rakennuttajan kulut mukaan lukien tuli kaksi miljoonaa 
euroa (alv 0%).

Kuva 3. Lapuan jätevedenpuhdistamon kaaviokuva.
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Käytännön kokemuksia 

Jälkikäsittely on tätä kirjoitettaessa ollut käytössä kaksi vuotta. 
Kokemukset ovat olleet positiivisia, vaikkakin koesuodattimel-
la saavutettuun 90 prosentin sameusreduktioon on käytännös-
sä vaadittu flotaation ja kiekkosuodatuksen yhdistetty teho. 

Kesällä 2014 tehdyssä seurannassa, jonka viimeiselle vii-
kolle sattui biologian vakavahko prosessihäiriö, jälkikäsitte-
lyn teho oli sameutena mitattuna 67…99 prosenttia. Flotaa-
tiossa sameus aleni 25...97 prosenttia ja kiekkosuodatuksessa 
25…67 prosenttia. Puhdistamolta lähtevän veden sameus 
pysyi koko 2014 viimeisen neljänneksen välillä 1…5 FTU 
ja fosforijäännös alitti lupaehdon 0,3 mg/l vakuuttavasti. 
(Kuva 4)

Ennen jälkikäsittelyä vuosina 2011-2013 lähtevän veden 
velvoitetarkkailunäytteiden jäännösfosforikeskiarvot olivat 
0,16…0,23 mg/l, kun se nyt 2014-2015 on ollut 0,09…0,14 
mg/l. (Kuva 5)

Dispersioilmakompressorien ja hämmentimien akselien 
takuukorjauksia lukuun ottamatta jälkikäsittelyssä ei ole ollut 
sanottavaa huoltotarvetta. Muutamia kertoja suodattimet on 
ajettu tukkoon, kun jälkikäsittelyyn tulevan veden kiintoai-
nepitoisuus on häiriötilanteessa karannut usean tunnin ajaksi 
yli 500 mg/l:aan ja flotaatioaltaat sen seurauksena täyttyneet 

lietteellä. Flotaation normalisoiduttua kiekkosuodattimien 
toimintakyky on palautunut joka kerta tunnissa tai parissa 
ilman huoltotoimenpiteitä. Elokuussa 2015 totesimme dis-
persiovesikierron lähes puolittuneen. Dispersiovesiputkien ja 
suuttimien puhdistuksella tilanne normalisoitui.

Kiekkosuodattimien muovilohkojen päälle asennetut kan-
gaspussit näyttävät edelleen varsin hyväkuntoisilta. Tarkoi-
tuksemme on nyt kahden vuoden ajon jälkeen irrottaa muu-
tama lohko lähempään tarkastukseen ja ottaa kangaspussit 
pesuun. Valmistajan ilmoituksen mukaan pussit on normaa-
listi uusittava 5-7 vuoden välein, mikä lienee isoin Meca-
nan tarvitsema remontti. Yhden suodattimen pussien vaih-
toon menee kahdelta mieheltä tuskin päivää kahta kauempaa 
ja yhden suodattimen tarvitseman pussisetin hinta on noin 
12 000 €. Flotaatio ja Teddy-suodatin eli virallisemmin Me-
cana Pile fabric disc filter on osoittautunut ainakin Lapuan 
puhdistamolla varsin hyväksi, edulliseksi ja helppohoitoisek-
si tertiäärikäsittelyksi.

Rahasta
Jälkikäsittelymme käyttökustannukset ovat hyvin kohtuul-
liset. Hyvän tuloksen saamiseksi joudumme käyttämään 
flotaatiossa odotuksiamme suurempaa noin 20 prosentin 
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Kuva 4. Jälkikäsittelyn vaikutus sameuteen elokuussa 2014 (Hach käsimittari) 
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Kuva 5. Jäännösfosforit velvoitetarkkailussa 2011-2015 (Ahma Ympäsristö Oy, Ilmajoki) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

JÄLKIKÄSITTTELYN VAIKUTUS SAMEUTEEN

jälkikäsittely tuleva flotaation jälkeen Teddyn jälkeen
   

 
Kuva 4. Jälkikäsittelyn vaikutus sameuteen elokuussa 2014 (Hach käsimittari) 
 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

2011 2012 2013 2014 2015

JÄÄNNÖSFOSFORIT VELVOITETARKKAILUSSA

minimi keskiarvo maksimi
 

 
Kuva 5. Jäännösfosforit velvoitetarkkailussa 2011-2015 (Ahma Ympäsristö Oy, Ilmajoki) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 4. Jälkikäsittelyn vaikutus 
sameuteen elokuussa 2014 
(Hach käsimittari)

Kuva 5. Jäännösfosforit 
velvoitetarkkailussa 2011-2015 
(Ahma Ympäristö Oy, Ilmajoki)

VT1504_41-45.indd   44 10.9.2015   13:24:23

creo




44 www.vesitalous.fi 45Vesitalous 4/2015

JÄTEVEDEN PUHDISTUS 

dispersiovesimäärää, minkä vuoksi jälkikäsittelyn koko-
naissähkönkulutus nousee noin 40 kW:iin, mikä on 15 
prosenttia puhdistamomme koko sähkönkulutuksesta. 
PACia kuluu keskimäärin 500 kg/d ja puhdistamon hoi-
tajan työpanosta ½ tuntia päivässä. Mecana -suodatti-
mien vuotuiset käyttökustannukset ovat olemattomat ja 
”pussikustannus” 5,5 €/d. 

Jälkikäsittelyn käyttökustannuksiksi em. perustein 
tulee noin 200 €/d eli kaksi senttiä kuutiolle. Jos jäl-
kikäsittelyn poistoajaksi otetaan 20 vuotta ja laskenta-
korkokannaksi 3 prosenttia, investoinnin annuiteetiksi 
saadaan 368 €/d eli 3,7 senttiä käsiteltyä jätevesikuu-
tiota kohti. Mielestäni 5,7 senttiä kuutiolta on hyvin-
kin kohtuullinen hinta uuden jälkikäsittelyn myötä pa-
rantuneesta kiintoaineen ja fosforin poistotehosta - sekä 
ennen kaikkea puhdistamon paremmasta kyvystä selvi-
tä aktiivilieteprosessissa esiintyvistä häiriötilanteista. 

Kuva 7. Jälkikäsittelyn Mecana-kiekkosuodatin.

Kuva 6. Jälkikäsittelyn flotaatio.

Vuotohälytykset reaaliajassa puhelimeen 

Waterbox on ratkaisu erityisesti vaikeapääsyisten 
mittarien luentaan ja seurantaan. Laite lähettää 
painemuutoksista tai vuodosta ilmoituksen teksti-
viestinä reaaliaikaisesti. Normaalit kulutustiedot 
siirtyvät kerran vuorokaudessa datakeskukseen. 

Waterbox kytketään impulssilaitteelliseen vesimit-
tariin tai muuhun kärkitietoa lähettävään laittee-
seen. Waterbox on helppo asentaa kytke ja käytä 
-periaatteella. Laite ei vaadi verkkovirtaa, sillä siinä 
on 7 vuoden lithium-paristo. Käyttölämpötila on  
-20’C - +50’C. 

Kysy meiltä lisää, puh. 0207 424 611. 

Saint-Gobain Pipe Systems
Merstolantie 16, 29200 Harjavalta, Nuijamiestentie 3 A, 00400 Helsinki

Puh. 0207 424 600, www.sgps.fi

Waterbox

JÄTEVEDEN PUHDISTUS
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Kongressin aiheina olivat: Patojen ja 
patoaltaiden käytön uudistus, Pato-
aukot, Maapadot ja kaivospadot se-

kä Olemassa olevien patojen kunnostus ja 
parantaminen. 

Kongressin avajaispuheessa kerrottiin 
puhtaan veden maantieteellisen jakautu-
misen epätasaisuudesta. Padot luovat mah-
dollisuuden veden säilömiseen siellä, missä 
kuivina kausina vettä ei muuten olisi. Tällä 
hetkellä suuria patoja rakennetaan paljon 
esimerkiksi Kiinassa, Turkissa ja Japanissa. 
Kongressiesityksistä kävi ilmi, että patojen 
määrä on viimeisien vuosikymmenien ai-
kana kasvanut monikymmenkertaisesti ih-
misten määrän kasvuun verrattuna. Aivan 
viime vuosina rakentaminen on vähenty-
nyt johtuen rakentamisen hinnan noususta 
sekä ympäristöarvojen huomioon ottami-
sesta. Padot rakennetaan nykyisin moni-
käyttöisemmiksi kuin aiemmin. Toisaal-

EIJA ISOMÄKI
Ympäristönsuojeluyksikkö, 
Patoturvallisuus
Hämeen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus
E-mail: eija.isomaki@ely-keskus.fi

ICOLDin kongressi ja 
vuosikokous

ICOLDin (International Commission on Large Dams) 25. kongressi ja 83. 
vuosikokous järjestettiin Norjassa Stavangerissa. Samassa yhteydessä jär-
jestettiin Hydropower’15 Symposium. Tapahtumien ajankohta oli 13.–19. 
kesäkuuta 2015. Tilaisuuteen osallistui yli 1000 henkilöä yli 70 eri maasta. 

ta tulvasuojeluun tarkoitettujen patojen 
määrä on myös kasvanut huimasti. Ava-
jaispuheissa korostettiin myös ilmaston-
muutokseen sopeutumista sekä patojen 
kunnossapidon tärkeyttä.

Norja oli esimerkki yltäkylläisestä ti-
lanteesta niin puhtaan talousveden kuin 
vesivoiman suhteen. Ensimmäiset padot 
on rakennettu jo viikinkien aikakaudel-
la. Norjassa on tällä hetkellä 3300 luoki-
teltua patoa ja näistä 345 on ICOLD luo-
kituksen mukaista suurpatoa. Norjassa on 
yli tuhat vesivoimalaitosta ja periaatteessa 
vesivoimantuotannolla voidaan kattaa ko-
ko maan sähkön tarve. 

ICOLD julkaisee bulletineja, jotka ovat 
opaskirjoja tai joihin on kerätty tietoa pa-
toihin liittyvistä asioista. ICOLDin julkai-
semat bulletinit ovat myynnissä ICOL-
Din verkkosivuilla http://www.icold-cigb.
org. Viimeisimpien julkaistujen bulletini-

Kuva 2. Excursiopäivänä 
ohjelmassa oli mm. The Pulpit 
Rock –haaste 604 metrin 
korkeuteen. 

  AJANKOHTAISTA
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en nimet (vapaasti suomennettuina) ovat: Yhtenäinen tulva-
riskien hallinta, Kulujen säästäminen spesifisillä padoilla se-
kä Patojen rooli jokialueiden kehittämisessä ja hallinnassa. 
Uusien bulletinien hyväksymiskäytäntö muuttui tämän vuo-
den (2015) vuosikokouksen yhteydessä. Seuraavana vuonna 
valmistuvien bulletinien osalta järjestettiin kokouksen yh-
teydessä workshopit, joissa esiteltiin tulevaa julkaisua. Näin 
workshopin yleisöllä oli mahdollisuus kommentoida tulevaa 
julkaisua. Aiemman käytännön mukaan tulevat julkaisut on 
ennakkojulkaistu jäsenille verkkosivuilla. Ne ovat kuitenkin 
käytännössä olleet tuolloin jo viimeisteltyjä ja kommentoin-
tiaika on ollut hyvin lyhyt. Bulletineja esittelevät worksho-
pit onnistuivat hyvin. Tulevista julkaisuista sai hyvän kuvan 
ja yleisö oli aktiivista.

ICOLDin vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin myös 
ICOLDin Euroopan Klubin kokous. Kokouksessa keskustel-
tiin mm. alkaneesta yhteistyöstä EWAn (European Water As-
sociation) kanssa sekä valmisteilla olevasta manifestista, jos-
sa kerrotaan Euroopan Klubin toiminnasta. Klubin tärkeä 
tavoite on lisätä ihmisten tietoisuutta patoihin liittyen. Ko-
kouksessa käytiin myös läpi Euroopan Klubin työryhmien 
toimintaa. Häiriötilanteiden hallinta –työryhmä on käynnis-
tetty Suomessa. Juha Laasonen esitteli laaditun kansainväli-
sen kyselyn vastauksia. Työryhmä pyrkii järjestämään kan-
sainvälisen kokouksen Suomessa loppuvuodesta (2015). Ensi 
vuonna (2016) järjestetään ICOLDin kokouksen lisäksi Eu-
roopan klubin symposium. Tämä järjestetään Turkissa syys-
kuussa 2016.

Euroopan klubin kokouksen jälkeen järjestettiin vielä aloi-
tuskokous Euroopan klubin uusimman tulvapenkereitä kä-
sittelevässä työryhmän osalta. Tulvapengertyöryhmän työn 
on tarkoitus jatkaa International Levee Handbook -kirjan 
työtä (www.leveehandbook.net). Kokouksen aikana pyrittiin 
muotoilemaan suuntaviivoja työryhmälle. Esimerkiksi Rans-
kassa tilanne on hyvin paljon vastaava kuin tietyissä kohteis-
sa Suomessa. Penkereitä on rakennettu suojelemaan peltoja 
tulvilta ja aikojen saatossa peltojen tilalle on rakennettu asu-
tusta. Alankomaiden tilanne tulvapenkereiden suhteen on 
omaa luokkaansa. Maa-alueet ovat lähes kaikkialla joko pa-
tojen suojaamat tai tulvapenkereiden turvaamat. 

ICOLDin nuorten foorumiin on panostettu viime vuosi-
na paljon. Foorumi kokoontuu ICOLDin vuosikokouksen 
yhteydessä. Foorumissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista. 
Foorumin jäsenille on myös ahkerassa käytössä verkkoyhteisö 
tiedonvaihtoa varten. Tällä hetkellä 13 maahan on perustet-
tu oma nuorten foorumi ja näissä 13 foorumissa on yli 600 
jäsentä. Norjassa ICOLDin kansainväliseen nuorten fooru-
miin osallistui yli 70 henkilöä.

Vuosikokouksessa valittiin ICOLDin presidentin Ada-
ma Nombren (Burkina Fasosta) tilalle uusi presidentti. Eh-
dokkaana oli ennätyksellisesti viisi eri kandidaattia Sveitsistä, 
Italiasta, Kanadasta, Uudesta-Seelannista ja Isosta-Britanni-
asta. Äänestyksen voitti Sveitsiläinen Anton Schleiss toisel-
la kierroksella. Kokouksessa valittiin myös kaksi uutta vara-
presidenttiä. Afrikan alueen virkaan valittiin marokkolainen 
Ahmed Fouad Chraibi, joka voitti etiopialaisen vastaehdok-
kaansa. Yhdysvaltalainen Michael Rogers valittiin ainoana 
ehdokkaana ns. kuudenteen virkaan. 
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Hydropower’15 Symposiumissa ruotsalaisen Maria 
Bartsch esitteli hätätilanne valmiuden kehittämistyötä Ruot-
sissa. Ruotsissa on 10 000 patoa, joista 250 on ICOLD luo-
kituksen mukaisia suurpatoja.  Ruotsissa on vasta muutama 
vuosi sitten tullut voimaan uusi patoturvallisuuslaki. Pato-
jen vahingonvaaraa on tarkasteltu jokijaksoittain ja samalla 
on aloitettu uutta lakia vastaavien turvallisuussuunnitelmien 
laatiminen padoille. Turvallisuussuunnitelmien laatimiseksi 
on tehty asialistat, joiden avulla suunnitelmista pyritään te-
kemään yhtenevät ja kattavat. Tärkeänä pidetään mm. riskien 
tiedottamista yleisölle, rutiinien luomista onnettomuuksista 
tiedottamiseksi yleisölle, menetelmien kehittämistä häiriö-
tilanneharjoitteluun sekä pato-onnettomuuden seurauksien 
yksilöimistä oleellisille tahoille kuten pelastusviranomaisille 
ja muille kunnan toimintayksiköille. Ruotsissa on suunnit-
teilla myös kursseja, joilla koulutetaan eri tahoja pato-onnet-
tomuustilanteita varten. 

SGN Groupiin kuuluva SGN Tekniikka Oy ja ranskalainen 
pumppuvalmistaja PCM ovat tehneet sopimuksen PCM-
pumppujen maahantuonnista Suomessa. PCM-pumppuvali-
koima koostuu epäkeskoruuvi-, letku- ja annostuspumpuista.

EcoMoineau™-tekniikkaan perustuvat PCM-epäkesko-
ruuvipumput ovat pituudeltaan markkinoiden lyhimpiä, 
mikä tarkoittaa tilansäästöä asennuspaikalla. Asennus, käyt-
tö ja huolto on entistä helpompaa. Roottori ja kytkinakseli 
voidaan irrottaa putkistoa purkamatta ja mekaanisen tiivis-
teen vaihtokin entistä helpompaa. PCM noudattaa Euroopan 
Energy -using Products (EuP) -direktiiviä. Pumppuihin on 
käytetty 38 prosenttia vähemmän materiaalia ja ne kulutta-
vat jopa 10 prosenttia vähemmän energiaa edellisen sukupol-
ven Moineau-sarjaan verrattuna. EcoMoineau™-pumput ovat 
energiatehokkaampia valmistaa, kuljettaa ja käyttää.

EcoMoineau™ M- sarjan pumput soveltuvat lietteiden 
pumppaamiseen niin kunta- kuin teollisuussektorilla. Eco-
Moineau™ C -sarjan pumput ovat suunniteltu elintarvikkei-
den pumppaamiseen. PCM IVA/GVA/GBB-sarja soveltuu 
tiivistetylle ja kuivatun lietteen pumppaamiseen.

Letkupumput PCM Delasco™ -letkupumput ovat itseime-
viä ja soveltuvat hyvin syövyttävien, kuluttavien, ja hauraiden 
nesteiden tai lietteiden pumppaamiseen. Letkupumput kes-
tävät hyvin myös kuivakäyttöä ja ainut kuluva osa on letku. 
Pumppuja on saatavilla korkea- ja matalapaineisena. Sarjaan 
kuluvat DL-, DSC-, Z- ja PMA-mallit.

Annostuspumput PCM Lagoa™ -annostuspumput ovat 
moottorikäyttöisiä kalvo- ja mäntäpumppuja ja soveltuvat 
erilaisten kemikaalien annosteluun. Kalvomateriaalina PT-
FE. Annostuspumppuja on saatavilla myös kaksipäisenä.  
Iskun pituus on helposti säädettävissä ja iskuntahti 48 ja  
120 krt/min. 

SGN Tekniikka Oy 
aloitti PCM-pumppujen 
maahantuonnin
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Wavin-Labko on tehnyt pitkäjänteistä työtä hu-
levesien käsittelyjärjestelmien tehokkuuden pa-
rantamiseksi. Nyt yhtiö pyrkiä järjestelmiin, jossa 
käsittelyaste olisi huomattavasti korkeampi kuin 
alalla vallitseva käytäntö. Osoituksena tästä Wavin-
Labko on tehnyt julkisen Itämeri-sitoumuksen Bal-
tic Sea Action Group (BSAG) –säätiölle

BSAG Baltic Sea 
Action Group 
(BSAG) on 

vuonna 2008 perus-
tettu puolueeton, 
voittoa tavoittelema-
ton säätiö, joka tuo 
yhteen Itämeren pe-
lastamiseksi tarvitta-
vat toimijat. Tarkoi-
tuksena on synnyttää 
toimia, jotka autta-
vat palauttamaan Itä-
meren hyvän ekologi-
sen tilan. Säätiön ovat 
perustaneet Ilkka 
Herlin, Saara Kan-
kaanrinta ja Anna 
Kotsalo-Mustonen.

”Tehtävämme on 
etsiä keinoja Itämeren 
tilan parantamiseksi ja kerätä yhteen yrityksiä ja organisaati-
oita, jotka omia prosessejaan ja liiketoimintaansa kehittämäl-
lä myötävaikuttavat samalla Itämeren suojeluun. Toiminta on 
kestävällä pohjalla, kun perustana ovat myös taloudellisesti 
kannattavat projektit”, kertoo BSAG:n vanhempi neuvon-
antaja Riku Venhola.

BSAG on kerännyt yksityisiltä ja julkisilta organisaatioilta 
jo yli 250 sitoumusta Itämeren tilan parantamiseksi. Näky-
vin BSAG:n tapahtumista on ollut Helsingin Itämeri huip-
pukokous vuonna 2010, jolloin paikalla oli valtionpäämiehiä 
ja ministereitä 11 Itämeren maasta. Yksin Helsingin kokouk-
sessa kerättiin noin 140 sitoumusta. Työ uusien sitoumusten 
ja projektien etsimiseksi jatkuu.

”Esimerkiksi ravinteiden kierrätykseen liittyvissä asiois-
sa olisi vielä paljon kehitettävää. Itämereen pääsee edelleen 
turhan paljon ravinteita niin maataloudesta, yhdyskuntajä-
tevesistä kuin teollisuudestakin”, Riku Venhola muistuttaa.

Hulevesien käsittelyastetta nostettava

Keräämällä ja käsittelemällä hulevedet sekä johtamalla ne 
puhdistettuina takaisin luontoon suojellaan sekä luontoa 
epäpuhtauksilta että rakennettua ympäristöä tulvilta. Sade-
vesimäärien jatkuvasti kasvaessa on hulevesijärjestelmien te-
hokkuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Wavin-Labko aloitti kumppanuuden BSAG:n kanssa 
vuonna 2014 tarkoituksenaan kehittää edelleen omia hule-
vesien käsittelyjärjestelmiään sekä herättää keskustelua järjes-
telmien mitoitusperiaatteista Suomessa.

”Alalla on ollut käytäntönä, että asiakkaille tarjotaan ka-
pasiteetiltaan riittämättömiä järjestelmiä, jolloin kovien satei-
den aikana tulee turhaan ohijuoksutuksia. Näin haitta-ainei-
ta kuten öljyä ja raskasmetalleja pääsee runsaasti luontoon. 
Tehostamalla hulevesien käsittelyä pystymme vaikuttamaan 
myös Itämeren tilaan”, sanoo Wavin-Labkon toimitusjohta-
ja Timo Sarlin.

Wavin-Labkon erotinjärjestelmien mitoitusperiaatteena 
on noin 50 l/s/ha (litraa sekunnissa hehtaaria kohti), jolla 
päästään jopa 95 prosentin haitta-aineiden poistotehoon. Vi-
ranomaisten vaatimukset määräytyvät eri tekijöiden perus-
teella kohdekohtaisesti eikä valtakunnallista ohjeistusta ole 
laadittu.

”Yhtenä Itämeri-sitoumuksemme tavoitteena on valistaa 
alan toimijoita hulevesien käsittelyasteen nostamisen hyö-
dyistä. Valitettavasti monet yritykset esittävät tarjouskilpai-
luissa vain 15 l/s/ha järjestelmiä, joka johtaa tavallisesti noin 
70 prosentin haitta-aineiden poistoon eikä siten ole ympäris-
tön kannalta kestävä ratkaisu”, Sarlin arvioi. 

Wavin-Labko sitoutui suojelemaan 
Itämerta tehokkaammalla 
hulevesien käsittelyllä

BSAG:n Riku Venhola etsii kestäviä 
keinoja Itämeren suojelemiseksi.

”Yhtenä Itämeri-sitoumuksemme tavoitteena on valistaa alan toimijoita hulevesien käsittelyasteen 
nostamisen hyödyistä. Valitettavasti monet yritykset esittävät tarjouskilpailuissa vain 15 l/s/ha 
järjestelmiä, joka johtaa tavallisesti noin 70 prosentin haitta-aineiden poistoon eikä siten ole 
ympäristön kannalta kestävä ratkaisu”, Sarlin arvioi. 
 
 
Kuvat 
 
Kuva 1. BSAG:n Riku Venhola etsii kestäviä keinoja Itämeren suojelemiseksi. 
 
Kuva 2. Hulevesien käsittelyjärjestelmien kapasiteetin vaikutus vuotuiseen huleveden käsittelyyn 
nykyisillä sademäärillä sekä 10 ja 15 prosenttia lisääntyvillä sademäärillä. Ramboll Finland Oy:n 
tutkimus. 
 
 

Vuosi  1/3 käsittelyaste  1/10 käsittelyaste 

Nyt  +10 %  +15 % Nyt +10 % +15 %

2004  96 %  95 %  95 %  76 %  73 %  72 %  

2005  90 %  89 %  89 %  67 %  64 %  63 %  

2006  94 %  93 %  92 %  76 %  74 %  72 %  

2007 98 %  97 %  96 %  79 %  77 %  76 %  

2008 91 %  90 %  90 %  71 %  68 %  67 %  

Keskimäärin  94 %  93 %  92 % 74 % 71 % 70 % 
 

Hulevesien käsittelyjärjestelmien kapasiteetin vaikutus vuo-
tuiseen huleveden käsittelyyn nykyisillä sademäärillä sekä 10 
ja 15 prosenttia lisääntyvillä sademäärillä. Ramboll Finland 
Oy:n tutkimus.
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association FinlandAjankohtaista Vesiyhdistykseltä

Vesihuoltojaoston syysseminaari

VESIHUOLTOLAIN MUUTOKSEN  
KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSET
Aika:  Torstai 5.11.2015 klo 16:00–21:00
Paikka:  Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11 00170 Helsinki

OHJELMA
16:00  Vesihuoltojaoston vuosikokous
 – toimintakertomus 2015 
 – alustava toimintasuunnitelma 2016 
 – työvaliokunnan valinta vuodelle 2016

Kahvitarjoilu

17:00  Seminaarin avaus 
 – Vesihuoltojaoston puheenjohtaja Kia Aksela 
 Vesiyhdistyksen tervehdys 
 Puheenjohtaja, Riku Vahala

17:10 Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia
 Henna Luukkonen, Projekti-insinööri, Kuntaliitto

17:45 Kokemuksia hulevesisopimuksista 
 – avoin

18:20 Kokemuksia hulevesisopimuksista 
 – avoin 

18:55 Veden hinnan määräytymisperusteet 
 – Anneli Tiainen, Lakiasiain päällikkö, Vesilaitosyhdistys

Viinitarjoilua ja laadukasta keskustelua

Tilaisuus päättyy klo 21:00.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset viimeistään 23.10.2015 Vesihuoltojaoston sihteerille: 
jere.nieminen@ulefos.fi. 

TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISTÄ TUKEE MVTT RY
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association FinlandAjankohtaista Vesiyhdistykseltä

Pohjavesijaoston teemailtapäivä 6.10. 
Merkitse kalenteriisi!

Pohjavesiteemailtapäivä pidetään 6.10.2015 klo 12:00 alkaen GTK:ssa.  
Tilaisuuden ohjelma Vesiyhdistyksen kotisivuilla www.vesiyhdistys.fi. 

Jätevesijaosto esittäytyy
Jätevesijaosto on suomalainen jätevedenpuhdistusalan ammatillinen verkosto, jonka tavoittee-
na on jäsenten ammatillisen osaaminen laajentaminen suomalaisessa jätevedenpuhdistuksessa. 
Jaosto keskittyy pääasiassa kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen.  Jaosto järjestää jäsenistöl-
leen kokouksia, jossa alustuksiin pohjaten keskustellaan ajankohtaisista pääasiassa teknisistä 
ja lupiin liittyvistä aiheista. Jaosto tekee myös omatoimiekskursioita sekä kotimaahan että ul-
komaille.  Jaosto järjestää seminaareja ajankohtaisista aiheista. Viimeisimmät seminaarit ovat 
olleet Jätevedet ja hygienia vuonna 2010 ja Biokaasulaitostekniikat vuonna 2013. Jaosto on 
perustettu Lietejaosto-nimisenä 1980-luvun alussa.
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LIIKEHAKEMISTO

AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

VEDENALAISET TARKASTUKSET

VEDENALAISET TARK ASTUKSET

Weltek Oy 
Meskantie 32 
37200 Siuro 

Puh. 050 566 1528
www.weltek-sukellus.com
suuniittu@weltek-sukellus.com

MENETELMÄT:
- ROV (sukellusrobotti)
- Viistokaikupalvelut
- Tarkastukset sukeltamalla

KOHTEITAMME OVAT:
- Säiliöt / putket / tunnelit
- Satamat / laiturit / sillat
- Voimalaitokset ja padot
- Putki- ja kaapelilinjat

- Kartoitus ja etsinnät
- Kuilut ja kaivot
- Syvät ja ahtaat kohteet
- Muut vedenalaiset
   rakenteet
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LIIKEHAKEMISTO LIIKEHAKEMISTO

VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

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

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

VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

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

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 

Ammattilaisten kotimaiset vesihuoltotuotteet:

. CE-merkityt KALVI-palopostit

. Vesipostit

. Pikaliitinkäyrät, jakotukit

. Ilmanpoistimet

. Ilmanpoistokaivot

. Vesimittari- ja MAG-kaivot

. CE-merkityt pumppaamot

. Hajunpoisto- ja erikoiskaivot

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

KESTÄVÄN 
VESIHUOLLON 
KUMPPANI

Innovatiivisia veden- ja 
 jätevedenkäsittelyn ratkaisuja

www.veoliawatertechnologies.fi

WATER TECHNOLOGIES
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VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

VESIKEMIKAALIT

                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.comRaiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com

AIRIX (80 x 60)

Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

Pöyry (80 x 70)

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15)Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Suunnittelutoimisto 
Aluetekniikka (80 x 40)

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI
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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
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Kirsi Hiillos, Raisa Kyrönseppä, Mikko Kiirikki and 
Joose Mykkänen: Continuous quality monitoring in the 
water pipe network

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Other articles:

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

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

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

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

Henna Luukkonen: A guide to cooperation in 
water supply

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

Päivi Peltonen: Water supply in Wikipedia

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

Kirsi Rontu: Water utilities need owner policy

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

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

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

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

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

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

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

An increasingly dense urban environment demands new, 
flexible design solutions capable of combining many dis-

tinct objectives related to sustainable urban planning. Hörppö, 
which was produced for an innovation competition held in Lah-
ti, does very well in this. In a small space, it stores, delays and 
soaks away storm water, creating a verdant urban environment, 
providing residents with places to meet and at the same time 
adding interest to an urban space.

Ella Uppala: Standardised solutions for urban facilities

The aim of the student team Raintree Frogs, which entered 
an innovation competition held in Lahti, was to form an 

overall view of what kind of storm water management methods 
could be installed into a completed urban structure. The end re-
sult of the team’s deliberations was that different structures suit 
various situations and environs, and a few small storm water 
treatment plants are more easily located in a city’s infrastructure 
than many large ones. 

Gerald Krebs, Teemu Kokkonen, Marjo Valtanen 
and Harri Koivusalo: Urban hydrology modelling– from 
small to large scale

Urbanisation brings with it numerous environmental chal-
lenges as buildings and traffic zones replace natural areas. 

Environmental impacts make themselves felt in the form of de-
teriorating runoff water quality, higher runoff peaks, and larg-
er quantities of total runoff. The environmental impacts can be 
prevented with various storm water management solutions. The 
computational assessment of the effectiveness of such structural 
solution alternatives for areas larger than small research zones is a 
challenge because of the integration of scales. This study sets out 
one method for the computational description of small-featured 
storm water management solutions for an entire city district.

Nora Sillanpää and Harri Koivusalo: Managing the 
scattered loading of construction sites by improving the 
management of storm water

Construction sites in urban areas can be substantial sourc-
es of contamination, but research data on the quality of 

storm water during the construction period is very scanty even 
internationally. Research results are needed to support practical 
planning and decision-making: an understanding of the extent 
and timing variations of the loading is a prerequisite for the de-
velopment of cost-effective and appropriate storm water man-
agement.

Marjo Valtanen and Nora Sillanpää: Seasonal 
variation in storm water runoff and contaminant loading 
in low-rise housing areas and city centres

Urbanisation changes not only the quantity of runoff and 
contamination in drainage basins but also the seasonal var-

iations in these. It is important to understand seasonal variation 
to secure the proper apportionment of storm water manage-
ment, dimensioning and effective methods. The dimensioning 
of sewers is largely based on rain during the warm season al-
though the cold season has a major impact on the formation of 
the amount of storm water and the contaminant loading.

Jussi Ristimäki and Leena Sänkiaho: Three models to 
determine storm water charge in public areas

According to the Water Services Act, a municipality can de-
cide that a water utility will attend to the sewerage of storm 

water in a particular area. In this case, the water utility charges 
the municipality remuneration corresponding to costs for the 
sewerage of storm water in public areas. In this project, three 
different models were made on the basis of local data analysis 
with which the division of costs between the municipality and 
other connectors can be specified. 

Other articles
Essi Artima-Sulkinoja: Innovation competition seeks 
ways for managing and utilising storm water in Lahti 
(Editorial)

Jaakko Gustafsson: A municipal storm water charge as 
a new way to cover expenses

Jari Koskiaho, Tiina Siimekselä and Markku 
Puustinen: Monitoring the efficiency of agricultural 
water conservation wetlands with the help of automated 
equipment

Olli Keski-Saari: A different kind of tertiary treatment 
for wastewater: Flotation and Pile Fabric disc filtering

Eija Isomäki: The ICOLD congress and annual general 
meeting

Tuomo Häyrynen: Wavin-Labko pledges to protect the 
Baltic Sea with more efficient storm water treatment

Jaakko Sierla: Circle closes
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Vuonna 1970 perustetun Vesihallituksen alkutaival oli te-
kojärvien rakentamisen kulta-aikaa, kun kahden edeltä-
jäviraston hankkeet olivat nyt saman katon alla. Raken-

tamiseen ja muihin toimintoihin haluttiin tehoja ja laatua, 
ja tähän liittyvään kehittämiseen panostettiin paljon. Kussa-
kin vesipiirissä oli mm. työntarkastajat eli ”kellokallet” sel-
vittämässä työmenekkejä. Vesihallituksen silloisesta teknilli-
sen osaston rakennustoimistosta lähti laatuasioista vastannut 
rakennuttajainsinööri sopivasti muihin tehtäviin. Tehtäviin 
kouluttautuminen tapahtui pikavauhtia TVH:n paria vuot-
ta vanhempien kollegoiden opastuksella.

Yksi tuottavuusparannus koski kaivukoneen kääntökul-
maa, sillä kuormaustehon oli tutkittu lisääntyvän 30 pro-
senttia kaivukoneen ollessa 45 asteen kulmassa verrattuna 
perinteiseen kohtisuoraan asentoon. Ei siis muuta kuin kään-
tökulma-asia kuntoon ja vesipiirejä kiertämään. Ensimmäi-
nen kohde oli Kalajärven allastyömaa. Työmaata lähestyt-
täessä pölypilvi näkyi kilometrien päähän ja itse kohteessa 
patopenkalta näkyi työssään pitkälti toistakymmentä raskas-
ta työkonetta. Päädyin siihen, että taitaa olla parempi tulla 
tänne oppimaan kuin opettamaan. Kääntökulma-asia sai siis 
minun osaltani jäädä, mutta se on toki vapaasti lukijoiden 
hyödynnettävissä tulevissa tuottavuustalkoissa.

Allastyömaat valmistuivat 1980-luvulle tultaessa ja Vesi-
hallituksessa havahduttiin pohtimaan oman rakentamisorga-
nisaation ja erityisesti oman kone- ja korjaamotoiminnan yl-
läpidon perusteita. Ajankohta oli mitä otollisin, kun valtaosa 
kone- ja korjaamotyöntekijöistä oli saavuttamassa eläkeiän 
seuraavien kymmenen vuoden aikana. Hiipuneiden ojankai-
vutöiden tilalle oli toki jo edellisellä vuosikymmenellä kehi-
tetty valtion vesihuoltotyö -konsepti, jolla koneet siirrettiin 
siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtotyömaille, mutta jauhettavaa 
koneille ei kerta kaikkiaan tahtonut enää riittää entiseen mal-
liin.

Kymmenisen vuotta kestäneen ns. RAKE-projektin 
puitteissa onnistuttiin siirtymään omasta kone- ja korjaa-
motoiminnasta ostopalvelujen käyttöön. Samalla tarjou-
tui mahdollisuus siirtää fokusta toiminnan tehokkuudesta 

Ympyrä sulkeutuu
ja tuottavuudesta taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen. To-
ki projekti aiheutti paljon muutosvastarintaa, joka kiteytyi 
argumenttiin: ”Niin kauan kun on koneita, on myös töitä”. 
Jo silloin oli myös termi ”alasajo” ahkerassa käytössä.  Käy-
täntö on sittemmin osoittanut, että yksityinen kone saadaan 
paikalle nopeasti ja myös korjataan nopeasti, kun ainoastaan 
käyttötunneista maksetaan.

Keskusvirastojen lakkauttamisaalto 1990-luvun puolivä-
lissä vei myös Vesi- ja ympäristöhallituksen piirihallintoineen 
mennessään ja tilalle tulivat Suomen ympäristökeskus sekä 
alueelliset ympäristökeskukset. Hallinnon muutos oli niin 
suuri, etteivät kaikki asiakkaat tai edes kaikki hallinnon toi-
mijat ymmärtäneet sen kaikkia piirteitä. Erityisen olennainen 
muutos oli keskusviraston alaisten piirien muuttuminen itse-
näisiksi toimivaltaisiksi viranomaisiksi. Ei ole montaa vuotta 
siitä, kun erään lähetystön edustaja piti heidän huoliensa rat-
kaisemista helppona: ”Eihän se ole kuin yksi nuijan kopaus”.

Viime vuosina on ollut ilo käyttää suuri osa työajasta ve-
sihuollon parissa. Ilahduttavan monia alan toimijoiden yh-
teishankkeita on toteutettu ja on tälläkin hetkellä vireillä. 
Ministeriön näkökulmasta näistä keskeisin on tietysti ollut 
vesihuoltolain uudistus, joka saatiin satamaan viime syksynä. 
Muutosten tunnetuksi tekemiseksi järjestettiin Road Show, 
jossa Antti Belinskij oli pääpuhujana SYKEn asiantuntijoi-
den huolehtiessa erinomaisesti koulutustilaisuuksien järjes-
telyistä. Yksi keskeisistä muutoksista liittyy hulevesiin, kun 
kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on lakimuutosten jäl-
keen selkeästi kunnalla.

Koulutuksessa painotettiin kunnan ja vesihuoltolaitok-
sen yhteistoiminnan tärkeyttä sekä varautumista lisääntyvien 
rankkasadetulvien hallintaan maanpäällisin keinoin mm. tul-
vavesiä pidättämällä. Antti pantiin värikkäissä keskusteluis-
sa usein lujille. Erään esimerkillisesti hulevesien hallintaansa 
kehittävän kaupungin edustajat ihmettelivät, että tarvitseeko 
tässä nyt ryhtyä hulevesivirastoa perustamaan. Antti hallitsi 
tilanteen mestarillisesti: ”Ei tarvitse eikä pidä. Mutta jos kui-
tenkin perustatte sellaisen, haluan siitä heti tiedon. Olen erit-
täin kiinnostunut hulevesiviraston päällikön tehtävästä”.     

Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
E-mail: kirsi.rontu@kuntaliitto.fi

Usein väitetään, että vesihuoltolaitoksen järkevin or-
ganisoitumismalli on yhtiöittäminen, koska täl-
löin kunnan vaikuttamismahdollisuudet toimin-

taan ovat vähäiset. Tällainen ajatusmalli, jossa omistaja tie-
tää omistamansa vesihuoltolaitoksen toiminnasta mahdol-
lisimman vähän, johtaa pidemmällä ajalla vesihuollon tilan 
huononemiseen.

Vesihuoltolaitoksen etu on, että kunta omistajana tie-
tää mitä omistaa. Kuntien tulisikin laatia omistajapolitiikka 
kunnalleen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä omistajapoli-
tiikassa määritellään se, mitä kunnan on perusteltua omis-
taa. Kunnan vastuu vesihuollon järjestämisestä vaikuttaa 
suoraan kunnan omistajapolitiikkaan siten, että kunnan on 
järke vää omistaa vesihuoltolaitoksensa nyt ja tulevaisuudes-
sa. Omistajapolitiikassa asetetaan myös kriteerit, joilla arvi-
oidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. 
Omistajapolitiikka kattaa koko kuntakonsernin eli myös yh-
tiöt ja kuntayhtymät.

Omaisuuden arvon säilyttäminen on tärkeä osa omistaja-
politiikkaa ja tämän tulee olla omaisuuden hoidon lähtökoh-
tana. Peruskorjausten laiminlyönti on erittäin epätaloudellis-
ta vaarantaen kunnan vesihuoltopalvelut. Kunnan vesihuol-
topalvelut luovat mahdollisuuksia kunnan elinvoimaisuudel-
le ja kuntalaisten arjen sujuvuudelle. Näitä palveluita ei saa 
vaarantaa huonon omaisuuden hallinnan takia.

Kunnassa omistajaohjaus eli omistajapoliittisten linjaus-
ten toteutus kuuluu konsernijohdolle eli kunnanhallituksel-
le ja kunnanjohtajalle. Osissa kuntia omistajanäkökulmaa 
on terävöitetty kunnanhallituksen alaisella konsernijaoksel-
la. Omistajaohjaus merkitsee kunnan mahdollisuutta oh-
jata yhteisön toimintaa lainsäädännön asettamissa rajoissa 
niin, että koko kuntakonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 
ja edut otetaan huomioon. Konserniohjeessa eli omistajaoh-
jeessa määritellään menettelytavat, joilla ohjaus toteutetaan. 
Konserniohjeella pyritään luomaan puitteet mm. yhtiöiden 
ja kuntayhtymien toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, 
kunnan yhteisöistä saamien tietojen laadun parantamiseen 
ja tiedottamisen tehostamiseen.

Konserniohjeella voidaan ohjeistaa kunnan toimielimiä 
ja viranhaltijoita. Ohjeessa voi olla sellaisia pysyväisluontei-
sia ohjeita, joita kunnan omistajavaltaa eri yhteisössä käyt-
tävien tulee yhteisöjen yhtiökokouksissa ottaa huomioon. 
Konserniohjeissa saatetaan antaa toimiohjeita suoraan tytär-
yhteisölle tai sen johdolle tulevien yksittäisten päätösten poh-
jaksi. Yhtiölainsäädäntö ei velvoita yhtiötä noudattamaan 
konserniohjeita, vaan niiden noudattamien perustuu siihen, 
että tytäryhteisön johto toimii kuntakonsernin luottamuk-
sen varassa. Yhtiömuotoisissa tai kuntayhtymävesihuoltolai-
toksissa tulisi kunnan luottamushenkilöiden tehdä päätök-
siä muistaen konserniohjeet ja toisaalta myös se, että tytär-
yhtiön johdolla on velvollisuus toimia tytäryhtiön edun 
mukaisesti.

Kunnan toinen tapa vaikuttaa kuntakonserniin kuulu-
vaan vesihuollon yhtiöön tai kuntayhtymään on ennakko-
käsityksen pyytäminen. Konserniohjeessa voidaan edellyttää, 
että kuntakonserniin kuuluva yhtiö tai kuntayhtymä selvittää 
ennen omaa päätöksentekoaan konsernijohdon ennakkokäsi-
tyksen asiaan silloin kun päätettävä asia merkittävästi vaikut-
taa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuu-
seen. Ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohdon 
keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan yhtiöiden ja yh-
tymien toimintaa ja taloutta. Ennakkokäsityksen selvittämi-
sen yhteydessä tulee erityisesti huomioida yhteisön omistaji-
en yhdenvertaisuuden periaate ja tytäryhteisön etu.

Kuntien vesihuoltolaitosten omistajina tulee määritellä 
vesihuollon palvelutaso ja ohjata laitoksen taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä varmistaen tehokkaan toiminnan sekä uus- 
ja korjausinvestointien rahoituksen. Omistaja määrää myös 
lain salliman kohtuullisen tuoton laitokseen sijoittamalleen 
pääomalle. Määrittäessään vesihuoltolaitoksen tuloutus tason 
kunnan tulee aina huomioida vesihuoltolaitoksen edellytyk-
set – tuottoa ei tule maksaa uus- tai korjausinvestointien 
kustannuksella.

Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuu-
destaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen. 
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Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
E-mail: kirsi.rontu@kuntaliitto.fi

Usein väitetään, että vesihuoltolaitoksen järkevin or-
ganisoitumismalli on yhtiöittäminen, koska täl-
löin kunnan vaikuttamismahdollisuudet toimin-

taan ovat vähäiset. Tällainen ajatusmalli, jossa omistaja tie-
tää omistamansa vesihuoltolaitoksen toiminnasta mahdol-
lisimman vähän, johtaa pidemmällä ajalla vesihuollon tilan 
huononemiseen.

Vesihuoltolaitoksen etu on, että kunta omistajana tie-
tää mitä omistaa. Kuntien tulisikin laatia omistajapolitiikka 
kunnalleen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä omistajapoli-
tiikassa määritellään se, mitä kunnan on perusteltua omis-
taa. Kunnan vastuu vesihuollon järjestämisestä vaikuttaa 
suoraan kunnan omistajapolitiikkaan siten, että kunnan on 
järke vää omistaa vesihuoltolaitoksensa nyt ja tulevaisuudes-
sa. Omistajapolitiikassa asetetaan myös kriteerit, joilla arvi-
oidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. 
Omistajapolitiikka kattaa koko kuntakonsernin eli myös yh-
tiöt ja kuntayhtymät.

Omaisuuden arvon säilyttäminen on tärkeä osa omistaja-
politiikkaa ja tämän tulee olla omaisuuden hoidon lähtökoh-
tana. Peruskorjausten laiminlyönti on erittäin epätaloudellis-
ta vaarantaen kunnan vesihuoltopalvelut. Kunnan vesihuol-
topalvelut luovat mahdollisuuksia kunnan elinvoimaisuudel-
le ja kuntalaisten arjen sujuvuudelle. Näitä palveluita ei saa 
vaarantaa huonon omaisuuden hallinnan takia.

Kunnassa omistajaohjaus eli omistajapoliittisten linjaus-
ten toteutus kuuluu konsernijohdolle eli kunnanhallituksel-
le ja kunnanjohtajalle. Osissa kuntia omistajanäkökulmaa 
on terävöitetty kunnanhallituksen alaisella konsernijaoksel-
la. Omistajaohjaus merkitsee kunnan mahdollisuutta oh-
jata yhteisön toimintaa lainsäädännön asettamissa rajoissa 
niin, että koko kuntakonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 
ja edut otetaan huomioon. Konserniohjeessa eli omistajaoh-
jeessa määritellään menettelytavat, joilla ohjaus toteutetaan. 
Konserniohjeella pyritään luomaan puitteet mm. yhtiöiden 
ja kuntayhtymien toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, 
kunnan yhteisöistä saamien tietojen laadun parantamiseen 
ja tiedottamisen tehostamiseen.

Konserniohjeella voidaan ohjeistaa kunnan toimielimiä 
ja viranhaltijoita. Ohjeessa voi olla sellaisia pysyväisluontei-
sia ohjeita, joita kunnan omistajavaltaa eri yhteisössä käyt-
tävien tulee yhteisöjen yhtiökokouksissa ottaa huomioon. 
Konserniohjeissa saatetaan antaa toimiohjeita suoraan tytär-
yhteisölle tai sen johdolle tulevien yksittäisten päätösten poh-
jaksi. Yhtiölainsäädäntö ei velvoita yhtiötä noudattamaan 
konserniohjeita, vaan niiden noudattamien perustuu siihen, 
että tytäryhteisön johto toimii kuntakonsernin luottamuk-
sen varassa. Yhtiömuotoisissa tai kuntayhtymävesihuoltolai-
toksissa tulisi kunnan luottamushenkilöiden tehdä päätök-
siä muistaen konserniohjeet ja toisaalta myös se, että tytär-
yhtiön johdolla on velvollisuus toimia tytäryhtiön edun 
mukaisesti.

Kunnan toinen tapa vaikuttaa kuntakonserniin kuulu-
vaan vesihuollon yhtiöön tai kuntayhtymään on ennakko-
käsityksen pyytäminen. Konserniohjeessa voidaan edellyttää, 
että kuntakonserniin kuuluva yhtiö tai kuntayhtymä selvittää 
ennen omaa päätöksentekoaan konsernijohdon ennakkokäsi-
tyksen asiaan silloin kun päätettävä asia merkittävästi vaikut-
taa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuu-
seen. Ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohdon 
keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan yhtiöiden ja yh-
tymien toimintaa ja taloutta. Ennakkokäsityksen selvittämi-
sen yhteydessä tulee erityisesti huomioida yhteisön omistaji-
en yhdenvertaisuuden periaate ja tytäryhteisön etu.

Kuntien vesihuoltolaitosten omistajina tulee määritellä 
vesihuollon palvelutaso ja ohjata laitoksen taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä varmistaen tehokkaan toiminnan sekä uus- 
ja korjausinvestointien rahoituksen. Omistaja määrää myös 
lain salliman kohtuullisen tuoton laitokseen sijoittamalleen 
pääomalle. Määrittäessään vesihuoltolaitoksen tuloutus tason 
kunnan tulee aina huomioida vesihuoltolaitoksen edellytyk-
set – tuottoa ei tule maksaa uus- tai korjausinvestointien 
kustannuksella.

Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuu-
destaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen. 
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Uponor Infralla on ainoana valmistajana 

Suomessa myös hulevesijärjestelmilleen 

NPM-laatumerkki.

www.uponor.fi

Uponor IQ -hulevesijärjestelmä on tiivis, kestävä ja helposti 
asennettava perusratkaisu monen kokoisiin kohteisiin. Polypropeenista 
valmistettavien Uponor IQ -putkien kokovalikoima on Ø 200–1 200 mm. 

Uponor-hulevesikasetit kestävät kovaa kuormitusta ja sopivat laajojen 
piha-, liikenne- ja pysäköintialueiden hulevesien viivytykseen. 

Weholite on varma valinta suurta kapasiteettia vaativiin kohteisiin, jotka 
edellyttävät yksilöllistä suunnittelua. Weholite-putkista voidaan rakentaa 
kokonainen järjestelmä viivytys- ja varastointisäiliöineen. Putkien 
kokovalikoima ulottuu 3 000 mm asti, säiliöiden tilavuus jopa yli 1 000 m3.

Pyydä tarjous osoitteesta  
asiakaspalvelu.infra@uponor.com

Parhaat järjestelmät  
hulevesien käsittelyyn
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