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5	 Vesihuoltoala	muutosten	virrassa?
OsmO seppälä

Vesihuolto

6	 Talousveden	laadussa	eniten	ongelmia	pienillä	laitoksilla
Outi Zacheus

suuret vesilaitokset toimittavat laadultaan parempaa talousvettä kuin pienet laitokset. tulos käy ilmi selvityksestä, 
jossa tarkasteltiin talousveden laatua koskevan viranomaisvalvonnan tuloksia vuodelta 2008.

10	 Kalvosuodatustekniikan	soveltuminen	yhdyskuntajätevesien	käsittelyn	tehostamiseen
eeva puhtO ja mari heinOnen

Kalvosuodatustekniikan hyödyntämistä jätevedenpuhdistuksessa on tutkittu yli 30 vuotta, mutta suurimmat 
harppaukset sen kehittämisessä on otettu vasta viimeisten 5…10 vuoden aikana. Kalvosuodatusta tutkittiin 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla kevään 2009 aikana. 

15	 Fosforin	talteenotto	ja	kierrätys	yhdyskuntien	jätevesilietteestä
jenni nieminen

arviot taloudellisesti hyödynnettävien fosforiesiintymien riittävyydestä vaihtelevat 60 ja 240 vuoden välillä, joten 
vaihtoehtoisia fosforinlähteitä tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan. Jäteveden puhdistusprosesseissa syntyvä liete 
on yksi harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

18	 Vesihuoltolaitosten	kasvihuonekaasupäästöt
tuija tukiainen

ilmastonmuutos on viime vuosina kehittynyt maailmanlaajuiseksi huolenaiheeksi, ja kasvihuonekaasupäästöjen 
määrää on ryhdytty säätelemään. Vesihuoltolaitokset voivat vaikuttaa toiminnasta syntyvien päästöjen määrään 
etenkin energiankäytön ja lietteenkäsittelyvalintojen kautta.

23	 Vesihuollon	avoin	automaatiohanke	etenee
jOukO vilmi ja ate perkkiö

Vesihuollon avoimen automaatiohankkeen taustalla on vesi- ja viemärilaitosten kenttäkohteiden prosessitoimintojen 
ja verkostojen hallinnan selvittäminen, vertaaminen, tyypittäminen ja tilastointi. lähes 70 prosenttia kenttäkohteiden 
automaatiosta ja kaukovalvonnasta olisi tehtävissä muutamalla paikallisautomaation vakioratkaisulla.

30	 Sprinklerilaitteistojen	liittäminen	vesihuoltolaitokseen
anna kuOkkanen ja juha hiltula

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen vuonna 1997 ilmestynyt vesihuoltolaitoksille suunnattu opas sprinklerilaitteistojen 
liittämisestä vesilaitokseen on päivitetty vastaamaan lainsäädännön ja sprinkleritekniikan nykytilaa.
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