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PÄÄKIRJOITUS

kin huolimatta siitä, että verkostojen tilan parantumisesta 
ei ainakaan vielä ole esittää pitäviä todisteita. Muun muas-
sa aiemmin mainitut ikävät tapahtumat toivat julkisuutta, 
joka pakotti vesilaitokset pohtimaan toimintavarmuuteen 
liittyviä kysymyksiä. Myös päättäjät vaikuttavat nyt tiedos-
tavan toimettomuuteen liittyvät riskit entistä paremmin. 
Lainlaatijat ovat kantaneet kortensa kekoon esittämällä ve-
sihuoltolainsäädäntöön useita toimintavarmuuteen satsaa-
miseen kannustavia asioita. Näitä ovat esimerkiksi säädökset 
vesilaitoksen selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuudesta sekä ve-
sihuollon virheestä ja hinnanalennuksista. On siis luotu pe-
rusta, jolta on hyvä ponnistaa eteenpäin. 

1970- ja 80 –lukujen vaihteessa tehtiin paljon tutkimus-
työtä ja konkreettisia toimenpiteitä etenkin viemäriverkos-
ton vuotojen vähentämiseksi. Silloiset opit muun muassa 
toimenpiteiden oikeasta kohdentamisesta ja niiden vaikut-
tavuudesta tulisi kaivaa esiin. Talouden realiteetit ovat samat 
nyt vuosikymmeniä myöhemmin.  

Näkyviä tuloksia ei saada aikaan ilman osaavia tekijöitä 
ja rahallisia panostuksia. Nuoria innokkaita osaajia ja jo ko-
keneempia visionäärejä on onneksi ilmaantunut alalle. Esi-
merkiksi Helsingin seudun ympäristöpalveluissa kehitetään 
parhaillaan pitkälti automaatioon perustuvaa aluemittausjär-
jestelmää vesijohtoverkostojen vuotojen hallinnan työkaluk-
si. On myös alettu ymmärtää, että jätevesipumppaamoiden 
käyntitietoja voidaan automaation avulla hyödyntää hule-
vesivuotojen paikantamiseen. Kokonaisuuteen tulisi vielä 
integroida verkkotieto-, verkostoautomaatio- ja mallinnus-
järjestelmät. Näin saataisiin koko vesihuoltojärjestelmän hal-
linta ja optimointi automaation hoidettavaksi. Mikäli on-
nistumme tässä, pitäisi myös vuotojen hallinnan sujua kuin 
leikki vaan. Kuvatun kaltaista älykäs vesi -aikakauden alka-
mista odotellessa alan toimijoiden on syytä yhdistää osaami-
sensa ja tarmonsa. Ehkä tarjolla on myös uusia lupaavia lii-
ketoimintamahdollisuuksia.  

Suomessa on totuttu vesihuollon korkeaan palveluta-
soon huolimatta sitä, että putkirikot ja niistä johtu-
vat paikalliset palvelukatkokset ovatkin vesilaitosten 

arkipäivää. Vakavat toimintahäiriöt ovat onneksi rajoittu-
neet vain muutamiin laajasti kansalaisten terveyttä tai ym-
päristöä uhanneisiin tai suuria taloudellisia menetyksiä ai-
heuttaneisiin tapauksiin. Klassinen esimerkki edellisestä on 
Nokialla marraskuussa 2007 tapahtunut jätevesien pääsy ve-
sijohtoverkostoon, jonka seurauksena tuhansia ihmisiä sai-
rastui vatsatauteihin ja juomavesi oli kokonaan tai osittain 
käyttökiellossa lähes kolme kuukautta. Mittavia taloudelli-
sia menetyksiä syntyi puolestaan, kun vesimassat ryöppysivät 
marraskuussa 2009 rikkoutuneesta päävesijohdosta metro-
tunneliin Helsingin päärautatieaseman edustalla. Korjaustöi-
den johdosta liikennöinti Suomen vilkkaimmalla metroase-
malla jouduttiin keskeyttämään useiden kuukausien ajaksi. 
Vaikka kummassakaan tapauksessa ei ollut varsinaisesti kyse 
vesihuoltojärjestelmän rappeutumisesta, saattavat ennalta ar-
vaamattomat laajat toimintahäiriöt lisääntyä tulevaisuudessa 
ellei järjestelmien ja etenkin verkostojen kunnon kohentami-
seen kiinnitetä riittävästi huomiota.  

Esitin Vesitalous –lehden 3/2007 pääkirjoituksessa näke-
myksiäni Suomen vesihuoltoverkoston rappeutumisen syistä 
ja keinoista kääntää kehityksen suunta parempaan. Tuolloin 
keskeisenä ongelmana näytti olevan päätöksentekijöiden pit-
kään jatkunut sitoutumattomuus saneerausinvestointeihin, 
mikä puolestaan söi alan yritysten uskoa investointien jatku-
vuuteen. Tässä tilanteessa oli helppo ymmärtää yritysten ha-
luttomuus panostaa kehitystoimintaan. Haasteita oli myös 
vesilaitosten puolella, jotka eivät riittävästi panostaneet sa-
neerausprosessiensa kehittämiseen. Saneerattavien kohteiden 
valinta oli jokseenkin sattumanvaraista eikä tehtyjen inves-
tointien vaikuttavuuteen juuri kiinnitetty huomiota. 

Mutta onko mikään muuttunut kuluneiden vuosien ai-
kana? Itse koen myönteistä kehitystä tapahtuneen paljon-

Olisiko verkostovuotojen 
hallinnassa jo aika siirtyä 
uuteen aikakauteen?

JUKKA PIEKKARI
Vesihuollon toimialajohtaja, Helsingin  
seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä 
Suomen Vesilaitosyhdistys r y:n  
hallituksen puheenjohtaja
E-mail: jukka.piekkari@hsy.fi  
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V esihuoltoverkosto Suomessa on tu-
lossa saneerausikään. Esimerkiksi 
Helsingin seudulla vesihuoltover-

koston voimakas rakentaminen käynnistyi 
1950-luvulla. Erityisesti 1960- ja 1970-lu-
vuilla rakennettujen lähiöiden kiireellä ja 
halvalla rakennetut putkistot heikkenevät 
huolestuttavasti. Helsingin seudulla vesi-
huoltoverkostoa on noin 8 000 kilometriä 
ja sen keski-ikä on noin 40 vuotta. 

Verkoston käyttöiän arvioidaan olevan 
vesijohtojen osalta 70 vuotta ja viemärei-
den osalta 50 vuotta. Ikä ei kuitenkaan ker-
ro suoraan verkoston kuntoa. Esimerkiksi 
Helsingissä on käytössä 63 kilometriä tsaa-
rin aikaisia vesijohtoja. Kiistatonta on kui-
tenkin, että yhä suurempi osa myös Hel-
singin seudun vesihuoltoverkostosta tulee 
saneerausikään seuraavan kahden vuosi-
kymmenen aikana. 

Vesihuoltojärjestelmän saneeraus 
kilpailee muiden investointien 
kanssa
Kasvu on kaupunkien elinvoimaisuuden 
mittari. Vesihuolto-omaisuus ja sen ylläpi-
toinvestoinnit kilpailevat aina kaupungin 
kasvun aiheuttamien muiden laajennusin-
vestointien kanssa. Laajentumisinvestoin-
nit käynnistää usein myös tarve olemassa 
olevan vesihuoltojärjestelmän kapasitee-
tin lisäämiseksi tai toimintavarmuuden 
parantamiseksi. Kaupunkien kehittymi-
nen antaa paitsi kaupungeille veronmak-
sajia niin myös vesihuoltolaitokselle uusia 
asiakkaita jakamaan vesihuoltojärjestel-

TONI HAAPAKOSKI
yksikön päällikkö, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY
E-mail: toni.haapakoski@hsy.fi

Kirjoittaja toimii HSY:ssä 
vesihuoltotoimialan talous- ja 
hallintoyksikön päällikkönä ja toimii 
investointien suunnittelujärjestelmän 
mukaisten projektien 
projektipäällikkönä. Aikaisemmin hän 
on toiminut mm. Helsingin kaupungin 
rakennusvirastossa projektinjohtajana 
vastuullaan omaisuudenhallinta 
kehittäminen.

Vesihuollon 
saneerausinvestointien 
strateginen ohjaus

mästä syntyviä kustannuksia.
Kaupunkien voimakas kasvu liittyy 

usein myös talouden kasvuun. Kaupun-
gin kasvaessa sekä taloudellisesti hyvinä ai-
koina rakentamisen volyymi on suuri, ja 
haasteita aiheuttavat investointien toteut-
tamisen resursointi ja investointien hinto-
jen voimakas kasvu. Taloudellisessa taantu-
massa kaupungin kasvu hidastuu, resurssit 
vapautuvat ja hintojen kasvu hidastuu. Yl-
läpitoinvestointien näkökulmasta usein ta-
loudellisesti hyvänä aikana merkittävä osa 
taloudellista ja vesihuoltolaitosten henki-
löstöresursseista menee uusien alueiden 
toteuttamiseen. Taloudellisesti heikkoina 
aikoina uskallus investointien toteuttami-
seen heikkenee ja tällöin myös saneerausin-
vestoinnit jäävät pois investointiohjelmista. 
Tuleekin kysyä, milloin on saneerauksien 
aika. Taloussuunnittelun ja siinä käytettä-
vän poistoideologian näkökulmasta sanee-
rausten aika on aina. 

HSY:n vesihuoltoinvestointien 
kehittämisen ja ohjelmoinnin 
toteutuksen suunnittelujärjestelmä
Vesihuoltojärjestelmän tila ja saneeraus-
investointien tarve vaativat vesihuoltoin-
vestointien pitkän aikavälin suunnitte-
lua. Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä HSY hallitsee vesihuoltoin-
vestointien strategista suunnittelua omalla 
ns. Vesihuollon investointien kehittämisen 
ja ohjelmoinnin toteuttamisen suunnitte-
lujärjestelmällä. Suunnittelujärjestelmällä 
varmistetaan HSY:n jäsenkuntien tasapuo-

VERKOSTOJEN SANEERAUS

Ennustaminen on vaikeata, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Voi-
taneen kuitenkin väittää, että mikäli vesihuoltoverkoston saneeraukseen 
ei panosteta, niin verkoston kunto ja vesihuollon palvelutaso heikkenevät.
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linen kohtelu ja toiminnan läpinäkyvyys. Suunnittelujärjes-
telmä kattaa useita suunnitelmia ja selvityksiä. Keskeisimmät 
suunnitelmat ovat vesihuollon kehittämissuunnitelmat, ve-
sihuollon investointistrategia ja vesihuollon investointioh-
jelma.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma antaa 
aikataulun vesihuollon kehittymiselle  
Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen on nykyi-
sen vesihuoltolain asettama vaatimus kunnalle. Vesihuol-
lon kehittämissuunnitelmaa laadittaessa tulee kuulla alueen 
vesihuoltolaitoksia. HSY:n jäsenkuntien (Espoo, Helsinki, 
Kauniainen ja Vantaa) alueella laaditaan kuntakohtaiset ve-
sihuollon kehittämissuunnitelmat yhteistyössä HSY:n kans-
sa. Kukin jäsenkunta laatii siis oman vesihuollon kehittä-
missuunnitelman. HSY:n vastuulla on jäsenkaupunkien 
tasapuolinen kohtelu, jonka varmistamiseksi kaupungit 
ja HSY laativat yhteistyössä seudullisen vesihuollon kehit-
tämissuunnitelman. Näin HSY:n alueella syntyy viisi vesi-
huollon kehittämissuunnitelmaa. Vesihuollon kehittämis-
suunnitelmat on sovittu laadittavaksi HSY:n jäsenkunnissa 
samanaikaisesti neljän vuoden välein.

Kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat on 
rajattu sisältämään vesihuoltojärjestelmän nykytilakuvauk-
sen, kuntakohtaisen maankäytön kehittymisen seuraavan 
kymmenen vuoden aikana sekä kuntakohtaisen vesihuol-
lon laajentumisen haja-asutusalueille seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Suunnitelma toimii siten kaupunkien laa-
jentumistarvetta kuvaavana päätösdokumenttina kuin myös 
vesilaitoksen toimintaa ohjaavana yleissuunnitelmana. Seu-
dullinen vesihuollon kehittämissuunnitelman prosessi on 

keskeinen tarpeiden yhteen sovittamisessa. Seudullinen 
suunnitelma on yhteenveto kuntakohtaisista suunnitelmis-
ta, kuvaten samat asiat, mutta mittakaava on koko HSY:n 
jäsenkuntien alue.

HSY:n jäsenkuntien kehittämissuunnitelmissa esitetty 
maankäytön mukainen laajentuminen toteutetaan kaavan 
toteutumisen määrittämässä aikataulussa, kun taas haja-asu-
tusalueiden vesihuolto toteutuu seudullisen vesihuollon ke-
hittämissuunnitelman prosessissa sovitussa ja seudulliseen 
suunnitelmaan kirjatussa priorisointijärjestyksessä. Voimas-
saolevien kehittämissuunnitelmien (vesihuollon kehittämis-
suunnitelmat 2013- 2022) priorisointi perustuu asukasmää-
rään, ympäristövaikutuksiin sekä alueen edellytyksiin tuottaa 
laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Priorisointiin vaikut-
tavat myös alueen toteuttamisen kustannukset asukasta koh-
den. Tämä priorisointi antaa toteutusjärjestyksen. Lopullinen 
toteutus riippuu vesihuoltolaitoksen (HSY) talous- ja toimin-
tasuunnitelmassa varatun määrärahan suuruudesta. 

Vesihuollon investointistrategia tarkistaa 
vesihuoltojärjestelmän tarpeet
Vesihuollon investointistrategiassa tarkistetaan vesihuollon 
kehittämissuunnitelmien pohjalta vesihuollon laajentumis-
tarve sekä laajentumistarpeiden kapasiteettivaikutukset. Li-
säksi laaditaan poikkileikkaus vesihuollon saneeraustarpeista 
investointistrategiassa huomioon otettavaksi. Investointistra-
tegia käynnistyy vesihuoltojärjestelmän prosessin mukaisil-
la tarveselvityksillä, joissa kehittämistarveselvitykset vastaa-
vat kysymyksiin laajentumisen vaikutuksista kapasiteettiin 
ja toimenpiteistä toimintavarmuuden varmistamiseksi. Sa-
neeraustarveselvitykset vastaavat kysymykseen vesihuolto-

HSY:n vesihuoltoinvestointien kehittämisen ja ohjelmoinnin toteutuksen suunnittelujärjes-
telmä 
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Kuva 1. Vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmä 
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järjestelmän tarpeista järjestelmän tekniselle toimivuudelle. 
Laadittavat selvitykset ovat; 1) vedenhankinnan ja veden-
puhdistuksen kehittämis- ja saneeraustarveselvitys, 2) ve-
denjakelun kehittämissuunnitelma, 3) viemäröinnin kehit-
tämissuunnitelma, 4) verkoston saneeraustarveselvitys ja 5) 
jätevedenpuhdistuksen kehittämis- ja saneeraustarveselvitys.   

Vesihuollon investointistrategia sisältää myös toimin-
taympäristön muutosanalyysin. Muutosanalyysin keskipis-
teessä on jäsenkuntien alueella tapahtuva kehitys, mutta ana-
lyysissä pyritään ottamaan huomioon myös globaalit ilmiöt, 
valtakunnalliset kehitystrendit ja myös Uudenmaan alueen 
vesihuollon kehittyminen. HSY tarjoaa vesihuoltopalvelui-
ta myös jäsenkuntien ulkopuolella ja tästä syystä lähiympä-
ristön muutokset vaikuttavat suoraan HSY:n toimintaan ja 
vesihuoltojärjestelmään. Muuttujina toimintaympäristön 
muutosanalyysissä ovat mm. ilmaston ääri-ilmiöiden lisään-
tyminen, talouden kehittyminen, teknologian kehittyminen, 
vesihuolto-, ympäristö-, ja hankintalainsäädännön muutok-
set. Lisäksi investointistrategiassa otetaan huomioon HSY:n 
strategia sekä HSY:n ja HSY:n jäsenkuntien sekä viranomais-
ten tekemät selvitykset, jotka vaikuttavat odotuksiin vesi-
huoltojärjestelmää kohtaan.

Vesihuollon investointistrategiassa määritetään vesihuol-
toinvestointien painopistealueet ja toiminnalliset kärjet. 
Painopiste alueet kuvaa investointitoimenpiteitä joiden to-
teuttaminen otetaan huomioon laadittaessa vesihuollon in-
vestointiohjelmaa. Voimassaoleva HSY:n investointistrategia 
painottaa kaupunkien kehittymisen mahdollistamista vesi-
huollon toimenpitein, vesihuollon toimintavarmuutta ja sa-
neeraamisen tarpeen kasvun ottamista huomioon toiminnas-
sa. Vesihuollon investointistrategian päivitys on laadittaessa 
käynnissä ja strategialuonnoksen uusina painopisteinä näkyy 
mm. hulevesien hallinta.

Investointiohjelma tarkistaa 
 investointitarpeiden taloudelliset edellytykset  
ja riskin suuruuden
Vesihuollon investointiohjelma on 10 vuoden investointitar-
peet kokoava investointien toteutussuunnitelma. Ohjelman 
pohjalta laaditaan talous- ja toimintasuunnitelman kolmen 
vuoden investointisuunnitelma.

HSY:n vesihuoltoinvestointien ohjelmointi perustuu kau-
punkien laajentumisen ja tiivistymisen tarpeisiin sekä vesi-
huoltojärjestelmän kokonaishallintaan. Investointiohjelma 
sisältää vesihuoltoprosessin mukaisia ns. investointikoreja. 
Koreille määritetään sisältö, päämäärä, suunnittelukauden 
tavoite, suunnittelukauden ulkopuolelle jäävät tavoitteet sekä 
investoinnit, joilla suunnittelukauden tavoitteet saavutetaan.

Investointikorit jakautuvat käynnistämisvastuun mukai-
sesti kaupunkilähtöisiin investointeihin sekä vesihuoltoläh-
töisiin investointeihin. Kaupunkilähtöiset investoinnit ovat 
vesihuollon toiminta-alueen laajentumisen tai tiivistymisen 
aiheuttamat alueverkkoinvestoinnit. Vesihuoltolähtöisiä in-
vestointeja ovat vedenhankinnan-, vedenpuhdistuksen-, run-
koverkoston ja jätevedenpuhdistuksen saneeraus- ja uudisin-
vestoinnit sekä jakeluverkoston saneerausinvestoinnit.

Investointiohjelman valmistelun yhteydessä laaditaan ve-
sihuollon talousmalli. Talousmallilla tarkistetaan vesihuol-
tolaitoksen taloudelliset edellytykset toteuttaa vesihuollon 
investointitarpeet. Talousmalli ottaa huomioon vesihuolto-
laitoksen taloudellisen tilan sekä tulo- ja menovirrat. HSY:llä 
talousmalli laaditaan 20 vuodeksi, vaikka investointiohjelma 
on 10 vuodeksi. Talousmallin katsotaan olevan ohjaavampi 
pidemmällä tarkastelujaksolla. Tarkastelujakson pituus tietys-
ti aiheuttaa haasteita tulo- ja menovirtojen ennusteille. 

Taloudellisia edellytyksiä laatiessa HSY:n erityispiirre on 

Kuva 2. Viemäreiden saneerausinvestoinnit kori (investointiohjelma 2013 - 2022).

4 2 Viemäreiden saneerusinvestoinnit

● Ympäristöön ei aiheudu merkittäviä jätevesipäästöjä eikä kiinteistöille suuria tulvavahinkoja
● Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän verkoston vuotoveden määrä on pieni

● Jäte-, seka- ja hulevesiviemäriverkosto ja viemäritunnelit pystykuiluineen ja ajotunneleineen. 

 Laajentumisen uudisinvestoinnit sisältyvät kaupunkilähtöisiin hankkeisiin.

● Viemäriverkostoa saneerataan kuntoperusteisesti.
● Sellaisten viemäreiden ja viemäritunnelien kuntoon, joiden toimintahäiriö saattaisi aiheuttaa 

 suurta vahinkoa omaisuudelle tai ympäristölle, kiinnitetään erityistä huomiota.
● Saneerausten ohjelmoinnissa otetaan huomioon myös muut kadulla tehtävät työt, 

 jotta kaupunkilaisille töistä aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni.

● Verkoston kunto heikkenee hitaasti, kun saneeraustahti on -tarvetta pienempi.
● Kiinteistöjen tulvavahingot ja ylivuodot eivät vähene.
● Vuotoveden määrä vähenee suunnittelukaudella enintään 10 % nykyisestä tasosta.

● Viemäreiden saneerausinvestointien keskiarvo 15,84 MEUR/V
● Käyttöomaisuuden kirjanpito-arvo 693.00 MEUR
● Laskennallinen saneeraustarve kunnon säilyttämiseksi 28.00 MEUR/V    

Viemäreiden saneerausinvestoinnit 158,40 

Kori

Päämäärä 

Sisältö

Suunnitelmakauden

2013-2020 tavoitteet

Suunnitelmakaudella

saavuttamatta jäävät

tavoitteet

Investoinnit 2013-
2020
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muutaman vuoden takainen vesihuolto-omaisuuden siirty-
minen kaupungeilta kuntayhtymälle ja tämän aiheuttama jä-
senkunnille maksettava lainan lyhennys. Ulkopuolisen rahoi-
tuksen osuus ja sitä kautta heikko omavaraisuusaste asettaa 
HSY:n talouden ja investointien rahoituksen suunnittelun 
erityisen merkittävään asemaan. Toinen hieman globaalimpi 
ongelma on vedenkäytön vähentyminen, joka ympäristönä-
kökulmasta koetaan positiiviseksi, mutta vettä myyvien lai-
toksien taloudelle asia on haasteellinen. Verkostojen vuota-
vuuden kasvu ja paineiden alentaminen verkosto-ohjauksen 
kehittymisen myötä ovat tulevaisuudessa merkittäviä osate-
kijöitä.    

Vesihuollon talousmalli on koettu HSY:ssä merkittäväksi 
vesihuollon taloutta ohjaavaksi selvitykseksi. Voisikin todeta, 
että ilman talousmallia investointien perusteleminen on erit-
täin vaikeata. Talousmalli yhdessä investointiohjelman kans-
sa antaa päättäjälle mahdollisuuden arvioida millaisia riske-
jä ollaan valmiita ottamaan suhteessa vesihuollon maksujen 
korottamiseen. 

Vesihuolto rahoitettava asiakkailta  
perittävillä maksuilla

Harvalle toimialalle on annettu niin selkeä tehtävä jo lain-
säädännössä kuin vesihuoltolaitokselle. Vesihuoltolaki asettaa 
kaupungeille ja edelleen vesihuoltolaitoksen toiminnalle vel-
voitteita ja antaa edellytykset toiminnan rahoittamiseksi. Ve-
sihuoltolaki antaa työkalut myös vesihuoltoverkoston raken-
tamiselle ja ylläpidolle. Kaikki vesihuoltolain edellyttämät 
tehtävät katetaan vesihuoltolaitoksen asettamilla, asiakkailta 
perittävillä maksuilla. Eli lähtökohtaisesti tehdään mitä on 
pyydetty ja lähetetään lasku palvelun saajalle. Yksinkertaista. 

Kuitenkin esimerkiksi vesihuoltoverkoston saneerauksien 
lisääntymisen tarve koetaan ongelmalliseksi vesihuoltolaitos-
ten taloudelle. Saneeraustarve aiheuttaa painetta vesihuollon 
maksujen korottamiselle. Maksujen asettaminen sellaiselle ta-
solle, että vesihuoltopalvelut voidaan asianmukaisesti hoitaa, 
on vesihuoltolaitoksen toiminnan perusta ja myös laitoksen 
velvoite. Asiakkaiden tulee vaatia, että vesihuoltolaitos kertoo 
vesihuoltojärjestelmän tilan ja sen taloudelliset vaikutukset. 
Asiakkaiden tulee vaatia, että vesihuoltolaitos ennakoi toi-
mintaansa ja suunnittelee talouttaan pitkäjänteisesti. 

GRUNDFOS POLAR-pumppaamot 
kestävät paukkuvat pakkaset ja 
routivan maan

Grundfosin Polar-pumppaamot on 
valmistettu laadukkaista kompo-
nenteista, jotka kestävät pohjolan 
vaihtelevia sääolosuhteita. Pump-
paamoperheeseen kuuluu 3 eri 
kokoista kiinteistöpumppaamoa 
sekä linjapumppaamo. Pumppaamo 
varustetaan tehokkaalla SEG- tai 
SEG AUTOADAPT-pumpulla. 

Varastotuotteitteina Polar-pump-
paamot saadaan toimitettua työ-
maalle nopeallakin aikataululla.

Lue lisää www.grundfos.fi

Kaikilla Grundfos-
pumppaamoilla on 
CE-merkintä.

Grundfos - Vesitalous nro2-2014 - 170x120.indd   1 26.2.2014   15:22:32
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V iime vuonna HSY tutki eri mene-
telmiä saneerausten vaikuttavuuden 
arviointiin. Eeva Luukkasen diplo-

mityössä selvitettiin verkkotietojärjestel-
miin kerättyjen tietojen perusteella, kuin-
ka hyvin aikaisemmin tehdyt saneeraukset 
ovat edistäneet verkostosaneerauksen pää-
määriä. Mittareina käytettiin verkostojen 
vuotavuutta, putkirikkojen määrää, ver-
kostoveden laatua ja saneerattuja verkos-
tomääriä.

Mihin verkostosaneeraus 
vaikuttaa?

Häviävän pieni vaikutus
Saneerausten vaikuttavuuden arvioinnin 
tekee vaikeaksi vesihuoltoverkostojen laa-
juus ja saneerausmäärien vähäisyys. Yksit-
täisen verkosto-osuuden saneerauksen vai-
kutukset jäävät huomaamatta, jos tulosta 
pyritään arvioimaan koko verkoston osal-
ta. Suomessa vesihuoltoverkostoja saneera-
taan vuodessa keskimäärin 0,5 prosenttia 
verkostojen kokonaispituudesta, joten sa-
neerauksilla saavutettava hyöty on erittäin 
vaikea osoittaa.

VERKOSTOJEN SANEERAUS

EEVA LUUKKANEN
projekti-insinööri, Pöyry Finland Oy
E-mail: eeva.luukkanen@poyry.com

Artikkeli perustuu kirjoittajan 
diplomityöhön

RAISA KYRÖNSEPPÄ
projektipäällikkö, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY
E-mail: raisa.kyronseppa@hsy.fi

Onko verkostosaneeraus kannattavaa? Saneeraammeko oikeita kohteita 
oikeaan aikaan? Mitä tapahtuu jos säästämme saneerauksesta? Mikä oli 
saneerauksen tavoite ja päästiinkö siihen? Helsingin seudun ympäristö-
palvelut HSY käyttää vuosittain 20-30 miljoonaa euroa verkostosaneera-
uksiin. Tulosta pitää pystyä arvioimaan muutenkin kuin vain saneerattui-
na verkostokilometreinä.

Päämäärä Tavoite Toteuma 
2012

Toteuma 
2013

P tki ikk j < 30 000 k t jää tPutkirikkojen 
hallinta

< 30 000 asukasta jäänyt 
suunnittelemattomasti ilman vettä 
vuoden aikana

Verkostoveden 
laadun 

Laatupoikkeamia < 4 % vuosittain 
tutkituista vesinäytteistä

säilyttäminen

Riskien hallinta 
(vesijohto)

< 20 kpl / v ulkopuolisille aiheutettuja 
vesijohtovuodoista johtuvia vahinkoja

Viemäriin sisään 
vuotavan

(tavoitetta ei ole määritelty)
vuotavan 
vesimäärän hallinta

Ylivuotojen hallinta 
(verkostopäästöt)

Yhtään uimarantaa ei suljeta 
verkostoylivuodon takia vuoden aikana
Yhtään merkittävää verkostoylivuodon 
aiheuttamaa ympäristövahinkoa ei 
tapahdu vuoden aikana

Riskien hallinta 
(jätevesiviemäri)

< 10 kpl / v sellaisia kiinteistöjä, joille 
on maksettu korvauksia viemärin 
tulvimisen johdosta

Kuva 1. HSY:n verkostosaneerauksen tavoitteet ja tavoitteen toteutuminen vuosina 2012 ja 
2013 (vihreä valo = tavoite saavutettiin, punainen valo = tavoite jäi saavuttamatta).
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HSY on määrittänyt verkostosaneeraukselle päämäärät 
ja tavoitteet. Pitkän tähtäimen päämääriä ovat muun muas-
sa verkostojen vuotavuuden ja verkostoveden laadun hallin-
ta sekä kustannustehokas verkoston käyttö ja saneeraus. Ly-
hyemmällä aikajänteellä näkyvien tavoitteiden toteutumista 
seurataan vuositasolla. Kuvassa 1 on esitetty verkostosanee-
rauksen tavoitteiden toteutuminen HSY:ssä vuosina 2012 ja 
2013. Niin kauan kuin saneeraustavoitteet saavutetaan, voi-
daan toteutettua saneeraustasoa pitää riittävänä. Lopullisten 
päätelmien tekemiseen tarvitaan useamman vuoden seuran-
taa, mutta kahden ensimmäisen vuoden toteuma antaa viit-
teitä siitä, ettei nykyinen saneeraustaso olisi riittävä.

Tutkimuksessa verrattiin HSY:n ja kolmenkymmenen 
muun suomalaisen vesihuoltolaitoksen verkostoja VVY:n 
ylläpitämän tunnuslukujärjestelmän avulla. Tunnusluku-
järjestelmästä valittiin viisi tunnuslukua, jotka kuvaavat sa-
neerauksen vaikuttavuuden kehittymistä parhaiten. Nämä 
tunnusluvut olivat: vesijohtoverkostojen uusiutumisaika, las-
kuttamattoman veden määrä suhteutettuna verkoston pituu-
teen (vesijohtoverkosto), vedenjakeluverkoston putkirikot, 
jätevesiviemärien vuotovesimäärä ja tukosten määrä jäteve-

siviemärissä. Se, että viime vuosina pääkaupunkiseudulla on 
panostettu enemmän viemäreiden kuin vesijohtojen saneera-
ukseen, näkyy vertailussa: HSY pärjäsi suhteellisesti parem-
min viemäriverkoston kuin vesijohtoverkoston osalta (Ku-
va 2). 

Mittarit avuksi
Vesihuoltoverkostoista ja niille tehdyistä toimenpiteistä ke-
rätään tietoja, joiden avulla voidaan arvioida saneerausten 
onnistumista. Näitä tietoja kutsutaan saneerausten vaikutta-
vuuden mittareiksi. Tutkimuksessa haettiin mittareita, joita 
jo kirjataan verkkotietojärjestelmään ja jotka reagoivat ver-
kostossa tapahtuviin muutoksiin. 

Tutkimuksen mukaan paras indikaattori vesijohtoverkos-
ton fyysisestä kunnosta on vuotavuus. Huonossa kunnos-
sa oleva verkosto vuotaa vettä ympäristöön tasaisesti ja las-
kuttamattoman veden määrä kasvaa. Tehdyt saneeraukset ja 
kunnossapitotoimet laskevat vuotovesimäärää ja -prosenttia. 
Vähäiset vuotovesimäärät eivät kuitenkaan ole verkostosanee-
rauksen lopullinen tavoite. Pääasia vedenjakeluverkoston toi-

Kuva 2. Vertailu vesijohto- ja viemäriverkostojen vuotavuudesta suomalaisilla vesihuoltolaitoksilla.
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minnassa on hyvälaatuinen vesi ja jakeluhäiriöiden sekä va-
hinkojen minimoiminen. 

Vantaan verkosto on jaettu selkeästi neljään painepiirialu-
eeseen. Verkoston vuotavuutta ja vuotuisia saneerausmääriä 
2000-luvulla tarkasteltiin alueittain. Tutkimuksessa löydet-
tiin kynnysarvo, jolla verkostosaneeraus vaikuttaa vuotove-
simäärään. Kun vuotuinen saneerausmäärä ylittää 1,5 pro-
senttia painepiirin vesijohtoverkoston kokonaispituudesta, 
vuotovesimäärä alenee jopa kuusi prosenttiyksikköä. Jos sa-
neerausmäärä jää alle yhden prosentin, vuotovesimäärä to-
dennäköisesti kasvaa. Tulosten tulkinta vuositasolla ei ole 
luotettavaa, sillä yksittäinen häiriötilanne voi vääristää ver-
tailua. Sen takia vuotavuuden kehitystä tulisi tarkastella use-
amman vuoden keskiarvona. 

Toinen tutkimuksessa käytetty mittari on putkirikko-
jen määrä. Putkirikkotiheys ei indikoi yhtä hyvin saneeraus-
ten vaikuttavuutta kuin vuotovesimäärä. Huonokuntoisessa 
verkostossa yksittäisten vesijohtojen saneeraus saattaa siirtää 
putkirikon seuraavaan verkoston heikkoon kohtaan, eivät-
kä saneeraustoimenpiteet tällöin vaikuta putkirikkojen mää-
rään. Kuvassa 3 esitetystä kuvaajasta nähdään, miten put-
kirikkojen määrä alkaa kasvaa huomattavasti verkoston iän 
saavuttaessa 25 vuotta. Tämän jälkeen putkirikkotiheys kak-
sinkertaistuu joka 10. vuosi. Aineistossa on mukana Van-
taan verkostossa vuosina 1999…2011 tapahtuneet putkiri-
kot. Aluesaneerauksia tehtäessä putkirikkoja voidaan käyttää 
saneerausten onnistumisen mittarina, kun tarkastelu kohdis-
tetaan koko alueeseen.

Yllätyshyötyä betonoimalla
Vesihuoltoverkostoja saneerataan hyvin eri tavoin: putket 
saatetaan korvata uusilla tai vanhaa putkea vahvistetaan esi-
merkiksi sementtilaastivuorauksella tai sujuttamalla viemärin 
sisään hartsisukka. Ymmärrettävästi myös saavutettava hyö-
ty on suhteessa menetelmään. Ns. menetelmäsaneeraukselle 
ei voi asettaa samoja tavoitteita kuin korvaavan putken ra-
kentamiselle.

Sementtilaastivuorausta käytetään vesijohtojen saneeraus-
menetelmänä, kun saneerausalueella on ongelmia verkosto-

veden laadussa. Helsingissä on tehty kolme laajaa alueellista 
saneerausta sementtilaastivuorauksella: Kulosaaressa vuon-
na 2007, Lauttasaaressa 2001…2003 ja 2007…2008 sekä 
Munkkiniemessä 2013. Menetelmä ei lisää putken rakenteel-
lista lujuutta. Kuitenkin kun Kulosaaressa tehdyn alueellisen 
sementtilaastivuorauksen vaikutuksia tarkasteltiin, todettiin 
putkirikkojen vähentyneen puoleen saneerauksen jälkeen. 

Sementtilaastivuorauksen vaikutusta vedenlaatuun oli 
sen sijaan vaikea osoittaa. Verrattaessa laboratoriotuloksia 
ennen saneerausta ja saneerauksen jälkeen ei niissä havait-
tu eroja. Vedenlaatua analysoidaan normaalisti säännölli-
sillä vesianalyyseillä. Verkostossa tehdyissä jatkuvatoimisis-
sa vedenlaadun mittauksissa huomattiin, että vedenlaadussa 
on suurta vaihtelua vuorokauden ajan mukaan. Tämä näkyy 
etenkin verkostojen umpiperissä. Kun tällaisella alueella ve-
denlaatua seurataan näytteenotolla, näytteenoton ajanhetki, 
pieni näytemäärä (1 l) sekä itse näytteenoton suorittaminen 
vaikuttavat saatuihin tuloksiin. Tämä selittänee sen, miksi 
Lauttasaaren ja Kulosaaren vesijohtosaneerausten vaikutusta 
vedenlaatuun ei pystytty osoittamaan. 

Saneerauksen jälkeinen vedenlaadun parantuminen nä-
kyy kuitenkin veden juoksutustarpeessa. Ennen saneerausta 
Kulosaaressa ja Lauttasaaressa piti tehdä jatkuvaa tai säännöl-
listä vedenjuoksutusta paloposteista, jotta vedenlaatu säilyi 
hyvänä. Saneerauksen jälkeen juoksutuksesta voitiin luopua.

Viereisessä Munkkiniemen saneerausta käsittelevässä ar-
tikkelissa kerrotaan enemmän jatkuvatoimisten vedenlaatu-
mittausten ja alueella tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tu-
loksista.

…se näkyy sittenkin
Työssä todettiin, että saneerausvolyymin tulee olla merkit-
tävä, jotta olisi nähtävissä järjestelmätason vaikutuksia. Kun 
vuotuinen saneerausmäärä ylittää 1,5 prosenttia verkostopi-
tuudesta, voidaan odottaa tulosten näkyvän tunnusluvuissa. 
Jos saneeraustoiminta on vähäistä, ei saneerausten vaikutta-
vuutta voida osoittaa. 

Koska verkostosaneerauksen vaikuttavuutta on vaikea 
osoittaa suoraan, täytyy tyytyä välillisiin keinoihin: seurata 

Kuva 3. Vantaan vesijohtoverkostossa tapahtuneiden putkirikkojen suhde vesijohtoverkoston ikään.
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tunnuslukujen kehittymistä pitkällä aikavälillä ja tehdä siitä 
johtopäätös saneeraustoiminnan onnistumisesta. Tätä lähes-
tymistapaa pitkän tähtäimen saneeraussuunnitteluun ehdot-
taa myös ruotsalainen Svenskt Vatten käsikirjassaan. Tilan-
teessa, jossa saneerauksen vaikutukset eivät ole nähtävissä 
koko toiminta-alueella, pitää vaikutuksia tarkastella alueelli-
sesti. Tällöin verkkotietojärjestelmän tulee olla sellainen, et-
tä se on mahdollista. Ennen saneerausta tulee olemassa ole-
van datan määrä ja laatu tarkistaa sekä tehdä suunniteltuja 
mittauksia, jotka toistetaan saneerauksen jälkeen. Tässä tut-
kimuksessa ei pystytty analysoimaan kaikkia niitä tunnuslu-
kuja, joihin saneerauksen uskotaan vaikuttavan, koska läh-
tötiedot olivat riittämättömiä. Vaikka kunnossapitotietojen 
tallentaminen on työlästä, voidaan niiden avulla saneerauk-
set kohdentaa oikein.

Jokaisen saneerauksen jälkeen tulisi arvioida, mitä sanee-
rauksella saavutettiin. Ilman tätä saneeraustoiminta ei voi 
kehittyä eikä saada vastauksia, mitä vesihuoltoverkostojen 
saneerauksilla saavutetaan. Kirjoittajat kaipaisivat tutkimus-
tietoa eri saneerausmenetelmien vaikuttavuudesta: Miten se-
menttilaastivuoraus vaikuttaa vesijohtoverkoston vuotavuu-
teen? Vähentääkö sukkasujutus viemäriin sisään vuotavan 
veden määrää, jos samaan aikaan ei saneerata viemärikaivoja 
eikä tonttijohtoja? Paljonko lisää käyttöaikaa eri menetelmi-
en voidaan olettaa antavan verkostolle?  

Kirjallisuus

● Hiillos, K. 2013. Jatkuvatoiminen laatuseuranta vesijohtoverkostossa.  
 Vesitalous 3/2013

● Luukkanen, E. 2013. Vesihuoltoverkostojen saneerausten vaikutta-  
 vuuden  arviointiperiaatteet. Diplomityö. http://dspace.cc.tut.fi/dpub/ 
  bitstream/handle/123456789/21679/Luukkanen.pdf?sequence=1

● Svenskt Vatten. 2011. Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar.  
 Svenskt Vatten Utveckling. http://www.svensktvatten.se/Documents/ 
 Kategorier/SVU/Rapporter/SVU-Rapport_2011-12.pdf

● VVY. Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä - Web-pohjainen  
 vertailujärjestelmä.

www.amphi-tech.fi

URAKOITSIJA SUOMESSA 
Enitec | Satamakatu 14 | 20100 Turku
Puh: 02 2302201 | www.enitec.fi

Talousvesisäiliöiden katsastus ja kunnossapito
 

Inspektion och underhåll 
av dricksvattenreservoarer

 
Läs mer på www.amphi-tech.se

Vi utför:
• inre och yttre kontrollbesiktning
• rengöring av botten med robot
• manuell rengöring i tömd reservoar
• försäljning av Amphi-VentTM ventilationssystem

Alla våra arbeten efterföljs av tillhörande dokumentation och protokoll/intyg.

Inspektionsfarkost Amphi-VentTM

RengöringsrobotBesiktningsman
Katsastusmies

Amphi-VentTMTarkastusalus

Puhdistusrobotti

Kaikki työmme suoritetaan talousvesihygienia-koulutuksen saaneella henki-
lökunalla

Suoritamme:
• sisä- ja ulkopuolisia katsastuksia  
 säiliön ollessa käytössä

• robottipuhdistus säiliön ollessa  
 käytössä

• manuaalinen puhdistus tyhjässä  
 säiliössä

• Amphi-Vent™ ilmastusjärjes-
 telmien myynti

VT1402_9-12_Luukkanen .indd   12 28.2.2014   15:14:58



PB www.vesitalous.fi 13Vesitalous 2/2014

 

Ennen saneerausta verkoston umpi-
päästä oli juoksutettu vettä jatkuvas-
ti veden laadun ylläpitämiseksi, ve-

si oli havaittu ajoittain sameaksi ja veden 
paine oli ajoittain riittämätön umpipään 
hännillä. Alueella saneerattiin vuoden 2013 
aikana 3,5 km verkoston laita-alueella sijait-
sevaa pääosin valurautaista vesijohtoa. Vesi-
johdoista 2,7 km sementtilaastivuorattiin ja 
loput uusittiin kaivamalla.

Saneerauksen vaikuttavuutta arvioitiin en-
nen saneerausta ja sen jälkeen tehdyillä jat-
kuvatoimisilla vedenlaatumittauksilla ja asia-
kastyytyväisyyskyselyllä. Jatkuvatoimisen 
mittauksen mittauspisteiksi valittiin lähel-
lä päävesijohtoa sijaitseva hyvän laadun alue, 
heikentyneen vedenlaadun umpiperä ja kol-
mas piste näiden väliltä. Ennen saneerausta 
tehdyt laatumittaukset tukivat aiempaa ko-
kemusperäistä tietoa: umpipäässä veden laatu 
oli heikoin. Veden sameus ja lämpötila olivat 
kohonneet, ja happipitoisuuden ja pH-arvon 
havaittiin alentuneen. Kysely ei tuonut esiin 
heikentynyttä veden laatua. Veden sameudes-
ta ja ruosteisuudesta esitettiin pari yksittäis-
tä kommenttia, mutta veden laadulle annettu 
yleisarvosana oli erittäin korkea ongelmalli-
simmaksikin havaitulla alueella. Veden ma-
kua, hajua, kirkkautta ja painetta arvioitiin 
asteikolla 1…5 ja arvio näistä jokaiselle oli 
koko alueella vähintään 4,4. 

Saneerauksen yllättävä vaikutus
Alueella, jolla saneeraustyöt kestivät pisim-
pään ja aiheuttivat suurinta haittaa liikenteel-

Voiko asiakas olla väärässä?

le ja muulle päivittäiselle elämälle, asukkaat 
antoivat saneerauksen jälkeen vedenlaadul-
le aavistuksen heikomman arvosanan (4,2) 
kuin ennen saneerausta. Kahdella muulla sa-
neerausalueen osalla sekä viereisellä vertailu-
alueella, missä vesijohtoja ei saneerattu, asuk-
kaat arvioivat veden laadun saneerauksen 
jälkeen hieman paremmaksi (4,6…4,8) kuin 
ennen sitä.

Saneerausalueen asukkaat kokivat veden 
laadun keskimäärin erittäin hyväksi ja selvästi 
paremmaksi kuin HSY:n koko toiminta-alu-
een asukkaat keskimäärin sekä ennen sanee-
rausta että sen jälkeen. Mikäli saneerauksesta 
olisi päätetty asukkaiden antaman arvosanan 
perusteella, alueen vesijohtoja ei olisi sanee-
rattu. Saneeraustyön aiheuttamat, tuoreessa 
muistivat olleet häiriöt saivat asukkaat ilmei-
sesti vastaamaan laatukokemukseen negatii-
visemmin saneerauksen jälkeen. Vedenlaatu-
mittausten mukaan vedenlaatu on parantunut 
saneerauksen jälkeen. Kysely olisi ehkä kan-
nattanut tehdä hieman pidemmän ajan kulut-
tua saneeraustöiden valmistumisesta.

Taulukossa 1 on esitetty jatkuvatoimis-
ten mittausten vuoden 2013 ja 2014 talvi-
kauden aikasarjojen keskiarvot sekä niiden 
perusteella määritetty verkostosaneeraukses-
ta seurannut muutos vedenlaadussa. Tulok-
sista havaitaan heikentyneen vedenlaadun 
alueella muutosta parempaan suuntaan sekä 
veden happipitoisuuden että sameuden osal-
ta. Happipitoisuus on noussut ja sameus las-
kenut. Muutos pH-arvossa selittyy sement-
tilaastivuorauksella, joka nostaa tilapäisesti 
veden pH-arvoa saneeratulla alueella. Läm-
pötilan nousu kaikissa mittauspisteissä johtu-
nee leudosta talvesta 2014. Alustavassa ana-
lyysissa johtokyvyn muutoksille ei löytynyt 
selittävää tekijää. 

Munkkiniemen pilot-kohteen perusteella 
voidaan todeta, että jatkuvatoiminen veden-
laatumittaus antaa luotettavaa tietoa verkosto-
veden laadusta, mutta asiakastyytyväisyys ei. 
Asukkaiden kokemus vedenlaadusta näyttää 
riippuvan myös muista tekijöistä kuin todel-
lisesta vedenlaadusta. Saneeraustöiden aiheut-
tama häiriö teki asukkaista tyytymättömäm-
piä veden laatuun. Huomaamatta perille 
toimitettu vesi maistuu siis parhaimmalta. 

VERKOSTOJEN SANEERAUS

REETTA KURONEN 
verkostoinsinööri, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY
E-mail: reetta.kuronen@hsy.fi

KIRSI HIILLOS 
kemisti, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut
E-mail: kirsi.hiillos@hsy.fi

Helsingin Munkkiniemi valittiin saneerauksen vaikuttavuuden pilot-koh-
teeksi, josta kerättiin tietoa ennen saneerausta ja sen jälkeen. 

Mittauspiste Vuosi Happi
(mg/l)

Johtokyky
(µS/cm)

Lämpötila
(ºC)

pH-
arvo

Sameus
(NTU)

H ik t 2013 14 4 150 7 6 1 8 1 0 4Heikentyneen
vedenlaadun 
alue

2013
2014

Muutos

14,4
15,7
↑ 1,3

150,7
148,9
↓ 1,8

6,1
6,9

↑ 0,8

8,1
8,9

↑ 0,8

0,4
0,2

↓ 0,2
Alueiden 2013 14 1 149 4 4 9 8 1 0 2Alueiden
välimaasto

2013
2014

Muutos

14,1
15,7
↑ 1,6

149,4
147,5
↓ 1,9

4,9
5,5

↑ 0,6

8,1
8,3

↑ 0,2

0,2
0,3

↑ 0,1

Parhaan 2013 15 5 151 4 3 5 8 2 0 2Parhaan 
vedenlaadun 
alue

2013
2014

Muutos

15,5
16,2
↑ 0,7

151,4
141,9
↓ 9,5

3,5
4,0

↑ 0,5

8,2
8,2
0,0

0,2
0,1

↓ 0,1
Mittaukset: Luode Consulting Oy 

1

Taulukko 1. Jatkuvatoimisten mittausten aikasarjojen keskiarvot ja saneerauk-
sesta seurannut muutos vedenlaadussa.

VT1402_13_Kuronen.indd   13 28.2.2014   15:16:47



14 www.vesitalous.fi 15Vesitalous 2/2014

  VERKOSTOJEN SANEERAUS

V esihuollon saneerausmäärät ovat 
tällä hetkellä kaukana saneeraus-
tarpeen tasosta, vaikka verkostojen 

rapistuva suunta on noteerattu jo useita 
vuosia. Korjausvelan kasvu viestii siitä, et-
tä nykyiset saneerauskäytännöt eivät riitä 
kuromaan velkaa umpeen. Toisaalta sanee-
rattujen kohteiden osalta on havahduttu 
siihen, että saneerausten toteutuksen tulisi 
vastata nykyistä paremmin saneeraukselle 
asetettujen tavoitteiden täyttymistä. 

Yleisesti vesihuollon saneerausten ra-
kennussuunnittelu tehdään vesilaitoksella 
tai teetetään konsulttityönä. Saneerauksen 
toteutuksesta vastaa monissa kaupungeissa 
tekninen toimi, jonkin verran saneeraus-
ta tehdään myös vesilaitosten omana työ-
nä ja tilataan alan yksityisiltä urakoitsijoil-
ta. Urakoitsijoilta ostettavat saneeraukset 
on yleensä paloiteltu pieniin urakoihin ja 
isommat alueelliset saneeraukset tehdään 
yhdessä katuyksikön kanssa perustuen ka-
tusaneerausten tarpeeseen. Vesihuoltoalalla 
on myös kokemuksia epäonnistuneista tar-
jouskilpailuista. Tarjouksissa, joissa toteut-
tajalle on annettu mahdollisuus käyttää eri-
laisia työmenetelmiä, on laadun vertailu 
muodostunut haastavaksi. Sopimusehdot 
voivat myös jäädä epäselviksi tai työn to-
teutuksen kannalta vaikeiksi. 

Aluesaneerausmalli tehostaa vesihuol-
toverkostojen saneerauksen hankintaa ja 
saneerausta kokonaisvaltaisempaan suun-
taan. Lähtökohtana verkostojen aluesanee-
rauksen toteuttamiselle on kumppanuus-

Vesihuollon aluesaneerausmallilla 
vesihuoltoverkostojen 
korjausvelan taittamiseen

malli. Tämän tyyppistä mallia käytetään 
esimerkiksi Tanskassa ja Australiassa. Mal-
lin piirteitä ovat yhteistyö, yhteiset arvot 
sekä toiminnan avoimuus. Hankinta suo-
ritetaan kilpailullisella neuvottelumenet-
telyllä. Sopimusmalli perustuu Rakennus-
urakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE98) 
sekä infrarakentamista varten säädettyyn 
erityisalojen hankintalakiin. Sopimusmal-
liin sisältyvät muun muassa urakan koh-
de ja laajuus laatutavoitteineen, maksut ja 
maksuperusteet, vastuiden määrittely, va-
kuudet ja vakuutukset, sopimusaika, so-
pimuksen purkaminen ja riitaisuuksien 
ratkaiseminen sekä yhteistoimintamalli 
kolmansien osapuolten kanssa. Kuvassa 1 
on esitetty verkostojen elinkaaren vaiheet 
ja rajauksella osoitettu osa-alueet, joille 
aluesaneerausmallia käytetään.

Hankintamallilla pohja yhteistyölle
Alueellisen saneerausmallin hankintame-
nettelynä käytetään kilpailullista neuvotte-
lumenettelyä. Etuna tässä menettelyssä on, 
että neuvottelujen aikana tarjouspyyntöä 
voidaan muokata ja näin välttää vajavai-
nen tarjouspyyntö joka voi rajata mahdol-
lisia tarjoajia pois tai johtaa ristiriitaiseen 
käsitykseen hankinnan sisällöstä ja sil-
le asetetuista tavoitteista. Neuvotteluissa 
haetaan myös oikeaa riskien jakoa tilaa-
jan ja urakoitsijan välille. Koska alueelli-
nen saneeraus ja kumppanuusmalli ovat 
uusia toteutusmuotoja vesihuoltoverkos-

HEIDI HYPPÖNEN 
Tekn. yo., 
vesihuollon nuorempi suunnittelija 
WSP Finland Oy
E-mail: heidi.hypponen@wspgroup.fi

JARI KAUKONEN
Ins., johtaja 
WSP Finland Oy
E-mail: jari.kaukonen@wspgroup.fi

KIA AKSELA 
TkL, vesihuoltoyksikön päällikkö 
WSP Finland Oy 
E-mail: kia.aksela@wspgroup.fi

Vesihuollon aluesaneerausmalli -hankkeessa kehitetään kumppanuusmal-
liin perustuva hankinta- ja sopimusmalli alueellisen verkostosaneerauksen 
toteuttamiseen. Hankkeen toteuttaa WSP yhdessä HS- Vesi Oy:n, Jyväsky-
län Energia Oy:n, Kouvolan Veden, Kymen Vesi Oy:n, Porvoon veden ja Rii-
himäen Veden kanssa. 
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tojen saneerauksessa, on tärkeää kartoittaa mitä markkinoil-
la on tarjolla ja olla rajoittamatta tarjoajien määrää huono-
laatuisella tarjouspyynnöllä. Neuvotteluiden aikana voidaan 
antaa tietoa urakoitsijoille siitä mitä kumppanuusmalli käy-
tännössä tarkoittaa ja mitä tilaaja hakee tulevalta sopimus-
kumppaniltaan. 

Kilpailullista neuvottelumenettelyä käytettäessä urakoit-
sijoiden valintaperusteena on käytettävä kokonaistaloudel-
lista edullisuutta. Tämä tarkoittaa sekä hinnan että laadullis-
ten tekijöiden huomioimista. Urakoitsijan valintakriteereitä 
määriteltäessä on mietittävä millaisia ominaisuuksia sopi-
muskumppanilta vaaditaan kyseisessä hankkeessa. Kumppa-
nuusmallilla toteutettavaan saneeraushankkeeseen haetaan 
palveluntuottajaa, joka

– ymmärtää kumppanuusmallin periaatteen ja sitoutuu 
mallin mukaisesti yhteistyöhön tilaajan kanssa

– sitoutuu yhteistyöhön muiden sidosryhmien kanssa
– toteuttaa laatua ja osoittaa laadukkaan toteutuksen jat-

kuvasti työn etenemisen tahdissa
– pystyy täyttämään asetetut tavoitteet, kuten sovitun 

hinnan ja asiakastyytyväisyyden tason
– on taloudellisen asemansa mukaan kykenevä toteutta-

maan hankkeen
Kumppanuusmallissa on tärkeää osapuolien sitoutuminen 

yhteistyöhön ja toimintamalliin. Mallissa hankkeen toteu-
tus perustuu tilaajan määritelmiin yksityiskohtaisten suun-
nitelmien sijaan. Tämän johdosta esivalintavaiheessa tarjous 
pyydetään vain niiltä yrityksiltä, jotka ovat tarpeeksi päteviä 
hankkeen toteuttajiksi. Tällöin tarjouskilpailuun osallistumi-
sen ehdot määritellään siten, että tarjouskilpailussa saadaan 
tarjouksia vastuullisilta yrityksiltä joiden asiakaspalvelu ja laa-
duntuottokyky vastaavat hankkeen ja asiakkaan vaatimuksia. 

Sopimusmallilla selkeyttä vastuisiin ja tavoitteisiin
Urakoitsijan suoritusvelvollisuudet voivat olla aluesaneeraus-
mallissa laajemmat, sillä mahdollisesti kaikki työsuoritteet 
siirtyvät urakoitsijalle. Tavoitteena on, että tilaaja voi vapau-
tua täysin suorittavan osapuolen roolista ja antaa tällöin ura-
koitsijoille enemmän vapauksia työn suorittamiseen. 

Mallissa laadun varmistaminen on keskeisessä roolissa. 
Laadun todentamiseen liittyvät tarkastukset, testaukset ja 
näytteenotot siirtyvät pääosin urakoitsijan vastuulle. Laatu-
vaatimukset ja laadun mittaamisen menetelmät tullaan mää-
rittelemään tarkemmin. Laadun todentamista parannetaan 
kirjaamalla menetelmät suoritustiheyksineen sopimukseen 
sekä velvollisuus laadunvalvontatulosten esittämiseen tilaa-
jalle. Urakoitsijan on osoitettava sovitun laatutason saavut-
taminen. 

Maksuperusteena mallissa käytetään tavoitehintaa. Tavoi-
tehinnan lisäksi sopimukseen voidaan asettaa kannustimia, 
kuten asiakastyytyväisyystavoite tai saneerattujen tonttijoh-
tojen määrä joiden saavuttaminen tuottaa urakoitsijalle bo-
nusta. 

Vastuiden määrittely tilaajan ja urakoitsijan välillä on kes-
keinen osa sopimusmallia. Haasteena riskien siirtämisessä ti-
laajalta urakoitsijalle on urakoitsijan mahdollisuus hankkia 
vakuutuksia riskien realisoitumisen varalle. Urakoitsijoilla 

Kuva 1. Verkos-
ton elinkaaren 
vaiheet ja alueel-
lisen saneeraus-
mallin käyttöalu-
eet (valokuvat 
Kia Aksela).
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velvoitetaan YSE98:n mukaan olevan rakennustyövakuutus, 
joka korvaa omaisuusvahingot sekä toiminnan vastuuvakuu-
tus, joka korvaa mahdolliset kolmansille osapuolille aiheutu-
vat vahingot.  

Sopimuksessa urakan pituus määritellään siten, että ura-
koitsijalla on mahdollisuus suunnitella toteutuksen ajankoh-
ta ja hyödyntää talviaikaa kohteiden toteutuksen suunnitte-
luun ja esimerkiksi materiaalihankintoihin. Tämä kannustaa 
urakoitsijoita tarttumaan verkostosaneerauksiin, sillä pieniin 
osiin jaetut urakat, jotka sijoittuvat muutamalle kuukaudelle 
vuodessa ovat urakoitsijoiden näkökulmasta hankalia ja tule-
vat kustannuksiltaan kalliiksi. 

Sopimusmalliin tullaan lisäksi sisällyttämään vaihtoehto 
yhteistoimintamallista urakoitsijan ja kolmansien osapuolten 
kanssa. Kolmansilla osapuolilla voidaan tarkoittaa esimerkik-
si kadun pitäjää, muiden verkostoinfrastruktuurien haltijoita 
tai kiinteistöjen omistajia. Yhteistoimintamalli voidaan sisäl-
lyttää sopimukseen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa tilaa-
jan ja urakoitsijan niin sopiessa. Mallissa tilaaja ja urakoitsija 
jakavat kolmansien osapuolten huomioimiseen liittyvät työt. 
Tällöin jaettavaksi tulevat myös niihin liittyvät riskit. 

Yhteenveto
Aluesaneerauksen hankinta- ja sopimusmallin tavoitteena on 
selkeyttää alan pelisääntöjä ja löytää uusia työskentelytapo-
ja sekä parantaa laatutasoa. Aluesaneerausten käyttöönotta-
misella tavoitellaan nykyistä kustannustehokkaampaa ja ko-
konaisvaltaisempaa vesihuoltoverkostojen saneerausta, koska 
nykyisin saneerauksissa tapahtuu usein osaoptimointia koko-
naisuuden hallinnan kustannuksella. Projektien toteuttami-
nen kumppanuusperiaatteella siten, että kaikki keskittyisi-
vät yhteiseen projektiin, toisi alalle kaivattua vuoropuhelua. 
Neuvottelujen käyminen tarjousvaiheessa edistää keskustelua 
ja molemmin puolista ymmärrystä. Kumppanuusmallilla py-
ritään parantamaan saneeraustyön toteutuksen laatua ja laa-
dunvarmistustoimintaan tuodaan uuden mallin myötä uusia 
käytäntöjä. Tavoitteena välttää tilanteilta joissa saneerauk-
sen seurauksena ei saavuteta kaikkia saneeraukselle asetettuja 
tavoitteita, kuten viemäriverkostojen vuotovesimäärien pie-
nenemistä. Maksuperusteiden monipuolistamisella ja niihin 
liittyvillä kannustimilla tavoitellaan saneerattavien alueiden 
nykyistä asiakaskeskeisempää, sekä kattavampaa ja tehok-
kaampaa saneerausta. Tämä seuraa asiakasrajapinnan aiem-
paa korostuneemmasta huomioimisesta sopimuksessa sekä 
tonttijohtojen lisääntyneestä ja samanaikaisesti vesilaitoksen 
johtojen kanssa toteutettavasta saneerauksesta. Urakan laa-
jentamisella alue-kohteeksi sekä vastuiden ja niihin liittyvien 
riskien tarkoituksenmukaisemmalla jakamisella, urakka-ajan 
pidentämisellä sekä yhteistoimintamallin liittämisellä osaksi 
urakkaa pyritään lisäämään verkostosaneerausten kiinnosta-
vuutta ja houkuttelemaan urakoitsijoita verkostosaneeraus-
ten pariin antamalla mahdollisuus suorittaa työt joustavam-
min pitkää sopimusaikaa hyödyntäen sekä tuottaa palveluja 
tehokkaasti myös kolmansille osapuolille. 

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 601 • E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com

www.sgps.fi

Huominen rakennetaan yhdessä

Saint-Gobain PAMin vuosikymmenten kokemus 
vesihuollon tuotteiden valmistuksesta ja jatkuvasta 
materiaalien ja pinnoitteiden kehitystyöstä takaa 
laadukkaan ja monipuolisen tuotevalikoiman vesi-
huollon moninaisiin tarpeisiin. 

Laaja asiantuntemus ja kansainväliset yhteydet 
ovat avain luotettavaan kumppanuuteen. 
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R iskin arviointia on käytetty paljon 
omaisuuden hallintastrategioiden 
määrittämiseen. Se soveltuu hyvin 

myös infrastruktuurin, kuten vesihuolto-
verkostojen omaisuudenhallinnan viiteke-
hykseksi.

Verkostosaneerauksella pyritään paran-
tamaan verkoston rakenteellista kuntoa, 
varmistamaan verkoston toimivuutta ja 
ehkäisemään häiriötilanteiden syntymistä. 
Lähtökohtaisesti häiriötilanteet ovat epä-
toivottuja missä tahansa verkostossa. Kui-
tenkin joissain verkoston osissa häiriötilan-
teiden seuraukset voivat olla huomattavasti 
pahempia kuin toisaalla. Saneerauksia koh-
dennettaessa onkin hyödyllistä arvioida 
paitsi sitä, mitkä verkoston osat eniten kai-
paavat rakenteellisen kunnon parantamis-
ta, myös vertailla sitä, kuinka merkittäviä 
seurauksia ongelmatilanteista voi eri koh-
teissa syntyä. Tällöin ennaltaehkäistään te-
hokkaimmin vakavien ongelmien syntyä. 

Riskianalyysissä ongelmien mahdollisis-
ta aiheuttajista puhutaan nimellä vaara, ja 
häiriö- ja ongelmatilanteista käytetään ni-
mitystä haitallinen tapahtuma. Haitallinen 
tapahtuma on jotain, mikä voi aiheuttaa 
vahingon. Lyhyesti riski voidaan määritel-
lä siten, että riski = haitallisen tapahtuman 
todennäköisyys x tapahtuman seurauksien 
vakavuus. Riskialttiissa kohteessa siis joko
 
1. haitallisen tapahtuman todennäköisyys
 on pieni, mutta vahingon toteutuessa

Riskianalyysistä apua 
verkostosaneerausten 
kohdentamiseen

 seuraukset ovat hyvin merkittäviä, 
2. haitallisen tapahtuman seuraukset eivät
 ole erityisen pahoja, mutta tapahtuma
 on hyvin todennäköinen tai
3. sekä todennäköisyys että seuraukset
 ovat merkittäviä. 

Näistä kolmesta tilanteesta vaihtoeh-
toon 3 sisältyy suurin riski. 

Riskejä arvioitaessa täytyy siis pyrkiä ni-
meämään mahdollisimman kattavasti eri-
laiset verkostoon liittyvät vaarat, arvioida 
mahdollisuuksien mukaan kuhunkin hai-
talliseen tapahtumaan liittyvää todennä-
köisyyttä ja analysoida näiden seurauksia 
eri osapuolille. Samalla täytyy päättää ris-
kien käsittelyyn liittyvistä vaihtoehdoista. 
Kuvassa 1 on esitetty riskianalyysin osa-
alueet vesihuoltoverkostoja tarkasteltaessa. 
Verkostossa mahdollisesti esiintyvät haital-
liset tapahtumat on jaoteltu kahteen ryh-
mään: 1) rakenteellisen kunnon heikkene-
minen ja pettäminen ja 2) toiminnalliset 
häiriöt, joissa vika ei ole varsinaisessa ra-
kenteessa. Rakenteellisen kunnon pettä-
miseen lukeutuvat esimerkiksi putkirikko, 
viemärin romahtaminen tai (jos tarkaste-
lun kohteena ovat verkoston kaikki ele-
mentit eivätkä vain putket) esimerkiksi 
tiensä päähän tulleen pumpun rikkoutu-
minen. Toiminnallisiin häiriöihin puoles-
taan kuuluvat muun muassa viemäritukok-
set, vedenjakeluverkon alueen riittämätön 
paine tai laatuongelmat. Kummassakin 
ryhmässä haitallisen tapahtuman aiheutta-

TUIJA LAAKSO 
tohtorikoulutettava, Aalto-yliopiston 
vesi- ja ympäristötekniikan 
tutkimusryhmä
E-mail: tuija.laakso@aalto.fi

Verkosto-omaisuuden hallinta on yksi vesihuoltolaitoksen keskeisistä teh-
tävistä. Siihen sisältyy olennaisena osana saneerausten suunnittelu ja to-
teuttaminen. Hyvässä tapauksessa saneeraukset onnistutaan kohdenta-
maan kustannustehokkaasti ja investoinneista saadaan tavoiteltu hyöty. 
Saneerausten onnistunut kohdentaminen edellyttää kuitenkin ennalta 
määritettyä strategiaa. Riskianalyysi on väline, joka tarjoaa käyttökelpoi-
sen lähtökohdan saneerausten kohdentamiselle.
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Kuva 1. Vesihuoltoverkkojen riskianalyysi.

ja voi olla myös verkoston ulkopuolinen tekijä, esim. kaivu-
työ, luonnonmullistus tai ilkivalta.

Verkostoa ja ympäristöä koskevat lähtötiedot 
Ympäristöämme koskevaa tietoa on nykyään vapaasti saa-
tavilla enemmän kuin koskaan ennen. Inspire-direktiivin 
(2007/2/EY) ja sen toimeenpanon myötä monia julkisin va-
roin kerättyjä paikkatietoja on alettu saattaa julkisiksi. Paik-
katietojen resoluutio vaihtelee ja myös saatavuudessa on 
eroja eri paikkakuntia koskien. Saatavilla oleviin aineistoi-
hin voi tutustua esimerkiksi osoitteessa www.paikkatietoik-
kuna.fi. Nykyään melko kattavasti Suomessa saatavilla ole-
via tietoja ovat

• Kiinteistötiedot (mm. rakennusten pinta-alat)
• Tiestö ja tieluokat
•  Maaston pinnankorkeustiedot
•  Maaperätiedot
•  Sää ja sadanta, sade-ennusteet
•  Pohjavesialueet

Vesihuoltolaitosten omia verkostoja koskevien lähtötieto-
jen tarkkuus ja formaatti sen sijaan vaihtelevat huomattavasti 
enemmän. Silloin, kun halutaan tehdä koko verkostoa kos-

kevia päätelmiä ja yhdistää verkostotietoihin tietoja useista 
eri lähteistä, niin verkostotietojen tulee olla sähköisessä muo-
dossa ja kohteiden sijainnit (koordinaatit) tiedossa. Tällöin 
verkoston tiedot on mahdollista yhdistää saatavilla oleviin 
paikkatietoihin ja tehdä päätelmiä mahdollisten haitallisten 
tapahtumien seurausten vakavuudesta. 

Läheskään kaikilla vesihuoltolaitoksilla ei ole kattavasti 
sähköiseen muotoon tallennettuna tietoa verkostoissa esiin-
tyneistä häiriöistä. Tällöin eri häiriöiden todennäköisyyksi-
en numeerinen määrittäminen on vaikeaa. Lisäksi olemassa 
olevissa tiedoissa voi olla siinä määrin laatuongelmia, ettei 
todennäköisyyksiä ole mahdollista määrittää luotettavasti. 
Toisaalta kuitenkin tietojen systemaattisen keräämisen, tal-
lentamisen ja olemassa olevien verkostotietojen laadun pa-
rantamisen voi aloittaa milloin tahansa. Näin hankittuja tie-
toja voidaan käyttää mallintamisen ja päätöksenteon tukena 
muutaman vuoden päästä.

Arvioinnin tulokset
Vesihuoltoverkkojen saneeraus on prosessi, jota on mahdollis-
ta optimoida. Lienee mahdotonta todeta, milloin saneeraus-
ten kohdentaminen olisi onnistunut täydellisesti edes jostain 
yksittäisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Sen sijaan vaihto-
ehtoisia saneerausstrategioita ja -kokonaisuuksia on mahdol-
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lista verrata keskenään ja todeta jotkut toisia paremmiksi. 
Tässä esitetyn riskianalyysin tekeminen edellyttää jonkin ver-
ran työtä. Paikkatieto-ohjelman hyödyntäminen analyysis-
sä on käytännössä välttämätöntä. Verkostojen lähtötietojen 
laadun parantaminen edellyttää tavallisesti myös panostus-
ta. Näillä toimilla on kuitenkin mahdollista saavuttaa mer-
kittäviä etuja saneerausten kohdentamiseen. Analyysin lop-
putuloksena saadaan arvio verkoston eri kohteisiin liittyvistä 
riskeistä. Näitä voidaan havainnollistaa esimerkiksi erilaisina 
teemakarttoina, mutta ne on hyvä määrittää myös putkita-
solla. Riskin arviointi edellyttää kattavaa vaarojen tunnista-
mista ja useisiin eri vaaroihin liittyvien riskien samanaikais-
ta käsittelyä. Tämän seurauksena joudutaan tekemään myös 
arvovalintoja. Kumpi tilanne on pahempi; se, jos jätevettä 
pääsee viemäristä pohjavesialueelle vai jos sitä päätyy pintave-
siin? Kumpi on tärkeämpää; kotitalouksien vai teollisuuskoh-
teiden vedenjakelun turvaaminen? Voidaanko näiden välillä 
tehdä eroa? Arvottamiskysymysten ratkettua tuloksia voidaan 
käyttää hyväksi saneerauksia kohdennettaessa.  

EfeSus-hanke
Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikassa par-
haillaan käynnissä olevassa EfeSus-hankkeessa kehi-
tetään menetelmiä viemäriverkoston saneerausten 
kohdentamiseen. Tutkimusalueena on HSY:n Es-
poon viemäriverkko, jota koskevaa dataa käyttämällä 
pyritään löytämään toimiva menetelmä viemäriver-
koston saneerausten pohjaksi. Hankkeessa on myös 
kehitteillä ohjelmaprototyyppi Sphinx, jonka avul-
la demonstroidaan menetelmän käyttöä. Ohjelmas-
sa kantavana ajatuksena on koota eri lähteistä tie-
toja saneerauspäätösten tueksi ja mahdollistaa koko 
verkoston saneeraustarpeen arviointi samanaikaises-
ti. Sphinxin avulla voidaan myös seurata verkoston 
kunnon kehittymistä ja siten esim. analysoida tehty-
jen saneerausten vaikutuksia.  

Esc
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MAIN STATUS SETTING TREND ALARM ACKN.

PUMP 4

PUMP 3

PUMP 2

PUMP 1
2011.06.23     05:56:19       Low level

 980.3 l/s 

 
P1 P20

07:25:58        07:28:10         07:30:26 

30.15 kWh/m

2009
Maailman ensimmäiset 
huipputehokkailla 
moottoreilla varustetut 
uppojätevesipumput

2010
Maailman ensimmäiset 
kestomagneettimoot-
toreilla varustetut 
upposekoittimet 

2011
Maailman kehittynein 
pumpunohjain

2012
Maailman tehokkaimmin 
tukoksia estävät monisiipi-
juoksupyörät

2011
Maailman suurin ja tehokkain 
hitaasti käyvä upposekoitin

2012
Maailman energiatehokkain 
ja tilankäytöltään edullisin 
suoravetoinen turbo- 
kompressori

2013
Täysi tuotevalikoima IE3-
luokan jätevesituotteita, 
joilla saavutetaan konk-

reettista energiansäästöä 
kaikkialla maailmassa

2009

Jätevesituotteiden  
ensiluokkaista  
tehokkuutta

Sulzer Pumps Finland OySulzer Pumps Finland Oy
www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finlandwww.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finlandwww.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland

ABS Effex -tuotteiden voittokulku alkoi pumpusta. ABS ABS Effex -tuotteiden voittokulku alkoi pumpusta. ABS 
XFP -pumppu oli maailman ensimmäinen IE3-moottorilla XFP -pumppu oli maailman ensimmäinen IE3-moottorilla 
varustettu uppojätevesipumppu. Tämä merkittävää varustettu uppojätevesipumppu. Tämä merkittävää 
energiansäästöä tuonut pumppu tuli markkinoille jo energiansäästöä tuonut pumppu tuli markkinoille jo 

vuonna 2009. Nyt ABS EffeX -tuotevalikoima on täy-
sin valmis, joten huippuluokan tehokkuutta on tarjolla 
kaikkiin keskeisiin käyttötarkoituksiin.
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V esitornien ja alavesisäiliöiden yllä-
pito ei ole juuri kenenkään päätyö-
tehtävä. Valtakunnallisten ylläpidon 

määräysten ja ohjeiden puutteellisuus on 
lisännyt toimintatapojen eroja. Vesitornien 
ylläpidosta vastaavilla ei yleensä ole vaativi-
en rakenteiden asiantuntemusta. Kuntoar-
vioita on teetetty harvoin. Kuntoarvioijilta 
ja -tutkijoilta ei ole osattu vaatia riittävää 
tehtävään soveltuvaa pätevyyttä. Kokenei-
ta vesitornien ja alavesisäiliöiden korjaus-
suunnittelijoita ja urakoitsijoita on vähän. 

HEIKKI KAPANEN
projektipäällikkö, Vahanen Oy
E-mail: heikki.kapanen@vahanen.com

Kirjoittaja toimii siltojen ja 
taitorakenteiden kuntotutkimuksista 
ja korjaussuunnittelusta vastaavana 
projektipäällikkönä.

Vesitornien ja alavesisäiliöiden 
kunnonhallinta

Halvimpana valittu suunnittelija tai ura-
koitsija ei välttämättä tunnista tehtävän 
erityispiirteitä ja riskejä.

Vesitornit ja alavesisäiliöt ovat yleensä 
rakenteellisesti yksilöitä. Vanhimmat käy-
tössä olevat vesitornit ovat jo sata vuotta 
vanhoja. Eri aikakausina on käytetty erilai-
sia rakennustekniikoita ja materiaaleja. Al-
kuperäisten suunnitelmien ja varsinkin to-
teutettujen korjausten dokumentointi on 
vaihtelevaa. Näiden toisistaan poikkeavien 
erikoisrakenteiden tarkastaminen edellyt-

Suomessa on noin 400 vesitornia, noin 200 alavesisäiliötä vedenjakelu-
järjestelmässä ja noin 350 alavesisäiliötä vedenkäsittelylaitoksilla. Vesi-
laitosyhdistyksen jäsenenä on noin 300 vesihuoltolaitosta. Vesitornien ja 
alavesisäiliöiden omistus ja kunnonhallinta on hajautunut ympäri maata. 
Onko riskit tunnistettu? Onko ylläpito- ja tarkastustoiminta systemaattis-
ta ja kattavaa?

Kuva 1. Betonin pakkasrapautumista voidaan tutkia ja ennakoida ohuthieanalyysien avulla. 
Ohuthieanalyysit tehdään timanttiporalla irrotetuista betonilieriöistä. Kuvan betonirakenne 
on jo silmin nähden erittäin vakavasti rapautunut eikä lieriötä tarvinnut tutkia.
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tää tekijältään pitkää tarkastuskokemusta, usein myös kor-
jaussuunnittelukokemusta ja aina vesitornien erityispiirtei-
den tuntemusta.

Vesitornien ja alavesisäiliöiden ylläpidon ohjeita
Suomessa vesitornien ja alavesisäiliöiden sekä niiden ylläpi-
don ja rakentamisen perusvaatimukset on esitetty hieman 
huonosti tunnetussa englanninkielisessä SFS-EN 1508 stan-
dardissa ”Vesihuolto. vaatimukset veden varastointijärjestel-
mille ja -osille”. Se on vahvistettu vuonna 1999 suomalaisek-
si kansalliseksi standardiksi.

Viime syksynä julkaistiin Vesitornien ja alavesisäiliöiden 
kunnonhallintaohje RIL 264-2013. Kirjan tarkoituksena on 
nostaa vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinnan tasoa. 
Kirja esittelee hyväksi koettuja toimintatapoja, joiden avulla 
vesisäiliöiden ylläpidosta vastaavat voivat kehittää omia toi-
mintatapojaan. Kirjassa käsitellään runsaasti vesitornien yl-
läpidossa havaittuja ongelmakohtia, joiden avulla pyritään 
kiinnittämään huomiota mahdollisten riskien olemassaoloon 
ja niiden poistamiseen. Korjausratkaisut on ohjeistettu ylei-
sellä tasolla, koska kohdekohtaiset erot ovat merkittäviä. 
Tarkempien työohjeiden osalta on käytetty paljon sopivak-
si katsottuja kirjallisuusviittauksia, joita korjaussuunnitteli-
jat voivat soveltaa.

Kuva 2. Betonirakenteiden halkeamat erottuvat vasta lähel-
tä tarkasteltaessa. Halkeamien syiden ja merkityksen arvioin-
ti vaatii tarkastajalta ammattitaitoa ja alkuperäisiin suunni-
telmiin paneutumista. Halkeamat voivat johtua esimerkiksi 
betonin luonnollisesta kutistumisesta, ylikuormituksesta tai 
elementtirakenteiden osalta rakennusaikaisista nostoista. 

Kuva 3. Säiliön vesivuodot johtavat usein julkisivuverhousten tukirakenteiden vaurioitumiseen ja julkisivuverhousten irtoami-
seen. Säiliöiden vesivuodot kannattaa korjata ajoissa. Säiliön jänneterästen suojaputkin ympäristön vesivuodot voivat aiheuttaa 
erittäin vakavia jänneterästen vauriota.
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Tarkastustoiminnan organisointi

Vesisäiliöiden ylläpidon perustana on systemaattinen huolto, 
seuranta ja tarkastustoiminta. Tarkastustoiminta suositellaan 
organisoitavaksi seuraavasti

• Viikoittainen tarkastuskierros toteutetaan viikonlopun (ja 
 myrskyjen) jälkeen. Työn suorittaa ylläpidosta vastaava.
 Tarkastukseen kuuluu toiminnallisuuden ja hygienian 
 havainnointia RIL 264-2013 (kirjan luvun 2.13 ja kuvan 
 2.1) muistilistojen mukaisesti.
• Vuositarkastus toteutetaan vähintään keväisin lumen sula-
 misen jälkeen ja miksei myös syksyllä hieman ennen lu-
 men tuloa. Työn suorittaa ylläpidosta vastaava ja raken-
 nepuolen ammattilainen. Tarkastukseen kuuluu vesi-
 säiliön rakenteiden ja lvis-laitteiden tarkastelu, erityistä
 huomiota kiinnitetään vesikaton toimivuuteen. Tarkastus
 on viikoittaista tarkastusta tarkempi ja siitä laaditaan 
 muistio.
• Kuntoarviot toteutetaan vähintään kymmenen vuoden
 välein, lumettomana ajankohtana. Työn suorittaa 
 FISE a-vaativuusluokan kuntotutkija. Kuntoarvion yhtey-
 dessä tarkastellaan rakennesuunnitelmat ja arvioidaan
 kaikkien rakenneosien kunto nostolava-autoa apuna 
 käyttäen. RIL 264-2013 määrittelee kuntoarvion työvai-
 heet (luvussa 3.2.1) kuntoarvioraportin rungon otsikko-
 tasot (luvussa 3.2.2) ja tarkasteltavat kokonaisuudet  
 (luvussa 3.4.1). Säiliötilan kuntoarvio kannattaa teettää 
 säiliön pesun yhteydessä.
• Kuntotutkimukset toteutetaan, kun havaitun vaurion  
 tarkempi selvittäminen sitä vaatii, tai mikäli on tarvetta
 selvittää kunto-, materiaali- tai mittatietoja korjaussuun-
 nittelua varten. Kuntotutkimuksen suorittamiseen osallis-
 tuu FISE a-vaativuusluokan kuntotutkija ja AA-vaativuus-
 luokan betonirakenteiden suunnittelija tai sen vaati-
 mustasoa vastaavat näytöt omaava henkilö. RIL 264-2013 

 määrittelee kuntotutkimuksen työvaiheet ja tutkimusme-
 netelmät (luvussa 3.3.1) kuntoarvioraportin rungon otsik-
 kotasot (luvussa 3.3.2) ja tarkasteltavat kokonaisuudet  
 (luvussa 3.4.1).

Kuntotutkimusten kilpailuttamisessa kannattaa huomi-
oida, että tutkimuksen teettämiskustannus on yleensä parin 
prosentin suuruusluokassa mahdollisen peruskorjaushank-
keen kustannuksista. Asiantuntevasti tehty tutkimus säästää 
kustannuksia jatkossa, kun yllätyksiä pystytään välttämään. 
Tärkeintä on siis saada oikein kohdennettu ja asiantunteva 
tutkimus, joka palvelee korjaussuunnittelua ja sen myötä työ-
maatoteutusta. Vesitornikohteissa on hyvä, jos tilaaja ja tutki-
ja vaikuttavat yhteistyöllä tutkimusohjelman sisältöön. Tämä 
edellyttää yhteistä kohdekäyntiä ennen varsinaista tutkimus-
ta. Yleensä kuntotutkimus kannattaa teettää henkilöllä, jolla 
on valmius tehdä myös tarvittavat korjaussuunnitelmat. Näin 
vältetään tiedon siirron ongelmia ja lisätutkimusten tarvetta 
sekä nopeutetaan tutkimus- ja suunnitteluprosessia.

Todettuja rakenteellisia vikoja ja puutteita
Vesitornien tarkastuksissa on havaittu usein seuraavankaltai-
sia rakenteellisia vikoja ja puutteita

• pakkasrasitettujen (märkänä jäätyvien) betonirakenteiden 
 rapautumista (kantavuusriskejä)
• betonirakenteiden teräskorroosiota, joka aiheuttaa beto- 
 nipintojen lohkeilua (turvallisuusriskejä, lähinnä putoile- 
 vista betonikappaleista johtuen)
• betonirakenteiden halkeilua (riskien vakavuus vaihtelee 
 suuresti, vaatii tarkastelun läheltä, mikä on vaurion syy ja 
 sen staattinen merkitys)
• jänneterästen säilyvyyteen liittyviä vaurioita (vakavia  
 kantavuusriskejä, halkeilua tai vesivuotoa jänneterästen 
 sijaintialueella)
• säiliötilojen vesivuotoja ja niistä seuraavia julkisivuver-
 housten korroosio- ja lahovaurioita yms. (yleensä paikalli-
 sia vaurioita, vesivuotovauriot kannattaa korjata ajoissa)
• irtoilevia pinnoitteita (ongelma vesisäiliötilassa)
• irtoilevia julkisivuverhouksia (turvallisuus ja säilyvyys-
 riskejä)
• kulkuteiden puutteita (putoamisriskejä, ks. turvallisuus-
 vaatimukset RakMK F2)
• säiliötilan tikkaiden korroosiota (turvallisuusriskejä)
• vesikaton vedeneristeiden puutteellisia ylösnostoja ja 
 liittymiä (vuotoreittejä)
• katon vedeneristeen päälle perustettuja antenneja 
 (voivat vaurioittaa vedeneristettä)
• epätiiviitä kattoluukkuja (hygieniariskejä)
• säiliötilaan johtavia suojaamattomia ilmanvaihtoaukkoja
 (hygieniariskejä).

Vesitornien hygieniariskit
Hygieniariskejä vesitorneissa aiheuttavat muun muassa

• hygieniariskeiltä suojaamattomat kulkureitit säiliötilaan
Kuva 4. Vesisäiliöön tehty vedeneristyspinnoitus on kovettu-
nut ja irronnut alustastaan.

  VERKOSTOJEN SANEERAUS
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 esim. suora kulku säiliötilaan vain kattoluukun kautta
• puutteellisesti suojatut kulkureitit esim. ritilätasot säiliö-
 tilan päällä
• katon vedeneristeen vuodot ja/tai kantavan kattorakenteen
 epätiiveys
• viemäröintien johtaminen säiliötilan kautta
• ilmanvaihdon suodattimien ja suojaverkkojen 
 puuttuminen
• ovien puutteellinen lukitus
• ikkunat
• talousvesikäyttöön soveltumattomat rakennusmateriaalit
• työntekijöiden huolimattomuus
• fyysiset vuokralaiset, kuten vesitornien kattoravintolat
• laitetiloja ja laitepaikkoja vuokraavat vuokralaiset
• ilkivalta

Vesisäiliötilassa käyvillä henkilöillä pitää olla voimassa ole-
va vesityökortti. Säiliötilassa työskenneltäessä suojavaatteiden 
tulee olla puhtaita. Kengät, käsineet ja työkalut desinfioidaan 
ennen säiliötilaan menoa. Säiliötilassa työskentelyn jälkeen 
säiliön sisäpinnat pestään, desinfioidaan ja juomaveden laatu 
varmistetaan ennen kuin sitä lasketaan vesijohtoverkostoon.

Asiantunteva ylläpito vähentää sekä riskejä että 
korjaus- ja uusimiskustannuksia
Vesitornien ylläpidon kannalta edullisinta olisi teettää pienet 
huoltokorjaukset ajoissa. Asiantuntevasti tehdyt huoltokor-
jaukset vähentävät hygienia- ja turvallisuusriskejä. Hyvän yl-
läpidon avulla voidaan myös jossain määrin siirtää kalliiden 
peruskorjausten toteutuksia. Peruskorjattavat vesitornit ovat 
usein noin 35…60 vuotta vanhoja. Täysimittainen perus-
korjaus maksaa keskikokoisen vesitornin osalta yleensä noin  
300 000…500 000 € alv 0 %. 

Huomattava kustannuserä tulee rakennustelineiden pysty-
tyksestä ja vuokrasta. Uuden vesitornin rakentaminen mak-
saa noin kolme tai neljä kertaa enemmän kuin vastaavan ko-
koisen vesitornin peruskorjaus. Peruskorjaaminenkin on siis 
edullista uudisrakentamiseen nähden, ellei vanha vesitorni 
ole jo korjauskelvoton tai muuten käyttötarkoitukseensa so-
veltumaton. 

Kuva 5. Tyypillisiä ongelmia vesitornin vesikatolla. Antennien säteilyvaikutus ja suurtehohälyttimien poiskytkentä pitää huomioi-
da vesikatolla liikuttaessa. Antenniperustusten teko vesikattokermien päälle on riskialtis ratkaisu. Katon vedenpoistossa on puut-
teita. Vedeneristeen läpäisevissä rakenteissa pitäisi olla asianmukaiset läpivientitiivisteet.  Kaiteiden välissä olevan kulkuluukun 
kaulus on matala, luukusta on suora yhteys säiliötilaan. Säiliötilaan johtavissa ilmanvaihtoputkissa pitäisi olla suojaverkot ja il-
mansuodattimet.
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R akennuttamisasiakirjat käsittävät 
yleisten vesihuoltoverkkojen (vie-
märit, vesijohdot) saneeraukseen 

liittyviä kaivamatta tehtäviä saneerausme-
netelmiä, jotka vaikuttavat ensisijaisesti 
putkien ja kaivojen rakenteellisiin ja toi-
minnallisiin tekijöihin. 

Rakennuttamisasiakirjat muodostuvat 
kolmen erityyppisen urakan malliasiakir-
joista

MATTI HEINO
E-mail: matti.heino@infratec.fi

Vesihuoltoverkostojen 
saneeraustöiden asiakirjat

- perinteinen ”hinnaltaan halvin” –urakka
- kokonaistaloudellisesti edullisimman
 menettelyn mukainen urakka
- palvelusopimusmalli saneeraustöiden ja 
 ylläpitotehtävien teettämiseen

Malliasiakirjat sisältävät
- Tarjouspyyntökirjeet (vaihtoehtoiset 
 luonnokset kaikkia urakkamalleja 
 varten)
- Tarjouslomakkeet (vaihtoehtoiset luon-
 nokset kaikkia urakkamalleja varten)
- Urakkaohjelma (vaihtoehtoihin 1, hin-
 naltaan halvin ja 2, kokonaistaloudelli-
 sesti edullisin)
 - Palvelusopimus, luonnos (luonnos käsit-
 tää sekä saneeraustöitä että ylläpitotehtä-
 viä)
- Hankintamenettelyohje (ohjeet liittyvät 
 kokonaistaloudellisesti edullisimman
 urakan ja palvelu-urakan tarjouspyyntö-
 asiakirjoihin)
- Työturvallisuusasiakirja (asiakirjaluon-
 nos sopii kaikkiin vaihtoehtoihin).

Suoritusvelvollisuuden määrittely
Saneerattavan verkosto-osan laatuvaati-
mukset/tavoitetilan määrittely voidaan 
tehdä periaatteessa kahdella vaihtoehtoi-
sella tavalla

1) Tilaaja määrittelee saneerausmenetel-
 män ja sen mukaan lopputuotteen  
 laatuvaatimukset. Vaihtoehto sopii 

Vesihuoltolaitosten rakennuttamiskäytännöt ovat muuttumassa. Entistä 
enemmän pyritään suurempiin urakkakokonaisuuksiin, kokonaisurakoi-
hin ja myös erilaisiin ylläpidon palveluiden hankintaan. Vesihuoltoverkos-
tojen saneeraustöiden kilpailuttamiskäytäntöjä on muuttanut myös han-
kintaa koskeva lainsäädäntö. Teettämistä helpottamaan ovat ilmestyneet 
päivitetyt ohjejulkaisut ”Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden ra-
kennuttamisasiakirjat 2013” ja ”Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöi-
den yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013”. 

Pätkäsujutus kaivosta
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 tilaajille, joilla on riittävästi ammattitai-
 toa arvioida eri menetelmien tuoman
 lopputuloksen eroja.

Tähän sopii ”hinnaltaan halvin” teettä-
 mismalli. Tilaaja tietää mitä haluaa ja
 pystyy sen tarjouspyyntöasiakirjoissa 
 yksilöimään.

2) Tilaaja määrittelee tavoitetilan ilmoitta-
 malla saneeratun verkon osan tavoite-
 ominaisuuksia johto-osille ja laitteille

- tavoitteellinen sisähalkaisija
- käytettävä materiaali (jos tarpeen)
- saneeratun johto-osan lujuus
- haluttu paineluokka
- varusteen tyyppi, koko 
- varusteen mate riaali

Tämä on käyttökelpoinen teettämistapa kokonaistalou-
dellisesti edullisimman menettelyn mukaisessa urakassa. Täl-
löin voidaan kilpailuttaa valittuja menetelmiä keskenään.

Palvelusopimusmalli käsittää sekä saneeraustöitä että yl-
läpitotehtäviä. Palvelusopimuksen tavoitteena on useampi-
vuotinen sopimus, jossa valittu palveluntuottaja vastaa sekä 
saneeraustöistä että nimetyistä ylläpitotehtävistä. Saneeraus-
töiden vuosivolyymit tulee tarjouskyselyssä ilmoittaa. Yllä-
pitotehtävistä ei ole kattavaa tehtäväluetteloa. Mallin käyttö 
edellyttää tehtävien nimeämistä, suoritusvelvollisuuden ku-
vausta ja mittausperusteen määrittelyä. Palvelulähtöisen sopi-
musmallin yleisenä sopimusehtona on Rakennusurakan ylei-
set sopimusehdot YSE 1998. 

Tilaajan määritellessä verkostolle vain tavoiteominaisuu-
det tulee tavoitetilan määrittelyn lähtökohtana olleet raken-
teelliset ja toiminnalliset saneeraussyyt ilmoittaa tarjousvai-
heessa. 

Suoritusvelvollisuuden määrittelyssä on ilmoitettava työn-
aikaisten verkostoihin, liikenteeseen ja tiedottamiseen liitty-
vät toimenpiteet ja niihin sisältyvien vastuiden jakautuminen 
tilaajan ja urakoitsijan kesken. 

- Väliaikainen vedenjakelu (järjestel män tulee mahdollistaa
  talousve delle asetettujen vaatimusten mukaisen veden 
 toimituksen häiriötön jatkuminen)
- Viemäriveden ohipumppaukset (pump pauk sella varmis-
 tetaan jätevesijärjestel män häiriötön toiminta)
- Työnaikaiset liikennejärjestelyt (kaikki tilapäiset liikenne-
 järjestelyt esitetään tilaajalle ja tarvittaessa muille viran-
 omaisille ja hyväksytetään kaivuluvan myöntäjällä)
- Tiedottaminen verkoston käyttäjille

Verkoston käyttäjien informointi on aloittava niin aikai-
sessa vai heessa, että kiinteistöillä on mahdollisuus tarvittaes-
sa suunnitella myös tonttijohtojen saneeraustoimenpiteitä. 
Normaalisti taloyhtiöi den hallin torutiini edellyttää vähin-
tään vuoden ennakointia siten, että yhtiökokoukset voivat 
päättää asioista alkuvuodesta. Saneeraustyön yksityiskohtien 
(laajuus, menetelmät, aikataulu, työn suorittaja) selvittyä, 
käyttäjille annettava informaation tulee vastaavasti tarkentua. 

 Kokonaisvastuun tiedottamisesta tulee olla pääsääntöises-
ti tilaajalla. Erityi sesti tilaajan tiedottamisen tulee kohdistua 
asiakkaisiinsa, ver kos tojen käyttäjiin. 

Yleinen työselostus ja määrämittausohje
Työselostuksessa on määritelty Suomessa yleisesti käytettä-
vien seuraavien saneerausmenetelmien työn suoritukseen ja 
laatuvaatimuksiin liittyvät asiat. 

Sementtilaastivuoraus (Cement Mortar Lining)
Korjattavan putken sisäpintaan ruiskutetaan sementtilaasti-
kerros.

Pätkäsujutus (Lining with Discrete Pipes, Short Section Lin-
ing)
Lyhyillä, erityisesti tarkoitukseen valmistetuilla putkilla teh-
tävä sujutus.

Sukkasujutus (Cured-in-Place Pipe/Lining, CIPP)
Korjattavaan putkeen sujutetaan nestemäisellä hartsil-
la kyllästetty huopa- tai lasikuitusukka, joka kovetetaan 
kuumalla vedellä, höyryllä, ultravioletti- tai LED-valolla. 

Muotoputkisujutus (Close-Fit Lining, Fold and Form(ed) 
Lining)
Putki muotoillaan ennen sujutusta “munuaismaiseksi” ja su-
jutuksen jälkeen palautetaan takaisin alkuperäiseen kokoon-
sa ja muotoonsa paineen ja/tai lämmön avulla.

Pitkäsujutus (Lining with Continuous pipe)
Menetelmä, jossa korjattavaan putkeen sujutetaan vetämällä 
ja/tai työntämällä uusi yhtenäinen putki.

Muotoputkisujutus kaivosta
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Pakkosujutus (Pipe Bursting, Pipe Cracking, Pipe Splitting, 
Pipe Displacement)
Voidaan tehdä pitkä- tai pätkäsujutuksena. Vanha putki ri-
kotaan sisältäpäin ja tilalle vedetään/työnnetään uusi putki, 
joka voi olla myös alkuperäistä suurempi.

Yksittäisten vaurioiden korjaus (Localized Repair, Point Re-
pair, Spot Repair)
Täsmäkorjaus, jossa toimenpide kohdistetaan yksittäisiin 
vaurioituneisiin kohtiin.

Kohdeinjektointi (Injection, Resin Injection, Sealing)
Putken tai kaivon sisäpuolelta pursotetaan paineella yksittäi-
siin vauriokohtiin tai saumoihin sopivaa tiivistävää massaa.

Välitilan täyttö (Annular Space Grouting) ei ole varsinainen 
saneerausmenetelmä, vaan työvaihe vanhan putken ja suju-
tetun uuden putken väliin jäävän tyhjän tilan täyttämisessä. 
Välitilan täyttöä käytetään useissa eri menetelmissä.

Yleinen työselostus ja määrämittausohje on laadittu jul-
kaisussa ”InfraRYL 2006 

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2 Järjes-
telmät ja täydentävät osat” nimikkeistöön sovittaen. Vesijoh-
tojen ja viemäreiden saneeraustöissä noudatetaan soveltuvin 
osin myös muita ”InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset” julkaisujen esitettyjä vaatimuksia. 

Yleistä työselostusta voidaan käyttää myös pohjana hanke-
kohtaisen työselostuksen laadintaan. Vesijohtojen ja viemä-
reiden saneeraustöiden yleinen ja työkohtainen työselostus 
poikkeaa muun infrarakentamisen selostuksista. Saneeraus-
töissä työselostuksen avulla ei ole tarkoitus ohjeistaa ura-
koitsijaa työn/menetelmän yksityiskohdissa. Urakoitsijan, 
saneerausmenetelmän asiantuntijana, tulee aina teknisessä 
työsuunnitelmassa määritellä ne työsuorituksen yksityiskoh-
dat, joilla haluttu lopputulos saavutetaan.  

Tekni sessä työsuunnitelmassa esitetään yksityiskoh taisesti 
työn suoritus tapa ja laadun varmistaminen, esimerkiksi

-  putken puhdistaminen (puhdistustaso, kosteus/kuivuus, 
 saneerauskelpoisuuden toteaminen)
-  putken tarkat sisämitat (muoto), niiden muutokset, 
 muutoskohdat
-  saneerausmenetelmän vaatimat järjestelyt (kaivantotyöt,
 liikenteen järjestelyt, ohipumppauksen/tilapäisen veden-
 jakelun järjestelyt)
-  saneerausmenetelmän yksityiskohdat (työn suoritus, 
 toimenpiteet, jolla laatu varmistetaan, työturvallisuuteen 
 vaikuttavat seikat, ympäristövaikutukset ja niiden hoito)
-  laadun toteamiseen liittyvät toimenpiteet (kuvaukset, 
 mittaukset, koepalat, tutkimustulokset)
-  käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet

Laadun toteaminen
Urakoitsijan työ/menetelmäkohtaisen laatusuunnitelman 
tavoitteena on osoittaa tilaajalle etukäteen urakoitsijan toi-
mintatapa ja sekä keinot ja menettelytavat miten tilaajan il-
moittama haluttu laatu saavutetaan. Urakoitsijan suoritusvel-
vollisuuteen kuuluu YSE:n (11 §) mukainen itselleluovutus.

Putkistojen TV-kuvaukset muodostavat saneeraustyön 
lopputuloksen toteamisen keskeisen valvontamenetelmän. 

 
Esimerkki 

3110.9.5 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen

Viettoviemärin tiiveyden osoittaminen tehdään kohdan 31100.5.1.2 mu-
kaisesti ja paineviemärin tiiveyden osoittaminen kohdan 31100.5.1.3 mu-
kaisesti. 

Saneeratun jätevesiviemärin tarkastuskuvaus tehdään kohdan 31100.5.1.4 
mukaisesti. Tarkastuskuvaus tulee tehdä sellaista laitteistoa käyttäen, että sa-
neeratun putken pinnan laatu voidaan todeta ja todelliset sisämitat saadaan 
mitattua ja mahdollinen muodonmuutos laskettua ja saneerausputken aset-
tuminen saneerattavaa putkea vasten todettua. 

Kaikista saneerausputkista otetaan asennuksen jälkeen koepala. Koepalasta 
selvitetään tarvittaessa materiaalin vaatimuksenmukaisuus. 
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Pitkäaikaisilla kumppanuussuhteilla on 
mahdollista saada aikaan kustannushyöty-
jä vesilaitoksen taholla esimerkiksi oman 
työn vähenemisen kautta, kun esimerkik-
si saneerausurakointisopimuksia ei tarvit-
se kilpailuttaa vuosittain vaan harvemmin, 
esimerkiksi kolmen vuoden välein. Tällai-
sia pitkäkestoisia sopimuksia ei kuitenkaan 
tavanomaisesti solmita, koska sekä vesilai-
tokset että palveluntarjoajat kokevat pitkät 
sopimukset riskialttiiksi.

Kumppanuustoiminnan riskien ja 
mahdollisuuksien analysointi

Kunnossapitokumppanuuksilla tar-
koitetaan pitkäkestoisia, useiden 
vuosien mittaisia verkoston kun-

nossapitotöihin liittyviä palvelusopimuk-
sia. Tavanomaiset vuosittain kilpailutetta-
vat saneeraus- yms. urakat eivät siten olisi 
varsinaisia kumppanuussuhteita, vaikka 
useissa tapauksissa tietynlaisia kumppa-
nuussuhteita syntyykin, mikäli sama toi-
mija tekee kunnossapitotöitä samalle tilaa-
jalle useamman kilpailutusjakson verran 
peräkkäin. 

TERO VÄLISALO
tutkija, SerVesi –projektin 
projektipäällikkö
Teknologian tutkimuskeskus VTT, 
Enterprise asset management
E-mail: tero.valisalo@vtt.fi

 

JYRI HANSKI
tutkija
Teknologian tutkimuskeskus VTT, 
Enterprise asset management
E-mail: jyri.hanski@vtt.fi

Vesihuoltoverkostojen saneerausvelka ja siten myös kunnossapidon tarve 
on kasvamassa. Kunnallisia vesilaitoksia ollaan muuttamassa liikelaitok-
siksi tai kuntien omistamiksi osakeyhtiöiksi. Yritysmuodon muuttumises-
ta huolimatta tekniset haasteet pysyvät samanlaisina. Saneeraustarpeen 
lisääntyessä resursseja kunnossapitoon tarvitaan entistä enemmän, mut-
ta vesihuoltolaitosten omat organisaatiot pyritään pitämään mahdollisim-
man ohuina. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että tulevaisuudessa ve-
sihuoltolaitokset teettävät kunnossapitotöitä yhä enemmän joko muilla 
vesihuoltolaitoksilla tai yksityisen sektorin toimijoilla.

Riskianalyysi

• Riskianalyysin rajauksen 
määrittäminenmäärittäminen

• Vaarojen tunnistaminen
• Riskin suuruuden arviointi

Riskin 
arviointi

Riskin merkityksen arviointi

• Päätökset riskin 
siedettävyydestä
V iht ht j l i

arviointi

Riskienhallinta

• Vaihtoehtojen analyysi

Ri ki i ä i /Riskin pienentäminen/
valvonta

• Päätöksenteko
• Toteutus
• Seuranta

Kuva 1. Riskianalyysin ja muiden riskien-
hallintatoimien yksinkertaistettu riippu-
vuus (SFS-IEC 60300-3-9).
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Vesijohtoverkostojen kunnossapitopalvelujen riskienhallin-
ta, eli lyhytnimeltään SerVesi–tutkimushankkeessa tutkit-
tiin verkostojen kunnossapitopalveluihin liittyvien kumppa-
nuussopimusten riskienhallinnan menetelmiä. Hanke alkoi 
vuonna 2010 ja päättyi kevättalvella 2013. SerVesi–tutki-
muksen aikana kehitettiin ja testattiin riskianalyysimenette-
lyn soveltuvuutta kunnossapitokumppanuuden riskien hal-
lintaan. Tärkeä osa riskienhallintaa on riskien tunnistaminen, 
sillä suurimmat ongelmat tulevat eteen tilanteissa, joissa jo-
ku riski ilmenee yllättäen eikä siihen ole ennalta varauduttu. 
Ennalta tunnistettuihin riskitilanteisiin on yleensä rakennet-
tu toimintamallit, joilla joko ilmenemisen todennäköisyyttä 
tai tapahtuman seurausten vakavuutta saadaan pienennettyä. 
Tavanomainen riskienhallinnan toimenpiteiden riippuvuus 
on esitetty kuvassa 1.

SerVesi–hankkeessa kehitetty kumppanuustoiminnan ris-
kianalyysimenettely koostuu kahdesta päävaiheesta: palvelu-
kuvauksen laatimisesta ja riskien tunnistamismenettelystä. 
Riskien tunnistamismenettely tehdään useammassa vaihees-
sa käyttäen palvelukuvausta analyysin runkona. SerVesin ca-
se-analyyseissä tutkittiin tilaajan ja yhden toimittajan välis-
tä palvelua ja siihen liittyviä käytäntöjä, mutta periaatteessa 
samaa periaatetta voidaan soveltaa myös sopimustilanteessa, 
jossa toimittajia on useampia. Myös pääurakoitsijoiden käyt-
tämät alihankkijat olisi mahdollista ottaa mukaan analyysin 
piiriin. Kumppanuustoiminnan riskianalyysimenettelyn pe-
rusvaiheistus on esitetty kuvassa 2.

Kumppanuustoiminnan riskien ja mahdollisuuksien tun-
nistamisen luonteva paikka kilpailutusprosessissa on osana 
neuvottelumenettelyä, jolloin keskustelukumppaneita on ra-
jattu määrä ja analyysin teko siten resurssien käytön kan-
nalta järkevää. Hankintamenettelyn valinnasta ja neuvotte-
lumenettelystä on saatavilla lisätietoa esimerkiksi Motivan 
hankintapalvelusta (Motiva 2013).

Palvelukuvauksen laatiminen

Palveluprosessin yksityiskohtaiseen mallintamiseen voidaan 
käyttää palvelukuvausta. Palvelukuvauksen tekeminen hel-
pottaa uusien palveluiden testaamista ja havainnollistaa asi-
akkaille ja päättäjille palvelun sisältöä. Palvelukuvauksen voi 
laatia myös palvelua hankkiva taho, jolloin hankittavan pal-
velun sisältö selventyy potentiaalisten palveluntarjoajien nä-
kökulmasta. Kunnossapitokumppanuuden riskien tunnista-
misessa palvelukuvausta käytetään analyysin runkona. Riskit 
tunnistetaan palvelukuvausta järjestelmällisesti läpikäymällä 
ja tekemällä samalla kirjauksia analyysilomakkeelle (Tauluk-
ko 1). Palvelukuvausta analyysissä hyödyntäen voidaan pal-
velun riskit saada tunnistettua kattavasti kaikista palvelutoi-
mitukseen liittyvistä toiminnoista ja vaiheista.

Mahdollisia palvelun mallintamistapoja ovat esimerkik-
si service blueprint (Shostack 1984) ja SADT eli Structu-
red Analysis and Design Technique (Congram & Epelman 
1995). SerVesi–hankkeessa case-analyysien palvelukuvaukset 
tehtiin SADT- ja service blueprint -mallinnuksia soveltaen. 
Kuvauksia kehitettiin edelleen työpajakokouksissa vesilaitos-
ten ja palveluntarjoajien kanssa. 

Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
Riskien tunnistamisessa palvelukuvausta käydään kohta koh-
dalta läpi ja tunnistetaan joko tilaajan tai tuottajan kannalta 
olennaiset riskit ja mahdollisuudet. Riskit ovat yleisesti otta-
en negatiivisia asioita, jotka haittaavat palvelun toteuttamista 
tai yhteistyön toimivuutta. Mahdollisuudet ovat positiivisia 
asioita, jotka ko. palvelussa edistävät toimintaa tai yhteistyö-
tä nykytilanteeseen verrattuna. Usein mahdollisuudet ovat 
syitä ostopalvelun hankinnalle, joten niitä on erityisesti vesi-
laitosten taholla pohdittu jo aiemmin. Analyysin aikana voi 
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kuitenkin tulla eteen uusia mahdollisuuksia sekä vesilaitok-
sen toiminnan että erityisesti potentiaalisen palveluntarjoajan 
taholla, jotka kannattaa kirjata muistiin.

Tunnistettujen riskien dokumentointi tehdään riskiana-
lyysilomakkeelle, josta esimerkki on esitetty taulukossa 6. Lo-
makkeelle kirjataan seuraavat asiat:

• Palvelukuvauksen osa / työn vaihe. Tähän sarakkeeseen
 kirjataan palvelun osa tai työn vaihe, johon on tunnistet-
 tu liittyvän riski tai mahdollisuus.
• Riski. Tähän kirjataan riski, joka ko. palvelun tähän 
 kohtaan liittyy.
• Mahdollisuus. Tähän kirjataan palvelukuvauksen ko. 
 kohdan mukanaan tuomat mahdollisuudet eli kump-
 panuuden positiiviset vaikutukset nykytilaan verrattuna.
 Tilaajapuolelta katsottuna mahdollisuudet on usein jo 
 tunnistettu, jos kumppanuutta on ylipäätään harkittu 
 toimintamalliksi. Nämä voi kuitenkin kirjata muistiin 
 analyysilomakkeelle.
• Toimenpiteet riskin pienentämiseksi. Sarakkeeseen kir-
 jataan tunnistetun riskin pienentämiseksi tarpeelliset 
 toimenpiteet.
• Huomiot, lisätiedot. Tähän sarakkeeseen kirjataan lisätie-
 toja kyseiseen riskiin tai mahdollisuuteen liittyen, esimer-
 kiksi analyysitilanteessa epäselviksi jääneet, lisätietoja 
 kaipaavat asiat.

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi
Analyysissa voidaan tunnistaa välittömästi riskin tunnista-
misen jälkeen mahdollisuuksia ongelman poistamiseksi tai 
pienentämiseksi. Tämä vaihe kannattaa kuitenkin tehdä yh-
teistyössä vesilaitoksen ja potentiaalisen palveluntarjoajan vä-
lillä, jotta tunnistettu riski tulee molemmin puolin selväksi 
ja sen välttämiseksi tehtävät toimenpiteet voidaan määrittää 
yhteistyössä. Riskiä ei välttämättä pystytä ennakolta määri-

tettävillä toimenpiteillä kokonaan poistamaan, mutta jos se 
on tunnistettu, voidaan määrittää toimenpiteet, joilla seura-
ukset voidaan minimoida.

Case Porin Vesi: Vesimittarien vaihto
SerVesi –tutkimushankkeen aikana toteutettiin jokaisen yri-
tyskumppanin kanssa case-tutkimus kunnossapitokumppa-
nuuden riskienhallintaan liittyen. Eräs caseista tehtiin yhteis-
työssä Porin Veden kanssa. Porin Vedellä oli SerVesi-projektin 
aikana alustavia suunnitelmia ulkoistaa tavanomaisten pien-
kiinteistöjen vesimittarin vaihtotyö ulkopuolisen palvelun-
tarjoajan tehtäväksi ja siten vapauttaa vesilaitoksen omia 
resursseja muihin verkoston kunnossapitotöihin. Tätä uu-
denlaista toimintamallivaihtoehtoa analysoitiin kumppa-
nuustoiminnan riskianalyysimenettelyn avulla. Urakoitsijan 
näkökulma pohdinnan alla olleeseen asiaan saatiin potenti-
aaliselta palveluntarjoajalta, porilaiselta putkialan yritykseltä. 
Vesimittarien vaihtotyön ulkoistamiseen ei kuitenkaan tuol-
loin Porin Vedessä päädytty, vaikkei analyysissa tunnistettu-
kaan sellaisia riskejä, jotka olisivat varsinaisesti olleet ulkois-
tamisen esteenä.

Porin Veden toiminta-alueella vaihdetaan 2 000–3 000 
mittaria vuosittain, joista suurin osa on pientalo- ja kerros-
talomittareita. Porin Vedellä oli SerVesi–projektin aikaan 
mittarinvaihtotyössä jatkuvasti kaksi henkilöä, ja lisäksi yk-
si henkilö oli korjaamolla tekemässä mittarien tarkastusajoja 
ja toimistotöitä. Vesimittareiden vaihtotyö on hyvin määri-
teltävissä ja siten järkevästi hankittavissa ulkoa: perustyö on 
helppo ja työtä on paljon. Ulkoistustilanteessa mittarinvaih-
toja tekevä urakoitsija saisi työmääräimet vesihuoltolaitoksel-
ta, eli työn ohjaus tulisi Porin Vedeltä.

Porin Veden näkökulmasta ulkoistus voisi tuoda muka-
naan seuraavia mahdollisuuksia
• Vesilaitos voi saada jatkossa vaihdettua mittareita omaan
 työhön verrattuna paremmalla kattavuudella, koska ura-

Taulukko 1. Esimerkki riskianalyysilomakkeen yhdestä rivistä, jossa on analysoitavana vesimittarien vaihdon ulkoistaminen yksi-
tyiselle palveluntarjoajalle. Esimerkkiin on yhdistetty sekä tilaajan että tuottajan näkökulmat.
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 koitsijalla on mahdollisuus tehdä töitä paremmin asuk-
 kaille sopivana ajankohtana ja urakoitsija voi käyttää eri-
 laisia tehokkaiksi havaitsemiaan keinoja kohdekiinteistö-
 jen asukkaiden tavoittamiseen (esim. tekstiviestit).
• Urakoitsijalla on myös mahdollisuus keskittyä sopimuk-
 sen mukaisiin töihin toisin kuin omana työnä tehtäessä,
 jolloin muut akuutit kunnossapitotyöt ajavat monesti 
 vesimittarien vaihdon edelle keskeyttäen vaihtotyön.

Vesilaitos saa kohdennettua omia resurssejaan vaativam-
piin kunnossapitotöihin, kun vesimittarien vaihtoa on teke-
mässä ulkopuolinen lisäresurssi.
• Sopiva kannustinjärjestelmä voi ohjata urakoitsijaa niin,
 että vaihtoprosentti paranee vesilaitoksen omaan työhön 
 verrattuna.

Riskien tunnistaminen tehtiin edellä kuvatun prosessin 
mukaisesti. Vesimittarin vaihtotyöstä tehtiin yksinkertaistet-
tu palvelukuvaus ja tämän kuvauksen avulla vesimittarien 
vaihto palvelua tarkasteltiin erillisissä istunnoissa sekä vesi-
laitoksen että potentiaalisen palveluntarjoajan näkökulmis-
ta. Palvelukuvaus on esitetty kuvassa 3.

Vesilaitoksen näkökulmasta tunnistettiin kumppanuus-
toiminnassa mm. seuraavat riskit
• Huonolaatuinen työ: asiakkaan tilat jäävät likaisiksi ja 
 liitokset vuotaviksi. Urakoitsijan asentajien pitää olla 
 ammattitaitoisia ja asiakaspalveluhenkisiä.
• Mittarin sijainti kiinteistössä voi aiheuttaa ongelmia 
 vaihtotyöhön. Mittarin pitäisi olla aina asennettu lattia-
 kaivolliseen tekniseen tilaan, mutta usein näin ei ole.
• Kiinteistön sisäisen verkoston heikkokuntoiset osat voivat 
 vaikeuttaa tai jopa estää vesimittarin vaihdon. Heikkokun-
 toisten osien tunnistaminen ja arviointi on asentajan 
 asiantuntemusta.
• Ulkopuolisella urakoitsijalla voi olla joissain tapauksissa 
 vaikeuksia päästä sisään kiinteistöihin tekemään vesilai-
 toksen töitä.

• Tonttiventtiilin löytäminen ja toimimattomuus (esim. jää-
 tyminen, korroosio) voivat tuottaa ongelmia urakoitsijalle. 
 Mikäli tonttiventtiilissä on vikaa, mittarinvaihto pitää 
 jättää vesilaitoksen hoidettavaksi.
• Vesimittarin asennuksessa käytettyjen osien pitää olla 
 laadukkaita. Selkeintä lienee, että urakoitsija käyttää 
 vesilaitoksen hyväksymiä osia, jotka se hankkii itse.
• Vesimittarit tarkastetaan ja testataan aina vaihdon 
 jälkeen Porin Veden mittarikorjaamolla, joten riskinä on 
 Porin Veden kannalta myös se, että urakoitsija ei tuo 
 mittareita mittarikorjaamoon ollenkaan, ne ovat huoli-
 mattomuudesta johtuen tarkastus- ja korjauskelvottomia 
 tai mittarinvaihtoilmoitus on täytetty huolimattomasti.

Potentiaalisen palveluntarjoajan näkökulmasta tunnistettu-
ja riskejä olivat
• Vesimittarit ovat usein vaikeissa paikoissa vaihtotyön 
 kannalta, jolloin työn tekeminen voi olla hankalaa ja 
 kestää kauan.
• Mittarin vaihdon yhteydessä ilmenevä lyhyt vesikatkos voi 
 hajottaa kiinteistön sisäisen verkoston, joten ongelman
 ratkaisuun on oltava etukäteen mietityt toimintatavat.
• Ylimääräisten, mutta mittarinvaihdon kannalta välttämät-
 tömien töiden laskuttamisessa voi tulla ongelmia.
• Paperiset työmääräimet vesilaitokselta aiheuttavat paljon 
 turhaa lisätyötä, kun tiedot joudutaan syöttämään 
 urakoitsijan tietojärjestelmään käsin. Työmääräimet 
 pitäisi saada sähköisessä muodossa.
• Vesimittarin vaihdon yhteydessä voi kiinteistön sisäisestä 
 verkostosta irrota epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa
 häiriöitä vesikalusteiden toiminnassa. Tällaiset ongelmat 
 ilmenevät usein parin päivän viiveellä.

Potentiaalisen palveluntarjoajan näkökulmasta ulkoistus 
voisi tuoda mukanaan seuraavia mahdollisuuksia
• Urakointi työllistää vähintään kaksi asentajaa täysipäiväi-
sesti pitkäksi ajaksi.
• Urakoitsijalla on mahdollisuus omien lisätöiden saamiseen 
asiakkaiden luona, eli vesimittarien vaihto on mahdollisuus 
oman osaamisen markkinointiin. 
• Mittarinvaihtotyöstä kannattaa aina ilmoittaa ennakol-
ta kohdekiinteistöille, jotta ensimmäisellä kerralla saataisiin 
vaihdettua entistä enemmän mittareita. Asiakkaat voisivat 
myös sopia urakoitsijan kanssa heille parhaiten mittarinvaih-
toon soveltuvan ajankohdan jo ennen alueelle tulemista.
• Ensimmäisessä vesimittarien vaihtotöitä koskevassa kilpai-
lutuksessa olisi hyvä, jos vesilaitos pyytäisi projektisuunnitel-
maa siitä, miten urakoitsija aikoo hoitaa kilpailutuksen koh-
teena olevan työn. Tällä tavoin urakoitsijat voisivat ideoida 
parasta mahdollista toimintamallia ko. toimenpiteen hoita-
miseen.

Kuten edellä luetelluista riskeistä ja mahdollisuuksista on 
mahdollista havaita, vesilaitoksen ja mahdollisen urakoitsijan 
tunnistamat riskit ovat monilta osin yhteiset. Onkin oletetta-
vaa, että suurimpaan osaan riskeistä on löydettävissä ratkai-
sumalli, jolla riski saadaan pienennettyä siedettävälle tasolle, 
riskin ilmenemiseen voidaan varautua ennalta suunnitellulla 
toimintamallilla tai se voidaan saada poistetuksi kokonaan. 

 VERKOSTOJEN SANEERAUS

Hallitsemme vesihuollon 
koko elinkaaren. 

FCG Suunnittelu ja tekniikka  •  www.fcg.fi
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Tunnistettujen riskien ja niiden hallintakeinojen määrittämi-
sen pohjalta pitää palvelukuvaus päivittää vastaamaan palve-
lun muuttunutta sisältöä.

Yhteenveto
Riskianalyysien tavanomaiset sovellukset kohdistuvat tek-
nisten järjestelmien aiheuttamien vaarojen tai luotettavuus-
ongelmien tunnistamiseen. Vastaavanlaisella menettelyllä 
voidaan kuitenkin tunnistaa riskejä myös sopimuksiin liitty-
en. Teknisen järjestelmän riskianalyysin runkona toimii jo-
ko järjestelmän tekninen rakenne tai toiminnallinen kuva-
us. Palvelusopimusten riskianalyysissä rungoksi on laadittava 
palvelukuvaus, joka kuvaa palvelun eri vaiheita ja sopimus-
kumppaneiden vastuita. Palvelukuvaus voidaan laatia vesilai-
toksen aloitteesta, jolloin kuvauksessa määritellään hankitta-
van palvelun sisältö ja pääasialliset vaiheet.

Kumppanuustoiminnan riskianalyysissä tunnistetaan pal-
velukuvausta hyödyntäen toimintaan liittyvät riskit ja mah-
dollisuudet sekä palvelua hankkivan tahon että palvelun-
tarjoajan kannalta. Riskianalyysit tehdään samaa kuvausta 
hyödyntäen, mutta erillisinä, jotta eri osapuolien esille tuo-
mat riskit tunnistettaisiin varmemmin. Sopijaosapuolien teh-
dessä analyysia samassa istunnossa vaarana on, ettei kaikkia 
mieleen tulleita riskejä tuoda esiin. Analyysin käytännön työ-
tä, eli analysoinnin ohjaamista ja kirjaamista olisi hyvä ol-
la tekemässä joku neutraali taho, jolla ei ole omia intressejä 
kohteena olevan kumppanuussopimuksen suhteen.

Kuntien omistamien tai hallinnoimien vesihuoltolaitos-
ten ollessa jatkuvien kustannussäästöpaineiden kohteena, 
on erittäin todennäköistä, että saneerauspalvelujen lisäk-
si myös muita vesihuoltoon liittyviä kunnossapitopalvelui-
ta tullaan enenevässä määrin hankkimaan yksityiseltä sek-
torilta. Vuosittain tehtävät kilpailutukset vievät väistämättä 
vesihuoltolaitoksen oman henkilökunnan työaikaa melko 
paljon, ja pidempiaikaisilla sopimuksilla voitaisiin tätä työ-
määrää pienentää. Pidempiaikaisissa ja entistä kokonaisval-
taisemmissa sopimuksissa koetaan kuitenkin olevan riskejä. 

Kuva 3. Esimerkki Porin Veden mittarinvaihtotyön 
hankinnan palvelukuvauksesta, jossa on mukana 
kaksi toimijaa, vesilaitos ja palveluntarjoaja. 
Esimerkissä on esitetty hankinnan elinkaari 
valmistelusta  luovutusvaiheeseen.
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Kumppanuussopimusten riskien ja mahdollisuuksien järjes-
telmällisellä analysoinnilla voidaan näitä riskejä tunnistaa ja 
kehittää niille hallintatoimenpiteitä, joilla joko tilanteen il-
menemisen todennäköisyyttä voidaan alentaa tai sen seuraus-
ten vakavuutta pienentää. Edellä kuvattu esimerkki on kiin-
nitetty vesihuoltoalalle, mutta periaatteessa vastaavankaltaista 
riskien tunnistamis- ja hallinnointimenettelyä voitaisiin so-
veltaa myös muissa julkisen ja yksityisen sektorin palvelus-
opimuksissa.  
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toista juoksupyörää. Sen etuna normaaliin 
juoksupyörägeometriaan nähden on pie-
nempi tukkeutumisriski, sillä pitkät kui-
dut (esim. rätit) kulkeutuvat ruuvin lävitse 
sellaisenaan jäämättä kiinni juoksupyörän 
siipiin. 

Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen, 
energian säästäminen nyt ja vesimäärien 
kasvaessa sekä todellisten käyttäjien hyvät 
kokemukset olivat hyviä perusteluita Lap-
peenrannan Energian hallitukselle pump-
paamon saneerauksen hankintapäätöstä 
tehtäessä.

Saneeratun jätevedenpumppaamon 
ominaisuudet

Saneeratun Heimosillan jätevedenpump-
paamon mitoitusperusteena käytettiin 
90 l/s tilavuusvirtatarvetta sekä 13 met-

H eimosillan jätevedenpumppaamo 
sijaitsee Lappeenrannassa Musto-
lan kehittyvällä teollisuusalueella. 

Pumppaamo on rakennettu vuonna 1989, 
jolloin se toteutettiin turvapumppaamo-
na kahdella kuiva-asennetulla pumpul-
la. Alkuperäisten pumppujen ilmoitet-
tu nimellistuotto on 45 l/s, hyötysuhde 
64,5 prosenttia ja taajuusmuuttajaohjatun 
pumppausjärjestelmän ominaisenergian-
kulutus tyypillisen ajon aikana 72 Wh/m3.

Viime vuosina Heimosillan jäteveden-
pumppaamolla alkoi olla tukkeutumisista 
aiheutuvia kunnossapitotöitä lisääntyvässä 
määrin, joten sen kuntoon alettiin kiinnit-
tää enemmän huomioita. Lisäksi pumppaa-
mon valuma-alueella oli ennakkotietojen 
mukaan tapahtumassa jätevesimäärää kas-
vattavia hankkeita. Teollisuusalueen laa-
jeneminen pumppaamon valuma-alueel-
la, Mustolan alueelle rakennettavat suuret 
kulutusyksiköt sekä erään asutuskeskuksen 
puhdistamon mahdollinen korvaaminen 
verkostoyhteydellä olivat selvästi lisäämäs-
sä jäteveden siirtotarvetta. Näillä perusteil-
la päätettiin ryhtyä Heimosillan jäteveden-
pumppaamon saneeraukseen.

Saneeraustyöstä järjestettiin tarjouskil-
pailu keväällä 2012, jonka seurauksena 
päädyttiin nyt käytössä olevaan ratkaisuun. 
Kilpailun yhtenä valintakriteerinä oli koko-
naistaloudellisesti edullisin ratkaisu ja var-
sinkin energiankulutuksen vähentäminen 
oli saneerauksen tavoitteena unohtamatta 
kuitenkaan lisääntyviä jätevesimääriä. 

Yhtenä vaihtoehtona Lappeenran-
nan Energia Oy:lle tarjottiin Hidrosta-
lin pumppuja, joissa käytetään ruuvimuo-
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Jätevedenpumppaamoiden saneerauksella voidaan parantaa sekä niiden 
toimintavarmuutta että myös varautua lisääntyvään jäteveden siirtotar-
peeseen. Lappeenrannassa sijaitsevan Heimosillan jätevedenpumppaa-
mon saneerauksen onnistumista tarkasteltiin pumppujen mitoituksen, ajo-
tavan ja toimintavarmuuden osalta.

Kuva 1. Poikkileikkaus Hidrostal-ruuvikes-
kipakopumpun rakenteesta.
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rin staattista nostokorkeutta, joka aiheutuu jäteveden siir-
rosta harjanteen ylitse viettoviemäriin ja siitä Nuijamaantien 
pumppaamolle noin 1,1 km päähän. Pumppaamossa on kak-
si kuiva-asenteista Hidrostal F06G -ruuvikeskipakopump-
pua. Molemmat pumput on varustettu VEMin 37 kW:n 
IE3-oikosulkumoottoreilla ja Vaconin NXS -taajuusmuut-
tajilla. Pumppaamo saneerattiin vanhan turvapumppaamon 
sisälle Lining Oy:n toimesta.

 Pumppausjärjestelmä on automatisoitu Liningin auto-
maatiojärjestelmää hyödyntäen.

Automaatiojärjestelmässä molemmille pumpuille on ase-
tettu käynnistyksen vuorottelurajat jätevesisäiliön pinnan-
korkeuden mukaan. Lisäksi automaatiojärjestelmään voidaan 
asettaa erilliset aloitus- ja lopetusarvot pumppujen pyörimis-
nopeuksille. Näin automaatiojärjestelmä mahdollistaa pin-
nankorkeudesta riippuvan nopeuden valinnan pumpuille. 

Heimosillan pumppuja ajetaan pinnankorkeudesta riip-
puen 35–50 Hz taajuusohjeella, joka vastaa noin 1026–1450 
rpm pyörimisnopeusaluetta. Säiliön pinnankorkeuden olles-
sa 170 cm ajetaan pumppuja 50 Hz taajuusohjeella ja 45 cm 
pinnankorkeuden tasolla taajuusohje saa arvon 35 Hz. Käy-
tössä olevat pumput vuorottelevat, ja järjestelmä on määritet-
ty toimimaan siten, että pumppaus aloitetaan pinnankorkeu-
den noustessa 110 cm:n yli ja lopetetaan tason laskiessa alle 
45 cm. Täten pumppujen normaali toiminta-alue on 43–35 
Hz (n. 1260–1026 rpm). Tarpeen vaatiessa molemmat pum-

put toimivat rinnakkain tilavuusvirran kasvattamiseksi, mikä 
on kuitenkin hyvin harvinaista.

Testimittaukset jätevedenpumppaamolla
Jätevedenpumppaamon toimintaan tutustuttiin testimit-
tauksilla elo-syyskuussa 2013. Ensimmäisissä testimittauk-
sissa selvitettiin kuinka paljon jätevettä siirretään tietyn ajan-
jakson aikana, mitkä ovat tyypilliset pumpun toimintapisteet 
eri vakiotaajuuksilla ja kuinka pyörimisnopeuden muuttami-
nen vaikuttaa järjestelmän toimintaan. Pumpun toimintapis-
teet oli mahdollista arvioida taajuusmuuttajan ilmoittamien 
moottorin akselitehoestimaattien, tilavuusvirta-anturin näyt-
tämien sekä painejohdon painearvojen perusteella. Baareina 
ilmoitettu paine muutettiin vastaavan vesipatsaan korkeu-
deksi metreinä, jota käytetään nostokorkeuden mittana. Va-
kiotaajuusohjeilla ajettujen toimintapistemittausten tulokset 
on esitetty taulukossa 1.

Mittauksiin valikoiduista vakiotaajuusohjeista 40 Hz 
(1170 rpm) näyttäisi tuottavan pienimmän ominaisenergi-

 n (rpm) f (Hz) Q (m3/h) P (kW) H (bar) t (s) Es (Wh/m3)

 1450 50 356 25,5 1,7 46 72

 1340 46 308 19,5 1,6 60 63

 1260 43 267 15,4 1,5 72 58

 1170 40 230 12,5 1,4 97 54

 1083 37 176 9,8 1,4 162 56

 1026 35 144 8,5 1,3 222 59

Kuva 2. Heimosillan pumppaamon sijaintikuva.

Kuva 3. Jarmo Talonpoika (Lining) ja tutkimusapulainen Joo-
nas Koponen (LUT) Heimosillan pumppaamolla elokuussa 
2013.

Taulukko 1. Automaatiojärjestelmän avulla luetut arvot.
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ankulutuksen pumpulle, mikä tukee tämänhetkisen taajuus-
ohjerampin (43–35 Hz) käyttökelpoisuutta. Tätä pienempi 
pyörimisnopeus kasvattaa sekä pumpun ominaisenergianku-
lutusta että säiliöntyhjennykseen kuluvaa aikaa 13 metrin 
staattisesta nostokorkeudesta johtuen. 37 Hz:n vakiotaajuus-
ohjeen osalta on kuitenkin huomioitava Es-arvoille valittu ±1 
Wh/m3 esitystarkkuus toiminta-arvojen hetkellisen vaihtelun 
sekä rajallisen esitystarkkuuden vuoksi. Moottorin hyötysuh-
de alkaa oletettavasti heiketä alle 35 Hz:n vakiotaajuudella, 
jolloin moottoria käytetään alle 40 prosentin kuormituksel-
la. Tällä on suora vaikutus pumppausjärjestelmän ominais-
energiankulutukseen, missä huomioidaan pumpun lisäk-
si oikosulkumoottorin sekä taajuusmuuttajan hyötysuhde. 
Pumpun ominaisenergiankulutus pyörimisnopeuden funk-
tiona on esitetty kuvassa 5, jossa on lisäksi nähtävissä pyö-
rimisnopeuden suurentamisen vaikutus ominaisenergianku-
lutukseen.

Lisäksi testimittausten avulla arvioitiin käytössä olevan 
taajuusohjeen keskimääräistä ominaisenergiankulutusta säi-
liöntyhjennyksen aikana. 110–45 cm:n pinnankorkeusrajo-
ja vastaa tällä hetkellä 43–35 Hz:n taajuusalue. Mittauksis-
sa ylöskirjattu keskimääräinen ominaisenergiankulutus on 
tällöin 57 Wh/m3, eli 4,5 prosenttia energiatehokkainta 40 
Hz:n vakiotaajuusohjetta suurempi. Vanhaan pumppausjär-
jestelmään nähden tämänhetkinen ominaisenergiankulutus 
(noin 62 Wh/m3, kun moottorin ja taajuusmuuttajan hyö-
tysuhde 92 prosenttia) on noin 15 prosenttia pienempi sa-
malla tuotolla, eli pumppausjärjestelmän uusinnalla ja on-
nistuneella mitoituksella on pystytty selvästi pienentämään 
energiankulutusta.

40 Hz:n vakiotaajuuden ohella pumpun ominaisenergi-
ankulutusta voitaisiin pienentää kääntämällä nykyinen las-
keva taajuusohje nousevaksi, sillä imusäiliön pinnankorkeu-
den pieneneminen pumppauksen aikana kasvattaa prosessin 
staattista nostokorkeutta, jolloin myös edullisimman pyöri-
misnopeuden arvo suurenee kuvan 6 simulointiesimerkin 
mukaisesti. Heimosillan Jätevedenpumppaamon tapaukses-
sa säiliön pinnankorkeuden muutos on kuitenkin vain 0,65 

metriä, joten ramppiohjeen kääntämisellä ei ole tavoitettavis-
sa merkittävää säästöä vakiotaajuuden käyttöön nähden. Li-
säksi nykyisen ramppiohjeen etuna on suuremman aloitusno-
peuden aikaansaama puhdistava vaikutus putkistolle, minkä 
vuoksi taajuusohjeella ei ole vielä päätetty tehdä muutosta.

Pumppujen mitoituksen onnistumisesta
Käytössä olevan pumpun ominaiskäyrä ja toimintapistemit-
tausten perusteella sovitettu prosessikäyrä (Hpros=Hst+kQ2) 
on esitetty kuvassa 7. Mittauksiin perustuvan prosessikäy-
rän staattisen nostokorkeuden havaitaan vastaavan erikseen 
ilmoitettua 13 metriä, jonka perusteella painetiedon olete-
taan antavan oikeansuuntaisen arvion pumpun tuottamasta 
nostokorkeudesta. Staattisen nostokorkeuden havaitaan ole-
van yli puolet pumpun tuottamasta nostokorkeudesta, rajoit-
taen nopeussäädölle mahdollista toiminta-aluetta.

Kuvan perusteella pumpun havaitaan toimivan vähintään 
80 prosentin hyötysuhteella pyörimisnopeuden ollessa yli 
1181 rpm ja lähellä BEP-nimellispistettään 1200–1400 rpm 
nopeusalueella, mikä sisältyy myös tämänhetkiseen taajuus-
ohjeramppiin. Alle 1026 rpm:n nopeudella pumppua sekä 
oletettavasti myös oikosulkumoottoria käytetään heikenty-
neellä hyötysuhteella. Prosessikäyrän ja pumpun ominaiskäy-
rän leikkauspiste sijoittuu nimellispyörimisnopeudella (1450 
rpm) hieman BEP-pisteen oikealle puolelle QH-tasossa, mi-
kä kuvastaa pumpun mitoituksen onnistumista ja systeemin 
soveltuvuutta nopeussäätöön.

 f (Hz) Es (Wh/m3) Kustannus (€/a) Säästö (€/a) Säästö (%)

 50 72 2509 – –

 43–35 57 1994 515 21 %

 40 54 1904 605 24 %

Kuva 4. Käyttöliittymänäkymä Heimosillan jäte-
vedenpumppaamon automaatiojärjestelmästä.

Kuva 5. Ominaisenergiankulutus pyörimisnopeuden funktio-
na. Tämänhetkinen taajuusohjeramppi ajaa pumppuja 1260–
1026 rpm nopeudella.

Taulukko 2. Pumppauksesta aiheutuvat vuosittaiset kustan-
nukset testimittausten perusteella.
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Pumppauksesta aiheutuvat kustannukset
Eri taajuusohjeiden vaikutusta pumppauksen energiakus-
tannuksiin vertailtiin 337 151 m3 vuotuisen jätevesimäärän 
perusteella. Vertailun helpottamiseksi pumppujen oletet-
tiin toimivan taulukossa 1 ilmoitettujen arvojen mukaises-
ti 10,39 snt/kWh sähkön hinnalla. Taulukon 2 mukaisesti 
taajuusmuuttajan nopeussäädön avulla on kyetty pienentä-
mään pumppauksen vuotuisia energiakustannuksia yli 500 
eurolla. Nykyiseen taajuusohjeeseen verrattuna 40 Hz:n va-
kiotaajuudella voitaisiin saavuttaa 90 euron lisäsäästö vuotui-
sissa kustannuksissa, mikäli pienemmästä aloitusnopeudesta 
ei aiheudu haittaa putkiston puhtaana pysymiselle.

Yhteenveto ja käyttökokemukset 
Heimosillan jätevedenpumppaamon saneeraus todettiin 
onnistuneeksi sekä energiankulutuksen että luotettavuuden 
osalta. Aikaisempaan nähden pumppauksen ominaisenergi-
ankulutus on pienentynyt ja kunnossapitotöiden tarve on 
vähentynyt merkittävästi. Pumppaamon toiminnan paran-
taminen nykyisestä vaatisi muutoksia imusäiliön kokoon tai 
erillisen etusäiliön lisäämistä, jotta pumpulla voitaisiin ajaa 
pidempiä yhtäkestoisia käyttöjaksoja toistuvien käynnistyk-
sien sijaan. 

Kuva 7. Hidrostal-pumpun ominaiskäyrät sekä toimintapistemittausten perusteella sovitettu prosessikäyrä.

Kuva 6. Säiliön tyhjentäminen kasvattaa prosessin staattista 
nostokorkeutta ja ominaisenergiankulutuksen perusteella 
edullisinta pyörimisnopeutta.
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puolet vesistä virtaa Tärennönjoen kaut-
ta Kalixjokeen. Norjassa on pieniä vesis-
tön latva-alueita, yhteensä 284 km2. Koko 
vesistön alaksi saadaan 40 264 km2, mutta 
’tehoisa ala’ on noin 35 000 km2.

Yli 10 km2 laajuisia järviä on 18, niistä 
Suomessa 7 ja Ruotsissa 11. Suomen puo-
leiset järvet ovat keskittyneet Tengeliön-
joen vesistöön, jonka järvisyys onkin 8,6  
prosenttia. Se on samalla ainoa säännös-
telty vesistön osa. (Lapin ympäristökeskus 
2010) 

Metsiksi luokiteltuja maita vesistöalu-
eella on 60 prosenttia. Metsäraja on pää-
osin noin 500 metrin korkeudella. Tun-
turialueita on 21 ja soita 11 prosenttia. 
Loppuosa on vettä, peltoa ja rakennettua 
maata. (Elfvendahl & al 2006) 

Vajaa puolet Suomen puoleisen vesistön 
soista on ojitettu Pellon korkeudelle saak-

Metsätulva ja tunturitulva – 
Tornionjoen erityispiirre

ESKO KUUSISTO
johtava hydrologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

Kaksihuippuinen kevättulva on Tornionjoen erityispiirre. Kuinka yleinen se 
on? Onko tulvien olemus muuttunut vuosien saatossa? Näkyykö ilmaston-
muutoksen vaikutus?

Nuorena hydrologina neljä vuosi-
kymmentä sitten kuulin termit 
metsätulva ja tunturitulva. Ne liit-

tyivät Tornionjokeen – ensin lumet sula-
vat matalilta mailta ja selvästi myöhemmin 
tunturialueilta. Niinpä tämän suuren joen 
kevättulva on kaksihuippuinen. 

Tornionjoen kevättulvien ominaisuuk-
sia ei kuitenkaan ole tarkoin tutkittu. Nyt 
on havaintoja jo yli sata vuotta. On siis 
korkea aika selvittää, kuinka yleistä kaksi-
huippuisuus on. Ettei se vaan osoittautui-
si pelkäksi myytiksi…

Vesistön kuvaus
Tornionjoen vesistöä (Kuva 1) on Suomen 
puolella 14 587 km2. Ruotsin puolella si-
tä on 25 393 km2, mutta Junosuvannos-
sa (9910 km2) on bifurkaatio, jossa noin 

Tulvavesi on saartanut talon Pellossa keväällä 1997.
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Taulukko 1. Tornionjoen kaksihuippuisten kevättulvien lu-
kumäärät luokiteltuna huippujen välisen notkahduksen suu-
ruuden mukaan. Huippujen välinen alin virtaama on siis vä-
hintään ao. sarakkeen ilmoittaman prosenttiosuuden verran 
pienempi kuin kumpikin huippu. 

ka. Tämä tapahtui pääosin 1960–1990. Valtionmailla uu-
disojitukset lopetettiin 1993, kunnostusojituksia tehdään 
yhä. Ruotsin puolella ojitus on ollut melko vähäistä.

Maanpinnan muodoissa voidaan Tornionjoella erottaa 
kolme vyöhykettä. Joen alajuoksu sijaitsee Perämeren ranni-
kon tasaisessa maastossa, jossa korkeusvaihtelut ovat vähäi-
siä. Seuraava vyöhyke muodostaa suurimman osan vesistös-
tä, siinä maaston korkeus on 200–500 metriä. Vesistöalueen 
latvat ulottuvat Skandien vuoriston alueelle, jossa useat tun-
turit yltävät yli tuhannen metrin korkeuteen. Noin 30 pro-
senttia vesistöstä on yli 500 metrin korkeudessa. (Lapin ym-
päristökeskus 2010, Essery 2003)

Joen pääuoman (510 km) kaltevuus on pienehkö, Tor-
nionjärveltä merelle vain 0,67 m/km. Muonionjoen (230 
km) kaltevuus on 0,89 m/km, Lainionjoki on selvästi jyr-
kempi, 1,8 m/km. Nämä kaksi ovat Tornionjoen suurimmat 
sivujoet, valuma-alueiltaan 14 560 km2 ja 6000 km2.

Lumen keskimääräinen maksimivesiarvo on yli puolel-
la vesistöaluetta välillä 160–180 mm. Käsivarressa vesiar-
vot ylittävät monin paikoin 200 mm. Tornionjärven tuntu-
massa Abiskon seudulla ne jäävät 150 mm paikkeille, mutta 
Ruotsin ja Norjan rajaseudulla ne ovat yli 300 mm, jopa 
400 mm. 

Toukokuun keskilämpötila on Torniossa noin +6ºC, Kil-
pisjärvellä +2ºC.

Tulvien luokittelu
Aineistona oli vesistön pisin virtaamasarja, Karunki, vuosil-
ta 1911–2013. Asema sijaitsee isohkon, samannimisen järven 
luusuassa, joten jääongelmat eivät merkittävästi heikennä ha-
vaintojen luotettavuutta. Merelle on vielä matkaa pari penin-
kulmaa ja alapuolista valuma-aluetta on 454 km2.

Keskivirtaama Karungissa koko havaintojaksolla on ollut 
384 m3/s, keskiylivirtaama 2165 m3/s ja keskialivirtaama 76 
m3/s.

Huhti-kesäkuun vuorokausivirtaamat käytiin läpi ja keväät 
jaettiin kahteen ryhmään. Kaksihuippuisiksi tulkittiin ne ke-
vättulvat, joissa huippujen välinen alin virtaama oli vähintään 
10 % pienempi kuin kumpikin huippu. Tällaisia keväitä oli 
83 kappaletta (Taulukko 1). Yksihuippuiseksi tulkittuja tul-
via oli siten 20 eli hieman alle viidennes.

Tällä lievähköllä kriteerillä kaksihuippuinen kevättulva on 
siis ollut Tornionjoella hyvin yleinen. Jos kriteeri olisi 30 pro-

sentin alenema, kaksihuippuisia olisi enää hieman alle puo-
let. Yli 50 prosentin notkahdus on esiintynyt kolmenatois-
ta keväänä. 

Kullakin havaintosarjan yhdeksällä ensimmäisellä vuosi-
kymmenellä kaksihuippuisia tulvia oli vähintään kahdeksan. 
Joka kevät niitä oli vain 1950-luvulla. Vuoden 2000 jälkeen 
niitä on ollut vain seitsemänä vuotena kolmestatoista. Tätä ei 
kuitenkaan voida vielä tulkita tilastollisesti merkitseväksi muu-
tokseksi. 

Metsätulvien keskimääräinen huippu on ollut 1895 m3/s, 
tunturitulvien 1747 m3/s. Suurin metsätulva on vuodelta 
1920, sen huippu oli 3071 m3/s. Lähes samankokoinen oli 
vuonna 1935 sattunut suurin tunturitulva, 3100 m3/s. Yksi-
huippuisten tulvien keskihuippu on 2516 m3/s. Niiden jou-
kossa oli vuoden 1968 suurtulva, 3667 m3/s. Myös toiseksi ja 
kolmanneksi suurimmat tulvat vuosilta 1917 ja 1995 olivat 
yksihuippuisia. 

Metsätulva oli tunturitulvaa suurempi 51 kertaa, joten 
päinvastaisia tapauksia oli 32. Yli 70 prosenttia keväistä on ol-
lut sellaisia, että erotus on välillä -500…+1000 m3/s (Kuva 2). 

Tulvien ajoittuminen
Metsätulva sattui keskimäärin 20. toukokuuta, tunturitulva 9. 
kesäkuuta. Varhaisin metsätulva oli vapunpäivänä 1990, myö-
häisin 8. kesäkuuta 1958. Ylivoimaisesti aikaisin tunturitulva 
oli myös vuonna 1990, toukokuun 9. päivä. Myöhäisin päivä-

Kuva 1. Tornionjoen vesistö (Elfvendahl & al 2006). Vesistön 
järvisyys on 4,6 prosenttia. Ylivoimaisesti suurin järvi, Tornion-
järvi (336 km2) sijaitsee bifurkaation yläpuolella. 

Jakso 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

1911–1940 26 23 16 10 4 3

1941–1970 26 20 14 6 1 1

1971–2000 24 19 12 9 4 2

2001–2013 7 6 6 5 4 0

1911-2013 83 68 48 30 13 6
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määrä, 27. kesäkuuta, on kirjattu vuosina 1927, 1991 ja 2011. 
Tulvahuippujen välisen ajan kesto on siis keskimäärin 20 

vuorokautta. Vaihtelu on suurta, mutta noin 60 prosenttia kes-
toajoista on välillä 10…20 vrk (Kuva 3). Ääriarvot ovat 8 vrk 
(vuonna 1990) ja 41 vrk (vuonna 2001). Pisimmät aikaerot 
ovat hieman tulkinnanvaraisia ja eräitä tapauksia on karsittu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 2. Metsätulvan ja tunturitulvan huippujen erotuksen frekvenssijakauma. Luokkaväli on 
500 m3/s. 
 

 
 
Kuva 3. Metsätulvan ja tunturitulvan huippujen välisen ajan frekvenssijakauma. Luokkaväli 
on 5 vrk. 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

30

6‐10 11‐15 16‐20 21‐25 26‐30 31‐35 36‐40 41‐45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 2. Metsätulvan ja tunturitulvan huippujen erotuksen frekvenssijakauma. Luokkaväli on 
500 m3/s. 
 

 
 
Kuva 3. Metsätulvan ja tunturitulvan huippujen välisen ajan frekvenssijakauma. Luokkaväli 
on 5 vrk. 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

30

6‐10 11‐15 16‐20 21‐25 26‐30 31‐35 36‐40 41‐45

Kuva 2. Metsätulvan ja tunturitulvan huippujen erotuksen 
frekvenssijakauma. Luokkaväli on 500 m3/s.

Kuva 3. Metsätulvan ja tunturitulvan huippujen välisen ajan 
frekvenssijakauma. Luokkaväli on 5 vrk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 4. Eräiden keväiden tulvahuiput Tornionjoen Karungissa. 
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Kuva 4. Eräiden keväiden tulvahuiput Tornionjoen Karungissa (m3/s).

pois, koska jälkimmäinen huippu on voinut johtua kesäkuun 
runsaista sateista.

Eräitä ennätyskeväitä
Kuvassa 4 on esitetty Tornionjoen kevättulvia, jotka jollakin 
kriteerillä ovat ennätyksellisiä. 

Useimmat näistä keväistä on jo edellä mainittu. Vuoden 
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1920 metsätulvan huippu on jakson korkein, 3071 m3/s. Vuo-
delta 1935 on puolestaan suurin tunturitulva, 3100 m3/s.   

Vuoden 1911 tulvassa metsä- ja tunturitulvan välinen 
kuoppa on suhteellisesti syvin, 80 prosenttia. Se on myös ab-
soluuttisesti syvin, 1577 m3/s. Molemmat arvot on laskettu 
huippujen ja kuopan pohjan erotusten keskiarvoina.

Vuoden 2001 tulvassa metsä- ja tunturitulvan huippujen 
väliaika on kaikkein pisin, 41 vrk. Huhtikuun lopun ja touko-
kuun alun lämpöjakso sulatti suuren osan Lapin lumista. Tou-
kokuun loppupuolella tuli takatalvi; Kilpisjärvellä keskilämpö-
tila oli nollan tuntumassa ja uutta lunta satoi useana päivänä. 
Tunturitulva jäi pienehköksi, mutta sen huippu saavutettiin 
vasta 16. kesäkuuta. 

Kevään 1977 tulva on melko symmetrinen ja ajoituksiltaan 
lähellä keskiarvoja. Viimeisenä on esitetty vuoden 1968 tulva, 
jonka huippu on kirkkaasti koko jakson ennätys, 3667 m3/s. 
Se on yksihuippuinen – ehkä alenemapuolen pikku tasanteen 
voisi tulkita tunturitulvan yritelmäksi. 

Tämä Tornionjoen suurtulva onnistuttiin mittaamaan juu-
ri huipun aikaan. Emeritushydrologi Veli Hyvärinen on muis-
tellut mittausta mm. seuraavasti:

”Iltapäivällä vaijeria ruvettiin vetämään Tornionjoen yli. 
Kela oli Ruotsin puolella, ja uiton suuri teräsvene veti vaijerin 
toisen pään Suomen puolella olevaan kiveen kiinnitettyihin 
pultteihin. Aivan Suomen puoleisella rannalla hinaus muodos-
tui niin raskaaksi, että oli otettava avuksi moottoriveneen vint-
turi. … Vaijeri ja seitsemän kannatusvenettä olivat paikoillaan 
noin klo 17. Mittauksen aloittamista myöhästytti jokea pitkin 
lipuva varsin hyväkuntoinen lato, joka onneksi havaittiin ajois-
sa ja voitiin hinata Ruotsin puolelle. Rannassa lato kuitenkin 
tapasi pohjaan ja katkesi kahtia. Alaosa lähti uhkaamaan vaije-
ria ja veneitä. Emme ehtineet saada latoa kiinni, mutta joten-
kin se kuitenkin muljahti vaijerin alitse aiheuttamatta muuta 
kuin vaijerin venymisen ja yhden kiinnityspultin taipumisen.”

Onko trendejä?
Usean muuttujan osalta tutkittiin, onko aikasarjoissa trende-
jä. Näitä muuttujia olivat:
• metsä- ja tunturitulvan huippuvirtaamat
• niiden esiintymisajat
• niiden välisen ajan pituus

Yhdessäkään muuttujassa ei havaittu tilastollisesti merkit-
sevää trendiä. Läntisen Euroopan viimeinen luonnontilainen 
suurjoki ei siis oireile ilmastonmuutoksen, metsäojitusten tai 
muiden ihmistoimien takia – ei ainakaan tutkittujen muut-
tujien kohdalla.

Lisäksi selvitettiin Karungin tulvahuippujen ja yläpuolisten 
virtaama-asemien tulvahuippujen välisiä riippuvuuksia. Ka-
rungin tunturitulvien huiput korreloivat erittäin merkitseväs-
ti sekä Muonionjoen yläosan (Karesuvanto) että Tornionjo-
en yläosan (Junosuando) virtaamahuippujen kanssa (Kuva 5). 
Todennäköisesti Käsivarren tunturialueilla sekä Lainionjoella 
on hieman merkittävämpi osuus tunturitulvaan kuin itse Tor-
nionjoen yläosalla. Viimeksi mainitulla alueella on iso, tulvia 
tasaava järvi ja tulvavesiä karkaa runsaasti myös Kalixjokeen.

Lumen vesiarvoja Tornionjoen vesistön latvajoissa ei tun-
neta riittävällä tarkkuudella. SYKEn vesistömallijärjestelmässä 

niitä simuloidaan; esimerkiksi Porojärven alueella (483 km2) 
simuloitu maksimivesiarvo kaudella 1972–2012 oli keskimää-
rin 282 mm ja sen keskimääräinen ajankohta 13. toukokuuta. 
Tämä muuttuja korreloi 95 prosentin merkitsevyystasolla Ka-
rungin tunturitulvahuippujen kanssa.

Metsätulva ja tunturitulva ovat yllättävän harvinaisia, vaik-
ka niiden voisi olettaa esiintyvän vuoristoisilla alueilla mel-
ko yleisesti. Ruotsin joet on niin perusteellisesti padottu, että 
luonnontilaisia, isohkoja jokia ei Tornionjokea lukuun otta-
matta ole. Norjassa on kaksi jokea, joissa kaksihuippuinen 
kevättulva esiintyy silloin tällöin; ne ovat Glomma ja Gud-
brandsdalslågen (Hisdal 2014).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Karungin tunturitulvan huipun riippuvuus Karesuvannon (5732 km2) ja Junosuandon 
(4351 km2) tulvahuipuista. Jaksot ovat molemmissa tapauksissa 1972–2012. 
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Kuva 5. Karungin tunturitulvan huipun riippuvuus Karesu-
vannon (5732 km2) ja Junosuandon (4351 km2) tulvahuipuis-
ta. Jaksot ovat molemmissa tapauksissa 1972–2012.
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Tekniikan tohtori Matti Kummu nimitettiin viime 
kesänä vesitekniikan apulaisprofessoriksi Aalto-
yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun, yh-
dyskunta- ja ympäristötekniikan laitokselle. Uu-
dessa tehtävässä Kummun tavoitteena on jatkaa 
monitieteellistä tutkimusta ihmistoiminnan ja 
vesivarojen yhteyksistä sekä syventää opiskeli-
joiden osaamista globaaleista vesiasioista ja sa-
malla kannustaa heitä verkottumaan sekä kan-
sainvälisesti että poikkitieteellisesti. 
 

M atti Kummulla on takana jo pitkä ura Teknillisessä 
korkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa erilaisissa ope-
tus- ja tutkimustehtävissä, joissa hän on toiminut 

vuodesta 1999 alkaen. Diplomi-insinööriksi Kummu val-
mistui vuonna 2002 ja tekniikan tohtoriksi 2008. Vuodesta 
2009 Kummu toimi tutkijatohtorina yhdyskunta- ja ympä-
ristötekniikan Vesi ja kehitys -ryhmässä ja vuosina 2009-
2011 hän oli vierailevana tutkijana VU University Amster-
damissa.

 Vesi ja kehitys -tutkimusryhmän painopistealueena on ih-
misen ja vesivarojen vuorovaikutuksen ymmärtäminen. Maan-
tieteellisesti tutkimus on keskittynyt Kaakkois-Aasiaan, pääasi-
assa Mekong-joen valuma-alueelle ja viime aikoina ryhmässä 
on tutkittu enenevässä määrin myös ruoan tuotannon ja vesi-
varojen riittävyyden suhdetta globaalilla tasolla.

”Ympäristön ja tekniikan yhdistäminen on opiskelujen 
alusta alkaen kiinnostanut, joten vesirakentaminen ja vesitalo-
us olivat luonnollisia syventymisalueitani. Myöhemmin myös 
vesialan globaalit kysymykset alkoivat kiinnostaa professori Ol-
li Variksen myötävaikutuksen ansiosta”, Kummu muistelee.

Poikkitieteellisyys ja kansainvälinen  
yhteistyö tärkeätä
Kansainvälinen ulottuvuus tuli Kummun tutkimukseen 
myös Hollannissa vietetyn ajan myötä. Keski-Euroopassa 
tehdään erinomaista vesialan tutkimusta, ja siellä toimivat 
yhteistyöverkostot ovat keskeisessä asemassa.

”Teemme edelleen runsaasti yhteisartikkeleita hollanti-
laisten, saksalaisten ja ranskalaisten tutkijoiden kanssa. Ver-
kostoihin oli suhteellisen helppo päästä sisään ja esimerkiksi 
Saksassa ollaan hyvin tyytyväisiä, kun muut tutkijat käyt-
tävät työssään heidän kehittämien mallien tuloksia”, Matti 
Kummu kertoo.

Apulaisprofessorina Kummun toimenkuva painottuu 
opetus- ja tutkimustyöhön. Tavoitteena on laajentaa sekä 
omaa tutkimusta, että kannustaa opiskelijoita kehittämään 
osaamistaan ja hankkimaan kansainvälisiä ja poikkitieteellisiä 
kokemuksia. Kummu näkee myös tärkeänä jatkaa ja kehittää 
Otaniemen vesitekniikassa vallinnutta ilmapiiriä, jossa tut-
kijoita sekä opiskelijoita kannustetaan tekemään sitä, mistä 
he ovat kiinnostuneita.

”Veteen liittyvät haasteet ja päätöksenteko kytkeytyvät 
usein moniin muihin asioihin kuin pelkkään tekniseen ym-
märrykseen. Tämän takia laaja-alaiset opinnot teknisten alo-
jen ulkopuolelta kuten talouden, politiikan ja kulttuurin 
parista antavat hyviä valmiuksia laajentaa ymmärrystä glo-
baaleista vesikysymyksistä. On uskallettava katsoa asioita laa-
jasti, innostua uusista ideoista ja uudistaa omaa ajattelua.”

Isoja haasteita vesialalla
Vesi ja kehitys -ryhmässä ajankohtaisia aiheita ovat muun 
muassa ruoantuotannon, energian ja vesivarojen välinen yh-
teys, Aasian vesiin liittyvät haasteet sekä ihmistoiminnan vai-
kutukset vesivaroihin, josta esimerkkejä ovat ilmastonmuu-
toksen ja patojen rakentamisen ympäristövaikutukset.

”Elämme hyvin mielenkiintoisia ja haasteellisia aikoja. 
Maapallon väestönkasvu, ihmiskunnan kulutustottumusten 
muutokset ja ilmastonmuutos aiheuttavat suuria paineita jo 
niukkojen vesivarojen hyödyntämiseen. Mielenkiintoista on 
myös se, että nämä muutokset linkittyvät globalisaation kaut-
ta aina jollain tavalla myös Suomeen”, Matti Kummu arvioi. 

Ihmisen ja veden vuorovaikutus 
mielenkiinnon kohteena
Teksti: TUOMO HÄYRYNEN
Kuva: ADOLFO VERA / AALTO-YLIOPISTO
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V esilaitosyhdistys (VVY) on julkais-
sut oppaan Talousveden desinfioin-
ti ultraviolettivalolla vuonna 2003 

ja oppaan Talousveden klooraus vuonna 
2006. VVY:n vesilaitosryhmä katsoi tar-
peelliseksi päivittää molemmat oppaat ja 
työ toteutettiin VVY:n kehittämisrahaston 
laitoslähtöisenä hankkeena.  

Oppaiden päivitystyö aloitettiin elo-
kuussa 2013 ja uudet oppaat julkaistiin 
vuoden 2014 alussa. Oppaan päivitti FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy vastuuhenki-
lönään Elina Antila. Päivitystyötä ohja-
si työryhmä, johon kuuluivat Tapio Hele-
nius (Keravan kaupunki), Tapio Lankinen 
(Vihdin Vesi), Markku Lehtola (Kuopion 
Vesi), Juha Lemmetyinen (Joensuun Vesi), 
Riina Liikanen (Vesilaitosyhdistys), Ilkka 
Miettinen (Terveyden- ja hyvinvoinninlai-
tos), Jari Mäntylä (Seinäjoen vesi), Timo 
Ranta-Pere (Tuusulan seudun vesilaitos-
kuntayhtymä), Jarkko Rapala (Sosiaali- ja 
terveysministeriö), Sami Sillstén (Helsin-
gin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntayhty-
mä), Tapio Tolvanen (Verlatek Oy) ja Em-
mi-Maria Ukko (Kymenlaakson Vesi) ja 
Veli-Pekka Vuorilehto (Helsingin Seudun 
Ympäristöpalvelut Kuntayhtymä). 

Päivitystä varten kerättiin tietoa kirjalli-
suuden ja artikkelien lisäksi haastattelemal-
la vesilaitosten henkilökuntaa sekä laitteita 
pitkään huoltaneita ja asentaneita henki-
löitä. Haastatteluissa kerättiin käytännön 
kokemuksia laitteiden valinnasta ja asen-
nuksesta, desinfiointikemikaalien annoste-
lusta, käytöstä, huollosta ja työohjeista sekä 

ELINA ANTILA
DI, suunnittelupäällikkö
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
E-mail: elina.antila@fcg.fi

Desinfiointioppaat apuna 
vesilaitosten desinfiointivalmiuteen

Talousveden hyvän mikrobiologisen laadun varmistamiseksi tarvitaan 
desinfiointia sekä vedenkäsittelylaitoksilla että etenkin erityistilanteissa 
verkostossa ja ala- ja ylävesisäiliöissä. Väliaikaisen desinfioinnin ja desin-
fiointivalmiuden järjestäminen sekä parhaiten soveltuvan jatkuvan desin-
fiointimenetelmän valinta, mitoitus ja toteutus vaativat eri tekniikoiden 
ja kemikaalien tuntemusta. Vesilaitoksille lainsäädännön kautta mahdol-
lisesti odotettavissa oleva velvoite desinfiointivalmiudesta lisää tarvetta 
ajan tasalla olevista ohjeista klooraukseen ja muihin desinfiointimenetel-
miin liittyen. 

Kuva 1. Verkoston tilapäisessä desinfioin-
nissa natriumhypokloriitilla voidaan käyt-
tää liikuteltavaa annostelulaitteistoa, jossa 
pitää olla mukana annostelupumpun ja liu-
ossäiliön lisäksi turvavarusteet ja -venttiilit 
sekä oikean annostelun ohjaamiseen kloori-
pitoisuus- ja virtaamamittarit
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hyvistä käytännöistä. Etenkin erityistilanteiden desinfiointia 
varten kerättiin tietoa ja ohjeita VVY:n oppaista Putkirikko-
tilanteet ja niiden hallittu korjaaminen sekä Vesilaitostekniik-
ka ja hygienia. Lisäksi hyödynnettiin WHO:n sekä muiden 
maiden UV- ja desinfiointiohjeita. 

UV desinfiointiopas
UV desinfiointiopasta on päivitetty kauttaaltaan, mutta eri-
tyisesti koskien laitteiden mitoitusta ja valintaa. Lisäksi lait-
teille vaadittavaa sertifiointia on tarkennettu. Mitoituksen 
ja laitteiden osalta on hyödynnetty soveltuvin osin muissa 
maissa, kuten Norjassa, Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa, pit-
kään käytössä olleita viranomaissäädöksiä ja -ohjeita. UV de-
sinfiointi on yleistä suomalaisilla vesilaitoksilla ja kertyneitä 
kokemuksia, mm. laitteiden puhdistustiheyksiä, on koottu 
oppaaseen. Oppaan liitteenä on malli asiakirjoista laitteiden 
hankintaa ja tarjouspyyntöjen laatimista varten.

UV-laitteilla saadaan oikein mitoitettuna ja käytettynä tu-
hottua vedestä bakteerit, virukset, alkueläimet ja niiden kys-
tat. UV-laitteet toimivat automaattisesti ja niiden käyttö on 
helppoa eikä käsittelystä aiheudu veteen hajua, makua eikä 
ei-toivottuja sivutuotteita. UV valolla ei ole jälkidesinfioivaa 
vaikutusta ja siksi voidaan tarvita lisäksi kloorikemikaaleja 
suojaamaan verkostoa.

Kloorausopas
Kloorausoppaan päivityksessä on haluttu lisätä etenkin oh-
jeistusta erityistilanteiden vaatimaa tilapäistä verkoston ja 
säiliöiden kloorausta varten. Vaikka klooria ei normaalis-
ti käytettäisikään talousveden laadun varmistamisessa, pitää 
laitoksella olla valmius aloittaa klooraus tarvittaessa nope-
asti. Kloorausoppaassa on perustiedot eri kloorikemikaalien 
ominaisuuksista, tehosta ja annostelusta. Väliaikaista kloora-
usta varten on annettu ohjeita verkoston uusien putkien ja 
putkirikkojen korjaustöiden jälkeiseen desinfiointiin, vesi-
säiliöiden, kalkkikivisuodattimien ja kaivojen klooraukseen. 
Ohjeiden lisäksi oppaassa käydään lävitse eri kemikaalien an-

nostelulaitteistoa ja klooripitoisuuden mittaukseen soveltu-
via laitteita. Jokaisella laitoksella täytyy tehdä etukäteen omat 
ohjeet ja laskea kloorikemikaalin annostelumäärät sekä selvit-
tää annostelupumpun oikeat säädöt. Tätä helpottamaan on 
oppaassa mukana esimerkkejä natriumhypokloriitin annos-
telumäärän laskemiseksi.

Kemikaalien käsittelyssä täytyy huomioida myös niiden 
työturvallisuuteen vaikuttavat ominaisuudet kuten syövyttä-
vyys ja haitallisuus ympäristölle.  Oppaaseen on koottu ke-
mikaalien tärkeimmät turvalliseen käsittelyyn ja varastoitiin 
liittyvät tiedot ja varoitusmerkinnät. 

Menetelmä Patogeeni Annos, Ct99 Lämpötila pH Huomioita
  mJ/cm2 mg/l×min oC

Kloori Virukset  2-30 0-10 7-9
 Bakteerit  0.04-0.08 5 6-7
 Alkueläimet  25-245 0-25 7-8 Pääasiassa  
      Giardia

Klooridioksidi Virukset  2-30 0-10 7-9
 Bakteerit  0.02-0.3 15-25 6.5-7
 Alkueläimet  100

Otsoni Virukset  0.006-0.2
 Bakteerit  0.02
 Alkueläimet  0.5-40   Riippuu T °C:sta, 
      Cryptosporidiumille 
      vaihtelee

UV Virukset 7-186
 Bakteerit 0.65-230
 Alkueläimet <1-60

Kuva 2. Eri desinfiointimene-
telmien vertailu, missä 99 pro-
sentin vaatimus mikrobien 
poistoteholle kemikaaleille ja 
99,99 prosentin UV-käsittelyl-
le. (lähde WHO 2011)
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Seminaarin järjestää Suomen Vesiyhdistys ry. yhteistyössä Aalto yliopiston, Vesilaitosyhdistyksen (VVY), Finnish Water Forumin (FWF) 
ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Tilaisuutta tukee Maa- ja vesitekniikan tuki ry. 
 
 
 
 

 
 

MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 
VESI JA ENERGIA 

19.3.2014 klo 12.00 alkaen 
 

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki 
Osallistumismaksu: 100 € (Vesiyhdistyksen jäsenet 50 €) 19.3. mennessä Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille 
 FI95 8000 1601 3156 00. Opiskelijat voivat osallistua maksutta. 
Ilmoittautuminen: 12.3. mennessä osoitteeseen jari.koskiaho@ymparisto.fi tai puh. 029-5251312 
 
OHJELMA 
 
12:00–12:30 AVAUS JA VALTIOVALLAN TERVEHDYS 

Puheenjohtaja, Suomen Vesiyhdistys ry 

Ylijohtaja Esa Härmälä, Työ- ja elinkeinoministeriö  

12:30–13:00 VESI-RUOKA-ENERGIA  
Nexus-lähestymistapa Vesi-Energia-Ruokaturvallisuus ongelmakentän hallinnassa 
Vesikeskuksen johtaja Seppo Rekolainen, Suomen ympäristökeskus SYKE 

13:00–13:30 VESIPÄIVÄN TEEMAESITELMÄ 
Veden, ruokaturvan ja energiantuotannon kytkökset Mekong-joella 
Tohtorikoulutettava Timo Räsänen, Aalto-yliopisto 

KAHVITAUKO 
14:00–15:15 ENERGIANTUOTANTO JA VESI 

Suomen ja maailman energiatilanne  
Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry 

 Luontoarvot ja vesivoima  
Tutkija Krister Karttunen, Suomen ympäristökeskus SYKE 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
Johtava hydrologi Esko Kuusisto, Suomen ympäristökeskus SYKE 

15:15–16:15 VESIHUOLTO 
Energiatehokas vesihuolto 
Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut  HSY  

 Innovatiiviset uuden energian ratkaisut 
Osastonjohtaja Tommi Fred, Helsingin seudun ympäristöpalvelut  HSY 

16:15–17:15 VESI JA ENERGIA VIENTITUOTTEENA 
Senior Consultant Juha Laasonen, Fortum Oyj 

Finnish Water Forumin (FWF) katsaus päivitettyyn strategiaan ja toimintatapoihin 
Toimitusjohtaja Katri Mehtonen 

 
LOPPUKESKUSTELU 
 
ILTATILAISUUS 

Iltatilaisuudessa julkistetaan vuoden 2014 Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon ja Juniorivesipalkinnon saajat sekä 
Vesiyhdistyksen logokilpailun voittaja. Lisäksi tilaisuudessa julkistetaan viiden vuoden välein jaettavan Pro Aqua -
palkinnon saaja. Pro Aqua on Suomen Vesiyhdistys ry:n kunnianosoitus vesialan hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja 
pitkäaikaisesta työstä. 
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Vesitalous 
50 vuotta 
sitten
Onko mikään muuttunut 
vesialalla 50 vuodessa? Arvioi 
itse. Vesitalous-lehti julkaisee 
50 vuotta vanhojen lehtien kansikuvia, 
joissa kerrotaan lehden keskeiset aiheet ja kirjoittajat.

•	 perusteita	vailla	oleva	esitys
•	 Veli-Martti Metsälampi: 
	 Vesihuoltotöiden	rahoittamista	koskevat	uudet	määräykset
•	 Julkisen	valvonnan	alaiset	vesitutkimuslaitokset	ja	niiden	valvonta
•	 Jaakko Peltola: 
	 Maa-	ja	metsätaloudellinen	kuivatustarve
•	 Vesiensuojelun	neuvottelukunnan	tiedotuksia
•	 Soiden	salaojitusta	Islannissa
•	 Edvard Pajuste: 
	 Jätevesilammikoiden	toiminnasta	Ruotsissa

50 vuotta vanhojen lehtien kansikuvia, 
joissa kerrotaan lehden keskeiset aiheet ja kirjoittajat.

Pohjoismainen juomavesikonferenssi 
kesäkuussa Helsingissä

 
Pohjoismaiset juomavesialan ammattilaiset ja tieteen 
tekijät tapaavat 2.-4.6.2014 Finlandia-talolla Helsingissä 
9. Pohjoismaisessa juomavesikonferenssissa. Vesilaitos-
yhdistys järjestää konferenssin yhteistyössä NORDIWAn 
ja muiden pohjoismaisten vesilaitosyhdistysten kanssa. Pohjoismainen juomavesi-
konferenssi on järjestetty Pohjoismaissa joka toinen vuosi alkaen vuodesta 1998. 
 
Konferenssissa välitetään tietoa juomavesialan ajankohtaisista tutkimus- ja kehi-
tyshankkeista Pohjoismaissa. Tänä vuonna konferenssin teemoja ovat talousveden 
mikrobiologinen laatu, mikrobiologisten riskien arviointi, vedenhankinnan turval-
lisuus, Water Safety Plan, orgaaninen aines, vedenkäsittely ja kalvotekniikat sekä 
vedenjakelu. Ohjelmaan kuuluu luentojen lisäksi ekskursio HSY:n Pitkäkosken ve-
silaitokselle, Rusutjärven tekopohjavesilaitokselle Tuusulaan tai tutustuminen Län-
si-Espoon runkovesijohdon rakentamiseen.
 
Suomessa järjestettävän konferenssin esityskielet ovat suomi, norja, ruotsi, tans-
ka ja englanti. Esitykset simultaanitulkataan suomeksi ja englanniksi sekä suomes-
ta ruotsiksi. Konferenssi on tarkoitettu vesihuoltolaitosten henkilöstölle ja johdolle, 
konsulteille, urakoitsijoille, tavarantoimittajille, tutkijoille, tieteen tekijöille ja viran-
omaisille. 
 
Konferenssin ohjelma, ilmoittautuminen ja muuta lisätietoa konferenssista löytyy 
osoitteessa www.vvy.fi/ndwc2014 . 
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EI KOMPROMISSEJA
VAPAAN LÄPÄISYKYVYN JA PUMPUN HYÖTYSUHTEEN VÄLILLÄ
Asiakastarina  
Kilkennyn kaupunki hyötyi käyttämällä S-tube -juoksupyörää
Alkutilanne
Irlannin Kilkennyssä sijaitseva jätevesipumppaamo palvelee 
kaupungin asukkaita aina teollisuudesta liike- ja 
yksityiskiinteistöihin asti. Toisinaan toiminta häiriintyi 
pumppaamon tukkeutuessa. Seisokit kasvattivat ylivuotoriskiä, 
ja jokainen huoltokäynti aiheutti 300 euron lisäkustannukset. 
Pumppaamon toistuva tukkeutuminen tuli kalliiksi, joten 
Kilkennyn kunnanvaltuusto kääntyi ongelmassaan  
Grundfosin puoleen.

Grundfosin ratkaisu
Vanhan pumpun kuormitusprofiiliin ja toimintapisteeseen 
perustaen, Grundfos tarjosi tilalle uusia SE-pumppuja,  
jossa oli S-tube -juoksupyörä. SE-pumppusarjan korkea 
kokonaishyötysuhde teki mahdolliseksi, että olemassa oleva  
30 kW pumppu voitiin korvata 22 kW pumpulla. Hyötysuhde 
kasvoi pumpun vaihdoksella 58 prosentista 70 prosenttiin. 
Koska S-tube juoksupyörä on suunniteltu käsittelemään 
jätevettä, jossa on suuri kiintoainepitoisuus, oli se ihanteellinen 
ratkaisu tukkeutumisongelmaan.

Lopputulos
Grundfos-ratkaisulla saavutettiin merkittäviä tuloksia:

•	  Asennuksn jälkeen ei kuuteen kuukauteen havaittu   
ainuttakaan tukkeutumistapausta. 

•	   Pumppujen vaihdon ansiosta saavutettiin isoja säästöjä 
pumppaamon ylläpidossa ja huoltokustannuksissa.

•	 Energiankulutus ja CO2 -päästöt pienenivät.

•	 Uusi järjestelmä maksoi itsensä takaisin alle  
 kahdessa vuodessa.kahdessa vuodessa.

Lue lisää osoitteesta fi.grundfos.com/ei-kompromisseja.html

Skannaa QR-koodi ja opi lisää S-tube-pumpusta 
Kilkennyn pumppaamo ei ole ainut laatuaan - S-tube 
on ratkaisu myös monille muille saman ongelman 
kanssa painiville. 
S-tube -juoksupyörä tarjoaa hydraulista tehokkuutta 
tekemättä kompromissia vapaan läpäisykyvyn ja 
pumpun hyötysuhteen välillä.  
Se myös vähentää elinkaarikustannuksia tuntuvasti.

Kilkennyn kunnanvaltuustoa ei ollut 
helppo puhua ympäri, mutta loppujen 
lopuksi Grundfos-ratkaisu ylitti kaikki 
heidän odotuksensa.  
Nyt kunnanvaltuusto on aikeissa  
vaihtaa muihinkin kohteisiinsa S-tube 
-jätevesipumput. Toiminnallaan 
Kilkennyn kunnanvaltuusto näyttää 
hyvää mallia myös muille 
naapurikunnille.

- Simon Cantwell, toimitusjohtaja,  
Cantwell Electrical Engineering
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AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

INFRA JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

Energiatehokkaita
automaatio- ja 
sähköistysratkaisuja 
vesihuollon tarpeisiin

www.schneider-electric.com/fi

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

www.aquaflow.fi

Innovatiivisia veden- ja jäte-
vedenkäsittelyn ratkaisuja

AIRIX (80 x 60)

Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

Pöyry (80 x 70)

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

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

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

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

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

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Suunnittelutoimisto 
Aluetekniikka (80 x 40)

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

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI
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 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
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Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

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

Enterolert - DW 
• Enterokokit

vain parasta

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

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

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

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

SWECO YMPÄRISTÖ

AIRIX Ympäristö toimii nyt uudella nimellä.

Helsinki, Turku, Tampere, Oulu

Puh. 010 2414 000  www.sweco.fi  

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351
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VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

Vesihuollon  
huippuosaamista

www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland

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

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

Ammattilaisten kotimaiset KALVI-tuotteet meiltä: 
• Palopostit ja palopostiasemat
• Vesipostit
• Pikaliitinkäyrät
• Jakotukit
• Kivenerottimet
• Siirtokäyrät
• Luonnonvesiasemat
• Ilmanpoistimet

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

KESTÄVÄN 
VESIHUOLLON 
KUMPPANI

VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

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

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

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

VESIKEMIKAALIT

We innovate together with our 
customers for sustainable solutions 
where water meets chemistry.

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

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

Nordkalk Oy Ab
21600 Parainen
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.fi

Kalkkituotteet
VEDENKÄSITTELYYN
•	 Filtra A -rouheet
•	 Aito Kaivokalkki
•	 Sammutettu kalkki
•	 Poltettu kalkki

Ilmoita Vesitalous-lehden
LIIKEHAKEMISTOSSA

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Eeva Keränen 0400-773 833

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi 
tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 
80 mm, kaksi palstaa 170 mm.
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Kirsi Hiillos, Raisa Kyrönseppä, Mikko Kiirikki and 
Joose Mykkänen: Continuous quality monitoring in the 
water pipe network

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Other articles:

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

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

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

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

Henna Luukkonen: A guide to cooperation in 
water supply

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

Päivi Peltonen: Water supply in Wikipedia

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

Kirsi Rontu: Water utilities need owner policy

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

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

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

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

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

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

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

58 www.vesitalous.fi

ABSTRACTS

VT1303.indd   58 2.5.2013   10:00:55.taittopohja.indd   46 3.10.2013   12:25:41

50 www.vesitalous.fi

Toni Haapakoski:  
Strategic control for investment in water supply

It is difficult to make predictions, particularly about the future. 
However, it may be stated that, if there is no input into renovat-

ing the water supply network, the condition of the network and the 
standard of water supply services will deteriorate.

Eeva Luukkanen and Raisa Kyrönseppä:  
What does network renovation affect?

Is network renovation worthwhile? Are we upgrading the right 
things at the right time? What will happen if we save money 

on renovating? What was the goal of the renovation and was it 
achieved? Helsinki Region Environmental Services Authority HSY 
spends 20-30 million euros a year on network renovations. It should 
be possible to assess results other than merely in terms of kilome-
tres of network renovated.

Heidi Hyppönen, Jari Kaukonen and Kia Aksela: 
Area renovation model for water supply for turning 
around network repairs deficit

The amount of water supply renovation today is well 
short of the need for upgrading, although a deteriorat-

ing trend in the networks has been noted for several years. 
The rising repairs deficit is an indication that present-day 
renovation practices are not enough to close the shortfall. In 
the area renovation model for water supply, a procurement and 
contract model is being developed for implementing regional net-
work renovation.

Tuija Laakso:  
Risk analysis helping to target network renovations

Management of network assets is one of the central duties of a 
water supply utility. An integral part of this is the planning 

and implementation of renovations. In a good case, renovations 
are successfully targeted cost-effectively and the investment yields 
the hoped-for benefits. However, successful targeting of renovations 
requires a predetermined strategy. Risk analysis is a tool offering a 
practicable starting point for targeting renovations.

Heikki Kapanen: Managing the condition of water 
towers and other service reservoirs

Finland has roughly 400 water towers, some 200 other service 
reservoirs in the water distribution system and about 350 ser-

vice reservoirs at water treatment plants. Some 300 water treatment 
utilities are members of the Finnish Water Utilities Association (FI-
WA). The ownership and condition management of water towers 
and other service reservoirs are scattered across the country. Have 
the risks been identified? Are maintenance and inspection opera-
tions systematic and comprehensive?

Matti Heino:  
Documentation for water supply network renovations

Changes are in hand in the way water supply utilities com-
mission construction work. Increasingly, the aim is for larger 

blocks of contracts, all-embracing contracts, and also for procure-
ment of various maintenance services. Legislation on procurement 
has also changed the practices for competitive tendering for reno-
vations of water supply networks. Updated guideline publications 
have been issued to facilitate outsourcing: Contracting documents 
for renovations of water supply pipes and drains 2013 and Gener-
al specification of works and standard dimensioning guidelines for 
renovations of water supply pipes and drains 2013. 

Tero Välisalo and Jyri Hanski:  
Analysis of the risks and opportunities of partnering

The renovation deficit for water supply networks is growing 
and thus the need for both repairs and pre-emptive mainte-

nance is growing. Municipal water utilities are being transformed 
into either commercial enterprises or municipality-owned compa-
nies. In spite of the change in corporate form, the technical chal-
lenges remain the same. As the need for renovation grows, more re-
sources are needed for maintenance, but efforts are made to keep 
the water treatment utilities’ in-house organisations as thin as pos-
sible. In practice, this means that, in the future, water supply utili-
ties will increasingly outsource maintenance work, either to other 
water supply utilities or to private-sector players.

Tero Ahonen and Joonas Koponen:  
Successful renovation at the Heimosilta wastewater 
pumping plant

Renovation of wastewater pumping plants can not only 
enhance their reliability but also prepare for the need for 

increased wastewater transport. The successful renovation of the 
Heimosilta wastewater pumping plant in Lappeenranta was exam-
ined from the perspectives of the pumps’ dimensioning, operation 
methods and reliability.

Esko Kuusisto:  
Forest flood and fell country flood – a special feature  
of the Tornio River

A double-peaked spring flood is a special feature of the Tornio 
River. How common is it? Has the nature of flooding changed 

over the years? Is the impact of climate change making itself visible? 

Other articles

Jukka Piekkari:  
Is it time for network leak maintenance to enter a new 
age? (Editorial)

Reetta Kuronen and Kirsi Hiillos:  
Whether the client could be wrong?

Elina Antila: Disinfection guides

Jyrki Kaija, Petri Juhola and Jukka Sahlakari:  
Three perspectives on network renovations
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V esihuoltoala voi onnitella itseään: se on rakennetun 
omaisuuden systemaattisessa kartoittamisessa edellä 
monia muita infran sektoreita. Saneerausmenetelmät 

ovat kehittyneet ja tulleet kaikille tutuiksi. Nyt on aika siir-
tää katse tekniikasta koko prosessin hallintaan. Tätä varten 
pohdimme asiaa kolmesta näkökulmasta: asiakas, omistaja 
ja vesihuoltolaitos.

Asiakas on kaiken keskiössä. Vesihuoltolaitokset ovat tot-
tuneet sekä monopoliasemaansa että asiakkaisiinsa. Vesihuol-
tolaitoksen kannalta tavoiteltava tilanne on, että katujohto-
jen saneerauksen yhteydessä saneerataan samalla kertaa myös 
tonttijohdot ja -viemärit. Tämä häiritsee pahasti kuntalaisen 
arkea ja tietää usein kustannuksia asiakkaalle, mikä ymmär-
rettävästi herättää vastustusta.

Kuntalainen ja asiakas tulee saada mukaan hankkeeseen 
voimavaraksi, ei vastustajaksi. Tätä voidaan edesauttaa osal-
listavalla suunnittelulla sekä taloudellisilla ja toiminnallisil-
la houkuttimilla. Osallistava suunnittelu auttaa asukkaita 
varautumaan saneeraukseen etukäteen. Pienikin rahallinen 
etuus koetaan vahvasti positiivisena. Kaikki hyötyvät, kun 
tonttijohdon saneeraus tehdään asiakkaalle mahdollisimman 
helpoksi joko asiakkaiden omaa yhteistyötä edistämällä tai 
laitoksen organisoidessa myös tonttijohtojen uusimisen. Vas-
tavuoroisesti osallistava suunnittelu tuo etua lisääntyvän ja 
tarkentuvan suunnittelutiedon mukana. Vanhoilla asuinalu-
eilla johtokartat – mukaan lukien tonttiliittymät - eivät vält-
tämättä pidä paikkaansa. Samalla yhteistyön parantuessa vas-
tustus vähenee ja hanke etenee joustavammin.

Omistajaa kiinnostaa omaisuutensa arvo. Arvo on toiminnal-
lista ja rahallista. Kuntaomistajan kiinnostus verkostojen rahalli-
seen arvoon on toistaiseksi ollut melko vähäinen. Tämä kertoo 
siitä, että omaisuuden arvolla ei toistaiseksi ole ollut suurtakaan 
merkitystä kunnan päätöksenteossa ja kunnan rahoituksen jär-
jestämisessä. Esimerkiksi Kuntarahoitus on pystynyt järjestä-
mään rahaa halvalla ja tehokkaasti käytännössä kaikille kunnil-
le riippumatta kunnan taloudellisesta tilasta. Kymmenen vuotta 
sitten käyty keskustelu siitä, miten verkostoihin sitoutunut pää-
oma voitaisiin vapauttaa kunnan kehittämiseen, on vaimentu-
nut. Velkaantumisen kasvaessa tämä keskustelu voi palata.

JYRKI KAIJA
tekninen johtaja, Tuusulan kunta
E-mail: jyrki.kaija@tuusula.fi

Kirjoittajia yhdistää saman työnantajan ja samojen asiakkaiden lisäksi konsulttitausta ajalta ennen kuntasektorille 
siirtymistä. Muina yhdistävinä tekijöinä mainittakoon valokuvissa oleskelun välttely ja karu kokemus siitä, että 
kolmen näkökulman puristaminen yhdelle sivulle johtaa melkoiseen yksinkertaistamiseen.

Kolme näkökulmaa
verkostojen saneeraamiseen

Verkostojen toiminnallinen arvo tuottaa palvelua kunta-
laisille. Niin sanotut kaivamattomat saneerausmenetelmät 
ovat lisänneet vesihuoltolaitosten houkutusta välttää katu-
jen ja verkostojen yhteissaneerauksia siellä, missä verkosto 
edelleen on hyvässä kunnossa. Tämä on sinänsä ymmärrettä-
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Usein väitetään, että vesihuoltolaitoksen järkevin or-
ganisoitumismalli on yhtiöittäminen, koska täl-
löin kunnan vaikuttamismahdollisuudet toimin-

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

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

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

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

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

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

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

Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuu-
destaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen. 
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Uponor huolehtii myös putkilinjoista, jotka ovat elinkaarensa lopussa. Oma ammattitaitoinen 
henkilöstömme toteuttaa saneeraukset itse valmistamillamme laadukkailla tuotteilla: 

• VipLiner-modulisujutus – viemäreiden saneeraukseen kaivon kautta

• VipPeh-muotoputkisujutus – vesijohtojen saneeraukseen suoraan kelalta 
vanhan putken sisään nopeasti ja vähäisillä liikennehaitoilla

• ProFuse, suojakuorellinen paineputki vesi- ja viemärijohtojen pitkäsujutukseen

Pyydä tarjous osoitteesta asiakaspalvelu.vaasa@uponor.com

Uponorin ja KWH Pipen yhdyskuntatekniikan yhteis-

yritys Uponor Infra tarjoaa infra- ja maarakentamiseen 

erittäin kattavan valikoiman innovatiivisia ja 

laadukkaita tuotejärjestelmiä ja palveluita.

Näin pidennämme 
putkistonne käyttöikää
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