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Näin Kuopion Vesihuolto 2008 
–päivien alla on hyvä palaut-
taa mieliin Suomen vesihuol-

lon imagoinflaation syyt. Suomi on ai-
emmin tullut tunnetuksi vesiasioiden 
mallimaana. Meillä on uusiutuvia ve-
sivaroja moninkertaisesti yli oman tar-
peen, vesihuolto tavoittaa harvaan asut-
tua maaseutua lukuun ottamatta koko 
maan, vesi on hyvää ja yhdyskuntien 
jätevedet käsitellään asianmukaises-
ti. Nokian vesikriisi ja sen jälkeen ta-
pahtuneet Keravan, Forssan, Lammin 
ja muut pienemmät kriisit ovat saaneet 
minut huolestuneeksi ja epäilemään, et-
tä vesihuoltomme hyvät tulokset ovat 
murenemassa.

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ja 
Suomen Kuntaliitto ovat muutaman 
vuoden ajan yrittäneet saada vesihuol-
tolaitoksia yhdistymään suuremmiksi 
alueellisiksi vesihuoltolaitoksiksi, jot-
ta asiakkaille tarjottavat palvelut pys-
tytään myös tulevaisuudessa tuotta-
maan asiantuntevan henkilöstön voi-
min. Vesihuoltokentässä tämä on ai-
heuttanut ristiriitaisia tunteita. Toisten 
mielestä ”pieni on kaunista”, kun toi-
set ovat etujärjestöjen sanoman takana. 
Henkilökohtaisesti edustan jälkimmäis-
tä linjaa. Ihmettelen miten pienet ve-
sihuoltolaitokset pystyisivät suoriutu-
maan vesihuoltolaitoksensa ongelmati-
lanteista edes tiedottamisen osalta.

Nokian vesikriisin jälkeen sosiaali- ja 
terveysministeriö edellytti kunnissa teh-
tävän riskikiinteistöille kiinteistöjen ve-
silaitteistojen tarkastuksia. Usean kun-
nan terveystarkastajat ovat soittaneet 
minulle ja pyytäneet neuvoja tarkas-
tuksiin liittyen. He ovat kertoneet ko-
kemuksistaan muun muassa kuntien ve-
sihuoltolaitosten omien laitteiden – ku-
ten jätevedenpumppaamojen – tarkas-
tuksista. Vaikka saamani kuva on toisen 
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Kirjoittaja toimii asiantuntijatehtävissä 
vesihuoltolaitosten verkosto- ja 
laitostekniikkaan liittyvissä asioissa 
ja vastaa vesihuoltolaitosten 
tunnuslukujärjestelmästä.

käden tietoa ja ehkäpä kertoo terveys-
tarkastajien turhautumisesta ylivoimai-
sen tehtävän edessä, niin saamani kuva 
on lohduton: viemäröinnin parissa työs-
kentelevät henkilöt eivät ole motivoitu-
neita talousveden puhtaana säilymises-
tä. Osassa tapauksia syynä on puhdas 
tietämättömyys, mutta suurempana on-
gelmana terveystarkastajat pitivät alalle 
pesiytynyttä asennevammaa. Eräs ter-
veystarkastaja ihmetteli, miksi vesihy-
gieeninen osaamistestaus vaaditaan vain 
talousveden laatuun vaikuttavilta henki-
löiltä? Eikö kaikkien vesihuoltolaitoksil-
la työskenteleviltä, palveluntuottajilta, 
urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta tulisi 
vaatia osaamistestausta? Siivoojankin on 
hyvä saada kokonaiskäsitys vesihuollos-
ta, jotteivät roskat joudu vedenkäsittely-
prosessiin. Mielestäni terveystarkastajan 
kommentti oli aiheellinen.

Vesihuoltolaitosten tilaa voidaan 
tarkastella myös sillä, miten vesihuol-
tolaitokset ovat mukana kehittämässä 
toimintaansa. Toki alan etujärjestöön 
on liittynyt vain 315 vesihuoltolaitos-
ta noin 1500:sta, mutta niiden volyymi 
kattaa noin 90 prosenttia alan volyymis-
ta. Sen sijaan VVY:n yhteydessä olevaan 
vesihuoltolaitosten kehittämisrahastoon 
on liittynyt vain 73 vesihuoltolaitosta ja 
vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestel-
mään vain 41 vesihuoltolaitosta. Näin 
vähäinen kiinnostus alan toiminnan ke-
hittämiseen on todella huolestuttavaa. 
Monissa muissa maissa osallistuminen 
alan kehittämiseen kehittämisrahasto-
jen ja tunnuslukujärjestelmien / ben-
chmarkingin kautta on itsestäänselvyys 
tai jopa pakollista. On mielenkiintoista 
nähdä miten tänä vuonna alkava vesi-
huoltolain uudistaminen ottaa kantaa 
alan kehittämiseen.

On myös mielenkiintoista nähdä ke-
hitys, jossa vesihuoltolaitosten omistajat 

ovat enenevässä määrin kiinnostuneita 
vain tuloutuksesta omistajalle kuin asi-
akkaan edusta. Esimerkiksi kunnallinen 
vesihuoltolaitos on myyty kunnallisel-
le energiayhtiölle tai kunnan omistama 
osakeyhtiö on pilkottu useammaksi yh-
tiöksi, jotka myyvät palveluja toisilleen. 
Samalla kustannukset asiakkaalle ovat 
kasvaneet, mutta rahat eivät ole ohjau-
tuneet vesihuoltopalvelujen kehittämi-
seen. Suomen Kuntaliitto on muistut-
tanut kuntia vastuullisesta vesihuollos-
ta. Mielestäni vastuullinen vesihuol-
to ei tarkoita, että vesihuoltolaitokset 
kurjistetaan ja huudetaan valtio apuun 
vesikriisin sattuessa. Eniten minua ih-
metyttää, ettei tällä hetkellä asiakkaan 
etua valvo kukaan. Ovatko kunnat ja 
vesihuoltolaitokset hakemassa omil-
la toimillaan itselleen vesihuoltoalan 
regulaattoria?

Olen hämmentynyt ja jopa huolestu-
nut Suomen vesihuollon kehityssuun-
nasta. Toivottavasti pohjakosketus on 
nyt tehty ja tästä on hyvä jatkaa eteen-
päin varsinkin kun uusi sukupolvi vesi-
huoltolaitosammattilaisia on astumas-
sa edeltäjiensä saappaisiin. Vaikka asen-
teita on vaikea muuttaa, niin aloitetaan 
niiden muuttaminen nyt.  
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Helsingin Vedessä panostus-
ta verkostosaneeraukseen on 
viime vuosina lisätty tuntuvas-
ti. Tässä artikkelissa kerrotaan 
toiminnan kehittämiseksi teh-
dystä työstä työmailla, kokous-
huoneissa ja kirjoituspöytien 
ääressä. Lopuksi kerrotaan vielä 
edessä olevista haasteista, jois-
ta monet ovat alalle yhteisiä.

Helsingin vedenjakeluverkos-
tolla on mittaa noin 1 200 
kilometriä. Se on rakenteel-

taan verkosto sanan varsinaisessa mer-
kityksessä: kullekin alueelle on tyypil-
lisesti useampia, toisiaan varmistavia 
syöttöyhteyksiä. Verkoston valtamate-
riaalina on valurauta, noin 45 prosent-
tia verkostosta on pallografiittivalurau-
taa, 40 prosenttia harmaavalurautaa ja 
loput muita materiaaleja.

Viemäriverkostoa Helsingissä on yh-
teensä noin 1 900 kilometriä, josta noin 
850 kilometriä on jätevesiviemäreitä, 
250 kilometriä sekaviemäreitä ja 800 
kilometriä sadevesiviemäreitä. Noin 70 
prosenttia viemäreistä on betonia, loput 
muovia ja ruukkuputkea.

Vanhimmat verkostojen osat ovat 
1800-luvun lopulta. Voimakkainta ver-
kostopituuden kasvu oli 1950-luvun 
puolivälistä 1970-luvun loppuun; enim-
millään uusia vesijohtoja ja viemäreitä ra-
kennettiin noin 80 kilometriä vuodessa.

Saneerausvolyymin kehitys 
Helsingissä
Vuotuisen verkostosaneerauspituuden 
kehitys Helsingissä viimeisten 25 vuo-
den aikana ilmenee kuvasta 1. Pylväiden 
alempi osa kuvaa vesijohtosaneerausta, 
ylempi osa viemärisaneerausta.

Ennen vuotta 2007 vuotuinen sanee-
rauspituus on ollut keskimäärin 10 kilo-
metriä vuodessa, mikä tarkoittaa 3 000 
kilometrin verkostossa 300 vuoden uu-
siutumisaikaa. Se on huimasti pidem-

Heidi kAuPPinen
projekti-insinööri
Helsingin Vesi, verkkopalvelut
E-mail: heidi.kauppinen@hel.fi

Kirjoittaja työskentelee Helsingin 
Vedessä verkostosaneerauksen 
ohjelmointi- ja suunnittelutehtävissä, 
ja hän on osallistunut artikkelissa 
kuvattuun verkostosaneeraustoiminnan 
kehittämiseen.

Helsingin Vesi panostaa 
verkostosaneeraukseen

pi kuin putkien ja venttiilien todellinen 
kestoikä. Lisäksi verkostosaneerauksen 
taso on vaihdellut huomattavasti tar-
kastelujaksolla. Syynä on osittain ollut 
verkostosaneerausinvestointien jousta-
minen pakollisen uudisrakentamisen ja 
”lakisääteisten” laitosinvestointien pai-
neessa, osittain jäsentymätön kuva ver-
kostojen saneeraustarpeesta.

Vuonna 2005 panostusta verkos-
tosaneeraukseen alettiin Helsingissä 
systemaattisesti lisätä. Tavoiteltu taso 
saavutettiin ensimmäisen kerran vuon-
na 2007, jolloin verkostosaneerauksen 
volyymi oli 40 kilometriä ja 12,6 mil-
joonaa euroa. Vuoden 2008 budjetoi-
dut saneerauspituudet ja -investoin-
nit ovat samalla tasolla. Investoinnit 
verkostosaneeraukseen ovat nykyta-
solla 45 prosenttia verkko-yksikön 
kokonaisinvestoinneista.

Mustaa valkoisella
Helsingissä konkreettisen alkusysäyk-
sen verkostosaneeraukseen panostami-
selle antoi vuoden 2005 alussa laadittu 
vedenjakelu- ja viemäriverkostojen kun-
toselvitys. Siihen koottiin tiedot verkos-
tojen ikä- ja materiaalijakaumista sekä 
toimintahäiriöiden, kuntotutkimusten 

Kuva 1. Vuotuinen verkostosaneerauspituus Helsingissä vv. 1983-2007.
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ja muiden selvitysten perusteella kart-
tunut käsitys verkostojen kunnosta. 
Kuntoselvityksen lopputulemana 
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havahduttiin todenteolla siihen, että 
1950-70-luvuilla rakennettu suuri ver-
kostomassa alkaa tulla toiminnallisen 
tavoiteikänsä päähän. Saneerausmääriä 
tuli siis nopeasti ja suunnitelmallisesti 
kasvattaa, jotta vältyttäisiin kalliiksi tu-
levalta ”saneerausvelalta”. 

Perusteltu tavoite otettiin laitoksen 
pitkän aikavälin investointi- ja rahoitus-
ohjelmassa huomioon.

Keväällä 2006 valmistui verkosto-
jen pitkäntähtäimen saneerausohjelma. 
Siinä arvioitiin karkeasti tarvittavat sa-
neerauspituudet ja niiden kustannuk-
set vuoteen 2030 saakka sekä linjattiin 
periaatteelliset toimintatavat kuntotut-
kimuksille ja saneerauksille. Sen perus-
teella vuoden 2006 tasosta 17 kilomet-
riä/vuosi (5 miljoonaa euroa/ vuosi) sa-
neerausvolyymi tuli vuoteen 2030 men-
nessä kasvattaa tasolle 55 kilometriä/
vuosi (17 miljoonaa euroa/ vuosi).

Volyymin kasvattaminen halli-
tusti edellyttää hiottua prosessia. 
Saneerausprosessin kehittämiseksi val-
mistui alkuvuodesta 2008 verkos-
tosaneeraustoiminnan kehittämissuun-

nitelma. Siinä käytiin läpi kaikki sanee-
raustoiminnan osaprosessit: verkostojen 
kunnon seuranta, verkostojen kunto-
tutkimukset, saneeraustarpeen arvioin-
ti, saneeraussuunnittelu ja saneerauk-
sen toteutus, sekä tunnistettiin niiden 
tärkeimmät kehittämiskohteet. Näistä 
nimetään edelleen vuosikohtaiset ta-
voitteet, joita edistetään systemaattises-
ti. Kuluvan vuoden kehittämiskohtei-
ta ovat esimerkiksi TV-kuvausten vienti 
verkkotietojärjestelmään ja havainnol-
listaminen sen kautta verkostokartal-
la sekä saneerauksesta tarvittavan tilas-
toinnin määrittely ja käynnistäminen.

Sanoista tekoihin
Tällä hetkellä Helsingin verkostosanee-
rauskohteet voidaan karkeasti jakaa 
kolmeen tyyppiin: aluekohteet, pääve-
sijohto- ja kokoojaviemärikohteet sekä 
yksittäiskohteet.

Aluekohteella tarkoitetaan tietyn 
kaupunginosan vesijohtojen tai viemä-
reiden saneerausta siltä osin kuin ne 
ovat saneerauksen tarpeessa. Tällä het-
kellä toiminta on vakiintumassa käytän-

töön, jossa vesijohto- ja viemärisanee-
rausta ei tehdä samoilla alueilla, vaan 
ne kohdennetaan erikseen sen mukaan, 
missä tarve on kiireisin. Viemäreiden 
aluesaneerausta varten jäte- ja sadeve-
siviemärit TV-kuvataan ja tarkastuskai-
vojen kunto tutkitaan silmämääräisesti. 
Huonokuntoiset putket ja kaivot sanee-
rataan. Valtaosa viemärisaneerauksesta 
tehdään kaivamattomin menetelmin. 
Aluekuvausten avulla saadaan arvokas-
ta tietoa viemäriverkoston todellisesta 
kunnosta, voidaan analysoida tässä alu-
eiden välillä ilmeneviä eroja ja tarken-
taa tulevien vuosien saneeraustarvetta. 
Vesijohtojen aluesaneerausta tehdään 
Helsingissä toistaiseksi sementtilaasti-
vuoraamalla ja uusimalla alueen vent-
tiilit ja palopostit. Syynä saneeraukseen 
ovat verkkoveden laatuongelmat rauta-
pitoisuuteen liittyen.

Päävesijohdot ja kokoojaviemärit 
ovat verkostojen valtimoita ja laski-
moita, joten niiden toimintahäiriöiden 
suhteen siedettävä riskitaso on alhai-
sempi kuin muiden kohteiden osalta. 
Tästä syystä niitä kuntotutkitaan ja 

Kuva 2. Saneeraustarpeen arviointi vuotuisen rakentamispituuden ja odotettavissa olevan kestoiän perusteella.
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tarpeellisin osin saneerataan omina hankkeinaan. Tätä 
kautta saneeraus linkittyy verkostojen riskitarkasteluun. 
Saneerausten suunnittelu on perusteellista ja työn aikaiset 
väliaikaisjärjestelyt usein iso osa työn toteutusta.

Yksittäiskohteet ovat kokoelma ulkopuolisista impuls-
seista (esimerkiksi kadunparannushankkeet) seuraavia sa-
neerauskohteita ja kunnossapidon tunnettuja ongelma-
kohteita, lähinnä taajaan korjattuja vesijohtoja tai pa-
hoin painuneita viemäreitä. Yhteistä kohteille on, että 
niiden saneeraus vaatii useimmiten kaivamalla uusimista. 
Näiden kohteiden saneeraustarpeen arviointi, keskinäi-
nen priorisointi ja saneeraussuunnittelu edellyttävät mo-
nien periaatteiden perusteltua linjausta organisaatiossa. 
Esimerkiksi painuneen viemärin kunnossapito huuhtele-
malla tulee usein pitkälläkin aikavälillä merkittävästi hal-
vemmaksi kuin kohteen uusiminen kaivamalla. Tällöin 
joudutaan arvottamaan sitä, minkä arvoisia ovat kun-
nossapitotöistä ympäristölle aiheutuvat haitat. Tulevien 
vesijohtovuotojen ennakointi vuotohistorian perusteella 
on myös äärimmäisen vaikeaa, vaikka juuri tämän tulisi 
ohjata rakenteellisesti heikkokuntoisten vesijohtojen va-
lintaa saneeraukseen.

Valtaosa kuntotutkimuksista ja saneeraustöistä teete-
tään Helsingissä ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Volyymin 
kasvun myötä urakkakohteille on pyritty määrittelemään 
optimaalinen koko. Aiempaa tärkeämmäksi on myös tul-
lut harkita tarkoin, mitkä työt on syytä sisällyttää urak-
kaan, jotta se ei kuormita tarpeettomasti omaa henkilöstöä. 

Kuva 3. Kokoojaviemärisaneerauksesta tiedotetaan asukastilaisuudessa.

Vesi-ohjelman road-show alkaa Mikkelissä, Konsertti-
ja kongressitalo Mikaelissa tiistaina 10.6.2008.

Vesi-ohjelman vuosiseminaari Helsingin Messukes-
kuksessa Ympäristötekniikka-messujen yhteydessä
10.–11.9.2008.

Tervetuloa kuulemaan lisää Vesi-ohjelmasta! 
Lisätietoja www.tekes.fi/vesi

Tekesin Vesi-ohjelma 
on käynnistynyt

w w w. t e k e s . f i
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Kuva 4. Vesijohtoa saneerataan rakenteellisesti pakkosujuttamalla.  
Jälkiliitosten teon ja vuotojen paikallistamisen tulee onnistua myös saneeratussa vesijohdossa. 

Esimerkiksi sementtilaastivuorauksessa 
on todettu mielekkääksi pyrkiä kohti 
avaimet käteen –urakkaa: vuoden 2008 
urakkakohteeseen on sisällytetty myös 
kaivutyöt aiemmasta käytännöstä poi-
keten. Muutoksissa on kuitenkin edetty 
pienten askelten kautta, jotta toimin-
nan hallittavuus säilyy.

Miten tästä eteenpäin?
Helsingissä verkostosaneerauksen kurs-
si on saatu käännettyä, mutta edessä on 
vielä paljon töitä. Suurimmat haasteet 
liittyvät vesijohtojen kuntotutkimukseen 
ja saneeraukseen. Paineellisten johtojen 
kuntotutkimukseen ei tiedossani ole luo-
tettavia menetelmiä, joten käytännössä 
kohteiden priorisointi perustuu vuoto-
korjausten analysointiin. Helsingissä on 
myös tarpeen laajentaa vesijohtosaneera-
uksen menetelmävalikoimaa, sillä raken-
teellisesti heikkokuntoisten vesijohtojen 
osalta vuotuinen saneerauspituus on ny-
kykäytännöin riittämätön.

Kaivamattomia menetelmiä käyte-
tään koko ajan enemmän. Helsingissä 
niiden osuus on tällä hetkellä yli 85 
prosenttia vuotuisesta saneerauspituu-
desta. Suomessa tarvitaan lisää puolu-
eetonta ja kokoavaa tietoa kaivamat-
tomista menetelmistä sekä ohjeistusta 
niiden käyttöön. Lisäselvitystä kaipaisin 
muun muassa menetelmien mitoituspe-
rusteista sekä sujutustuotteiden tiiviy-
destä. Vesilaitosten edun mukaista olisi 
myös saada lisää urakoitsijoita etenkin 
viemärisujutusmarkkinoille.

Toivon vesihuoltoverkostojen tutki-
muksen ja käytännön lähentyvän toi-
siaan. Laitosprosessien kehittämises-
sä ja laitosten käytön optimoinnissa 
Suomessa on hyviä kokemuksia käy-
täntöön suoraan sovellettavissa olevas-
ta tutkimuksesta. Saman toimintatavan 
soisin juurtuvan myös verkostopuolelle. 
Verkostosaneerauksen osalta tämä voisi 
tarkoittaa esimerkiksi ajatusmallin luo-
mista saneerauksen onnistumisen mit-

taamiselle. Verkostosaneerauksen tulee 
yksittäisten putkiosuuksien kunnon pa-
rantamisen lisäksi kyetä vähitellen vä-
hentämään vuotovesiä sekä vedenjake-
lu- että viemäriverkostoissa. Lisäksi sen 
tulee muuttaa verkostojen mitoitus-
ta vedenkäytön vähenemistä ja ilmas-
tonmuutosta vastaavasti. Sabluunoille 
tällaisten asioiden tarkasteluun olisi 
käyttöä.

Ajatustenvaihto vesilaitosten välillä 
ja muiden alan toimijoiden kanssa on 
toivottavaa, sillä kuten tunnettua, ryh-
mä on aina viisaampi kuin yksikään 
yksittäinen toimija. Kokemusten vaih-
to vähentää samojen asioiden opettelua 
monella taholla. Se tuulettaa ajatuksia ja 
auttaa näkemään oman toiminnan so-
keita pisteitä. Helsingissä toimintaa ar-
vioidaan uudelleen myös, kun pääkau-
punkiseudun vesilaitokset yhdistetään. 
Tällöin parhaat käytännöt näiden lai-
tosten toimintatavoista seulotaan yhtei-
seen käyttöön.  
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Kuopion vedenhankinta pe-
rustui järviveden (Kallavesi) 
käyttöön raakavetenä vuoteen 

1984 saakka, jolloin kaupungin ensim-
mäinen rantaimeytyslaitos valmistui 
Reposaareen. Laitoksen tuotto ei kui-
tenkaan riittänyt koko kaupungin tar-
peisiin. Reposaaren veden rinnalla käy-
tettiin järvivettä Itkonniemen vesilai-
toksen raakavetenä, kunnes Hietasalon 
rantaimeytykseen perustuva vedenotta-
mo valmistui vuonna 1988. Järvivesi jäi 
tuolloin varavesilähteeksi.

Hietasalon vedenottamon valmistu-
misen jälkeen haluttiin selvittää tarkem-
min kaikki Kuopion pohjavesivarat sekä 
saatavan veden laatu. Kartoitus- ja luo-
kitustyö valmistui 1980-luvun lopulla. 
Pohjavesialueet merkittiin 1990-luvun 
alussa myös Kuopion yleiskaavoihin. 

Hietasalon päävedenottamo ja 
Itkonniemen vesilaitos, jossa pintavet-
tä on mahdollisuus käyttää varavesiläh-
teenä, sijoittuivat alueellisesti lähekkäin 
samojen riskien äärelle. Huoli veden-
hankinnan turvallisuudesta ja tarve ris-
kien hajauttamiseen vauhdittivat käyn-
nistämään Jänneniemen pohjavesialu-
een jatkotutkimukset 1990-luvun puo-
livälissä. Jänneniemi sijaitsee noin 20 
kilometrin päässä Kuopion keskustas-
ta (kuva 1). Laaja tutkimusaineisto ja 
vuosina 1996-1998 tehty koepump-
paus osoittivat, että Jänneniemestä 
saadaan rantaimeytykseen perustu-
en vettä 20 000 kuutiometriä päiväs-
sä. Lisäksi selvisi, että veden sisältä-
mä rauta ja mangaani voidaan poistaa 
luonnonmukaisin menetelmin. Vuodet 
2000-2005 olivat tiivistä suunnittelun 
ja lupaprosessien aikaa. Vedenottamon 
ja hankkeeseen liittyvien vesijohtojen 
rakentaminen käynnistyi kesällä 2006. 

Työt valmistuivat vuoden 2007 lopulla 
ja vedenottamo otettiin käyttöön hel-
mikuussa 2008.

Nykyisin kaksi kolmasosaa keskei-
sen kaupunkialueen tarvitsemasta ve-
destä otetaan Jänneniemen ja loput 
Hietasalon vedenottamolta. Reposaaren 
vedenottamo toimii varavesilähteenä. 
Vakavissa vesihuollon häiriöntilanteis-
sa koko kaupungin veden tarve voidaan 
ottaa joko Jänneniemen tai Hietasalon 
vedenottamolta. Lisäksi Itkonniemen 
vesilaitoksella on mahdollisuus pinta-
veden käyttöön. Kuopion vesihuollon 
turvallisuus on Jänneniemen vedenot-
tamon käyttöönoton myötä parantunut 
olennaisesti.

YVA ja lupaprosessit 
vedenoton edellytyksenä
Jänneniemen vedenottamon rakenta-
minen edellytti ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun lain ja asetuksen 
mukaista arviointia, sillä vedenotto-
luvan mukainen vuotuinen ottomää-
rä (7,3 Mm³/v) ylittää arviointirajan 
(3 Mm³/v). Jänneniemen vedenotta-
mohanke oli sekä Kuopion kaupungin 
että Suomen mittakaavassa ensimmäisiä 
YVA-lain mukaan arvioituja vedenotto-
hankkeita. Arviointi sisälsi vedenoton 
ja hankkeeseen liittyneiden vesijohto-
jen rakentamisen ympäristövaikutusten 
arvioinnin. YVA ry myönsi hankkeen 
YVA-arvioinnista kunniamaininnan 
vuoden 2003 YVA-kilpailussa maini-
ten erityisansioina hankkeen vaikutus-
alueen asukkaiden näkemysten esille 
tuomisen sekä kattavan seurantaohjel-
man. YVA sekä sitä seuranneet lupapro-
sessit olivat kokonaisuutena mittava osa 
hanketta. Työ tehtiin pääosin Kuopion 
Veden omana työnä.

MARkku LeHtoLA
vedentuotannon tuotantopäällikkö 
Kuopion Vesi
E-mail: markku.lehtola@kuopio.fi

kiRSi täHti
suunnittelija 
Kuopion Vesi

ViLHo tASkinen
projektimestari 
Kuopion Vesi

MARjA StjeRnA
suunnittelupäällikkö 
Kuopion Vesi

Pentti keRänen
vesihuoltokemisti 
Kuopion Vesi

HeLenA PARtAnen
toimitusjohtaja
Kuopion Vesi

jänneniemen vedenottamo turvaa kuopion 
vesihuollon pitkälle tulevaisuuteen

Jänneniemen vedenottamon vedenotto perustuu pääosin rantaimeytykseen. Rauta ja mangaani 
poistetaan kaksivaiheisella biologisella pikahiekkasuodatuksella. Vesi johdetaan kaupunkialueelle 
kulutukseen Itkonniemen vesilaitoksen kautta. 
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Kuva 1. Yleiskartta: Jänneniemen vedenottamon sijainti.

Kaukosuojavyöhyke

Lähisuojavyöhyke

Jänneniemen 
vesilaitos

Jakelujohto

Syöttövesijohto

Itkonniemen 
vesilaitos

Ympäristövaikutusten 
seuranta jatkuu
Jänneniemen vedenottamon ympäristö-
vaikutusten seuranta jatkuu myös toi-
minnan käynnistyttyä sekä vedenot-
toluvan edellyttämänä että päivite-
tyn YVA-seurantaohjelman mukaisena 
tarkkailuna. Seurantaa varten on perus-
tettu seurantaryhmä.

Seurantaohjelma sisältää vedenoton 
ja rantaimeytyksen vaikutusten seuran-
nan. Seurannassa ovat muun muassa 
vaikutukset pohjaveden pinnan korke-
uteen ja laatuun, rantaimeytysvesistöön 
ja vesikasvillisuuteen sekä yksityisiin ta-
lousvesikaivoihin. Alueella on tehty en-
nen toiminnan käynnistymistä esiseu-
rantatutkimukset, joihin seurantatulok-
sia jatkossa verrataan.

Rantaimeytyksen vaikutusten seuran-
nan osalta tutkitaan veden laadun muut-
tumista imeytymisen aikana. Tutkimus 
tehdään rantaimeytyvän veden eri imey-
tymissuuntiin sijoitutetuista havainto-

putkista. Tutkimuksessa seurataan eri-
tyisesti veden orgaanisen aineksen laa-
dun ja määrän muutoksia (kokonaisor-
gaaninen hiili TOC, kemiallinen hapen 
kulutus COD, humuksen molekyyli-
kokojakauma) sekä rauta-, mangaani-, 
happi- ja hiilidioksidipitoisuuksia.

Biologinen 
pikahiekkasuodatus poistaa 
raudan ja mangaanin
Veden laatu Jänneniemen vedenotta-
molla on erinomainen. Alueen maape-
rässä on sen verran kalkkikiveä, että ve-
den pH nousee valmiiksi jo arvoon 7,8. 
Mikrobiologisen toiminnan tuottama hii-
lidioksidi puolestaan reagoi maaperän kal-
kin kanssa nostaen veden kovuutta ja al-
kaliteettia. Orgaanisen aineksen määrä ve-
dessä laskee rantaimeytymisen aikana alle 
määritysrajan. Vesi olisi sellaisenaan käyt-
tökelpoista, mutta maaperästä liukenee 
niukkahappiseen veteen rautaa ja man-
gaania, nostaen imeytetyn veden rauta- ja 

mangaanipitoisuudet yli talousvesiasetuk-
sen mukaisen suosituksen. (taulukko 1).

Taulukko 1. Jänneniemen vedenotta-
mon raakaveden ominaisuuksia.

pH 7,8
Alkaliteetti 1,8 mmol/l
Kovuus 1,3 mmol/l (7 °dH)
TOC <1 mg/l
CODMn-O2 <1 mg/l
Fe 1.3 mg/l
Mn 0.3 mg/l

Raudan ja mangaanin poisto on to-
teutettu biologisella pikahiekkasuoda-
tuksella. Menetelmän soveltuvuutta 
Jänneniemen vedelle testattiin pilot-
kokeilla, joissa havaittiin, että rauta ja 
mangaani poistuvat suodatuksen ai-
kana tehokkaasti. Suurimmillaan suo-
datusnopeudet olivat jopa 10 m/h. 
Tämä mahdollistaa sen, että raudan ja 
mangaanin poisto voidaan toteuttaa 
melko pienellä allaspinta-alalla.
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Biologinen pikahiekkasuodatus on 
kaksivaiheinen (kuva 2). Vesi pumpa-
taan viidestä siiviläputkikaivosta esi-il-
mastukseen, jossa lähes hapettoman 
veden happipitoisuus nostetaan noin 
1 mg/l tasolle. Hapetuksen jälkeen ve-
si johdetaan raudanpoistosuodattimille 
(3 suodatinta, pinta-ala 29,2 m²/suoda-
tin). Raudan poiston kannalta on tärke-
ää, että veden happipitoisuus ei nouse 
liian korkealle. Liian korkea happipitoi-
suus voi johtaa siihen, että rauta saostuu 
kemiallisesti kvartsihiekkasuodattimen 
pinnalle. Rautasuodattimen paksuus on 
noin metri ja suodatusnopeus nykyises-
sä käytössä noin 5,5 m/h. 

Rautasuodattimien jälkeen veden 
happipitoisuus nostetaan paineilman 
avulla lähelle kyllästymispistettä noin 
10 mg/l tasolle. Hapetuksen jälkeen 
vesi johdetaan mangaanisuodattimille  
(4 suodatinta, pinta-ala 31,5 m²/suoda-
tin). Mangaanisuodattimen paksuus on 
myös noin metri ja suodatusnopeus hie-
man hitaampi kuin rautasuodattimilla, 
nykyisessä käytössä noin 4 m/h.

Pikahiekkasuodatuksen jälkeen ve-
si johdetaan varastoaltaaseen, josta se 
pumpataan 14,3 kilometriä pitkää siir-
tovesijohtoa pitkin Itkonniemen ve-
silaitokselle. Itkonniemen vesilaitok-
sella vesi sekoitetaan siellä puhdiste-
tun Hietasalon vedenottamon veden 

Kuva 2. Jänneniemen biologinen pikahiekkasuodatuslaitos, virtauskaavio.

kanssa ja desinfioidaan hypoklorii-
tilla ennen kulutukseen johtamista. 
Tarvittaessa veden pH:ta säädetään 
kalsiumhydroksidilla. 

Laitoksen käyttöönotto 
sujunut suunnitellusti

Jänneniemen vedenottamo val-
mistui joulukuussa 2007 (kuva 3). 
Pikahiekkasuodatuksen rauta- ja man-
gaanisuodattimien biologista toimin-
taa alettiin käynnistää johtamalla vettä 

suodattimien läpi. Suodatusnopeus oli 
aluksi varsin hidas ja sitä nostettiin vähi-
tellen. Sekä raakaveden että suodatetun 
veden rauta- ja mangaanipitoisuuksia 
seurattiin käynnistyksen aikana. 

Rautasuodattimien toiminta käyn-
nistyi nopeasti. Jo muutaman viikon 
kuluttua suodattimet poistivat vedestä 
rautaa niin hyvin, että suodatetun ve-
den rautapitoisuus oli alle määritysrajan 
(<30 µg/l). Mangaanisuodattimien toi-
minnan käynnistyminen oli hitaampaa. 

Kuva 3. Jänneniemen vedenottamo.
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Kuva 4. Raakaveden ja mangaanisuodattimien läpi menneen veden mangaani-
pitoisuus suodattimien käynnistämisvaiheessa. Mangaanisuodatinta 4 koekäytet-
tiin ennen muiden suodattimien käyttöönottoa.

Suodatetun veden mangaanipitoisuus 
laski tasaisesti ja noin 50 vuorokauden 
kuluttua veden mangaanipitoisuus oli 
alle talousvesiasetuksen mukaisen suo-
situksen 50 µg/l (kuva 4). Suodatetun 
veden mangaanipitoisuus on tällä het-
kellä jopa alle 10 µg/l. 

Suodattimiin kertynyt rauta ja man-
gaani poistetaan vedellä ja ilmalla tehtä-
vällä vastavirtahuuhtelulla. Huuhteluväli 
rautasuodattimille on noin kolme vuo-
rokautta. Mangaanisuodattimien huuh-
teluväli on huomattavasti pidempi, noin 
kaksi viikkoa. Molempien suodattimi-
en huuhteluvälin optimointi on vielä 
käynnissä. Huuhtelun ei ole havaittu 
vaikuttavan mainittavasti suodattimi-
en tehoon.

Veden laatu on parantunut 
Kuopiossa
Jänneniemen vettä alettiin johtaa kulutuk-
seen Kuopion keskeiselle kaupunkialueel-
le vuoden 2008 helmikuussa. Hietasalon 
vedenottamon tuotanto pidetään vakiona 
ja tuotetun veden kokonaismäärää sää-
dellään tarvittaessa Jänneniemen vedellä. 
Järjestelyn myötä myös Itkonniemen ve-
denkäsittelyprosessia on voitu tehostaa ja 
optimoida. Esimerkiksi Itkonniemen ve-
silaitoksen flotaatiota seuraavia pikahiek-
kasuodattimia on voitu käyttää pienem-
mällä pintakuormalla, jolloin suodatus-
tulos on parempi ja suodatinten huuh-
teluväli pidempi. Näin Itkonniemellä 
puhdistetun Hietasalon veden laatu py-
syy myös tasaisempana. Hietasalon veden 
ongelmana on ollut orgaanisen aineksen 
epätäydellinen poistuminen ja korkeahko 
mangaanipitoisuus. 

Jänneniemen veden käyttöönoton 
myötä verkostoon johdetun veden or-
gaanisen aineksen määrä laski voimak-
kaasti, jolloin myös suurempi osa ve-
teen desinfioinnin yhteydessä syötetystä 
kloorista pysyi verkostossa vapaana ak-
tiivisena kloorina. Itkonniemen vesilai-
tokselta lähtevässä vedessä oli havaitta-
vissa kloorin hajua ja makua välittömäs-
ti Jänneniemen veden käyttöönoton jäl-
keen. Kloorin syöttöä on asteittain voi-
tu vähentää keskimäärin 0,8 mg/l ta-
solta 0,5 mg/l tasoon, jolloin aktiivisen 
kloorin määrä vesilaitokselta lähtevässä 
vedessä on keskimäärin 0,3 mg/l.

Jänneniemen vesi on nostanut ver-
kostoon johdetun veden kovuutta. 

Nykyisin verkostoveden kovuus on 
noin 0,97 mmol/l (5,4 °dH) eli ve-
si on keskikovaa. Aikaisemmin veden 
kovuus Itkonniemen vesilaitoksella 
oli 0,61 mmol/l (3,4 °dH). Kovuuden 
muutos on aiheuttanut jonkin verran 
kuluttajakyselyjä, koska voimakkaasti 
vettä keitettäessä veden sisältämä kalk-
ki saattaa saostua. 

Jänneniemen käyttöönoton vaiku-
tuksia vesijohtoverkoston mikrobio-
logiaan, ravinteisiin ja biofilmien kas-
vuun tutkitaan erillisessä tutkimus-
projektissa Kansanterveyslaitoksen 
kanssa. Biofilmien kasvua tutkitaan 
verkostoon asennettavilla biofilmike-
räimillä. Projekti valmistuu vuoden 
2008 lopussa.   

Varppeenkatu 28, PL 19, 21201 RAISIO  puh. (02) 436 7300      

UV-sterilisaattorit
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Talousvesisuodattimet  Teollisuussuodattimet
Uraanin ja radonin poistolaitteet

Arseenin poistolaitteet
Uima-allaslaitteet

Kemikaalien annostelulaitteet
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Puhdasta vettä yli 40 vuotta!
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Suomessa on yli ��00 yksityis-
oikeudellista vesiyhtymää, jot-
ka useimmiten sijaitsevat ha-
ja-asutusalueilla ja ovat tyy-
pillisesti kooltaan kunnallisia 
laitoksia pienempiä. Toiminta 
perustuu usein talkootyöhön. 
Miten asianmukaiset vesihuol-
topalvelut voitaisiin turvata ny-
kyisten ja tulevien vesiyhtymien 
toiminta-alueilla? Tämä artikke-
li perustuu erityisesti Virroilla ja 
Uudessakaupungissa tehtyyn 
tutkimukseen, jossa tavoittee-
na oli analysoida ja muodostaa 
vaihtoehtoja vesiyhtymien toi-
minnan kehittämiseksi.

Yksityisoikeudelliset vesiyhtymät 
vastaavat Suomessa noin 5 pro-
sentista vesihuollon kokonais-

volyymista (ROTI 2007). Suhteellisen 
pienestä kokonaisosuudesta huolimat-
ta vesiyhtymien merkitys on kuiten-
kin ollut ja on yhä tänäänkin merkittä-
vä erityisesti paikallisesti tarkasteltuna. 
Yhtymät ovat vauhdittaneet huomatta-
vasti keskitetyn vedenjakelun aloitta-
mista erityisesti haja-asutusalueilla.

Vesiyhtymä-termiä käytetään tässä 
kirjoituksessa yleisnimityksenä yksi-
tyisoikeudellisille usein asiakasomis-
tajien ylläpitämille yhtymille. Usein 
yleisnimityksenä käytetään vesiosuus-
kuntaa. Tämä on jossain määrin on-
gelmallista, sillä osa vesiyhtymistä 
toimii eri organisaatiomuodolla ku-
ten osakeyhtiöinä, avoimina yhtiöi-
nä tai rekisteröimättöminä yhtyminä. 
Osuuskuntalaki määrittelee selkeästi 
osuuskunta-nimekkeen alla toimivat 
yhteisöt. Organisaatiomuoto vaikut-
taa yhtymien toimintaan ja vesiosuus-
kunta-nimekkeen käyttö kaikkien yh-
tymien kohdalla vääristää kuvaa todel-
lisuutta yhtenäisemmäksi.

Vesiyhtymien toiminnan haasteet ja 
erityisesti haja-asutusalueille perustet-
tavien jätevesiyhtymien runsas määrä 
herättivät huomiota Lounais-Suomen 
ja Pirkanmaan ympäristökeskuksis-
sa sekä Uudenkaupungin Vedessä. 
Tutkimus vesiyhtymien toiminnan ke-
hittämisestä toteutettiin diplomityö-
nä yhteistyössä Tampereen teknillisen 
yliopiston bio- ja ympäristötekniikan 
laitoksen kanssa. Tutkimusta rahoit-
ti osallistuvien tahojen lisäksi maa- ja 
metsätalousministeriö. Tutkimuksessa 
arvioitiin vesiyhtymien nykytilaa kir-
jallisuuden sekä Uudenkaupungin ja 
Virtain tapaustutkimusten avulla, ana-
lysoitiin toimintaympäristössä tapah-
tuvia muutoksia vesiyhtymien toimin-
nan kannalta ja esitettiin kerätyn taus-
tatiedon sekä kotimaisten ja ulkomais-
ten kokemusten perusteella vaihtoeh-
toja yksityisoikeudellisten vesiyhtymi-
en toiminnan kehittämiseksi.

Uudenkaupungin ja Virtain 
vesiyhtymät
Virtain kaupungissa taajaman talous-
vedestä vastaa pääasiassa Virtain vesi-
osuuskunta ja haja-asutusalueilla useat 
pienet vesiyhtymät. Virtain vesiosuus-
kunta myy vettä usealle vesiyhtymäl-
le. Virtain kaupungin vesihuoltolai-
tos vastaa vesihuollosta Killinkoskella 
sekä myy vettä kahdelle yhtymälle. 
Viemärilaitostoiminnasta Virroilla 
vastaa Virtain kaupunki. Yleisesti pie-
nissä ja nuorissa vesiyhtymissä oste-
taan vesi, kun taas vanhemmilla yh-
tymillä on käytössä oma vedenotta-
mo. Vesiyhtymät eivät toistaiseksi ole 
laajentaneet toimialaansa jätevesien 
puolelle.

Uudessakaupungissa vedenhankin-
nasta ja -jakelusta sekä jätevedenkäsit-
telystä vastaa kunnallinen liikelaitos 
Uudenkaupungin Vesi. Kunnan alueella 
toimii lisäksi lähes 30 vesiyhtymää, jotka 
kaikki ostavat veden Uudenkaupungin 
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DI, Tampereen teknillinen yliopisto
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jARMo j. HukkA
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FOR BETTER ENVIRONMENTAL CONTROL AND SAFETY

Suomen johtava
ympäristödiagnostiikan

reagenssien ja mittalaitteiden toimittaja

Aboatox Oy
Lemminkäisenkatu 36, Turku

Puh. (02) 2410 244
www.aboatox.com

Yhdysvalloissa jo käytössä oleva uusi
liuskatesti tunnistaa syanobakteerien
veteen erittämät mikrokystiini- ja
nodulariinitoksiinit. Veden laatu
on mitattavissa, vaikka itse
myrkkyjä tuottavat sinilevät
olisivat jo poistuneet.

Uutuustestin voi tehdä täysin
ilman laboratoriolaitteistoa.
Saatavilla on myös testi
sinilevätoksiinien mittaa-
miseen uimavesistä.

Ota yhteyttä ja
kysy lisää!

UUTTA
SUOMESSA!

Pikatesti
sinilevämyrkkyjen

mittaamiseksi
Tieto juomakelpoisuudesta

alle tunnissa!

Vedeltä tai toimittavat jäteveden käsiteltäväksi sen 
laitokselle.

Virtain vesiyhtymät ovat yhtä lukuun otta-
matta järjestäytyneet osuuskuntamuotoisesti, kun 
taas Uudessakaupungissa on erityisen runsaas-
ti kaupparekisteriin rekisteröimättömiä yhtymiä. 
Rekisteröimättömät yhtymät olivat tyypillisesti pie-
niä, liittyjiä muutamasta pariinkymmeneen asukas-
ta. Koska yhtymät eivät olleet rekisteröityjä, ei niis-
sä myöskään tehty virallisia tilinpäätöksiä ja niiden 
osalta taloudellista tietoa ei ollut saatavissa.

Suurimmalla osalla Virtain vesiyhtymistä se-
kä niillä Uudenkaupungin vesiyhtymillä, joil-
ta saatiin taloudelliset tiedot, on olemassa nii-
den kokoon nähden melko suuret kassavarat. 
Vesiyhtymien voidaan katsoa olevan varautuneita 
tulevaisuuden investointitarpeisiin näiden varo-
jen puitteissa. Vesiyhtymät tekevät kuitenkin vuo-
sittain tappiollisia tilinpäätöksiä, jolloin riskinä 
on, että säästöt kuluvat tappioiden kattamiseen. 
Verotuksellisista syistä vesiyhtymien ei kannata 
tuottaa voittoa, vaan niiden tulisi pyrkiä nollatu-
lokseen ja pitää talous pitkällä aikavälillä tarkas-
teltuna tasapainossa.

Jäsenistön passiivisuus koettiin monessa yhty-
mässä ongelmalliseksi. Hallituspaikkoja on vaikea 
saada täytetyksi ja toimintaa pyöritetään pienellä 
ydinjoukolla. Uhaksi koetaan aktiivien ikääntymi-
nen ja vetäytyminen pois toiminnasta. Aineiston 
perusteella jäsenistön aktiivisuus näyttäisi vähe-
nevän vesiyhtymän koon kasvaessa. Merkittäväksi 
vahvuudeksi koettiin toiminnan läheisyys; toimi-
joilla on hyvä tietämys vesiyhtymän jäsenistä, ver-
kostoista ja muusta ympäristöstä.

Suurimmassa osassa sekä Virtain että 
Uudenkaupungin vesiyhtymiä koettiin kuitenkin, 
että yhtymän toiminnassa ei ole mitään ongelmia. 
Myös kaupungin edustajien haastattelut vahvistivat 
tätä näkemystä. Virroilla lisäksi lähes kaikissa ve-
siyhtymissä oltaisiin halukkaita jatkamaan toimin-
taa itsenäisesti myös jatkossa. Uudessakaupungissa 
puolestaan 11 vesiyhtymässä 21:stä oltaisiin haluk-
kaita siirtämään toiminta kokonaan tai osin kun-
nalliselle laitokselle. Uudenkaupungin asenteisiin 
vaikuttaa luultavasti se, että kaupungissa on tehty 
periaatepäätös vesiyhtymien toiminnan siirtämises-
tä Uudenkaupungin Vedelle ja tämä on ollut lähtö-
kohtana vesiyhtymiä perustettaessa.

Yhdysvaltain ja Tanskan esimerkit
Yksityisoikeudellisia vesiyhtymiä on Suomen lisäksi 
muun muassa Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa vesilaitoksia ei virallisesti 
jaotella yksityisoikeudellisiin ja julkisiin, vaan 
jaottelu tapahtuu koon mukaan. Erityisesti 
pienimmissä kokoluokissa (alle 500 henkilöä) 
on maaseutumaisilla alueilla toimivia laitoksia, 
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joista osa on osuuskuntamuotoisesti 
järjestäytyneitä (EPA 1999). Tanskassa 
talousveden jakelu ja hankkiminen 
perustuvat pitkälti hajautettuihin 
rakenteisiin. Vuonna 2005 Tanskassa 
toimi 2620 vesilaitosta, joista 155 oli 
kunnallisia laitoksia ja loput lähes 2500 
laitosta pääasiassa pienehköjä käyttäjien 
hallinnoimia laitoksia. Kunnalliset 
laitokset vastaavat reilusta 60 prosentista 
jaetusta vedestä. (DANVA 2007.)

Tanskassa käyttäjien hallinnoimien 
kuten myös Yhdysvalloissa pienten ve-
silaitosten kohdalla on törmätty saman-
kaltaisiin ongelmiin kuin Suomessa ve-
siyhtymien kohdalla. Tanskassa haastei-
siin on pyritty vastaamaan tehostamal-
la vesilaitosten välistä yhteistyötä muun 
muassa perustamalla kuntiin yhteistyö-
elimiä kuten vesineuvostoja (vandråd). 
Nämä toimivat keskustelufoorumina 
vesilaitosten ja kunnallisten viranomais-
ten välillä. Tanskassa toivotaan, että kes-
kusteluyhteyden avaamisella vesilaitok-
set löytävät konkreettisia yhteistyömah-
dollisuuksia omassa toiminnassaan ku-
ten esimerkiksi yhteisten hankintojen 
tekeminen. (FVD 2007, Miljøstyrelsen 
2003.) Tärkeänä osapuolena yhteistyön 
kehittämisessä ja koordinoinnissa on 
käyttäjien hallinnoimien vesilaitosten 
oma etujärjestö FVD, Foreningen af 
Vandværker i Danmark.

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvi-
raston (EPA) kotisivuilta löytyy pienil-
le vesilaitoksille oma tietopankki, jos-
ta on saatavissa muun muassa oppai-
ta ja neuvoja toiminnan kehittämiseksi. 
Tanskan tapaan tärkeänä kehittämiskei-
nona nähdään yhteistyön parantaminen. 
EPA tukee lisäksi National Rural Water 
Associationin (NRWA) eli maaseudun 
vesilaitosten oman etujärjestön toimin-
taa. NRWA:n koordinoimana kussakin 
osavaltiossa on omat järjestöt, jotka tar-
joavat jäsenlaitoksille koulutusohjelmia 
ja avustusta operoinnissa, ylläpidossa, ra-
hoituksessa ja hallinnoimisessa (kuva 1).

Pohdintoja ja johtopäätöksiä
Vesihuollon toimintaympäristön muu-
toksista ja sen asettamista haasteis-
ta asianmukaisten vesihuoltopalvelui-
den turvaamiseksi on puhuttu paljon. 
Vesiyhtymien kohdalla on ratkaisuna 
lähinnä pidetty kunnalliseen laitok-
seen liittämistä. Tulisi kuitenkin ottaa Kuva 1. Colorado Rural Water Associationin mobiili koulutusyksikkö.
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huomioon vesiyhtymien ja niiden toi-
mintaympäristöjen monimuotoisuus. 
Taulukossa 1 on esitetty vaihtoehtoja ve-
siyhtymien toiminnan kehittämiseksi.

Jos kunnassa lähdetään miettimään 
vesihuoltolaitosten uudelleenjärjeste-
lyjä, tulisi tarkasteluun ottaa useita eri 
vaihtoehtoja ja prosessin tulisi olla ai-
dosti avoin sekä vuorovaikutteinen. 
Valitettavan usein nykyään niin vesi-
huollossa kuin muussa yhteiskunnal-
lisessa päätöksenteossa lähtökohdak-
si otetaan tietty malli, josta poiketaan 
tarkasteluissa mutta ei tarpeeksi. Lisäksi 
tarkastelussa taipumuksena on uskoa ai-
neistoa, joka vahvistaa alkuperäistä käsi-
tystä ja päätös siitä, mitä halutaan teh-
dä, on tehty alitajuisesti ennen kuin 
tiedetään miksi. Äärimmäisen harvoin 
on kuitenkaan olemassa yhtä ylivertais-
ta vaihtoehtoa ja siksi erilaisia vaihto-
ehtoja tulisi arvioida tapauskohtaisesti. 
(Hallikainen 2007.)

Vesihuollon haavoittuvuutta voidaan 
tiedostamatta lisätä, jos erilaisia vaihto-
ehtoja ei tuoda esiin tai niihin sisältyviä 
riskejä ei haluta tai osata arvioida koko-
naisvaltaisesti ja systemaattisesti (Hukka 
& Katko 2007). Tässä tutkimuksessa 
käytetty lähestymistapa tarjoaa strategi-
selle päätöksenteolle erinomaisen läh-
tökohdan. Myos Euroopan komission 
rahoittaman hankkeen WaterTime tu-
loksina syntyneet hyvät käytännöt stra-

tegiselle päätöksenteolle ja päätöksen-
teon tueksi tehty verkkopohjainen oh-
jelma ovat hyviä työkaluja vesiasioita 
koskevalle strategiselle päätöksenteolle 
(WaterTime 2005).

Virtain ja Uudenkaupungin ai-
neistoissa nousi esiin tiedon merki-
tys. Tiedon saatavuutta ja sopivuut-
ta vesiyhtymien käyttöön kritisoitiin. 
Yhtenä vaihtoehtona tiedon saannin 
parantamiseen ja osaamisen kasvattami-
seen olisi Yhdysvaltain ja Tanskan mal-
lin mukaisesti vesiyhtymien tai pienten 
vesilaitosten oman etujärjestön perus-
taminen tai Vesi- ja viemärilaitosyhdis-
tyksen roolin kehittäminen paremmin 
vesiyhtymien tarpeita huomioivaksi. 
Etujärjestö voisi myös parantaa yhty-
mien välistä yhteistyötä, johon ainakin 
Virtain ja Uudenkaupungin perusteella 
olisi runsaasti mahdollisuuksia.

Vesiyhtymien tulevaisuutta tulisi tar-
kastella kriittisesti esimerkiksi Kiurun 
(2008) alueellisten laitosten perusta-
mista koskevien ehdotusten rinnalla. 
Vesihuoltolaitosten monimuotoisuus 
on kuitenkin yksi suomalaisen vesihuol-
lon pitkän aikavälin keskeinen vahvuus. 
Päädyttäessä ratkaisuun, jossa vesiyhty-
mät jatkavat itsenäisesti ennallaan, tu-
lisi silti huomioida yhtymien toimin-
nan kehittäminen pitkäjänteisesti. 
Yhtymissä voitaisiin harkita esimerkiksi 
käyttöomaisuuden hallintajärjestelmän 
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Taulukko 1. Vesiyhtymien toiminnan ongelmat ja vahvuudet. Eri vaihtoehtojen tarkemmat analyysit löytyvät Lounais-
Suomen ympäristökeskuksen julkaisusta Takala 2008.

Vaihtoehto  
ja sen soveltuvuus

Haasteita Keinoja, 
mahdollisuuksia

VE0+: Vesiyhtymän toiminnan 
jatkaminen itsenäisesti ja toiminnan 
kehittäminen.
   Erityisesti vanhat toimintansa 
vakiinnuttaneet yhtymät, joilla oma 
vedenottamo.

• Jäsenten aktiivisuuden ja motivaation 
säilyttäminen

• Toiminta taloudellisesti kestävällä 
pohjalla

• Varautuminen saneeraus- ja 
kunnossapitoinvestointeihin.

• Oma etujärjestö vesiyhtymille tai 
VVY:n toiminnan kehittäminen → 
mm. koulutus, tiedotus

• Laatujärjestelmän käyttöönotto 
• Yhteistyö yksityisten 

palveluntarjoajien kanssa

VE1: Yhteistyön kehittäminen 
muiden vesiyhtymien kanssa
   Erityisesti yhtymät, jotka ovat 
halukkaita jatkamaan itsenäisesti ja ovat 
samankaltaisessa tilanteessa.

• Henkilökemiat, erilaiset 
toimintakulttuurit, yhteisten tehtävien 
löytäminen

• Päätöksenteko voi muuttua 
monimutkaisemmaksi

• Yhteistyöelin kunnassa 
     → keskusteluyhteyden luominen

• Valtakunnallinen etujärjestö (ks. 
VE0+)

• Yhteinen materiaalien ja palveluiden 
hankinta, yhteinen yritys/yhtymä 
palveluita tuottamaan

VE2: Vesiyhtymien yhdistyminen
   Vesiyhtymille, joissa ei ole halukkuutta 
tai edellytyksiä jatkaa toimintaa 
itsenäisesti ja on löydettävissä sopiva 
vesiyhtymä/yhtymiä joiden kanssa 
yhdistyä

• Vesiyhtymien erilaiset tilanteet
• Omistustunne heikkenee → jäsenistön 

aktiivisuus
• Suuremman kokonaisuuden 

hallittavuus
• Yhdistyminen on raskas prosessi

• Vesiyhtymän velkaisuus voidaan 
kompensoida korotetulla 
perusmaksulla tai muilla 
ylimääräisillä maksuilla

• Erisuuruista perusmaksua voidaan 
käyttää kohdistamaan huolto- ja 
kunnossapitokustannukset oikein

VE3: Yhteistyön kehittäminen 
kunnallisen vesihuoltolaitoksen 
kanssa
   Vesiyhtymille, jotka haluavat jatkaa 
itsenäisesti ja joille on mahdollista 
kehittää yhteistyötä kunnallisen 
vesihuoltolaitoksen kanssa

• Aktiivisuuden väheneminen kunnan 
roolin kasvaessa

• Pienten kuntien rajalliset resurssit 
• Asenteet, ennakkoluulot
• Yhtymien heikko dokumentointi

• Kunnallinen yhteistyöelin ks. VE1
• Yhteistyö jo yhtymän 

perustamisvaiheessa 
• Voi toimia siirtymävaiheena 

kunnalliseen laitokseen 
yhdistymiselle

VE4: Vesiyhtymän yhdistyminen 
kunnallisen vesihuoltolaitoksen 
kanssa
   Vesiyhtymille, joissa ei ole halukkuutta 
tai edellytyksiä toiminnan jatkamiselle, 
ja kunnalla on valmiudet ottaa yhtymän 
toiminta vastuulleen.

• Jäsenten valmius maksaa mahdollisesti 
korkeampia maksuja

• Kunnallisella laitoksen resurssit 
kasvaneen toiminnan pyörittämiseen

• Tekninen yhteensopivuus, 
käyttöomaisuuden heikko kunto ja suuri 
saneeraustarve, heikko dokumentointi

• Päätöksenteon etääntyminen 
kuluttajista

• Perustamisvaiheessa sovitaan 
yhtymän siirtämisestä myöhemmässä 
vaiheessa osaksi kunnallista laitosta

• Selkeät ja tasapuoliset periaatteet 
siitä, millaisilla ehdoilla yhdistäminen 
voidaan toteuttaa

• Vesiyhtymän velkaisuuden 
kompensointi (vrt. VE2)

• Erisuuruisen perusmaksun käyttö 
huolto- ja kunnossapitokustannusten 
kohdistamisessa oikein

VE5: Yksityinen operointi
   Vesiyhtymille, joissa halutaan pysyä 
itsenäisenä, mutta oma tekeminen 
on vähentynyt ja ollaan valmiita 
maksamaan palveluista

• Luotettavan ja ammattitaitoisen 
palveluntarjoajan löytäminen, heikko 
tarjonta tällä hetkellä

• Sopimusten tekeminen vaatii 
asiantuntemusta

• Välinpitämättömyys saattaa kasvaa 
mutta vastuu säilyy

• Vesiyhtymät voivat yhdessä hankkia 
operointipalvelun, ja toisaalta 
operoija voi tarjota palveluitaan 
useammille yhtymille

• Ammattitaidon ja osaamisen 
resurssien kasvaminen

VE6: Vesiyhtymän purkaminen
   Vesiyhtymissä, joissa on teknisesti 
ja taloudellisesti järkevämpää siirtyä 
hajautettuun vesihuoltoon

• Asianmukaisen vesihuollon 
järjestäminen jäljelle jäävissä 
kiinteistöissä

• Vesiyhtymän tarpeellisuuden 
tarkastelu pitkällä aikavälillä 
jo perustamisvaiheessa ja 
yhdyskuntarakenteessa tapahtuvien 
muutosten ennakointi
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tai laatujärjestelmän käyttöönottamista, joista olisi 
apua muun muassa tehtävien määrittelyssä, doku-
mentoinnissa, tiedon siirrossa ja toiminnan suun-
nittelussa pidemmällä aikavälillä.

Päädyttäessä vesihuoltolaitosten yhdistämi-
seen tulee ottaa huomioon kasvava resurssitarve. 
Esimerkiksi vesihuoltolain tarjoamaa mahdolli-
suutta erisuuruisten perusmaksujen käyttöön tu-
lisi hyödyntää tarpeen vaatiessa kustannusten oi-
kean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen 
toteuttamiseksi.

Kunnissa tulisi olla yhdenmukaiset ja tasapuoliset 
käytännöt haja-asutuksen vesihuollon suhteen niin 
kunnan tuen ohjaamisessa kuin toiminnan siirtämi-
sessä kunnalliselle laitokselle. Keskitettyjä vesihuol-
topalveluja ei tulisi viedä alueille, joissa pidemmällä 
aikavälillä tarkasteltuna yhdyskuntarakenteen ja vä-
estökehityksen mukaan ei ole siihen edellytyksiä.
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OTA YKKÖSKUMPPANIKSESI ONNINEN

Onninen saa materiaalivirtasi toimimaan joustavasti, luotettavasti 
ja taloudellisesti. Sinä voit keskittyä omaan liiketoimintaasi ja sen 
kehittämiseen. Syvennä yhteistyötäsi Onnisen kanssa ja sinulla on 
enemmän aikaa nauttia vapaa-ajastasi.

Onninen tarjoaa kattavaa materiaalipalvelua urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyy-
jille. Olemme alalla vuodesta 1913 toiminut perheyhtiö. Työllistämme Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän ja Baltian toiminnois-
samme yhteensä 3300 henkilöä. Vuonna 2007 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa.
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Rankkasadejakaumat on ana-
lysoitu käyttäen koko Suomen 
kattavia säätutkahavaintoja 
RATU-hankkeessa vuosina �00� 
– �00�. Havaintojen avulla voi-
tiin määrittää erittäin harvi-
naisten pienialaisten kesäsa-
teiden toistuvuudet. Tulokset 
palvelevat taajama-alueiden 
maankäytön ja hulevesien hal-
linnan suunnittelua.

Taajamien sade- ja kuivatusjär-
jestelmien mitoitus Suomessa 
perustuu osin 1960-luvulla jul-

kaistuihin sadannan toistuvuusarvoi-
hin, jotka on laadittu muutamien sa-
demittareiden antamien tietojen perus-
teella (Katajisto 1969). Rankkasateet 
ovat yleensä varsin pienialaisia, joten 
ne osuvat harvoin sademittareiden 
kohdalle. RATU-hankkeessa päätettiin 
päivittää rankkasadejakaumat mahdol-
lisimman kattavasti käyttäen Suomen 
säätutkia sekä sademittariverkostoa. 

Tavoitteena oli laskea rankkasateiden 
toistuvuudet, alueellinen sekä maantie-
teellinen korjauskerroin, sateen ajalli-
nen vaihtelu sekä sadannan keski- ja ää-
riarvoja sadetapahtuman aikana, sateen 
ja poudan keston jakaumat, ilmaston-
muutoksen vaikutukset kesäsateisiin 
sekä edelleen valuntaan ja virtaamiin. 
Vaikutuksia tarkasteltiin kahdella valu-
ma-alueella ja kahdella eri hulevesi- ja 
valuntamallilla.

Kesäsateiden  
ilmastolliset piirteet
Rankimmat sateet ajoittuvat kesään, 
jolloin ilma on lämmintä ja voi sisältää 
paljon kosteutta. Sademittariverkostolla 
havaitut yli 100 mm:n suuruiset vuo-
rokausisademäärät ovat Suomen ilmas-
to-oloissa harvinaisia. Sateen rankkuus 
riippuu oleellisesti kestoajasta; sen pi-
detessä pienenee rankoiksi määritelty-
jen sateiden keskimääräinen intensiteet-
ti selvästi. 

Helsingin Kaisaniemen piirtävän 
sademittariaineiston perusteella tuol-

la paikalla sataa kesällä keskimäärin 5 
prosenttia kokonaisajasta, ja yksi sade-
tapahtuma kestää keskimäärin 60 mi-
nuuttia ja sateeton jakso keskimäärin 21 
tuntia. Sateen toistuvuus voitiin havain-
toaineistosta analysoida luotettavasti vä-
hintään 5 minuuttia kestäville sateille. 
Rankkasateiden toistuvuudelle Gumbel-
jakauma on ollut varsin yleisesti käytös-
sä 1960-luvulla (Katajisto 1969), mut-
ta Kilpeläinen (2006) päätyi eri toistu-
vuusaikajakaumaan. Logaritmisella pa-
perilla Gumbel-jakauma on suora, mut-
ta Kilpeläisen käyttämä jakauma kaa-
reva, joten hänen laskemansa intensi-
teettiarvot ovat pitkillä toistuvuusajoilla 
suurempia kuin aiempien tutkimusten 
arvot (Kuva 1).

Kilpeläinen selvitti sateen ajallista 
vaihtelua valitsemalla aineistosta noin 
60 rankimman sadetapahtuman muo-
dot. Tulosten perusteella voidaan sanoa, 
että muutamissa tapauksissa sateen in-
tensiteetillä on monta lähes yhtä voi-
makasta maksimia. Melko yleisesti pää-
maksimia edelsi ja seurasi jakso, jossa 

jARi SiLAndeR
tekn.tri
Suomen ympäristökeskus
E-mail: jari.silander@ymparisto.fi

Kirjoittaja työskentelee vesistöjen käyttöön 
ja hoitoon liittyvissä tehtävissä.

Rankkasateet ja hulevesien 
hallinnan suunnittelu

RATU-tiimi:
Ilmatieteen laitos: Jarmo Koistinen & Timo Kuitunen & Seppo 
Pulkkinen & Harri Hohti & Janne Kotro & Kirsti Jylhä & Heikki 
Tuomenvirta & Tiina Kilpeläinen & Andrea Vajda & Anna Parvio.
Suomen ympäristökeskus: Markku Ollila & Juha Aaltonen.
Teknillinen korkeakoulu: Tuomo Karvonen, Topi Tiihonen.

Muut hankkeeseen osallistuneet:
Hankkeen Internet-sivusto: www.ymparisto.fi > Suomen 
ympäristökeskus >  Tutkimus >  Hankkeet ja tulokset >  Rankkasateet 
ja kaupunkitulvat (RATU)
RATU-hankkeen tulokset löytyvät myös seuraavan Internet-sivuston 
kautta: http://www.ymparis.fi/hulevesi/
Hankkeen päärahoittajina toimivat maa- ja metsätalousministeriö 
sekä ympäristöministeriö. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille. 
Hankkeen kaikkia tuloksia ei tämän artikkelin kirjoittamishetkellä ollut 
lopullisesti varmistettu.
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intensiteetit olivat vain murto-osan pää-
maksimin intensiteetistä. Aineistosta ei 
löydetty trendiä ilmastonmuutoksesta. 
(Kilpeläinen 2006, 2008.)

Säätutkamittaukset  
ja niiden käsittely
Yksittäiset säätutkamittaukset eivät vas-
taa tarkkuudeltaan sademittarihavain-
toa. Siksi aineistoon tehtiin mittava laa-
dunvarmennus, jossa lähinnä tilastolli-
sin algoritmein poistettiin mittauksista 
lintujen ja hyönteisten, maa- ja meri-
kaikujen sekä lentokoneiden, laivojen 
ja rakeiden vääristävä vaikutus. Lopuksi 
kunkin kesän tutkasadannat sovitettiin 
yhteen vastaavien sademittarihavainto-
jen kanssa. Tutkimus osoittaa kyseen-
alaiseksi kansainväliset julkaisut, jois-
sa lähes poikkeuksetta tutkamittauk-
sia on käytetty tilastollisesti vähäisen 
tai olemattoman laadunvarmennuksen 
jälkeen. 

Yksittäinen säätutkamittaus sisäl-
tää helposti 50 prosentin satunnai-
sen eron tutkamittauksen alapuolel-
la sijaitsevaan sademittariin nähden. 
Satunnaisvirheiden vaikutus kuitenkin 
häviää, kun tarkastellaan suurta havain-
tomäärää (miljardeja). Tutkimuksen 
mukaan satunnaisesti valittuna ajan 
hetkenä ja satunnaisessa paikassa sateen 
todennäköisyys kesällä on 6,4 prosent-
tia. Mittausten suuren alueellisen tihe-
yden vuoksi tutka-aineistosta saadaan 
helpommin laskettua pienten aluei-
den sadantoja kuin sademittariverkon 
perusteella.

Tutkimuksessa selvisi, että säätut-
kamittauksista rankkasateiden toistu-
vuudet on laskettava käyttäen hyväk-
si koko mittausaineistosta määritettyä 
sateen intensiteetin tai aluesadannan 
todennäköisyysjakaumaa. Näin saatiin 
luotettavia arvioita erittäin harvinai-
sille touko-syyskuun sadetapahtumil-
le, esimerkiksi kahden minuutin ke-
säsateen intensiteetti on kerran 3000 
vuodessa noin 8 mm/min. Alustavien 
tulosten mukaan 2 minuutin pistesa-
dannan 1–100 vuoden toistuvuuksia 
vastaavat sadannat eroavat vain vähän 
paljon käytetyistä Katajiston (1969) 
arvoista. 

Aluesadannan todennäköisyysja-
kaumat ovat Weibull–jakautuneita. 
Aluesadannan korjauskertoimen suu-
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Kuva 1. Rankkasateiden toistuvuusaika analysoituna Helsinki-Kaisaniemen sää-
aseman vuosien 1951-2000 aineistosta (Kilpeläinen 2006, 10 min – 60 min), 
verrattuna Katajiston (1969) analysoimiin tuloksiin Helsingin ja Revonlahden 
sääasemilta (10 min Katajisto 1969). Katajisto käytti 43 ja 34 vuoden aikasar-
joja. Kuvasta voi havaita jakaumien eroavan toisistaan. 
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ruus ei näyttäisi vaihtelevan merkittä-
västi ainakaan toistuvuusajan mukaan. 
Alustavasti vaikuttaa siltä, että korjaus-
kerroin eroaisi vain vähän kirjallisuu-
dessa esitetyistä arvoista, joissa esimer-
kiksi yhden tunnin pistesadannan arvoa 
tulisi pienentää 30–40 prosenttia, jos 
tarkastellaan noin 1000 km2 suuruis-
ta aluetta (Koistinen ym. 2006, 2007). 
Aluesadantojen toistuvuuksia ei voi ver-
rata aikaisempiin tietoihin Suomesta, 
koska sellaisia ei ole.

Kesän rankkasateiden 
alueellinen jakauma 
sademittariaineiston 
perusteella
Vuotuisen sademäärän pitkäaikainen 
keskiarvo on Suomessa 500–700 mm. 
Pääsääntöisesti sademäärä vähenee poh-
joista kohden ilmakehän keskimääräi-
sen kosteussisällön pienetessä, vaikka-
kin sekä korkeuserot että meren ja vesis-
töjen läheisyys myös vaikuttavat jonkin 
verran alueellisiin sademääriin. 

Rankkasateiden alueellisen jakau-
man analyysiä varten havaintoja oli 
käytettävissä vaihtelevasti vuosilta 
1844–2005 kaikkiaan noin tuhannelta 
sadeasemalta. Tulosten perusteella voi-
makkaat sateet osuvat useimmiten hei-
nä- tai elokuulle, mutta kaikkein suu-
rimmat sateet on mitattu heinäkuussa. 
Kesän keskimääräinen sadesumma ei 
systemaattisesti vähene etelästä pohjoi-
seen, vaan keväällä ja alkukesällä tie-
tyissä säätilanteissa viileä meri vaimen-
taa kuuropilvien syntyä, ja tämä vai-
kutus ulottuu rannikkovyöhykkeelle. 
Loppukesällä rannikon ja sisämaan erot 
keskimääräisissä sadesummissa tasaan-
tuvat. Syksyllä suhteellisen lämpimän 
meren vahvistaessa sadeprosessia sade-
summat ovat rannikolla keskimäärin 
hieman suurempia kuin sisämaassa. 

Tutkimuksessa todettiin, että Pohjois-
Suomessa rankkasateet ovat harvinai-
sempia kuin muualla Suomessa, mikä 
ei johdu harvemmasta asemaverkostos-
ta. Keskimäärin sademäärät vähenevät 
pohjoista kohden, mutta havaintoai-
neistossa Suomen keskiosiin oli osunut 
hieman keskimääräistä useammin rank-
kasateita. Tämän vuoksi päädyttiin suo-
sittamaan yksinkertaista alueellista ja-
kaumaa, jossa Suomi jaetaan alhaisem-
man rankkasaderiskin Pohjois-Suomeen 

ja muuhun Suomeen, jossa riski on kor-
keampi. Tutkimustuloksiin perustuen 
rankkasateiden todennäköisyyksiä ku-
vattaessa Suomi voidaan yksinkertaises-
ti jakaa kahteen osaan leveyspiirin 66ºN 
mukaan, kuva 2 (hankkeen loppurapor-
tin luonnos 2008, Tuomenvirta).

Ilmastonmuutos
Huolimatta Pohjois-Euroopan keski-
määräisestä suuntauksesta kohti suu-
rempia sademääriä sateisuus ei Itämeren 
ympäristössä ole muuttunut yhtenäisel-
lä tavalla. Kuten tuoreessa aluetta kos-
kevassa ilmastoraportissa ”BALTEX 
Assessment of Climate Change for 
the Baltic Sea Basin, 2008” todetaan, 
vuotuisen sademäärän on havaittu 
kasvaneen tilastollisesti merkitsevästi 
Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa sen 
sijaan vuotuiset sademäärät ovat kyllä 
vaihdelleet vuosikymmenestä toiseen, 
mutta pitkäaikaista, koko maan katta-
vaa yhtenäistä trendiä ei ole havaittavis-
sa (Tuomenvirta 2004).

Vaikka touko-elokuun sadesumman 
ennustetaan kasvavan vain melko vä-
hän, kesäsateiden ilmastolliset piirteet 
muuttunevat tulevaisuudessa. Kun tal-
vella sademäärää kasvattavat sekä sade-
päivien yleistyminen että sateiden voi-
mistuminen, kesän sadeilmaston muu-
tosta leimaa ennen kaikkea rankkasatei-
den intensiteetin kasvu. 

Muutoksen tutkimiseksi käytettiin 
alueellisten ilmastomalliajojen aineisto-
ja. Malliajojen keskiarvona laskettu tou-
ko-syyskuun suurimman vuorokausisa-
teen 30-vuotiskeskiarvo kasvaa suures-
sa osassa Suomea 15–25 prosenttia jak-
soon 2071–2100 mennessä. Kuvassa 3 
on esitetty kuukausisademäärien muu-
tokset Suomessa touko-syyskuussa eri 
jaksoihin verrattuna. Sen sijaan kesän 
pisimpien sateettomien jaksojen keston 
muutoksesta mallit antavat keskenään 
ristiriitaisia tuloksia (hankkeen loppu-
raportin luonnos 2008, Jylhä). 

Suunnittelijan kannalta on oleellista 
huomata, että muutos ajan mukana on 
keskimäärin melko lineaarinen. Jatkossa 
rankkasateiden esiintymisen vuodenai-
kaisvaihtelu alkaa hieman tasoittua, sillä 
sateet runsastuvat talvella kesää enem-
män. Ilmastonmuutos lisää kesällä voi-
makkaita sateita enemmän kuin keski-
määräisiä, näin ollen se vaikeuttaa hu-
levesien hallintaa. Valunnan kasvun vai-
kutukset riippuvat tarkasteltavan alueen 
erityispiirteistä.

Taajamien hulevesimallit  
ja niiden soveltuminen 
Suomen oloihin
Numeeriset virtaus- ja valuntamallit pyr-
kivät esittämään valuma-alueen tapah-
tumat erilaisiin menetelmiin perustuvi-
en teorioiden avulla, jotka on sovitettu 
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Kuva 2. Rankkasateen todennäköisyys keskimääräisenä kesäkuukautena (kesä-
syyskuu) leveyspiirin funktiona. Vihreät ympyrät ovat havaintoasemakohtaisia 
todennäköisyyksiä sille, että kuukauden suurin vuorokausisademäärä (Rx) ylit-
tää 30 mm (mukana vähintään 10 vuotta toimineet asemat). Asemakohtaisiin 
arvoihin on sovitettu suora, jonka yhtälö on kuvassa. Siniset neliöt ovat leveys-
piirivyöhykkeiden keskiarvot, kun Rx ≥ 30 mm. (Kuva hankkeen loppuraportin 
luonnoksesta, Tuomenvirta).



Vesihuolto

Vesitalous 3/2008 �3

Vesihuolto

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2040 2070 2100

Sa
de

m
ää

rä
n 

m
uu

to
s 

(%
)

Kuva 3. Kuukausisademäärien muutokset Suomessa touko-syyskuussa jaksoihin 
2010-39, 2040-69 ja 2070-99 mennessä. Kullekin 30-vuotisjaksolle vasemman-
puoleisin jana esittää toukokuun tuloksia, seuraava kesäkuun, jne. Mustat neliöt 
esittävät 19 eri maapallonlaajuisen ilmastomallin ennustamien muutosten kes-
kiarvoa, pystypalkit muutoksen 90 prosentin todennäköisyysväliä  mallituloksiin 
sovitettujen normaalijakaumien perusteella. Vertailujaksona on 1971-2000 ja 
päästöskenaariona SRES A1B. Kaikki luvut ovat koko Suomen alueen yli lasket-
tuja keskiarvoja (Kuva hankkeen loppuraportin luonnoksesta, Jylhä).
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Kuva 4. Porissa elokuussa 2007 havaittu rankkasade (sininen käyrä), jota on 
muutettu ilmaston muutoksen huomioon ottavaksi tapaukseksi (punainen käy-
rä). (Kuva hankkeen loppuraportin luonnoksesta, Jylhä).

tietokoneohjelmaan. Mallinnuksen en-
simmäisiin vaiheisiin kuuluu sen ongel-
man analysointi, johon mallin on aja-
teltu tuovan apua. Tämä analyysi tulisi 
suorittaa sekä mallintajan että tulosten 
tarvitsijan näkökulmasta. Määritettäviä 
asioita ovat muun muassa aluerajaus, ai-
kaskaala, mallinnuksessa huomioitavat 
fysikaaliset tapahtumat, kysymykset joi-
hin mallilla haetaan vastauksia sekä tar-
kasteltavat skenaariot. Lisäksi laatuvaa-
timukset ongelmanratkaisun, tulosten, 
kalibroinnin ja tarvittavan asiantunti-
juuden osalta tulisi päättää ennen varsi-
naiseen työhön ryhtymistä. Tarvittavat 
tulokset ja laatuvaatimukset määrittävät 
pitkälti sen, millaista mallia tehtävässä 
kannattaa käyttää.

Kaikki testatut hulevesimallit sovel-
tuvat Suomen oloihin. Malleilla voi-
daan simuloida onnistuneesti valunnan 
synty taajama-alueilla. Suuri epävar-
muus piilee siinä, kuinka luotettavana 
koko valuma-alueen purkupisteen va-
lunnan mittauksilla kalibroitua ja tes-
tattua mallia voidaan pitää arvioitaessa 
muiden muuttujien – imeyntä, painan-
nevarastojen koko, pintavalunnan ja-
kaantuminen, pohjavedenpinta – spa-
tiaalista vaihtelua valuma-alueen sisällä. 
Toisaalta hyvään mallin uskottavuuteen 
päästään monenlaisilla parametriyhdis-
telmillä. Mallit ovat aina epätäydellinen 
kuvaus ilmiöstä.

Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset hulevesijärjes
telmiin – miten sopeudutaan?
Yksi mielenkiintoisista ilmastomallei-
hin perustuvista tuloksista oli, että tou-
ko-syyskuussa rankkasateiden suhteel-
liset muutokset ovat tyypillisesti suu-
rempia kuin vastaavat keskimääräisen 
sateen muutokset. Nykyisin ilmaston-
muutoksen vaikutuksia mallinnettaessa 
kaikkia sateen intensiteettejä muutetaan 
yhtä paljon sadetapahtuman aikana. 
Tässä hankkeessa voimakkaita sateita 
muutettiin keskimääräisiä sateita enem-
män. Näitä kahta menetelmää verrattiin 
mallintamalla hulevesiverkosto ja pin-
tavalunta TKK:n Espoon Vallikallion 
koealueella (Aaltonen 2008; Tiihonen 
2007).

Kumpikin menetelmä antoi koe-
alueilla samansuuruisia arvoja. 
Ilmastonmuutos lisäsi ylivirtaamaa 

koealueilla lähes yhtä paljon kuin sa-
danta kasvoi, alueiden väliset erot oli-
vat pienet. Kuvassa 4 on esitetty, miten 
Porissa elokuussa 2007 vallinnut sateen 
intensiteetti voisi käyttäytyä ilmaston 
muuttuessa.

Sadannan kasvun mahdolliset vai-
kutukset pienillä rakennetuilla alueilla 
ovat vahvasti yhteydessä muun muas-
sa tulvivien kaivojen määrään, tulvan 
kestoon, valuntaan ja valuma-alueen 
vedenkorkeuksiin. Mikäli sadannat 
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kasvavat tulevaisuudessa 20 prosent-
tia, sattuu nykyilmaston keskimäärin 
kolmen vuoden välein toistuva tapah-
tuma tulevassa ilmastossa noin kahden 
vuoden välein. Ilmastonmuutokseen 
varautumiseksi tulisi ongelmallisille 
rakennetuille alueille sijoittaa esimer-
kiksi veden varastoaltaita tai viivyttä-
viä rakenteita. 

Johtopäätökset ja suositukset
Tutkimuksessa saatiin luotettavia ar-
vioita erittäin harvoin toistuville sa-
detapahtumille. Uusien rankkasadeja-
kaumien arvot ovat varsin samansuu-
ruisia aiempien tulosten kanssa, tosin 
todennäköisyysjakauman muoto on 

erilainen. Analysoitujen sateen tilastol-
listen parametrien avulla voidaan gene-
roida Suomen ilmastoon sopivia sade-
tapahtumia. Rannikoiden ja sisämaan 
välillä ei havaittu samalla leveyspiirillä 
olevan tarvetta korjata sadetta korjaus-
kertoimella. Touko-syyskuun rankka-
sateiden arvioidaan kasvavan ajan mu-
kana keskimäärin melko lineaarises-
ti. Nykyilmaston keskimäärin kolmen 
vuoden välein toistuva tapahtuma sat-
tuu tulevaisuudessa noin kahden vuo-
den välein. Hulevesimallin mukaan il-
mastonmuutos lisäsi virtaamaa koealu-
eilla lähes yhtä paljon kuin sadanta kas-
voi ja vain pieniä eroja todettiin kahden 
koealueen välillä. 
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Artikkelissa tarkastellaan erilaisia 
erityisesti aktiivilieteprosessin 
suunnittelua ja käyttötarkkai-

lua palvelevia sovellutuskohteita, joihin 
manometrista BOD- mittauslaitteistoa 
voidaan käyttää, kun sillä mitataan ak-
tiivilietteen hapenkulutusta. Tarkastelun 
pohjana ovat Teknillisen korkeakoulun 
vesilaboratoriossa ja Helsingin Veden 
Viikinmäen puhdistamon laborato-
riossa tehtyjen tutkimusten tulokset. 
Tutkimusta rahoitti Maa- ja vesitek-
niikan tuki ry. Tutkimuksen tulokse-
na on laadittu ohjeita BOD- mittaus-
laitteiston käytöstä jätevedenpuhdista-
mon suunnittelussa ja käyttötarkkailus-
sa. Ohjeet ovat ladattavissa internetissä: 
http://sellu.tkk.fi/en/studies/environ-
mentalcourses/127.4020/files/BOD-
OHJE.pdf

tiMo LAukkAnen 

tekn.tri, erikoistutkija
TKK puunjalostustekniikan laitos
E-mail: t.laukkanen@tkk.fi

Manometrisen Bod-laitteiston 
käyttö jätevedenpuhdistamolla

Kuva 1. Manometrisen BOD-mittauk-
sen periaate. Näyte annostellaan tiiviis-
ti suljettavaan pulloon, jossa on mag-
neettisauva sekoitusta varten. Näytteen 
sisältämät mikrobit hapettavat orgaa-
nista ainetta ja näin kuluttavat happea 
ja tuottavat hiilidioksidia. Uutta hap-
pea liukenee näytepullon ilmatilasta si-
tä mukaan, kun happea kuluu näyttees-
sä. Hapen kuluminen pienentää pul-
lossa painetta, jota mitataan. Paineen 
pieneneminen on suoraan suhteessa ha-
pen kulumiseen. Vapautuva hiilidioksi-
di on poistettava ilmatilasta, jotta mi-
tattava paineenmuutos kuvaisi ainoas-
taan hapen kulumista. Pullon suussa 
on kumikori, johon annostelu vahva al-
kali reagoi hiilidioksidin kanssa muo-
dostaen karbonaattia.

Markkinoilla olevia automatisoituja manometrisia BOD-mittauslaitteistoja voidaan käyttää respiro-
metrin tavoin mittaamaan muutakin kuin vain veden BOD-arvoa. Tässä artikkelissa tarkastellaan BOD-
mittauslaitteiston käyttöä aktiivilietteen hapenkulutuksen mittaamiseen. Hapenkulutusmittausta voi-
daan soveltaa muun muassa arvioitaessa aktiivilietteen biokemiallista aktiivisuutta ja nitrifikaatioak-
tiivisuutta sekä testattaessa erilaisten aineiden ja teollisuusjätevesien vaikutuksia biologisessa jäteve-
denkäsittelyssä. Muita mahdollisia sovellutuskohteita ovat minimiravinnetestaus ja lietteen tai kom-
postin stabiilisuutestaus.

BODmittauksen 
manometrinen menetelmä
Työläs laimennusmenetelmä säilyi pit-
kään ainoana yleisenä standardimene-
telmänä määritettäessä veden bioke-
miallista hapenkulutusta eli BOD:ta 
(BOD = Biochemical Oxygen Demand, 
engl.). Ainoa merkittävä työtä helpot-
tava uudistus menetelmään tuli, kun 
happimittauksessa siirryttiin titraami-
sesta elektrodin käyttöön.

Vasta pari-kolmekymmentä vuotta 
sitten alkoi yleistyä manometri-
nen menetelmä BOD-määritykses-
sä, vaikka biokemian respirometriassa 
oli käytetty manometriaa jo pitkään. 
Manometrisessa BOD-määrityksessä 
mitataan hapenkulutuksesta aiheutu-
vaa paineen alenemaa. Manometrista 
hapenkulutusmittausta on havainnol-
listettu kuvassa 1 ja selitetty kuvan 
tekstissä. BOD-määrityksessä mano-
metrisen menetelmän etuina perintei-
seen laimennusmenetelmään verrattuna 
ovat pienempi työmäärän ja mahdolli-
suus hapenkulutuksen reaaliaikaisen 
seurantaan ja mittausarvojen jatkuvaan 
rekisteröintiin. 

Uudet manometriset BOD- laitteis-
tot mahdollistavat mittaustulosten au-
tomaattisen laskennan ja tulosten suo-
ran siirron tietokoneelle. Tämä on li-
sännyt kiinnostusta käyttää mittausjär-
jestelmiä laajemminkin kuin vain vesi-
näytteiden BOD:n standardimäärityk-
seen. Alun perin BOD-mittausta var-
ten kehitettyjä laitteistoja on sovellet-
tu muun muassa biohajoavuuden mää-
rityksessä, lannan ja muiden jätteiden 
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biologisen stabiiliuden määrityksessä ja 
myrkyllisyystesteissä sekä maahengityk-
sen mittaamiseen.

Hapenkulutuksen 
mittaaminen aktiivilietteessä
Hapenkulutusta (OU = Oxygen 
Uptake) käytetään aktiivilieteproses-
sin bioaktiivisuuden seurannassa ja 
arvioinnissa. Hapenkulutuksen voi 
laskea suoraan ilmastusilmamäärän 
tai energiankulutuksen ja happipi-
toisuuden online-mittauksen perus-
teella, jos ilmastuksen hapensiirron 
tehokkuus ja lämpötila tunnetaan. 
Mittaus voidaan myös tehdä liete-
näytteestä laboratoriossa, jossa hap-
piantureiden avulla mitataan ilmaste-
tun näytteen happipitoisuuden laskua 
ajan funktiona eli tehdään hapenku-
lutusnopeuden eli OUR:n määritys  
(OUR = Oxygen Uptake Rate, engl.).

Myös manometrisella BOD-laitteel-
la voidaan mitata aktiivilietteen hapen-
kulutusta, joten laite soveltuu OUR:n 
mittaamiseen ja muihinkin aktiiviliet-
teellä tehtäviin testeihin. Tässä artikke-
lissa esitellyssä mittauksessa käytettiin 
veden BOD-mittauksiin tarkoitettu 
OxiTop®C-laitteistoa ja rinnakkaissa-
ostusliete otettiin pääosin Viikinmäen 
puhdistamon ilmastusaltaasta.

Kuvassa 2 on esimerkki rinnakkais-
saostuslietteen hapenkulutuksen mit-
taustuloksesta (kymmenen rinnak-
kaisnäytteen keskiarvot). Kuvassa on 
myös näistä mittaustuloksista lasketut 
OUR-arvot. Mittaustulokset rekiste-
röityvät tässä käytetyssä mittauslait-
teistossa portaittain. Mittausaineistoa 
voidaan numeerisin keinoin tasoittaa, 
jolloin erityisesti OUR-arvot voidaan 
laskea huomattavasti pienemmällä ai-
karesoluutiolla kuin jos ne lasketaan 
suoraan mittausaineistosta. Kuvassa 
esitettyjä mittaustuloksia ei ole tasoi-
tettu ja OUR-arvot on laskettu liuku-
vasti muutaman tunnin jaksoissa.

Nitrifikaatioaktiivisuuden 
arviointi hapenkulutus
mittauksen avulla
Nitrifikaatioaktiivisuutta voidaan mita-
ta analysoimalla ammoniumtypen pois-
tumaa ja/tai nitraattitypen muodostus-
ta. Nitrifikaatioaktiivisuutta voidaan 
mitata myös hapenkulutusnopeuden 
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Kuva 2. Hapenkulutus (OU) ja hapenkulutusnopeus (OUR) rinnakkaissaostus-
lietteessä (VSS = 2,4 g/l). Näytteeseen oli lisätty substraatiksi maitoa  
(COD-lisäys 508 g/l).
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Kuva 3. Hapenkulutus (OU) aktiivilietteessä, johon lisättiin ammoniumtyppeä 
20 mg/l (punainen) ja lietteessä, johon ei lisätty ammoniumtyppeä (sininen).

kautta. Ammoniumtypen nitrifikaatio 
eli hapettuminen nitraatiksi:

NH4
+ + 2 O2 -> NO3

- + 2 H+ + H2O

kuluttaa teoreettisesti 4,57 gram-
maa happea ammoniumtyppigram-
maa kohti. Nitrifikaatio tuottaa myös 
jonkin verran uutta biomassaa, johon 
sitoutuu osa orgaanisen aineen ja am-
moniumtypen hapettumispotentiaalis-
ta. Biomassan muodostus pienentää ha-
penkulutusta teoreettisesta kulutukses-
ta, jossa oletetaan hapenkulutuksen ole-
van stoikiometrista ja ammoniumtypen 
hapettuvan täydellisesti nitraatiksi.

Nitrifikaation kuluttamaa happea 
mitattiin lisäämällä lietenäytteisiin am-
moniumtyppeä ja bikarbonaattia, joka 
korvasi nitrifikaation aiheuttamaa al-
kaliteetin kulutusta. Kuvassa 3 on esi-
merkki tällaisen mittauksen tuloksista.

Esimerkkitapauksessa 20 mg/l am-
moniumtyppeä aiheutti hapenkulutusta 
75 mg/l. Ammoniumtypen hapenkulu-
tuskerroin oli 3,75, mikä on selvästi pie-
nempi kuin nitrifikaation stoikiometri-
nen kerroin 4,57.

Nitrifikaatioaktiivisuus voidaan 
määrittää karkeasti nitrifikaatioon ku-
luneen ajan perusteella. Kuvasta havai-
taan noin 8 tunnin kohdalla hapen-
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kulutuskäyrässä taitekohta, jossa nitri-
fikaatio loppui ammoniumin ehtymi-
sen takia. (Ammoniakin ehtyminen ja 
nitraatin muodostuminen voitiin tode-
ta myös kemiallisten analyysien perus-
teella.) Nitrifikaatioaktiivisuudeksi voi-
daan laskea:

noin 20 mg-NH4-N/l / 8h  
= 2,5 mg-NH4-N/l/h.

Lietteen kiintoaineen hehkutus-
häviö (VSS) oli 1,5 g/l, joten spesifi-
nen nitrifikaatioaktiivisuus oli noin 
1,6 mg-NH4-N/gVSS/h. 

Nitrifikaatioaktiivisuus voidaan arvioi-
da myös vertaamalla näytteen hapenkulu-
tusnopeutta sellaisen näytteen hapenkulu-
tusnopeuteen, johon ammoniumia ei ole 
lisätty. Hapenkulutusnopeuksien erosta 
voidaan laskea nitrifikaatioaktiivisuus, jos 
nitrifikaation stoikiometria tunnetaan.

Esimerkkitapauksessa nitrifikaatio 
kasvatti OUR-arvoa noin 8,2 mg-O2/l/h 
(kuva 4). Jos ammoniumtypen hapen-
kulutuskertoimeksi oletetaan edellä 
laskettu 3,75 g-O2/g-NH4-N saadaan 
nitrifikaatioaktiivisuudeksi:

8,2 mg-O2/l/h / 3,75 g-O2/g-NH4-N  
= 2,2 mg-NH4-N/l/h

Tulos olisi tarkentunut, jos esimerk-
kitapauksessa olisi ollut käytettävissä 
rinnakkaisnäytteiden mittaustuloksia. 

Toksisuuden testaaminen
Toksiset aineet heikentävät biokemi-
allista aktiivisuutta, joten hapenkulu-
tuksen inhibition perusteella voidaan 
arvioida aineiden tai jätevesien toksisia 
vaikutuksia erityisesti jäteveden biolo-
gisen käsittelyprosessin hallinnan nä-
kökulmasta, joka tässä artikkelissa on. 
Hapenkulutusnopeuden mittaaminen 
aktiivilietteellä on yksinkertainen, no-
pea ja halpa tapa alustavasti selvittää 
toksisten aineiden tai jätevesien mah-
dollista vaaraa biologisen jäteveden-
puhdistamon toiminnalle. 

Aineiden toksisten vaikutusten tar-
kempi arviointi hapenkulutusnopeut-
ta mittaamalla on ongelmallista, sillä 
myrkkyvaikutuksen ilmenemiseen vai-
kuttavat myös substraatit ja se, ovat-
ko toksiset aineet itse biohajoavia. 
Yleensä myrkkyvaikutus on sitä pie-

nempi, mitä suurempi on lietteen sa-
keus. Nitrifikaatio inhiboituu yleensä 
herkemmin kuin endogeeninen hapen-
kulutus. Niinpä on oltava varovainen 
koetulosten yleistyksissä.

Kuvassa 5 on esitetty aktiivilietteen 
hapenkulutus erään raskasmetalli-ionin 
eri annoksilla. Tuloksista havaitaan, et-
tä hapenkulutus hidastui johdonmukai-
sesti metalliannoksen kasvaessa.

Tyypillinen tapa antaa toksisel-
le vaikutukselle numeerinen arvo on 
määrittää pitoisuus, jossa inhibitio on 
50 prosenttia. Kuvassa 6 on mittaus-
tuloksista laskettu metallista aiheu-

tunut inhibitio aktiivilietteen hapen-
kulutukselle. Inhibitio (I) laskettiin 
kaavalla:

I = 100 % - OURs/OUR0

OURs = tutkittavaa ainetta sisäl-
tävän näytteen OUR 10–20 h:n 
mittausjaksolta.

OUR0 = OUR vertailunäytteessä  
(ei tutkittavan aineen lisäystä) 10–
20 h:n mittausjaksolta

Kyseinen metalli aiheutti 50 prosentin 
inhibition pitoisuudessa noin 20 mg/l.
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Biohajoavien orgaanisten aineiden 
toksiset vaikutukset hapenkulutukses-
sa eivät ilmene yhtä lineaarisesti kuin 
edellä esimerkkinä olleen raskasmetallin 
toksiset vaikutukset. Kuvassa 7 on esi-
tetty hapenkulutuksen mittaustulokset 
tällaisella orgaanisella kemikaalilla teh-
dyssä kokeessa. Suurimmat kemikaa-
liannokset tyrehdyttivät hapenkulutuk-
sen kokeen alussa, mutta myöhemmin 
hapenkulutus alkoi kiihtyä voimakkaas-
ti ilmeisesti kemikaalin hajoamisen ja 
hajoamisessa vapautuvien nopeasti ha-
pettuvia substraattien takia. 

Aiemmin kuvatun metallin toksis-
ten vaikutusten mittana käytettiin pi-
toisuutta, joka aiheutti 50 prosentin 
inhibition hapenkulutusnopeudessa. 
Tällainen tarkastelutapa ei sovi esimerk-
kinä olevan biohajoavan orgaanisen ai-
neen kohdalla, jonka toksinen vaikutus 
näkyy pikemminkin hapenkulutuksen 
käynnistymisen viiveessä kuin hapen-
kulutusnopeuden suuruudessa. Niinpä 
on valittava viiveeseen perustuva toksi-
suusindeksi (TI), joka voidaan määritel-
lä yksinkertaisella kaavalla:

TI = Ts / T0 

Ts = aika, joka kului siihen, että tutkitta-
vaa ainetta sisältävän näytteen hapenku-
lutus saavutti 100 mg/l, T0 = aika, joka 
kului siihen, että vertailunäytteen ha-
penkulutus saavutti 100 mg/l

Esimerkkikokeessa lämpötila oli 
+33oC, minkä takia mittaustulos las-
ki kokeen alussa noin 150 mg/l näyt-
teiden lämmetessä. Näytteen todellisen 
hapenkulutuksen katsottiin saavuttavan 
arvon 100 mg/l, kun mittausarvo ylitti 
-50 mg/l.

Kuvassa 8 on esitetty toksisuus-
indeksin arvot esimerkkitapauksissa. 
Toksisen vaikutuksen mitaksi voitaisiin 
valita pitoisuus, jossa viive kaksinker-
taistuu. Esimerkkitapauksessa tällainen 
pitoisuus orgaanisella kemikaalilla on 
noin 90 mg/l ja raskasmetallilla noin 
25 mg/l.

Teollisuusjätevesien valvonta
Kunnallisiin viemäreihin johdettavis-
sa teollisuusjätevesissä ei saisi olla hait-
ta-aineita, jotka häiritsevät jäteveden 
biologisen puhdistamon toimintaa. 
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Tällaisten jätevesien valvonta on haastavaa, jos teol-
lisuuslaitoksia on lukuisia ja niiden jätevesien koostu-
mus on vaihteleva ja/tai osittain tuntematon. Edellä 
kuvattu aktiivilietteen hapenkulutuksen mittaamiseen 
perustuva menetelmä voi soveltua viemärilaitoksille ris-
kikartoituksiin, joiden kohteena ovat erilaiset viemäriin 
johdettavat jätevedet ja kemikaalit. Tässä tarkoitukses-
sa Helsingin Vesi käytti menetelmää kesällä 2007.

Jäteveden toksinen vaikutus biologiselle jäteveden-
käsittelylle voidaan paljastaa lisäämällä puhdistamon 
aktiivilietenäytteeseen kyseistä jätevettä ja mittaamalla 
hapenkulutusta tällaisessa näytteessä. Toksinen vaiku-
tus ilmenee, jos lietteen hapenkulutus pienenee jäte-
vesiannoksen kasvaessa. Teollisuusjätevesi voi sisältää 
samanaikaisesti happea kuluttavia substraatteja ja ha-
penkulutusta inhiboivia aineita. Tällöin lietteen hapen-
kulutus voi kasvaa, kun jätevettä lisätään pieniä annok-
sia, mutta suurilla annoksilla pienentyä.

Haittavaikutuksia voi ilmetä puhdistamolla, vaikka 
kokeessa ei niitä olisi havaittu annoksilla, jotka vastaavat 
kyseisen teollisuusjäteveden osuutta koko jätevesimää-
rässä. Teollisuusjätevesiä voidaan johtaa viemäriin epä-
tasaisesti, jolloin niiden osuus voi olla hetkittäin huo-
mattavasti keskimääräistä suurempi. Lisäksi on otettava 
huomioon mahdolliset häiriötilanteiden päästöt ja eri-
laisten jätevesien mahdolliset yhteisvaikutukset.

Nitrifikaatio on usein kriittinen tekijä käsiteltäes-
sä kunnallisia jätevesiä. Nitrifikaatio on myös herkkä 
monille toksisille aineille. Niinpä on perusteltua testata 
viemäriin laskettavien teollisuusjätevesien aiheuttamaa 
nitrifikaation inhiboitumista.

Muita sovellutuskohteita
Edellä on tarkasteltu aktiivilietteen hapenkulutukseen 
perustuvan mittausmenetelmän soveltamisesta muun 
muassa OUR-arvon ja nitrifikaatioaktiivisuuden mää-
rittämiseen sekä toksisuuden testaamiseen. Seuraavassa 
on esitelty mahdollisia mittausmenetelmän muita so-
veltamiskohteita, joita ei kuitenkaan tämän työn yhte-
ydessä kokeellisesti testattu. 

Aktiivilieteprosessin minimiravinnetestaus
Monet ympäristötekijät ravinnon ja toksisten aineiden 
lisäksi voivat vaikuttaa hapenkulutukseen aktiiviliet-
teessä. Kunnallisissa jätevesissä on yleensä riittävästi 
ravinteita, mutta teollisuusjätevesissä on usein tilanne, 
että typpeä ja/tai fosforia on liian niukasti suhteessa 
hajoavan orgaanisen aineen määrään. Ravinnevajausta 
voitaneen testata aktiivilietteellä lisäämällä lietenäyttei-
siin puhdistamoon tulevaa jätevettä ja vaihteleva määrä 
ravinteita. Ravinnevajaus on ilmeinen, jos hapenkulu-
tusnopeus kiihtyy ravinnetta lisättäessä.

Biohajoavuus ja BOD-testi
BOD-testi on standardoitu kemikaalien aerobisen bio-
hajoavuuden arviointiin. Testi kestää useita viikkoja. 
Käytettäessä aktiivilietettä biohajoavuuden testaami-

Terveiset täältä työmaalta.Hyvä putki päällä !Nyt ei malta lopettaa.
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seen voidaan tulos saada päivässä parissa, koska aktiivi-
lietteen biokemiallinen aktiivisuus on suuri. Toisaalta 
lyhyessä ajassa ei ehdi tapahtua kovin paljon geneet-
tistä sopeutumista, jota voidaan tarvita vieraiden yh-
disteiden hajottamiseen. Geneettisen sopeutumisen 
tarve vähenee, jos biohajoavuustesti kohdistuu ainee-
seen, jota on tullut aktiivilietteeseen jo aiemmin jäte-
veden mukana.

Standardin mukainen BOD-mittaus kestää viisi tai 
seitsemän vuorokautta, biohajoavuuden testauksessa 
vielä paljon pitempään. Määrityksen kesto on liian 
pitkä, jotta BOD:ta voitaisiin käyttää tehokkaasti pro-
sessiohjauksessa. Niinpä on kehitetty pikamenetelmiä 
BOD:n mittaamiseen. Tässä kuvattua aktiivilietteellä 
tapahtuvaa hapenkulutusmittausta voitaisiin käyttää 
suuntaa-antavana BOD-määrityksenä, joka tuottaa 
tuloksen päivässä parissa, ehkä nopeamminkin.

Lietteen stabiilisuuden arviointi
Jätevesiliete on (biologisesti) stabiilia, kun siinä ei 
ilmene enää mainittavasti orgaanisen aineen hajoa-
mista ja siitä aiheutuvia haittoja. Mädätys, lahotus 
ja kompostointi ovat yleisimmät lietteen biologiset 
stabilointimenetelmät.

Lietteen stabiilisuutta, stabiloinnin tehokkuutta tai 
stabilointiastetta voidaan määritellä biologisesti hel-
posti hajoavan aineen määrällä. Helposti hajoavan 
aineen määrää voidaan puolestaan arvioida mittaa-
malla sen aiheuttamaa biokemiallista hapenkulutusta. 
Standardiolosuhteissa tehty hapenkulutusnopeuden 
mittaus on kuitenkin ongelmallinen, jos hapenkulutus 
perustuu tutkittavan lietteen omaan biokemialliseen 
aktiivisuuteen. Mittausolosuhteet esimerkiksi lämpö-
tilan suhteen saattavat poiketa huomattavasti olosuh-
teista, joihin lietteen eliöstö on sopeutunut. Tällöin on 
vaarana, että hapenkulutusnopeuden mittaus heijastaa 
liiaksi biokemiallisen aktiivisuuden määrää muuttu-
neessa olosuhteissa eikä tarpeeksi spesifisesti helposti 
hajoavan aineksen määrää.

Hapenkulutusnopeuteen perustuvan stabiilisuus-
mittauksen vertailtavuutta voitaisiin ehkä parantaa, 
jos mittausolosuhteiden vakioinnin lisäksi pyrittäi-
siin vakioimaan myös näytteiden biokemiallinen ak-
tiivisuus tekemällä mittaus aktiivilietteellä, johon li-
sätään tutkittavaa pastöroitua lietettä tai lietteestä 
uutettua tai suodatettua nestettä. Tällöin näytteiden 
happea kuluttava eliöstö on peräisin aktiivilietteestä 
ja mittausolosuhteet voidaan vakioida aktiivilietteel-
le sopivaksi.

Alustavien kokeiden mukaan menetelmä näyttäi-
si soveltuvan kuitenkin melko huonosti mädätetyn 
jätevesilietekompostin stabiilisuuden testaamiseen. 
Mädätetyssä lietteessä on muutaman kuukauden 
kompostoinnin jälkeen vain vähän helposti hajoavaa 
happea kuluttavaa ainesta jäljellä. Stabiilisuus ei ehkä 
ole ylipäätään hyvä mitta mädätetyn jätevesilietekom-
postin kypsyydelle. 
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Vesivarojen käytön ja hoidon 
suunnittelu on muuttunut 
yhä monimutkaisemmaksi. 

Suunnittelussa tehtävien päätösten seu-
raukset ovat monitahoisia ja kosketta-
vat yleensä useita eri sidosryhmiä, ku-
ten viranomaisia, järjestöjä ja paikal-
lisia asukkaita. Yhteiskunta on muut-
tunut moniarvoisemmaksi ja ihmisten 
tietoisuus ja aktiivinen osallistuminen 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
lisääntynyt. Suunnitteluun vaikuttaa 
myös kaksi erillistä direktiiviä, vesipoli-
tiikan puitedirektiivi (VPD) ja tulvadi-
rektiivi. Lisäksi suunnittelussa on otet-
tava huomioon ilmastonmuutos ja sen 
vaikutukset.

Osallistava ja moniarvoiseen ajatte-
luun perustuva suunnittelu on nyky-
ään lähtökohtana vesistöjen käytön ja 
hoidon suunnittelussa. Yksi keskeisis-
tä haasteista on löytää menettelytapoja, 
joilla eri tasoilla ja sektoreilla tapahtuva 
vesistöihin vaikuttava suunnittelu voi-
daan toteuttaa erilaiset näkökulmat ja 
tavoitteet yhteen sovittaen. Tämä edel-
lyttää ainakin:

•	 Valuma-aluenäkökulmaa
•	 Suunnitteluprosessin hallintaa
•	 Sidosryhmäyhteistyötä ja 

vuorovaikutusta
•	 Eri intressien tavoitteiden 

yhteensovittamista

Kokemustemme perusteella moni-
tavoitearvioinnin eli monitavoitteisen 
päätösanalyysin avulla voidaan merkit-

tävästi edistää näiden teemojen sisällyt-
tämistä suunnitteluun (Taulukko 1). 
Päätösanalyysi on oppimisprosessi, jos-
sa suunnittelutilanne ja siihen liittyvät 
tavoitteet ja eri osapuolten näkemykset 
tunnistetaan ja jäsennetään järjestelmäl-
lisesti (Taulukko 2). Vaihtoehtojen vai-
kutukset arvioidaan monipuolisesti ja 
yhteismitallistetaan. Lähestymistavan 
avulla voidaan näin edistää tavoitekes-
keistä ja läpinäkyvää suunnittelukult-
tuuria ja tukea yhteisesti hyväksyttävi-
en ratkaisujen löytymistä.

Monitavoitearviointia on viime vuo-
sikymmeninä alettu yhä enemmän so-
veltaa ympäristöpäätöksenteon eri osa-
alueilla. SYKEssä on 1990-luvun alku-
puolelta lähtien kehitetty ja sovellettu 
menetelmiä muun muassa vesistöjen 
käytön ja hoidon suunnitteluun liit-
tyvissä hankkeissa. Näistä useat on to-
teutettu yhteistyössä Teknillisen kor-
keakoulun Systeemianalyysin labora-
torion (SAL) kanssa. Hankkeista saa-
tuja kokemuksia on koottu julkaisuun 
”Monitavoitearviointi vuorovaikutteises-
sa ympäristösuunnittelussa” (Marttunen 
ym. 2008a).

Arvopuuanalyysillä arvot esille
Monitavoitteinen arvopuuanalyysi on 
yksi käytetyimmistä monitavoitear-
vioinnin menetelmistä. Siinä eri pää-
tösvaihtoehtojen mieluisuutta arvioi-
daan hierarkkisessa jäsentelykehikossa. 
Ongelmasta muodostetaan niin sanot-
tu arvopuu, jossa ylimpänä oleva ko-
konaistavoite jakautuu puun haaroissa 

jyRi MuStAjoki
Tutkija, konsultti, TkT
E-mail: jyri.mustajoki@tkk.fi

Kirjoittaja toimii tutkijana ja 
konsulttina hankkeissa, jotka liittyvät 
päätösanalyyttisten menetelmien ja 
tukiohjelmistojen kehittämiseen ja 
soveltamiseen ympäristöpäätöksenteossa.

Monitavoitearvioinnilla kohti 
kokonaisvaltaista vesistöjen 
käytön ja hoidon suunnittelua

MikA MARttunen
Tutkimusinsinööri, Suomen 
ympäristökeskus
E-mail: mika.marttunen@ymparisto.fi

Kirjoittaja työskentelee vesistöjen käytön ja 
hoidon tehtävissä. Erityisen kiinnostuksen 
kohteina ovat päätösanalyyttiset menetel-
mät monitavoitteisessa ja vuorovaikuttei-
sessa suunnittelussa.

Monitavoitearviointi on lähestymistapa, jota voidaan soveltaa 
erilaisia arvostuksia ja erimitallisia vaikutuksia sisältävien moni-
mutkaisten aiheiden jäsentelyssä. Suomen ympäristökeskuksessa 
(SYKE) on jo pitkään sovellettu monitavoitearviointia vesistöjen 
käytön ja hoidon suunnittelussa. Lähestymistavan avulla on vuoro-
vaikutteisesti voitu tukea eri sidosryhmien tavoitteiden järjestel-
mällistä yhteensovittamista ja näin lisätä suunnitteluprosessien  
läpinäkyvyyttä ja hyväksyttävyyttä.



Vuorovaikutteinen suunnittelu

Vesitalous 3/2008 33

Vuorovaikutteinen suunnittelu

Logica_Vesitalous.FH11   Mon Mar 10 15:46:18 2008      Page 1

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Taulukko 1. Monitavoitearvioinnin 
keskeisiä käyttötarkoituksia.

Taulukko 2.  
Monitavoitearviointiprosessin vaiheet

•	 Yhteisen ongelmanratkaisemisen 
kehikko

•	 Suunnittelutilanteen jäsentäminen ja 
kokonaisvaltainen hahmottaminen

•	 Vaikutusten arviointi ja vertailu
•	 Erimitallisten vaikutusten 

yhdistäminen ja keskinäisen 
merkittävyyden arviointi

•	 Mahdollisten ristiriitojen 
arviointi

•	 Vaihtoehtojen arviointi
•	 Hyvän ja yhteisesti hyväksyttävän 

vaihtoehdon tunnistaminen
•	 Ristiriitojen hallinta ja 

neuvotteluprosessin tukeminen
•	 Eri tahojen arvostus- ja näkemyserojen 

selvittäminen ja havainnollistaminen
•	 Sidosryhmien/kansalaisten 

mielipiteiden mallintaminen
•	 Henkilökohtaisen ja sosiaalisen 

oppimisen tukeminen
•	 Kommunikaation selkiyttäminen

1. Ongelman tunnistaminen ja jäsentely
Ennen ongelman ratkaisemista eri osapuolten on muodostettava 
yhteinen käsitys suunnittelutilanteesta tai ratkaisun vaativasta 
ongelmasta sekä arviointiin käytettävistä kriteereistä.

2. Tavoitemallin rakentaminen ja käyttö
Päätöksentekijöiden arvostuksista ja tavoitteista sekä 
niiden välillä tehtävistä kompromisseista pyritään luomaan 
muodollinen tavoitemalli siten, että vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä tai menettelytapoja voidaan järjestelmällisesti ja 
läpinäkyvästi vertailla keskenään.

3. Toimenpidevaihtoehtojen kehittäminen
Monitavoitearviointi ei tuota valmista ratkaisua ongelmaan, 
vaan tavoitemallin avulla suoritetun vaihtoehtojen vertailun 
tuloksia tulkitsemalla voidaan jatkaa vaihtoehtojen kehittämistä 
niin, että ne ottavat paremmin huomioon eri osapuolten 
näkemykset. Pyrkimyksenä on, että monitavoitearvioinnin 
soveltamisen jälkeen suunnittelutilanne ymmärretään 
paremmin, ja että ryhmäpäätöksenteossa siitä on muodostunut 
yhteinen käsitys.
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oleviin tavoitteisiin eli kriteereihin. 
Nämä voidaan edelleen jakaa yksityis-
kohtaisempiin osakriteereihin ja lopulta 
vaihtoehtoja arvioidaan alimman tason 
mittarien suhteen.

Arvopuuanalyysin tuloksena saadaan 
vaihtoehdoille kokonaisarvot, jotka ku-
vaavat sitä, miten hyvin eri vaihtoeh-
dot menestyvät kokonaistavoitteen suh-
teen malliin syötettyjen henkilökohtais-
ten arvostusten ja arvioinnissa käytetyn 
tiedon perusteella. Painotusprosessissa 
määritetään ensin vaihtoehdoille nii-
den hyvyyttä kuvaavat mittausarvot eri 
mittarien suhteen, minkä jälkeen kri-
teereitä painotetaan niiden vaikutuk-
sissa olevien tärkeyserojen perusteella. 
Tuloksia tarkasteltaessa vaihtoehtojen 
kokonaisarvot voidaan jakaa osatekijöi-
hin sen mukaan, mistä eri vaikutuksis-
ta ne muodostuvat. Herkkyysanalyysillä 
voidaan tutkia, miten vaihtoehtojen ko-
konaisarvot muuttuvat, jos esimerkiksi 
kriteerien painoja muutetaan.

Analyysi suositellaan suoritettavak-
si tiiviissä vuorovaikutuksessa eri sidos-
ryhmien edustajien kanssa. Tällöin on-
gelma jäsennellään ensin yhdessä tun-
nistamalla ongelmaan liittyvät mahdol-
lisesti ristiriitaiset tavoitteet ja vaihto-
ehdot. Jäsentelyssä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi arvoperustaista jäsentelyä 
(Marttunen ja Verta 2006). Tällöin 
lähtökohtana ovat eri osapuolten arvot, 
joita perusteellisesti tarkastelemalla voi-
daan saavuttaa laajempi katsantokanta 
ja tunnistaa monipuolisempia ratkai-
suvaihtoehtoja kuin perinteisellä kei-
nokeskeisellä ajattelulla. Eri osapuolten 
henkilökohtaiset näkemykset mallinne-
taan päätösanalyytikon kanssa käytävis-
sä kahdenkeskisissä vuorovaikutteisissa 
päätösanalyysihaastatteluissa. Lopuksi 
haastatteluissa saatuja tuloksia tarkas-
tellaan yhdessä eri osapuolten kanssa. 
Tavoitteena on tukea suunnittelutilan-
teen kokonaisvaltaista hahmottamista ja 
eri osapuolten näkemysten selvittämis-
tä. Päätösanalyyttisellä työskentelytaval-
la voidaankin edistää yhteisymmärryk-
sen löytymistä vaikeitakin intressiristi-
riitoja sisältävissä hankkeissa. 

Käytännössä monitavoitearvioinnin 
menetelmien soveltamiseen tarvitaan 
tietokonetukea. Yksinkertaisimmillaan 
voidaan hyödyntää taulukkolaskenta-
ohjelmistoja, mutta menetelmiä tuke-

Taulukko 3. Arvopuuanalyysin vahvuuksia ja menetelmän soveltamisen haasteita.

Vahvuuksia Haasteita

•	 Kannustaa tavoitekeskeiseen 
ajatteluun

•	 Tukee oppimista 
(henkilökohtainen ja sosiaalinen)

•	 Mahdollistaa erimitallisten 
vaikutusten vertailun

•	 Tavoitteiden välillä tehtävät 
”vaihtokaupat” (trade-offit) selkeitä

•	 Ottaa huomioon sidosryhmien 
arvot 

•	 Tukee näkemyserojen ja niiden 
syiden ymmärtämistä

•	 Havainnollisuus
•	 Prosessin järjestelmällisyys ja 

läpinäkyvyys 
•	 Helppokäyttöisiä 

tietokoneohjelmia tarjolla

•	 Tekijöiden tärkeyttä kuvaavien 
painoarvojen määrittäminen on 
vaikeaa

•	 Prosessi on altis erilaisille harhoille
•	 Tuloksen oikeellisuuden arviointi 

vaikeaa
•	 Melko työläs ja aikaa vievä 

prosessi, jos tehdään paljon 
henkilökohtaisia haastatteluja

•	 Eri koulukuntia, joilla on eri 
sanasto

•	 Analyytikon rooli on erittäin 
keskeinen

maan on myös kehitetty erityisiä pää-
töstukiohjelmistoja. Laskennallisen tu-
en lisäksi nämä tarjoavat yleensä graafi-
sen käyttöliittymän menetelmän ja tu-
losten visualisoimiseen. Eräs arvopuu-
analyysiä tukeva ohjelmisto on SAL:ssa 
kehitetty Internetissä toimiva Web-
HIPRE, jota voi kokeilla ilmaiseksi ei-
kaupalliseen käyttöön osoitteessa www.
hipre.hut.fi.

Taulukossa 3 on esitettynä arvopuu-
analyysin vahvuuksia sekä menetel-
män soveltamisessa esiintyviä haasteita. 
Ongelmatilanteita voidaan kuitenkin 
usein välttää työn huolellisella toteu-
tuksella, sillä prosessin onnistumiseen 
vaikuttaa suuresti sen toteutustapa ja 
se, kuinka ymmärrettävästi osallistujille 
pystytään kuvaamaan menetelmän käyt-
tö ja tarpeellisuus. Kokenut päätösana-
lyytikko osaa välttää mahdolliset mal-
linnuksessa esiintyvät harhat ja opastaa 
osallistujat menetelmän käyttöön.

Monitavoitearviointi vankistaa 
kustannushyötytarkasteluja 
VPD:n myötä tarve erilaisille taloudel-
lisille tarkasteluille vesienhoidon suun-
nittelussa on lisääntynyt merkittäväs-
ti. Kustannus-hyötyanalyysi on paljon 
käytetty menetelmä näiden tarkastelu-
jen tekemiseen. Sen tavoitteena on ar-
vioida hankkeen yhteiskunnallista kan-

nattavuutta. Jos hankkeen nykyarvois-
tetut hyödyt ylittävät kustannukset, 
niin hanke on kannattava ja sitä voidaan 
suositella toteutettavaksi.

Kustannus-hyötyanalyysillä ja mo-
nitavoitearvioinnilla on molemmil-
la omat vahvuutensa ja heikkoutensa. 
Soveltamalla menetelmiä toisiaan täy-
dentäen (Kuva 1) on kuitenkin mah-
dollista vähentää ongelmia, joita seuraa 
sovellettaessa vain jompaakumpaa me-
netelmää. Tähän on hyviä perusteita, 
sillä ympäristöhankkeissa toimenpitei-
den kaikkia vaikutuksia ei voida mitata 
rahassa. Lisäksi eri osapuolilla voi olla 
hyvin erilaisia näkemyksiä vaikutusten 
merkittävyydestä. Menetelmien yhteis-
käytöstä ei Suomessa toistaiseksi ole ko-
kemuksia ja maailmallakin sovelluksia 
on vasta vähän. Niiden määrä on kui-
tenkin voimakkaassa kasvussa.

Menetelmien yhteiskäyttöön on kir-
jallisuudessa esitetty useita erilaisia ta-
poja. Näihin liittyy kuitenkin vielä mo-
nia avoimia ja ratkaisemattomia kysy-
myksiä. Eräs lähestymistapa on soveltaa 
molempia menetelmiä ja vertailla saatu-
ja tuloksia. Jos kummallakin menetel-
mällä päädytään yhtäläiseen tulokseen 
suositeltavasta toimenpidevaihtoehdos-
ta, vahvistaa se uskoa vaihtoehdon to-
teuttamiskelpoisuuteen. Mikäli mene-
telmät kuitenkin tuottavat eri tuloksen, 
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on tarpeen selvittää tarkemmin syitä 
tähän. Kirjallisuudessa esitetyissä tapa-
uksissa erot ovat johtuneet pääasiassa 
monitavoitearvioinnissa tarkastelluista 
sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista, 
joita ei ole sisällytetty kustannus-hyö-
tyanalyysiin. Tämä korostaa monitavoi-
tearvioinnin tarpeellisuutta myös kus-
tannus-hyötysuhteiden laskentaan liit-
tyvissä tarkasteluissa. Toinen mahdolli-
nen lähestymistapa on käyttää kustan-
nus-hyötyanalyysiä helposti rahassa mi-
tattavien ja monitavoitearviointia mui-
den vaikutusten arviointiin. Lopuksi 
menetelmillä saadut arviot yhdistetään 
esimerkiksi ottamalla kustannus-hyöty-
analyysillä saadut nettohyödyt yhdeksi 
kriteeriksi monitavoitearvioinnissa.

Esimerkki järvien 
kunnostustarpeen arvioinnista
SYKEssä monitavoitearviointia on sovel-
lettu useissa vesistöjen käytön ja hoidon 
hankkeissa (Taulukko 4). Tässä artikke-
lissa esittelemme hanketta, jonka tavoit-
teena oli kehittää menetelmä järvien kun-
nostustarpeiden järjestelmälliseen ja ha-
vainnolliseen arviointiin. Menetelmässä 
kunnostustarvetta arvioidaan järven ti-

Taulukko 4. SYKEssä toteutettuja monitavoitearviointia hyödyntäneitä hankkeita.

•	 Oulujoen vesistön säännöstelyjen kehittäminen  
(1989–1992)

•	 Kokemäenjoen keskiosan ja loimijoen tulvasuojelun suunnittelu 
(1992–1994)

•	 Päijänteen säännöstelyvaihtoehtojen vertailu  
(1995–1999) (Marttunen ja Järvinen 1999)

•	 Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyn kehittäminen  
(2000–2003) (Marttunen ja Turunen 2003)

•	 Koitereen säännöstelyn kehittäminen  
(2004–2006) (Tarvainen ym. 2006)

•	 Mäntsälän järvien kunnostustarpeiden arviointi  
(2005–2007) (Marttunen ym. 2008b)

•	 Kyrönjoen kustannustehokkaiden  
vesienhoitotoimenpiteiden tunnistaminen ja vertailu  
(2006–2007) (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2008).

Kuva 1. Kustannus-hyötyanalyysiä ja monitavoitearviointia rinnakkain soveltava lähestymistapa vesienhoidon suunnittelussa.

Kustannus-hyötyanalyysi 
– Rahassa mitattavien hyötyjen ja haittojen 

arviointi 
– Herkkyysanalyysi  

– Johtopäätökset 

Monitavoitearviointi
– Taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten 

vaikutusten tärkeyksien arviointi 
(painoarvot tavoitteille) 

– Herkkyysanalyysi 
– Johtopäätökset 

Ongelman jäsentely 
tavoitteet – mittarit – vaihtoehdot – vaikutukset 

Suositukset päätöksentekijöille valittavasta vaihtoehdosta

Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu ja yhdistäminen 
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Kuva 3. Mäntsälän järvien kunnostustarpeen suuruus arvioituna tila- ja käyttöindeksien perusteella.

lalle ja käytölle laskettujen indeksiarvo-
jen perusteella (Kuva 2). Indeksiarvot 
lasketaan arvopuuanalyysin avulla kri-
teerien tärkeyksillä painotetuista eri jär-
ville arvioiduista kriteerikohtaisista mit-
tausarvoista. Menetelmää sovellettiin 
Mäntsälän järviin, jotka voitiin indeksiar-
vojen perusteella ryhmitellä karkeasti nel-
jään ryhmään järven tilan (huono – hy-
vä) ja käytön (vähäinen – suuri) mukaan  
(Kuva 3). Tämän jaottelun perus-
teella voitiin arvioida tarvittavaa 
kunnostustarvetta. 

Lähestymistapaa voidaan soveltaa 
esimerkiksi kunnissa tai ympäristökes-
kuksissa tilanteissa, joissa suurehkosta 
joukosta kunnostettavaksi ehdolla ole-
via kohteita on tarpeen tunnistaa koh-
teet, joihin on perusteltua kohdistaa 
julkista rahoitusta. Tämäntyyppisille 
tarkasteluille on mielestämme tarvet-
ta myös vesienhoidon suunnittelussa. 
Esimerkiksi valtioneuvosten periaate-
päätöksessä Vesiensuojelun suuntavii-
vat 2015 vesistöjen kunnostukselle on 
asetettu tavoite, että ”kunnostustarpees-
sa olevat tärkeimmät kohteet inventoi-
daan ja asetetaan tärkeysjärjestykseen”. Kuva 2. Mäntsälän järvien kunnostustarpeen arvioinnissa käytetyt tekijät. 
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Vuorovaikutteinen suunnittelu

Lähestymistapaa voidaan kehittää edel-
leen myös järviä laajempien vesistöalue-
kokonaisuuksien tarkasteluun.

Huomiota vastuulliseen 
soveltamiseen
Kokemustemme perusteella monitavoi-
tearviointi on erittäin käyttökelpoinen 
menetelmä vesistöjen käytön ja hoi-
don suunnitteluun. Suurimmat hyö-
dyt ovat:

1. Menetelmä tarjoaa järjestelmälli-
sen ja läpinäkyvän arviointikehikon 
monimutkaisten suunnittelutilan-
teiden jäsentämiseen ja kokonais-
valtaiseen hahmottamiseen.  
Eri osapuolten välille saadaan luo-
tua yhteinen kommunikointikehik-
ko ja käsitys suunnittelutilanteesta. 

2. Menetelmällä voidaan perustella, 
miksi jokin vaihtoehto on valit-
tu tai miksi jokin vaihtoehto ei ole 
toteuttamiskelpoinen.

3. Menetelmällä voidaan tehostaa si-
dosryhmien osallistumista sekä hei-
dän mielipiteidensä ja arvojensa 
huomioon ottamista suunnittelussa. 

4. Päätösanalyysihaastatteluilla voi-
daan tukea oppimista sekä yksilö- 
että ryhmätasolla.

5. Menetelmällä on mahdollista yhdis-
tää vaikutustietoa ja sidosryhmien 
arvostuksia, mikä on tarpeen tavoit-
teiden priorisoimiseksi ja vaihto-
ehtojen mieluisuuden arvioimisek-
si. Tarkastelut tuottavat tietoa siitä, 
kuinka eri sidosryhmät suhtautuvat 
hankevaihtoehtoihin sekä kokevat 
niiden hyödyt ja haitat.

6. Päätösanalyysihaastattelut anta-
vat jokaiselle osallistujalle ”äänen”, 
jolloin he kokevat tulevansa kuul-
luiksi. Osapuolten kokiessa vaiku-
tusmahdollisuuksiensa kasvaneen, 
heidän tyytyväisyytensä ja sitou-
tuneisuutensa on todettu myös 
lisääntyneen.

Monitavoitearviointia sovellettaessa 
on kuitenkin muistettava, että mene-
telmän käyttö itsessään ei automaatti-
sesti tuo lisäarvoa analyysiin. Saatujen 
tulosten laatuun ja hyödyntämiskel-
poisuuteen sekä osallistujien näkemyk-
seen menetelmän hyväksyttävyydestä 
vaikuttaa ratkaisevasti soveltamistapa. 
Monitavoitearvioinnin menetykselli-
nen soveltaminen edellyttääkin syväl-
listä menetelmällistä asiantuntemusta, 
vastuullisuutta ja soveltamisalueen ai-
hepiirin tuntemusta.
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Rehevöityneen järven pohjan kip-
saus on kunnostusmenetelmä, 
jossa käsittelyn kohteena on ni-

menomaan voimakasta sisäkuormitusta 
aiheuttava sedimentti. Rehevöityneen 
järven huono pohjan happitilanne pel-
kistää fosforia sitovaa rautaa ja kiihdyt-
tää pohjan löyhtymistä aiheuttavien me-
taanibakteerien toimintaa. Kumpikin 
tapahtuma on omiaan edistämään fos-
forin palautumista sisäkuormituksena 
pohjasedimentistä alusveteen.

Kipsikäsittelyä sisäkuormituksen 
vähentäjänä on tutkittu ja testattu se-
kä laboratorio-olosuhteissa, että useis-
sa eri avovesikohteissa (mm. Salonen 
et al. 2001, Varjo 2001, Varjo et al. 
2003, Kajava 2006, Varjo ja Saarikari 
2007). Kipsin käytön tavoitteena on 
sedimentin inaktivointi, johon se so-
veltuu hyvin, sillä kipsiä voidaan edul-
lisuutensa ja hyvän saatavuutensa an-
siosta käyttää suhteellisen suurina an-
noksina. Lisäksi on ilmeistä, että kipsin 
vaikutus on luonteeltaan pitkäaikaista, 
sillä yhdiste on suhteellisen niukkaliu-
koinen ja sen teho perustuu useaan toi-
siaan täydentävään vaikutusmekanis-
miin. Huonokuntoiseen sisäkuormit-
teiseen sedimenttiin lisätty kipsi liu-
kenee ajan mittaan ja vapauttaa sinne 
kalsiumia (noin 14 prosenttia kipsistä) 
ja rautaa (noin 4 prosenttia kipsistä), 
jotka tarjoavat fosforille sitoutumispai-
kan. Lisäksi rauta sitoo kipsistä vapau-
tuvaa rikkiä vähentäen siten rikkive-
dyn muodostumista. Lisäksi kipsi tii-
vistää sedimenttiä estäen näin mekaa-
nisesti sen ‘pöllyämistä’. Kolmantena 
myönteisenä vaikutuksena on, et-

tä kipsin vapauttama sulfaatti edistää 
sedimentin pinnassa rikkibakteerien 
toimintaa metaanibakteerien kustan-
nuksella. Menetelmästä ei ole havait-
tu haittavaikutuksia vesiekosysteemille 
(pohjaeläimet).

Millaiset järvet kipsiin?
Kipsikäsittely on muita järvenkunnos-
tusmenetelmiä täydentävä menetelmä. 
Järven pitää olla kooltaan suhteellisen 
pieni. Siinä tulee olla syvä, hapeton, 
suppea-alainen, erittäin huonokuntoi-
nen pohja, jonka aiheuttama sisäkuor-
mitus on pääasiallinen syy järven huo-
noon tilaan. Sedimentin kunnostus on 
vaihtoehto silloin, kun mikään muu 
valuma-alueen tai itse järven puitteis-
sa tehtävä toimenpide ei pysty oikaise-
maan tilannetta.

Järvestä käsitellään vain sen hape-
ton, sisäkuormitteinen, metaania tuot-
tava sedimentti. Kyseeseen tulevat täl-
löin muutaman hehtaarin tai muutami-
en kymmenien hehtaarien kokoiset pik-
kujärvet, joiden huonokuntoisen syvän-
teen ala on 1…10 hehtaaria.

Miksi Mustialanlammi ?
Mustialanlammi on Tammelan kunnas-
sa sijaitseva 23 hehtaarin kokoinen jär-
vi, jonka suurin syvyys on noin 17 met-
riä. (kuva 1). Järveä luonnehtivat jyr-
kät rannat (jyrkkä harjumuodostuma) 
etelärannalla ja valuma-alueen pelto-
valtaisuus pohjoisrannalla. Kaikki em. 
ominaisuudet (mukaan lukien rannal-
la sijaitsevan Mustialan vanhan maa-
talousoppilaitoksen synnyttämä his-
toriallinen kuormitus) ovat omiaan 

eiLA VARjo
FT, Geologi
Turun yliopisto, geologian laitos
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Tammelan Mustialalammilla päätettiin vuonna �00� kokeilla 
syvänteen kipsikäsittelyä tavoitteena laskea rehevöityneen 
järven rehevyystilaa ja kohottaa virkistysarvoa. Neljän vuoden 
seurannassa saadut tulokset yllättivät monet – jopa menetelmää 
toistakymmentä vuotta kehitelleen tutkijan.



Vesistöjen kunto

Vesitalous 3/2008 3�

Vesistöjen kunto

100 m

15 m 10 m 5 m
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Mustialanlammi
aiheuttamaan ravinteiden kerääntymistä syvänteisiin ja 
aiheuttamaan alusveden happiongelmia. Järven rannal-
la on toistakymmentä loma-asuntoa, ja järvi on suosittu 
avantouintipaikka.

Mustialanlammin veden laatua on seurattu vuo-
desta 1968, ja järvi on ollut koko seurantajakson ajan 
eutrofinen. Järven virkistyskäyttöluokka on III (välttävä), 
kalavesiluokka IV (huono) ja yleisluokka välttävä. 
Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut pää-
osin välillä 0,4…0,8 mg/l. Alusveden kokonaisfosfori-
pitoisuudet ovat olleet jopa 100-kertaisia pintaveden 
vastaaviin verrattuna. pH-arvot ovat vaihdelleet välillä 
6,7…10,2. Korkeat arvot kertovat voimakkaista leväku-
kinnoista, samoin pintaveden runsas hapen ylikyllästys-
tila. Koko tarkkailujakson ajan alusveden happipitoisuus 
on ollut < 1 mg/l ja hapeton vesikerros on ulottunut poh-
jasta jopa 4 metrin syvyyteen. Kevät- ja syystäyskierrot-
kaan eivät ole sekoittaneet vesimassaa kuin maksimissaan 
6 metrin syvyydelle. Jatkuva hapettomuus ja alusveden 
runsaat ravinnepitoisuudet, kuin myös suuri sedimentin 
sisältämän helppoliukoisen fosforin määrä (Fe- ja Al-si-
donnainen) ovat selvä osoitus järvessä tapahtuvasta sisäi-
sestä kuormituksesta. (Mäkelä 2004)

Mustialanlammi siis täyttää kaikki ne vaatimukset, 
jotka ovat aiemmissa kipsikäsittelytutkimuksissa havait-
tu olevan eduksi menetelmän toimivuudelle. Tämän li-
säksi toimenpiteitä on jo tehty ulkoisen kuormituksen 
vähentämiseksi (mm. laskeutusallas-kosteikko –yhdis-
telmä, suodinojat, maatalousoppilaitoksen jätevesikuor-
mituksen lopettaminen). Mitään estettä kipsikäsittelyn 
suorittamiselle ei ollut; päinvastoin.

100 m

15 m 10 m 5 m

Näytepiste (syvyys 17 m)

Tammela

Mustialanlammi

Kuva 1. Mustialanlammin sijainti ja syvyyskartta näytepisteineen.
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Kipsikerros syvänteeseen
Kipsikäsittelyn toteutuksesta ja suunnitte-
lusta vastasi Pyhäjärven-Kuivajärven suo-
jeluyhdistys ry (http://www.jarviverkko.fi/
hanke.html). Hanke suoritettiin Hämeen 
ympäristökeskuksen luvalla ja kustan-
nuksista (9 350 € + talkootyötä) vastasi-
vat useat eri rahoituslähteet. Kipsin levi-
tys Mustialanlammin syvänteeseen suo-
ritettiin neljänä päivänä aikavälillä 6.9. - 
13.9.2004 siten, että viimeinen levityspäivä 
oli 13.9.2004. Kipsi puhallettiin järven sy-
vänteeseen erittäin hienojakoisena ja kui-
vattuna jauheena (150 tonnia kipsiä noin 
3 hehtaarin alalle 17 metrin syvänteeseen ja 
sen ympärille yli 10 metrin vesisyvyyteen). 
Kipsin täydellinen (= hienojakoisimmatkin 
hiukkaset) laskeutuminen sedimenttiin kes-
ti joitakin päiviä.

Käsittelyn vaikutuksia veden laatuun seu-
rattiin toistuvin näytteenotoin ja analysoin-
nein (MTT, Turun yliopiston Geologian 
laitos).Ennen käsittelyä analysoituja ravin-
ne- ym. pitoisuuksia verrattiin käsittelyn 
jälkeisiin. Näytteet nostettiin syvänteestä 
(kuva 2) kolmelta eri vesisyvyydeltä (1 m, 
8 m ja 16 m vesisyvyys) sekä sedimentistä. 
Vesinäytteistä analysoitiin pääasiassa tärkei-
tä rehevyyden indikaattoreita. Seurattavia 
parametreja olivat muun muassa pH, happi, 
ravinteet ja näkösyvyys. Ensimmäiset seu-
rantanäytteet otettiin neljän vuorokauden 
kuluttua viimeisestä kipsinlevityspäivästä. 
Seuranta päättyi syksyllä 2007.

Tulokset

pH
Järviveden pH:n voimakas nousu miel-
letään herkästi kipsikäsittelyn yhteyteen. 
Myös Mustialanlammilla veden pH-pitoi-
suuksia seurattiin tarkoin ennen ja jälkeen 
käsittelyn. Kuten kuvasta 2 huomaamme, 
kyseinen pelko oli tässäkin tapauksessa tur-
ha. pH-muutokset koko kolmen vuoden ai-
kajaksolla mahtuvat yhden pH-yksikön si-
sälle, mikä on täysin luonnollinen vaihtelu 
yhden vesialtaan sisällä.

Happi
Vesimassan, ja nimenomaan alusveden hap-
pitilanne on yksi merkittävä sisäkuormitus-
ta säätelevä tekijä. Alhainen happitilanne 
lisää mahdollisuuksia sedimenttiin löy-
hästi sitoutuneen fosforin vapautumisel-
le. Mustialanlammin osalta happitilanteen 
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Kuva 3. Happipitoisuudet Mustialanlammin pinta- ja alusvedessä vuodesta 
2002 vuoden 2007 syyskuulle.
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Kuva 2. Mustialanlammin vesimassan pH neljän viimeisimmän vuoden aikana.

seurannassa on ollut syystä tai toisesta 
eripituisia taukoja, mutta käytössä ole-
van aineiston perusteella voidaan ver-
rata nykyistä happitilannetta käsittelyä 
edeltävään tilanteeseen. Huomattavaa 
on (kuva 3), että alusveden happipitoi-
suudessa on tapahtunut merkittävä pa-
rantuminen nimenomaan kipsikäsitte-
lyn jälkeen. Viimeisin mitattu happi-
pitoisuus (syyskuu 2007) on luokkaa 
3,4 mg/l, kun se ennen kipsikäsittelyä 
oli noin 0,15 mg/l.

Ravinteet
Ravinteista fosfori, ja ennen kaikkea 
sen liukoinen muoto, on ratkaiseva 
järven rehevöitymisen kannalta. Sisä-
kuormitustapauksissahan ravinteet jär-
viveteen kulkeutuvat ulkoisen valuman 
lisäksi järven pohjasedimentistä, jota 
Mustialanlammissa pyrittiin nimen-
omaan kipsikäsittelyllä rajoittamaan. 
Tätä taustaa vasten mielenkiinto ravin-
nepitoisuustarkastelussa tuleekin koh-
distaa nimenomaan alusveden fosfori-
pitoisuuksiin (varsinkin sen liukoinen 
muoto). Kuvasarjassa 4 a-c on esitetty 
graafisesti fosforipitoisuuksien kehitty-
minen järven eri vesikerroksissa. Kuvat 
on laadittu kaikki samaan mittakaa-
vaan, jotta todelliset pitoisuusmuutok-
set eri vesikerrosten välillä olisivat hel-
pommin verrattavissa.

Suurimman mielenkiinnon koh-
teena on kuva 4a, joka kertoo fosfo-
ripitoisuuksien kehittymisen pohjan-
läheisessä vesimassassa, mikä kuvaa 
parhaiten juuri sisäkuormitustaipu-
musta. Pitoisuuksissa on tapahtunut 
selvä muutos niukkaravinteisempaan 
suuntaan. Varsinkin liukoisen fosfo-
rin määrä on laskenut rajusti verrattu-
na vuoden 2004 ennen kipsikäsittelyä 
vallinneeseen tilanteeseen. Alusveden 
fosforipitoisuuksien lasku ei suinkaan 
ole tapahtunut muiden vesikerroksien 
kustannuksella, koska niissäkään ei ole 
havaittavissa fosforipitoisuuksien nou-
sua (kuva 4b-c). Ainoa selitys alusve-
den vähentyneelle fosforipitoisuudel-
le on onnistunut sisäkuormituksen 
rajoittaminen.

Fosfori sedimentissä
Sedimentin fosforipitoisuuksissa 
on tapahtunut selvä nousu vuodes-
ta 2004 vuoteen 2006. Vuonna 2007 

Mustialanlammista ei uusia sedimentti-
näytteitä haettu, joten tämänhetkisestä 
tilanteesta ei ole suoraa tietoa. Välillisesti 
kuitenkin vesianalyysien perusteel-
la voidaan olettaa sedimenttiin sitou-
tuneen fosforimäärän olevan edelleen 
kasvussa, koska alusveden fosforipitoi-
suudet eivät ole kohonneet. Kuvassa 5 
on esitetty sedimenttiin kokonaisuu-
dessaan sitoutuneen fosforin määrä, se-
kä erikseen eri tavoin sitoutuneen fos-
forin määrä. Vaakaviivoitettu (NaOH-

P) fosfori, jota on sedimentissä eniten, 
on sidoksissa helppoliukoisina rautayh-
disteinä, jonka pysyvyyttä säätelee voi-
makkaasti happitilanne. Happitilanne 
Mustialanlammin alusvedessä onkin 
koko ajan parantunut ja oletettavaa on, 
että fosfori pysyy entistä paremmin si-
toutuneena sedimenttiin.

Järvi kiittää kunnostajiaan
Kipsikäsittelystä on nyt kulunut lähes 4 
vuotta ja kaikki edellä esitetty perustuu 
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pääosin vesianalyysituloksiin ja niiden 
työpöydän ääressä tapahtuneeseen tul-
kintaan. Tämän perusteella järven ti-
lanne näyttää varsin lupaavalta. Sen, 
miltä Mustialanlammi tänään oikeasti 
näyttää, tietävät vain ne, jotka pääsevät 
omin silmin näkemään, jotka käyttävät 
järveä virkistystarkoituksiin, jotka kul-
kevat sen rannoilla, uivat, veneilevät, tai 
vain katselevat yllättävän monelle niin 
harvinaista järvimaisemaa. Vesi on kirk-
kaampaa. Tämä voidaan havaita järvel-
lä tehdyistä näkösyvyysmittauksista 
(kuva 6). Näkösyvyys on yli kaksinker-
taistunut ja on viimeisimmässä mitta-
uksessa jo yli metrin.

Tämän lisäksi alusvedessä aikaisemmin 
ollut erittäin voimakas rikkivedyn haju ja 
mustanharmaa väri ovat kadonneet kipsi-
käsittelyn myötä. Talviaikaan vesi on lä-
hes väritöntä koko vesimassan alueella; 
kesällä alusvesi on hieman kellanruskeaa 
(Aaro Närvänen, pers. comm.). Järvessä 
on kaiken kaikkiaan tapahtunut silmin-
nähtäviä muutoksia parempaan suun-
taan, mikä toivottavasti kannustaa jatka-
maan järven hoitoa.
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c) Fosforipitoisuudet pintavedessä
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Kuva 4 a-c. Fosforipitoisuuksissa tapahtuneet muutokset Mustialanlammin sy-
vänteen eri vesikerroksissa ennen ja jälkeen kipsikäsittelyn.
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Kuva 5. Pintasedimentin (0-2 cm) fosforipitoisuudet  
Mustialanlammin 16 m syvänteessä talvella 2004-2006.
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Kuva 6. Näkösyvyyden kehittyminen Mustialanlammilla 
vuosina 2004-2007
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Tampereen kaupunki ja Pirkkalan 
kunta ovat syventäneet yhteis-
työtään vesihuollossa. Syyskuun 

alussa 2007 tuli voimaan 30-vuotinen 
sopimus, jonka mukaan Tampereen Vesi 
vastaa puhtaan talousveden toimittami-
sesta Pirkkalaan, veden jakelusta ja ver-
koston ylläpidosta sekä jätevesien joh-
tamisesta Tampereen jätevedenpuhdis-
tamoille käsiteltäväksi. Pirkkalalaisten 
vesiasiakkaiden asiakaspalvelu tapah-
tuu Tampereen Vedessä, joka huoleh-
tii myös uusien liittymäsopimusten te-
kemisestä Pirkkalan kunnan vesi- ja 
viemäriverkkoon.

Vesihuoltoverkostot jäävät Pirkkalan 
kunnan omistukseen, ja Tampereen 
Vesi sitoutuu maksamaan niiden käy-
töstä vuosittaista vuokraa, joka vastaa 
vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuu-
den vuosittaisten poistojen määrää. 
Verkoston laajennusinvestoinneista vas-
taa Pirkkalan kunta, joka myös on sitou-
tunut jatkamaan verkoston saneeraamis-
ta Tampereen Veden kanssa sovitun oh-
jelman mukaisesti. Hulevesijärjestelmän 
rakentaminen ja ylläpito jäävät koko-
naan Pirkkalan kunnan vastuulle.

Yhteistyöstä hyviä kokemuksia
Tampereen alueella ei ole tapahtunut 
juurikaan kuntaliitoksia, mutta kunti-
en välistä yhteistyötä eri sektoreilla on 
tehty pitkään. Pirkkalan ja Tampereen 
välinen talousveden toimitussopimus 
on tehty vuonna 1986 ja jätevedet on 
johdettu Tampereen Veden puhdistet-
tavaksi vuodesta 1990, jolloin myös 
Pirkkalan omat jätevedenpuhdistamot 
lakkautettiin.

”Pirkkalassa ei ole omia käyttökel-
poisia vesivaroja, joten yhteistyö naa-

Pirkkalan kunta ulkoisti 
koko vesihuollon

Reijo Leinonen korostaa kuntalaisten etua vesihuollon ratkaisujen  
tärkeimpänä perusteena.

purien kanssa on ollut luonnollinen 
toimintamalli. Olemme olleet tyyty-
väisiä tehtyihin ratkaisuihin ja yhteis-
työn syventäminen vaikuttaa edullisel-
ta vaihtoehdolta kaikkien osapuolten, 
erityisesti kuntalaisten kannalta”, sa-
noo Pirkkalan kunnan tekninen johtaja 
Reijo Leinonen.

Sopimuksessa on määritelty kolmen 
vuoden sopeutumisjakso, jonka aika-
na päätetään pirkkalalaisten kuluttajien 
maksama hinta verrattuna Tampereen 
Veden taksoihin. Samalla määrite-
tään myös Tampereen Veden maksama 
vuokra Pirkkalan vesihuoltoverkostosta. 
Alustavissa laskelmissa on arvioitu, että 
Pirkkalassa tullaan maksamaan 15 pro-
senttia korkeampia vesimaksuja kuin 
Tampereella. Tämä merkitsee kuitenkin 

sitä, että Pirkkalan vesimaksut tulevat 
laskemaan selvästi aiemmasta tasosta.

”Tampere on tiheämmin asuttu 
kaupunki, joten esimerkiksi vedenjake-
lun ja verkoston ylläpidon kustannuk-
set ovat siellä suhteellisesti pienemmät 
kuin Pirkkalassa. Näin on perusteltua 
periä Pirkkalan asiakkailta korkeampia 
maksuja. Sopimus kuitenkin hyödyttää 
kuntamme asukkaita. Vesimaksut ale-
nevat ja laadukkaan talousveden saata-
vuus sekä tehokas jätevesien puhdistus 
varmistetaan”, Leinonen arvioi.

Pirkanmaan  
vesihuollossa tapahtuu
Pirkanmaalla on käynnissä merkittä-
vät hankkeet sekä vedenhankinnan et-
tä jätevesien puhdistamisen turvaami-

Tampereen alueella tehtiin viime syksynä ainutlaatuinen sopimus, jossa Pirkkalan kunnan koko vesilai-
tostoiminta asiakaspalvelu mukaan lukien siirrettiin Tampereen Veden vastuulle. Järjestelyn lähtökoh-
tana on pirkkalalaisten vesimaksujen aleneminen, veden toimitusvarmuuden paraneminen ja määrä-
ykset täyttävä jätevesien puhdistaminen.
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seksi. Tampereen ja Valkeakosken seu-
dun tekopohjavesihanke Tavase tähtää 
tekopohjaveden muodostamisen aloit-
tamiseen Vehoniemen – Isokankaan 
harjualueella vuonna 2010. Laitoksen 
on tarkoitus toimia Pirkanmaan tär-
keimpänä vedenhankintalähteenä 
tulevaisuudessa.

Pirkanmaan 14 kuntaa ja Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy ovat yhteistyössä suun-
nittelemassa uutta suurta jäteveden-
puhdistamoa Tampereen seudun jäte-
vedenkäsittelyn pitkän aikavälin perus-

ratkaisuksi. Yleissuunnitelman laatimi-
nen ja ympäristövaikutusten arviointi 
ovat parhaillaan käynnissä. Tavoitteena 
on saada uuden laitoksen rakentaminen 
käyntiin vuonna 2015 ja laitos toimin-
taan vuonna 2020. Sijoituspaikkavaiht
oehtoina tarkastellaan Nokialla sijaitse-
vaa Koukkujärven aluetta ja Pirkkalassa 
sijaitsevaa lentokentän pohjoispuolista 
aluetta.

Asetus haja-asutusalueiden jäteve-
sien puhdistamisesta on saanut myös 
alueen vesiosuuskunnat aktivoitu-

maan. Pirkkalassa on käynnistetty han-
ke, jonka tavoitteena on kattavan jäte-
vesiverkoston rakentaminen haja-asu-
tusalueille ja jätevesien pumppaaminen 
Tampereen puhdistamoille.

” Haja-asutusalueiden asukkaat ovat 
tiedostaneet jätevesien käsittelyn mer-
kityksen ja olleet ajamassa aktiivises-
ti hanketta eteenpäin. Pirkkalan kun-
ta suhtautuu osuuskuntien suunnitel-
maan erittäin myönteisesti ja aikoo 
tukea investointeja sekä suoraan että 
takaamalla tarvittavia lainoja”, Reijo 

Pirkanmaalla on pitkät perinteet kuntien välisestä yhteistyöstä vesihuollon järjestämisessä.  
Kuntien yhteiset investoinnit ja osuuskuntien aktiivisuus ennakoivat tehokasta vesihuoltoa myös tulevaisuudessa.
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VYT on vesihuoltolaitoksille 
suunniteltu ohjausjärjestelmä, 
jossa on määritelty vesihuollon 

toiminnot ja tehtävät. Ne vaihtelevat eri 
vesilaitoksilla, ja ohjeiden nimeäminen 
ja numerointi ovat käyttäjän itse mää-
riteltävissä. Järjestelmään liittyy ohjel-
misto, jonka avulla käyttö onnistuu 
Internetin välityksellä. Ohjelmistoa ei 
tarvitse asentaa omiin työasemiin, vaan 
ylläpitotehtävät voidaan jättää esimer-
kiksi suunnittelutoimiston huoleksi. 

Vesiosuuskunta Suoni, vesiosuus-
kunta Mustijoki ja Etelä-Pornaisten 
vesiosuuskunta lähtivät yhteistyössä 
FCG- Suunnittelukeskus Oy:n (nykyi-
sin FCG Planeko Oy) kanssa kehittä-
mään järjestelmää soveltumaan parem-
min myös pienille vesihuoltolaitoksille 
ja vesiosuuskunnille. Järjestelmä otet-
tiin kaikissa kolmessa osuuskunnassa 
käyttöön viime vuonna. 

”Idea VYT:n soveltamisesta osuus-
kuntiin lähti liikkeelle, kun asioista 
keskusteltiin suunnittelijoiden kans-
sa investointiprojektin yhteydessä. 
Kehittäminen ja käyttöönotto ovat vaa-
tineet suuren määrän työtä ja opiskelua, 
mutta olemme olleet lopputulokseen 
erittäin tyytyväisiä”, kertoo vesiosuus-
kunta Suonen hallituksen sihteeri Jukka 
Vainio.

Tieto yhdessä paikassa ja 
helposti saatavilla
Yksinkertaistettuna VYT on opas vesi-
huoltoon liittyvien tehtävien suorittami-
seksi. Tehtävien pääluokkia ovat muun 
muassa veden jakelu, asiakaspalvelu ja 
jäteveden käsittely. Pääluokat jakaantu-

Kolme uusimaalaista vesiosuuskuntaa lähti mukaan hankkeeseen, jossa räätälöitiin Vesihuollon 
yleinen tehtävämäärittely (VYT) sopivaksi pienten vesilaitosten ja osuuskuntien toimintaan. 
Vesihuollon tehtäväkentän yksityiskohtainen ohjeistus tehostaa toimintaa, siirtää tietoa uudelle 
sukupolvelle ja helpottaa toimintojen ulkoistukseen liittyviä tehtäviä.

tehtävämäärittelystä ryhtiä 
vesiosuuskuntien toimintaan

Vesiosuuskunta Suonen hallituksen sihteeri Jukka Vainio ja  
puheenjohtaja Veijo Peltola ovat tyytyväisiä VYT- järjestelmän käyttöönottoon.

vat hierarkialtaan useampiin alemman 
tason tehtäviin ja yksityiskohtaiset työ-
ohjeet löytyvät niin sanotuista tehtävä-
korteista. Kaikki tämä tieto on kerätty 
yhteen paikkaan, VYT- järjestelmään.

”Järjestelmän avulla varmistetaan se, 
että tarvittava tieto on aina asianosais-
ten saatavilla, ja työt tehdään aina suun-
nitelmien mukaisesti ja oikeaan aikaan. 
Tiedot myös säilyvät sukupolvelta toisel-
le, eikä eläkkeelle jääneiltä asentajilta enää 
tarvitse lähteä kyselemään, miten asiat on 
ennen hoidettu. Järjestelmä sisältää myös 
yksiselitteisen tehtäväluettelon, joka hel-
pottaa esimerkiksi huollon ulkoistamisen 
kilpailuttamista”, Vainio pohtii.

Uusien asioiden oppiminen on 
osuuskunnille ajankohtainen asia. 
Vesihuollon toimintaympäristö on 
voimakkaassa muutoksessa, kun raa-
kaveden hankinnassa on ollut ajoit-
taisia vaikeuksia ja haja-asutusalueil-
la valmistaudutaan tiukentuviin jä-
teveden käsittelyvaatimuksiin. Aika 
ajoin tapahtuvat erityistilanteet ovat 
koskettaneet myös Vesiosuuskunta 
Suonen toimintaa. Vuonna 2004 ta-
lousvedestä löytyi koliformisia bak-
teereja ja asiakkaita kehotettiin keit-
tämään vetensä.

”Tilanteen tullessa ilmi kaik-
ki osuuskunnan toimihenkilöt olivat 
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Investoinnit vedenjakelun ja viemäriverkoston laajentamiseksi ovat 
käynnissä. Kuvassa Välihaan linjapumppaamon työmaa.

poissa paikkakunnalta. Vakiintunutta 
tiedotuskäytäntöä ei ollut olemassa ei-
vätkä asiakkaat saaneet riittävän ajois-
sa tietoa veden laatuongelmista. VYT- 
projektin yhteydessä olemme laatineet 
ohjeet tällaisten tilanteiden varalta ja 
selvittäneet tehokkaimmat tiedotus-
kanavat, joita tarpeen tullen voimme 
käyttää”, Vainio sanoo.

Verkosto laajenee
Arolan, Jokelanseudun ja Halkian alu-
eilla toimiva Vesiosuuskunta Suoni pe-
rustettiin vuonna 1996, kun alueella 
ilmeni tarvetta laadukkaalle talousve-
delle, ja kunnat olivat haluttomia in-
vestoimaan verkoston laajentamiseen. 
Suonella on 80 kilometriä pitkä vesi-
johtoverkosto, jolla jaetaan toistaisek-
si Mäntsälän vesilaitokselta hankitta-
vaa talousvettä noin 400 osuuskunnan 
jäsenelle. 

Viemäriverkostoa alettiin raken-
taa pari vuotta sitten, koska haja-asu-
tusalueiden jätevesiasetus asettaa uu-
sia vaatimuksia jäteveden käsittelyl-
le, ja viemäriverkosto arvioitiin te-
hokkaammaksi vaihtoehdoksi kuin 
kiinteistökohtaisten puhdistamojen 
rakentaminen. Uusi viemäriverkos-
to on keväällä liitetty Keravalle me-
nevään siirtoviemäriin, joka johtaa jä-
tevedet lopulta Helsingin Viikinmäen 
puhdistamolle.

Viemäriverkostoa laajennetaan edel-
leen ja uusia kiinteistöjä on liittymässä 
Suonen vesijohtoon. Osuuskunta on-
kin investoimassa noin 5 miljoonaa eu-
roa vesi- ja viemäriverkostoihin seuraa-
vana kuuden vuoden aikana. Alueen 
kunnat ovat tukemassa toimintaa vas-
taamalla osasta kustannuksia ja takaa-
malla rahoitusta.

”Kuntien tuki ja kuntarajat ylittävä 
eri osapuolten yhteistyö ovat olleet kes-
keisiä tekijöitä alueen vesihuollon kehit-
tämisessä” arvioi Jukka Vainio.  



Vesitalous 3/2008��

Ajankohtaista Ajankohtaista

Tunnuslukujärjestelmän kehit-
täminen aloitettiin vuonna 
2005, jolloin kahdeksan suur-

ta vesihuoltolaitosta sopi VVY:n kans-
sa järjestelmän organisoinnista. Web-
pohjaisen järjestelmän tietotekniikka 
tilattiin yksityiseltä palveluntarjoajal-
ta. Järjestelmään liittyneet vesihuol-
tolaitokset voivat seurata ajantasaise-
na tunnuslukuja, ja yleiseen käyttöön 
julkaistaan kerran vuodessa painettu 
raportti, joka on tilattavissa VVY:stä. 
Vuodelta 2007 koottu raportti ilmes-
tyy ensi syksynä. Tähän mennessä tun-
nuslukujärjestelmään on liittynyt 41 
vesihuoltolaitosta.

Tunnuslukujärjestelmään on valittu 
56 tunnuslukua, jotka lasketaan 111 pe-
rustiedosta. Mukana olevat vesihuolto-
laitokset syöttävät omat tietonsa vuosit-
tain järjestelmään. Perustiedot ovat pää-
osin sellaisia tietoja, jotka vesihuoltolai-
toksilla ovat joka tapauksessa valmiina.

”Järjestelmä on pyritty kehittämään 
sellaiseksi, että myös pienimmät vesi-
huoltolaitokset voivat ilman suurta 
vaivaa olla siinä mukana. Osoituksena 
siitä mukaan on lähtenyt noin 2200 
vesihuoltoverkostoon liittyneen asuk-
kaan Taivalkosken kunnan vesihuol-
tolaitos, joka on myös järjestelmän 
kehittämistä ohjaavassa työryhmäs-
sä”, kertoo apulaisjohtaja Mika Rontu 
VVY:stä.

Vaikka tunnuslukujärjestelmä on jo 
täydessä toiminnassa, sitä on tarkoitus 
edelleen kehittää vastaamaan mahdol-
lisimman hyvin vesihuoltolaitosten ny-
kyisiä ja tulevia tarpeita. Toimintaa oh-
jaava työryhmä koostuu 5-7 vesihuolto-
laitoksen edustajasta. Työryhmän tehtä-
vänä on valvoa vuosittaisen tunnuslu-
kuraportin laatimista ja järjestää kerran 
vuodessa käyttäjäpäivät, jossa käsitel-
lään saatua palautetta ja keskustellaan 
uusista kehitysideoista.

”Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä jär-
jestelmään ja innokkaita antamaan ke-
hitysideoita. Uusia tunnuslukuja on 
luvassa esimerkiksi liittyen vesihuolto-
maksuihin ja laitosten energiankäyt-
töön”, Rontu sanoo.

Tunnuslukujärjestelmään voi liittyä 
täyttämällä ilmoittautumislomakkeen 
ja palauttamalla sen VVY:n toimistoon. 
Järjestelmä on maksullinen; liityttäessä 
maksetaan liittymismaksu ja kerran vuo-
dessa käyttömaksua, jotka molemmat 
ovat sidottu VVY:n jäsenmaksuun.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita 
vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjes-
telmään! 

Lisätietoja:
Apulaisjohtaja	Mika	Rontu
E-mail:	mika.rontu@vvy.fi
Puh.	(09)	8689	0114
www.vvy.fi

2103 Laskuttamattoman veden määrä
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Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) on yhdessä suurimpien suomalaisten vesihuoltolaitosten kanssa 

kehittänyt tunnuslukujärjestelmän, jonka avulla laitokset voivat vertailla itseään muihin alan 

organisaatioihin. Vertailu toimii hyvänä lähtökohtana mahdollisten ongelmakohtien havaitsemiseksi 

ja toiminnan kehittämiseksi.

tunnusluvuista kehitysideoita 
vesihuoltolaitoksille

Esimerkki tunnuslukujärjestelmän vertailutiedoista. Keskiarvo: 2,3 m³/vuosi/m.
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Pääkaupunkiseudulla siirryttiin huhti-
kuussa Vantaanjoen veden käyttöön, 
kun Päijänne- tunnelin kunnostus-

työt aloitettiin. Talousveden laatu on ollut 
hyvällä tasolla eikä ongelmia riittävyyden 
suhteen ole näköpiirissä.

Peruskorjauksen kohteena on 56 ki-
lometrin osuus Päijänne- tunnelin etelä-
osassa. Pohjoisosa kunnostettiin vuonna 
2001. Tunneli on tyhjennetty vedestä, ja 
tarkastus- ja kunnostustyöt ovat alkaneet. 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n tilaaman ura-
kan kokonaisarvo on 14 miljoonaa euroa.

”Projekti on edennyt aikataulussa ja 
suunnitelmien mukaan. Näillä näkymin 
pääkaupunkiseudulla käytetään Päijänteen 
vettä jälleen ensi jouluna”, kertoo Helsingin 
Veden viestintäpäällikkö Ari Nevalainen.

Siirtyminen Vantaanjoen veden käyt-
töön on herättänyt kysymyksiä talousveden 
laadusta ja riittävyydestä. Helsingin Vesi 
seuraa kuitenkin veden laatumittareita päi-
vittäin ja on varautunut kuivan kesän sattu-
essa ottamaan vettä myös Hiidenvedestä ja 
Kytäjän alueen järvistä. Talousveden laatu 
on säilynyt hyvänä, joskin pieniä eroja ai-
empaan on havaittu.

”Lämpimät säät ovat vaikuttaneet sii-
hen, että Vantaanjoesta tuleva vesi on jon-
kin verran lämpimämpää kuin Päijänteestä 
otettava vesi. Toiseksi veden kovuus on 
noussut ja se luokitellaan nyt keskikovak-
si”, Nevalainen sanoo.

Tietoa ja uutisia Päijänne- tunne-
lin peruskorjauksesta löytyy Internetistä: 
www.helsinginvesi.fi/paijanne 

Päijänne- tunnelin kunnostus  
etenee suunnitelmien mukaan

Kansanterveyslaitoksen tuore tut-
kimus osoittaa, että hanavesi 
Suomessa on huomattavasti pa-

kattuja vesiä puhtaampaa. Pullovesi si-
sältää tutkimuksen mukaan jopa sata 
ja lähdevesiautomaattien vesi noin tu-
hat kertaa enemmän mikrobeja hanave-
teen verrattuna. Pitkä säilytysaika hei-
kentää pakattujen vesien laatua. Jos pa-
katun veden mikrobipitoisuus on suuri, 
vettä ei voi pitää hyvälaatuisena. Suurista 
mikrobipitoisuuksista ei kuitenkaan ole 
terveyshaittaa.

Tulos on havaittu Kansanterveys-
laitoksella tehdyssä tutkimuksessa, missä 
on selvitetty vuonna 2007 kaupoista os-
tettujen pullovesien ja eri puolilta Suomea 
otettujen lähdevesiautomaattien mikro-
biologista laatua. Tutkimus koski vain hii-
lihapottomia vesiä. 

Tutkimuksessa otettiin näytteet 100 
lähdevesiautomaatista ja 155 pullovedestä. 
Pullovedet edustivat 12 tuottajan 18 tuo-
temerkkiä. Vertailuna käytettiin 23 verkos-
tovesinäytettä. Mikrobien pesäkeluvut oli-
vat suuria lähdevesiautomaateista otetuis-

sa vesinäytteissä, keskimäärin 15 500 pe-
säkettä/ml. Pullovesien vastaava luku oli 
keskimäärin 960 pesäkettä/ml ja verkos-
tovesinäytteissä se oli keskimäärin 5 pesä-
kettä/ml. Suomalaisten pullovesien mik-
robipitoisuudet olivat pienemmät kuin 
ulkomaisten.

Tämän tutkimuksen mukaan pakatut 
vedet ovat mikrobiologisesti huonompia 
kuin verkostovedet. Vaikka pakattujen 
vesien käytöstä ei ole terveyshaittaa, niin 
juomavettä ei voi pitää hyvälaatuisena, jos 
sen mikrobipitoisuus on suuri. 

Hanaveden laatu parempaa kuin pullovesien

Suomen Akatemian kutsuman 
kansainvälisen paneelin raportti 
Suomessa tehtävästä vesialan tutki-

muksesta on julkaistu. Arvioinnin koh-
teena olivat alan tutkimusta harjoittavien 
organisaatioiden toiminta vuosina 2002 
-2006. Arviointiin osallistui 17 yksikköä 
seitsemässä yliopistossa ja kahdeksassa 
tutkimuslaitoksessa.

Paneeli totesi suomalaisen vesitut-
kimuksen olevan erittäin korkeaa kan-

sainvälistä tasoa, mutta samalla antoi 
suosituksia tutkimuksen voimavarojen 
suuntaamiseksi.

Suosituksia olivat muun muassa jatko-
opintojen nopean loppuunsaattamisen tu-
keminen, poikkitieteellisen vesi- ja ympäris-
töalan koulutuslaitoksen perustaminen sekä 
kokeellisen tutkimuksen ja mallien sovelta-
misen läheisempää yhteistyötä. Paneeli suo-
sitteli lisäksi panostusten lisäämistä virtavesi-
tutkimukseen ja valuma-aluemittakaavaiseen 

tutkimukseen. Merentutkimuslaitoksen toi-
mintojen siirtämistä Ilmatieteenlaitokseen ja 
Suomen ympäristökeskukseen tulisi arvioida 
uudelleen. 

Raportti	on	ladattavissa	Internetistä	
kokonaisuudessaan:
www.aka.fi/julkaisut

Suomalainen vesitutkimus arvioitiin
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Yhdyskuntatekniikka 
Infratech 2009

Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskus

27.–29.5.2009

• Energiahuolto • Jätehuolto • Katu-, tie- ja liikennetekniikka • Konekalusto • Mittaustekniikka ja laboratoriopalvelut
• Satamat ja väylät • Informaatiotekniikka • Työmaavarusteet • Urheilu- ja virkistysalueet • Vesihuoltotekniikka 

• Yhdyskuntasuunnittelu • Ympäristönsuojelu

www.yhdyskuntatekniikka.fi Varaa osastosi heti syyskuussa 2008.
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ESIKÄSITTELYKEMIKAALIT • PINTAKÄSITTELYKEMIKAALIT • PERUSKEMIKAALIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAALIT • SAOSTUSKEMIKAALIT • RASKASMETALLIEN SAOSTUS

 Algol Chemicals Oy • Karapellontie 6 • PL 13, 02611 Espoo • Puhelin (09) 50 991 • Faksi (09) 5099 254

www.algol.fi

Ciba Specialty Chemicals Oy

Puh. 020 380 022
customerservice.finland@ciba.com
www.ciba.com

Raisionkaari 60
PL 250
FI-21201 Raisio

Kemira Oyj
Kemira Water

PL 330, 00101 HELSINKI
Puh. 010 861 211, fax. 010 862 1968

http://www.kemira.com/water

Vesikemikaalien
ykkönen

 Vesikemikaalit
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 automaatiojärjestelmät

Putket maahan. 
Kaivamatta.

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.com

Ympäristöystävällinen vaihtoehto avokaivuulle

viemärisaneeraukset
VPP SUJU-

pätkäputkilla

putkistoasennukset
ohjattavalla

vaakaporauksella

 Verkostot ja VuotoselVitykset
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HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 1-200 taloutta        WWW.RAITA.COM

Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO,
puh. 0207 120 620, fax 0207 120 625

info@hydropresshuber.fi, www.hydropresshuber.fi

 jäteVesien- ja lietteenkäsittely
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Sibeliuksenkatu 9 B 00250 HELSINKI
Puh. 09-447 161 Fax 09-445 912

Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Flotaatiolaitokset

Pöyry Environment Oy
PL 50, Jaakonkatu 3 

01621 Vantaa
Puh. 010 3311

Faksi: 010 33 26600 
www.environment.poyry.fi

Vesi- ja ympäristötekniikan 
asiantuntemusta ja suunnittelua
Tritonet Oy
Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100
Fax (03) 3141 4140
www.tritonet.fi

Yrittäjäntie 12
70150 Kuopio
Puh. (017) 279 8600
Fax (017) 279 8601
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Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

RK&RK& Kiuru & Rautiainen Oy 
Vesihuollon asiantuntijatoimisto

Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
Talous- ja organisaatioselvitykset
Taksojen määritysennusteet
Ympäristölupahakemukset

SAVONLINNA (015) 510 855            
HELSINKI (09) 692 4482      www.kiuru-rautiainen.fi 

 suunnittelu ja tutkimus

SITO on suomalainen infran, liikenteen ja 
ympäristön suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja 
tuottava moniosaaja. 

Palvelutarjontamme kattavat vesihuollon 
suunnittelun ja selvitykset:

•  Vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmat
•  Verkosto- ja linjasuunnittelu
•  Laitos- ja prosessisuunnittelu
•  Pumppaamosuunnittelu
•  Haja-asutusalueiden vesihuolto

www.sito.fi

Espoo – Turku – Tampere – Kuopio – Kouvola – Rovaniemi
Puhelin 020 747 6000
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www.veela.fi

info@veela.fi

puh. 044 091 77 77

Hitsaajankatu 4 c
00810 Helsinki

VESIHUOLTOPALVELUA
•vesihuollon projektinhoito
•palveluhankintojen kilpailutus
•ympäristölupapalvelut
•osuuskuntien isännöinti
•osaamistestaus

 Vedenkäsittelylaitteet ja -laitokset

Flotaatiotekniikkaa yli 40 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset

UV-LAITTEET
♦ JUOMAVEDET ♦ JÄTEVEDET
♦ UIMA-ALTAAT ♦ PROSESSIVEDET

PINNINKATU 53 B PUH. (03) 35 95 400
33100 TAMPERE FAX (03) 35 95 444
www.sk-trade.com

ProMinent Finland Oy www.prominent.fi
Orapihlajatie 39 puh. 09-4777 890 
00320 Helsinki fax   09-4777 8947

Experts in Chem-Feed and Water Treatment

Laadukasta annostelua

Lisää luotettavuutta

Taloudellisuutta

www.prominent.fi/delta

DELTA® KALVOANNOSTELU-
PUMPPU optoDrive® teknologialla

Kaikki ominaisuudet yhdessä laitteessa
– ProMinentilta

• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn
• Erilaiset säiliöt vaihteleviin prosesseihin
• RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
• UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
• pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
• Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
• Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu

– Vedenkäsittelyn hallintaa –

Salpakuja 9, 01200 VANTAA, puh. 042 494 7800, fax 042 494 7801
Email: dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

AIRIT™-ilmastimet
MIXIT™-sekoittimet
• Kunnallisen ja teollisen jäteveden käsittelyyn
• Luonnonvesien hapetukseen
Waterixilta kokonaispalveluna järjestelmien 
suunnittelu, asennus, huolto, etävalvonta ja 
tarvittaessa vuokraus.

Kotimaiset, energiaa säästävät

WWW.WATERIX.COM
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EDULLISET JA LUOTETTAVAT
VENTTIILIT VEDENKÄSITTELYYN 

KEYFLOW OY
Paalukatu 1 

53500  LAPPEENRANTA 
Puh. (05) 614 6400, fax (05) 614 6464 

info@keyflow.fi 
       www.keyflow.fi  

www.pa-ve.fi

VENTTIILIT - KARANJATKOT

KAIVOT - PALOPOSTIT - SÄHKÖHITSAUS

VEESEADMED    Oy, LAHTI       010–424 4000
Info@veeseadmed.fi           www.veeseadmed.fi

Turvekuja 6, 00700 Helsinki
puh. 075 324 0300, fax (09) 558 053, www.absgroup.com

ABS Finland Oy

• pumppaamot
• jätevesipumput

• kaukolämpöpumput
• NOPOL/OKI ilmastimet
• epäkeskoruuvipumput
• työmaauppopumput

• potkuripumput
• tyhjöpumput
• sekoittimet

- pumppaamot
- uppopumput
- kuiva-asenteiset
  pumput KSB Finland Oy

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

- venttiilit
- pumppuautomaatio
- käynnissäpito

www.flygt.fi

Pumput 

Sekoittimet 

Ilmastimet 

Pumppaamot 

Myynti 

Vuokraus 

Huolto 

ITT Flygt 50 vuotta
Suomessa! 

ITT Water & Wastewater Suomi Oy 
Mestarintie 8 
01730 Vantaa 
Puh (09) 849 4111 
Fax (09) 852 4910 

 Vesihuollon koneet ja laitteet
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Pientalokin voi säästää ja kierrättää vettä

Juomavedestä on maailmalla huu-
tava pula, mutta meillä Suomessa 
useimmilla on varaa huuhdella WC-

pönttömme tuolla täysin puhtaalla ve-
dellä. Vaikka veden säästäminen tuntuu 
Suomessa kaukaiselta, sillä on kuitenkin 
merkitystä. Mitä vähemmän johdamme 
ylimääräistä vettä jätevesilaitoksille, sitä 
paremmin ne toimivat. Kuormitamme 
vähemmän vesistöjämme emmekä ruo-
ki turhaan sinilevää tai muita haitallisia 
eliöitä. Erityisen tärkeätä vesien nuuka 
käyttö on haja-asutusalueilla. Jos kaivo-
vedestä on ajoittain pulaa, sitä on turha 
huuhdella sellaisenaan vessaan. Ja jos jäte-
vesijärjestelmä perustuu sakokaivoihin ja imeytyskenttään, vesi-
määrän väheneminen helpottaa järjestelmän toimintaa.

SunWatt Oy tuo maahan harmaaveden kierrätysjärjestelmää. 
Siinä kotitaloudessa syntyvät harmaavedet kerätään talteen, 
suodatetaan sekä kloorikäsitellään, jonka jälkeen ne varastoi-
daan säiliöön odottamaan uutta käyttöä – vessan huuhtelua.

Lisätietoja:
SunWatt	Oy	

Peter	Eklund	
Puh.	(0400)	790	334
www.harmaavesi.fi

Uusi kylmävesimittari

Sensus Metering Systems on kehittänyt täysin uudenlaisen 
kylmävesimittarin, jossa on yhdistetty Woltmann- pysty- 
ja vaakamittareiden tekniset erityispiirteet. Laakerointia, 

hydrauliikkaa ja siipipyörän muotoilua on kehitetty niin, et-
tä mittarin virtausala on saatu erittäin laajaksi. Meistream so-
veltuukin erittäin hyvin vesilaitoksille verkoston valvontaan. 
Mittarin avulla myös laskutus on entistä tarkempaa. 
Meistreamia on saatavana B- ja C-luokan mittareina kokoluo-
kissa DN 40-150. Kaukoluentaan mittari saadaan HRI–tiedon-
siirtomodulilla, jossa on mm. suoja valeimpulsseja vastaan.

Lisätietoja:	
Saint-Gobain	Pipe	Systems	Oy

Anneli	Kuusisto,	
Puh.	0207	424	611	

www.sgps.fi

Mukavuutta kiinteistöautomaation 
pumppujärjestelmien ohjaukseen

Käyttömukavuuden ja taloudellisuuden kannalta on tär-
keää, että kaikki kiinteistön lämmitys-, jäähdytys-, il-
manvaihto- ja keskuslämmitysjärjestelmiin liittyvät 

kiertovesipumput pelaavat hyvin yhteen ja ovat keskitetysti 
ohjattavissa.

Uudet Wilo-AnaCon ja Wilo-Digicon ovat uuden VDI 3814 
-direktiivin mukaisia ohjauslaitteita, jotka korvaavat tähänasti-
set analogiset ja digitaaliset muuntimet. Ne muodostavat yh-
teensovitetun ja laajan pumpputeknologiasovelluksen, jolle on 
annettu nimeksi Wilo-Control. Ne sopivat Wilo-pumppusarjo-
jen Stratos/Stratos-Z/Stratos-D, TOP-E/ED, Crono-Line-IL-
E, CronoTwin-DL-E, VeroLine-IP-E ja VeroTwin-DP-E yh-
teenliittämiseen. Niihin on tarjolla myös DIN-yhteensopivat 
ohjauskaapit.

Interface RS485:n ja enintään 64 Wilo-DigiCon -yksikön 
avulla voidaan ohjata jopa 256 kiertovesipumppua yhdestä ai-
noasta ohjausyksiköstä.   

Lisätietoja:	
Wilo	Finland	Oy	

Puh.	0207	40	15	40	
www.wilo.fi

Uusi pikatesti sinilevämyrkyille

Turkulainen Aboatox Oy tuo maahan sinilevä-
myrkkyjen testaukseen tarkoitettua uutta yh-
dysvaltataista pikatestiä. Menetelmässä mik-

rokystiinit ja nodulariinit voidaan määrittää immu-
nokromatografisesti liuskatestillä. Mittaukseen kuluu 
aikaa alle tunti ja testin tekemiseen ei tarvita erityisiä 
välineitä tai mittalaitteita. Testiä on saatavana erilai-
sille näytteille kuten juomavedelle, raakavesinäytteil-
le tai uimarantojen sinilevämyrkkyjen mittaamiseen. 
Testi on niin herkkä, että WHO:n asettama raja-
arvopitoisuus 1 ng/ml (ppb) pystytään mittaamaan 
luotettavasti. Tuotteet myydään 5 ja 20 testin pakkauksissa.

Lisätietoja:
Juha	Lappalainen,	Aboatox	Oy

Puh.	(02)	241	0244
www.aboatox.com
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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

Heidi Kauppinen:  
Helsinki Water invests in network upgrading

Helsinki Water has markedly increased its investment in 
network upgrading in recent years. The article describes the 
efforts made to improve operations at work places, in con-
ference rooms and at desks. It also looks at future challenges, 
many of which are common to the whole sector. 

MarKKu LeHtoLa, Kirsi täHti, ViLHo tasKinen, 
Marja stjerna, pentti Keränen and HeLena 
partanen:  
Jänneniemi water treatment plant will secure 
Kuopio water supply far into the future

Water intake at the Jänneniemi plant is based mainly on 
bank filtration. Iron and manganese are removed by two-
stage biological rapid sand filtration. Drinking water is di-
rected via Itkonniemi water treatment plant to consumers 
in the urban area. 

annina taKaLa, jarMo HuKKa, tapio KatKo and 
peKKa pietiLä:  
Developing the operations of water associations

There are over 1500 private water associations in Finland, 
the majority located in sparsely populated areas and typi-
cally smaller than municipal plants. Their operation is often 
run on a voluntary basis. Yet the appropriate supply services 
must be secured in the operational areas of existing and fu-
ture water associations. The article is based largely on a study 
conducted at Virrat and Uusikaupunki, where the aim was 
to analyse the operations of the water associations and find 
alternatives for their development.

jari siLander:  
Heavy rains and the planning of storm water 
control

The RATU project (2005-2008) has produced new heavy 
rainfall distributions for Finland using weather radar data 
from several summers. The results of new design precipita-
tion probabilities were analysed and future changes in heavy 
precipitation probabilities estimated applying a set of region-
al climate model simulations. The impacts of the new design 
values and climate change were studied at two urban test sites 
with two different storm water models. Recommendations 
for adaptation measures were reviewed.

tiMo LauKKanen:  
Use of manometric BOD analyser at a 
wastewater treatment plant

The automated manometric BOD analysers on the market 
can be used like respirometers to determine more than the BOD 
value of water alone. The author examines the use of a BOD instru-
ment to determine the oxygen consumption of activated sludge.  
The oxygen consumption data can be applied to assess the 
biochemical activity and nitrification activity of activated 
sludge and to test the effect of various substances and indus-
trial wastewaters in biological wastewater treatment. Other 
possible applications include the testing of minimum nutri-
ents and the stability of sludge or compost.

jyri MustajoKi and MiKa Marttunen:  
Multicriteria assessment for integrated planning 
of watercourse use and management

Multicriteria assessment includes a number of methods 
and approaches that can be applied to structure complex 
problems involving different values and incommensurable 
impacts. The Finnish Environment Institute has applied 
these methods for several years when planning the use and 
management of water courses. The methods have made it 
possible to support the systematic reconciliation of the ob-
jectives of different interest groups and thus to increase the 
transparency and acceptability of the process.

eiLa Varjo and aaro närVänen:  
Gypsum restores lake Mustialanlammi at 
tammela 

In 2004, it was decided to test gypsum treatment of the 
depression in lake Mustianlanlammi, Tammela, to reduce 
eutrophication and to increase the recreational value of the 
lake. The results from the 4-year monitoring took many by 
surprise – not least the scientist who had been developing 
the method for over a decade. 

Other articles:

MiKa rontu:  
Finland a model country in water supply?

irina nordMan:  
the best in the world or the worst in Finland?
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Vesilaitosjohtaja törmää työssään jatkuvasti kysymykseen, mikä on vedenhinta 
muissa kunnissa. Siihen on ollut helppo vastata VVY:n vuosittaisen taksara-
portin avulla. Nykyisin yhä enenevässä määrin esitettyyn kysymykseen, miksi 

veden hinta meillä on 1,38 €/m3 ja mökkikunnassa vain 0,78 €/m³, ei löydy yhtä no-
peasti vastausta. Kustannuslaskennalla on selvinnyt, että verkoston kustannukset ovat 
veden hinnassa merkittävät, mutta sieltäkö ero löytyy? Entä mitä sanoa, kun jälleen 
kerran esitetään väittämä Turun vesijohtoverkoston olevan Suomen, jos ei maailman 
vuotavin ja huonoin?

Helpointa olisi yhtyä yleiseen ruikutukseen ”omistaja on ahne ja tuloutus syynä 
kustannuksiin” tai luvata, että kahden miljoonan euron lisäinvestoinneilla vuodot vä-
henisivät olennaisesti. 

Insinöörin mieli ajaakin selvittämään asioita pintaa syvemmältä ja pohtimaan, 
teemmekö oikeita asioita, oikeissa paikoissa ja oikeaan aikaan. Olisiko lisäpanostuk-
sella saatavissa parempia tuloksia? Pitääkö yleisesti esitetty arvio verkoston huikeasta 
saneeraustarpeen kasvusta paikkansa? Millä keinoilla johdan laitosta kohti valittua tah-
totilaa? Näihin kysymyksiin olen lähtenyt hakemaan vastauksia AssetVesi-hankkeesta 
ja benchmarkingista.

Vesihuoltopalveluille ei ole määritetty oikeaa hintaa ja palvelutasoa – litrahinta on 
sen verran halpa, että palvelu tuntuu olevan aina hintansa väärti. Tai sitten ei. Kuluttajat 
ovat entistä tietoisempia oikeuksistaan ja päättäjät edellyttävät sekä kustannustietoisuut-
ta että tehokkuutta. 

Suomessa kunnan omalla työllä on vahvat perinteet ja vesihuollon palvelutaso on 
yleisesti ottaen ollut hyvä. Meidän on kuitenkin varauduttava määrittämään, millai-
set palvelun katkokset ovat hyväksyttäviä, missä ajassa asiakkaan liittymät tehdään ja 
kuinka nopeasti asiakkaiden on saatava vastaus tiedusteluihin. Näissä kysymyksissä sa-
moin kuin tuloksellisuuden arvioimisessa ollaan varsin ohuella pohjalla, jos ainoa ver-
tailukohta on oman tuloksen kehittyminen.

Tunnuslukujen kerääminen ja niiden vertailu – benchmarkaus – muiden laitosten 
kanssa on tehokkain työkalu oikean hinta-laatusuhteen määrittämiselle ja kehittämis-
tavoitteiden asettamiselle. Omalla kohdalla innostus alkoi havainnosta, että Turussa 
verkoston käyttökustannukset olivat suurten laitosten korkeimmat. Vertaamalla asi-
aan löytyi hyväksyttäviä selityksiä, mutta myös kehittämistarpeita ja ideoita, jotka ovat 
johtaneet kustannustehokkaampaan palveluun. Käyttökustannus 4,88 €/km on hyväk-
syttävällä tavalla keskimääräistä suurempi ja verkoston kunto vähäisten vikaantumien 
perusteella hyvä.

Turussa, rakentaminen oli kiivasta heti sodan jälkeen, mutta vielä enemmän uutta 
verkostoa tehtiin 1960 -1970 - luvun maaltamuuton ja lähiöiden rakentamisen yhtey-
dessä. Nykyisten hyvälaatuisten materiaalien odotetaan kestävän jopa sata vuotta, mut-
ta aikanaan rakentamisen huippuvuosina ei materiaali valitettavasti ollut yhtä laadu-
kasta. Paikallisilla olosuhteilla, kuten veden laadulla ja maaperän syövyttävyydellä on 
merkitystä varsinkin heikkolaatuisimpien materiaalien kestävyyteen. 

AssetVesi-hankkeen yksi päätarkoitus oli hakea saneerausstrategioita vikaantumis-
ten, riskiarvioiden ja eri materiaalien käyttöikäarvioiden perusteella, jotta saneeraus 
tehdään oikeaan aikaan eikä 10 vuotta ennen aikojaan. Hankkeessa kehitettiin hyviä 
työkaluja, mutta neljän Suomen mittapuulla suuren vesilaitoksen yhteisetkin vikati-
lastot olivat liian suppeat, jotta tilastollista merkittävyyttä olisi saatu kattavasti esiin. 
Vikaantumistietojen kerääminen ja arviointi jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin. 
Ja niihin talkoisiin toivotan muutkin tervetulleiksi. 

iRinA noRdMAn
DI, toimitusjohtaja 
Turun vesilaitos
E-mail: irina.nordman@turku.fi

Maailman paras vai 
Suomen huonoin?
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Alla Konginkankaan kylän alavesisäiliö. Weholite-säiliö on sisämitaltaan 
2400 mm, pituudeltaan 25 m ja tilavuudeltaan 100 m3. Sisähalkaisijaltaan 
2200 mm:n pumppuhuone on liitetty säiliön päähän.

Varma ja kestävä 
Weholite-säiliö

WehoPuts-
pienpuhdistamot 
• Laaja mallisto: kiinteistö- ja 

kyläkohtaiset puhdistamot 
• Tutkitusti parhaat puhdistustulokset
• Vähäinen huollontarve

Weholite-säiliöt 
kokonaistoimituksina
Esimerkkisovelluksia:
• Alavesisäiliöt 
• Alkalointisäiliöt
• Kemikaalisäiliöt
• Saostussäiliöt

• Tasausaltaat
• Ylivuotosäiliöt
• Tulvavesien keräilyaltaat
• Lietteen vastaanottosäiliöt


