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PÄÄKIRJOITUS

mahdollista. Tämän jälkeen Johanna Castrén ja Heikki Pou-
tanen näyttävät miten pääkaupunkiseudun raakavesilähteen 
eli Päijänteen veden laatu on muuttunut ja miten tämä on 
vaikuttanut vedenkäsittelyyn. Sen jälkeen Björnar Eikebrokk 
esittää muutaman käyttökelpoisen keinon NOMin karakte-
risoimiseksi ja havainnollistaa miten sen eri fraktiot poistuvat 
norjalaisilla vedenpuhdistuslaitoksilla. Lopuksi Panu Laurell 
ja Angelica Lidén testaavat omissa artikkeleissaan kalvosuo-
datustekniikoita NOMin poistamiseksi. Artikkeleista neljä 
viimeksi mainittua perustuu Helsingissä järjestetyn Pohjois-
maisen juomavesikonferenssin esityksiin. 

Yhteispohjoismainen tutkimus aiheen parissa jatkuu tä-
män teemanumeron jälkeenkin. Käynnissä on hankkeita 
(mm. DomQua ja NOMiNOR), joissa pyritään entistäkin 
paremmin ymmärtämään syitä NOM-pitoisuuksien kasvul-
le ja arvioimaan kasvun rajoja. Halutaan oppia karakterisoi-
maan NOMia ja löytää kustannustehokkaita vedenpuhdis-
tuksen prosessiratkaisuja juuri meidän olosuhteisiimme ja 
meille tyypilliselle NOM:lle. Yksi NOMin kiehtovia piirteitä 
onkin sen erilaisuus valuma-alueesta ja vesistöstä riippuen. 

Jos tämän lehden lukemisen jälkeen vielä tuntuu, että ha-
luaisit tietää lisää aiheesta, kehotan lukemaan uunituoreen 
Mika Sillanpään kirjan ”Natural Organic Matter in Water 
– Characterization and Treatment Methods” ja tulemaan 
Maailman Vesijärjestön IWA:n NOM-konferenssiin Ruot-
siin syyskuussa 2015. Siellä toivottavasti tavataan! 

P idin kesäkuussa Pohjoismaisessa juomavesikonferens-
sissa esitelmän, jossa vertailin pohjoismaisten juo-
mavesijärjestelmien yhtäläisyyksiä, eroja ja haastei-

ta. Suomelle, Ruotsille ja Norjalle eräs yhteinen haaste on 
raakavesien orgaanisen aineen poisto talousveden valmis-
tuksen yhteydessä. Tätä luonnon elintoiminnoista peräisin 
olevaa orgaanista ainetta kutsutaan usein myös humukseksi 
tai englanninkielisen lyhennelmän perusteella tuttavallisesti 
NOMiksi (Natural Organic Matter). Suurin osa vesistöjen 
NOMista on huuhtoutunut vesistöihin sateiden mukana ja 
ilmenee vesien tummana värinä.

Humustutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet, mut-
ta viime vuosina humus on jälleen noussut tapetille käytän-
nöllisenä haasteena, koska NOM pitoisuudet ovat paikoin 
lähteneet voimakkaaseen kasvuun. Vesihuoltolaitokset jou-
tuvat miettimään, miten puhdistusprosesseja voitaisiin te-
hostaa ja siten vastata yhä korkeampiin orgaanisen aineen 
pitoisuuksiin.

Nyt kädessäsi olevassa lehdessä pohditaan NOM-pitoi-
suuksien kasvun syitä, esitetään joitakin keinoja NOMin ka-
rakterisoimiseksi sekä luodaan katsaus muutamiin menetel-
miin, joilla vedenkäsittelyä voidaan tehostaa. Lehdessä myös 
kerrotaan, miksi NOMia pitää poistaa ennen veden johta-
mista vesijohtoverkostoon.

Aluksi Sakari Sarkkola ja Mika Nieminen tutustuttavat 
NOMin luonteeseen ja havainnollistavat miksi pitoisuudet 
ovat nousussa, pohtien myös, onko kasvun hillitseminen 

Alati tummenevien vesien äärellä

RIKU VAHALA
vesihuoltotekniikan professori, 
Aalto-yliopisto
E-mail: riku.vahala@aalto.fi
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O rgaaninen aines (natural orga-
nic matter, NOM) on pintavesis-
sä oleellinen veden laatuun vai-

kuttava tekijä säädellen mm. veden väriä, 
vesistöjen lämpötilaa, valaistusolosuhtei-
ta, perustuotantoa, ravintoketjuja, hap-
pamuutta, ravinteisuutta sekä metalli-
en ja haitallisten aineiden kulkeutumista 
ja myrkyllisyyttä sekä hiilen kiertoa. Or-
gaaninen aine on alkuperältään eliöiden, 
kasvien, sienten, eläinten ja mikrobien 
elintoimintojen tuottamaa ainetta. Se si-
sältää aineen tuottajista ja hajoamisastees-
ta riippuen monenlaisia yhdisteitä, ravin-
teita ja muita alkuaineita. Tunnusomaista 
orgaaniselle aineelle on, että se sisältää hiil-
tä, mikä erottaa orgaanisen aineksen epäor-
gaanisesta aineesta. Tavallisesti orgaaninen 
aine mitataan orgaanisena kokonaishiile-
nä (total organic carbon, TOC) tai liuen-
neena orgaanisena hiilenä (dissolved organic 
carbon, DOC) riippuen siitä, onko partik-
kelimainen orgaaninen hiili (POC) suoda-
tettu vesinäytteestä pois vai ei. Partikkeli-
maista orgaanista ainetta päätyy vesistöihin 
esimerkiksi metsäojituksen vaikutuksesta 
virtaavan veden syövyttäessä turveainesta 
ojien pohjista ja ojaluiskista sekä turvetuo-
tantoalueilta sateen piiskatessa kasvillisuu-
desta paljasta turvekenttää. Häiriöttömässä 
tilanteessa luonnontilaisilla valuma-alueilla 
ylivoimaisesti suurin osa orgaanisesta hii-
lestä (> 90 %) on liuenneessa muodossa 
(Mattsson ym. 2005). 

Vesistöissä tavattava liuennut orgaani-
nen aine on pääosin peräisin vesistöjen 

SAKARI SARKKOLA
dosentti 
Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos
E-mail: sakari.sarkkola@helsinki.fi

Vesistöjen orgaanisen aineksen 
lisääntymisen syitä

valuma-alueelta ja pienempi osa vesistön 
omasta perustuotannosta ja hajotuksesta. 
Liuenneen orgaanisen aineen huuhtoutu-
misen syynä on hapettomuudesta johtuva 
orgaanisen aineen epätäydellinen hajoami-
nen, ja siksi liuennutta orgaanista ainetta 
huuhtoutuu vesistöihin eniten veden vai-
vaamilta maa-alueilta, erityisesti soilta. Soi-
den runsaus Suomessa (> 30 % maa-alasta) 
merkitseekin sitä, että vesistöissä jo luon-
nontilassa on runsaasti liuennutta orgaa-
nista ainetta, mikä antaa vesistöillemme 
tyypillisen kellertävän-ruskehtavan veden 
värin. Orgaanisen aineen vaikutus veden 
väriin riippuu mm. sen sisältämien vaikeas-
ti hajoavien humusaineiden määristä (ful-
vohapot, humushapot, humiinit). Myös 
rauta vaikuttaa voimakkaasti orgaanisen ai-
neen ohella veden väriin ja ne yhdessä jopa 
voimistavat veden tummuutta. 

Viimeisen parin kymmenen vuoden 
aikana vesistöjen DOC-pitoisuudet ovat 
kasvaneet trendinomaisesti ja ilmiö on ha-
vaittu laajasti Euroopassa ja Pohjois-Ame-
rikassa (Vuorenmaa ym., 2006, Monteith 
ym. 2007). Samaan aikaan puro- ja jokive-
sissä on havaittu myös rautapitoisuuksien 
nousua (Kritzberg & Ekström 2012, Sark-
kola ym. 2013). Brittein saarilla tehtyjen 
tutkimusten perusteella nyrkkisäännöksi 
on muodostunut, että liuenneen orgaani-
sen aineen pitoisuudet puroissa ovat kak-
sinkertaistuneet viimeisen 15–20 vuoden 
aikana. Pitoisuuksien kasvua on tapahtu-
nut myös pohjoisilla alueilla erityisesti suo-
valtaisilta alueilta valuvissa vesissä – niin 

MIKA NIEMINEN
vanhempi tutkija 
Metsäntutkimuslaitos, Vantaa
E-mail: mika.nieminen@metla.fi

Orgaanisen aineen määrä on noussut ja vesistöt ovat tummuneet parin 
viime vuosikymmenen aikana yleisesti Pohjois-Euroopassa ja –Amerikas-
sa. Ilmiö on havaittu myös meillä Suomessa. Mitkä tekijät ja miten ne ovat 
vaikuttaneet vesistöjen tummumiseen ja voidaanko muutoksia torjua? Vii-
me vuosikymmeninä kaikessa maankäytössä on panostettu voimakkaas-
ti vesiensuojeluun ja siinä on saavutettu hyviä tuloksia. Mikäli orgaanisen 
aineen huuhtoutuminen jatkuu edelleen, saatetaan vesiensuojelun avul-
la saavutettuja hyötyjä menettää.
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luonnontilaisilta kuin käsitellyiltäkin valuma-alueilta (Sark-
kola ym. 2009). 

Samanaikaisesti havaitun orgaanisen aineen määrän kas-
vun kanssa vesistöjen tummuus on jatkuvasti syventynyt, mi-
kä on voitu todeta esimerkiksi näkösyvyyden alentumisena 
Suomenkin järvissä (Meriläinen ym. 2014). Selvimmin muu-
tos on havaittu karuissa kirkasvetisissä järvissä, mutta myös 
alun perin tummavetisissä vesistöissä on tapahtunut veden 
tummentumista. 

Syinä veden laadun muutoksille on pidetty niin ilmaston-
muutoksen vaikutuksia, happaman laskeuman vähentymistä 
kuin maankäytön muutoksia tai kaikkia näitä yhdessä. Mut-
ta miksi ja miten nämä tekijät vaikuttavat orgaanisen aineen 

huuhtoutumiseen ja onko muita tekijöitä, jotka selittävät ta-
pahtunutta muutosta? Miten muutoksiin voitaisiin varautua? 

Suomessa veden laatuun liittyvissä ongelmissa – ainakin 
julkisessa keskustelussa – syyttävä sormi usein kohdistuu 
maatalouteen, metsätalouden toimenpiteisiin ja liuenneen 
orgaanisen aineen osalta etenkin turvetuotantoon. Toisaal-
ta näiden kuormittajien vaikutukset ovat niin paikallisia, et-
tä ne eivät yksin selitä tapahtuneita laaja-alaisia muutoksia. 
Viime vuosikymmeninä vesiensuojeluun on kiinnitetty run-
saasti huomiota ja vesistöjä rehevöittävien ravinteiden, kuten 
fosforin kuormat sekä kiintoainekuormat ovat pienentyneet 
kaikissa tärkeimmissä maankäyttömuodoissa. Vesistöissä ha-
vaittu tummeneminen ja orgaanisen aineen määrän nousu 
vaikuttaa kuitenkin merkittävästi veden laatuun ja voi jat-
kuessaan jopa tehdä tyhjäksi vesiensuojelun avulla saavutet-
tuja hyötyjä.

Ilmaston muutos vaikuttavaa
Sääolosuhteet säätelevät merkittävästi orgaanisen aineen 
huuhtoutumista vuositasolla ja muutosten niissä oletetaan 
heijastuvan suoraan kuormien määrään. Ilman lämpötilan 
nousu lisää orgaanisen aineen hajoamista ja mineralisoitu-
mista, joka voi nostaa maaveden DOC-pitoisuuksia. Ke-
säaikaiset pitkät ja lämpimät kuivajaksot ovat lisääntyneet 
ilmaston muutoksen myötä ja tähän liittyvät ensimmäiset 
teoriat DOC-pitoisuuksien kasvusta valumavesissä. Freeman 
ym. (2001) esitti nk. entsymaattisen lukkoteorian (enzyma-
tic latch), jonka mukaan normaalioloissa orgaanisen aineen 
hajotuksesta vastaava entsyymi on ”lukossa” orgaanisten mai-
den korkeasta vedenpinnasta ja maan hapettomuudesta joh-
tuen. Kuivien jaksojen ajatellaan aktivoivan tämän entsyy-
min. Kun suot kuivan jakson jälleen vettyvät, entsyymilukko 
ei menekään enää kokonaan kiinni, vaan ”salpa” jää hieman 
auki, jolloin orgaanisen aineen hajotus ja huuhtoutuminen 
soilla jäävät pysyvästi aiempaa korkeammalle tasolle. DOC-
pitoisuudet ovat kuitenkin kohonneet myös siellä, missä näi-
tä kuivajaksoja ei ole erityisesti esiintynyt, eivätkä vesistöjen 
seurantatutkimukset yksiselitteisesti tue teoriaan liittyvää ole-
tusta sen huuhtoutumisen porrasmaisesta lisääntymisestä ai-
na kuivajaksojen jälkeen. 

Myös kasvavan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden on 
arveltu nostavan maaveden DOC-pitoisuuksia sen stimu-
loidessa mm. ekosysteemin perustuotantoa ja nopeuttaessa 
välillisesti hajotusta. Toisaalta ilman hiilidioksidipitoisuu-
den (CO2) nousu on ollut pientä verrattuna maaveden nor-
maaliin CO2-pitoisuuteen ja ilman CO2-pitoisuuden yhteys 
DOC-pitoisuuksien nousuun on tutkimuksissa jäänyt usein 
heikoksi (esim. Monteith ym. 2007). Sen sijaan veteen huuh-
toutunut DOC voi päinvastoin olla merkittävä ilman CO2 
-lähde. Kansallisissa ja kansainvälisissä kasvihuonekaasuin-
ventaarioissa oletetaan, että 90 prosenttia veden mukana kul-
keutuvasta DOCsta emittoituu ilmakehään hiilidioksidina. 

Happaman laskeuman väheneminen vaikuttaa
Yksi viime vuosikymmenien merkittävimpiä laaja-alaisia, ko-
ko pohjoista pallonpuoliskoa koskevia muutoksia ympäristön 

Luonnontilaisissakin boreaalisissa vesistöissä on runsaasti liu-
ennutta orgaanista ainesta, joka antaa niille tumman värin. 
Viime aikoina vesistöjen tummuminen on kuitenkin syventy-
nyt. Luonnontilainen purouoma Itä-Suomessa. 
Kuva: Sakari Sarkkola.
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tilassa on teollisuudesta ja liikenteestä peräisin olevan happa-
man laskeuman, erityisesti rikkilaskeuman (SO4) vähenemi-
nen tehostuneen ilmansuojelun myötä. 

Maavedessä orgaaninen aines on negatiivisesti varautu-
nutta ja silloin kun myös orgaanista ainetta pidättävien mi-
neraalipintojen varaus on negatiivinen, orgaanisen aineen 
pidättyminen maahan on heikkoa ja vastaavasti huuhtou-
tuminen suurta. Maan happamuuden lisäännyttyä happa-
man laskeuman vaikutuksesta näiden mineraalipintojen va-
raus muuttui kuitenkin positiivisemmaksi, jolloin orgaanisen 
aineen pidättyminen oli aiempaa voimakkaampaa ja vastaa-
vasti huuhtoutuminen vähäisempää. Vähäisempi liuenneen 
orgaanisen aineen huuhtoutuminen merkitsi sitä, että vesis-
töt aikanaan kirkastuivat happaman laskeuman vaikutukses-
ta. Kirkastumiseen vaikutti myös se, että happamassa vesis-
tössä orgaaninen aine vajoaa vesistön pohjalle. 

Tehostunutta rikin poistoa seuranneen maan happamuu-
den laskun myötä mineraalipintojen varaus muuttui jälleen 
negatiivisemmaksi ja samalla myös orgaanisten molekyylien 

varaus elektronegatiivisemmaksi. Tällöin maahiukkasten pin-
nat ja orgaaniset molekyylit alkoivat jälleen ”hyljeksiä” toisi-
aan, jolloin orgaanisen aineen pidättyminen maahan oli vä-
häisempää ja huuhtoutuminen vesistöihin suurempaa kuin 
laskeuman ollessa suurta. Tämän teorian mukaan happaman 
laskeuman vähennyttyä orgaanisen aineen huuhtoutuminen 
vähitellen palautuu luonnolliselle tasolle ja vesistöjen tum-
mentuminen onkin vain yksinkertaisesti paluuta ennen ha-
panta laskeumaa valinneeseen ”normaalitilaan”. 

Happaman laskeuman vähenemisen ja vesistöjen tummu-
misen yhteys on kiistattomasti todistettu tutkimuksessa, jo-
hon yhdistettiin vesistöjen seuranta-aineistoja monista poh-
joisen pallonpuoliskon maista, myös Suomesta (Vuorenmaa 
ym. 2006).

Laskeumateoriakaan ei kuitenkaan yksinään selitä vesis-
töjen DOC-pitoisuuksien kasvua ja tummumista yksinker-
taisesti siksi, että vesistöt ovat tummuneet myös laskeuman 
tausta-alueilla, esimerkiksi Pohjois-Suomessa ja Pohjois-
Ruotsissa, joissa laskeuman taso on aina ollut alhainen. 

Liuennutta orgaanista ainetta huuhtoutuu erityisesti soilta. Suometsien uudistushakkuiden ennustettu lisääntyminen tulevaisuu-
dessa voi lisätä orgaanisen aineen huuhtoumia merkittävästikin. Kuva: Sakari Sarkkola.
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Nykyisin vallitsevana käsityksenä onkin, että vesistöjen 
tummuminen yleisenä ilmiönä viimeisen parin vuosikym-
menen aikana olisi seurausta sekä ilmaston muutoksesta että 
happaman laskeuman vähenemisestä ja näiden kummankin 
aiheuttamasta liuenneen orgaanisen aineen huuhtouman li-
sääntymisestä. Alueesta riippuen jompikumpi tekijä olisi tär-
keämpi selittäjä (ks. Clark ym. 2010).

Itä-Suomessa Kainuun ja Pohjois-Karjalan välisellä met-
säisellä vedenjakajaseudulla vuosina 1979–2006 tehty seu-
rantatutkimus osoitti liuenneen orgaanisen aineen pitoi-
suuksien lisääntyneen puroissa enimmillään 5–6 prosentin 
vuosivauhtia ja tärkeimmäksi valumaveden pitoisuuksien se-
littäjäksi nousi ilman ja purovesien lämpötilan nousu vas-
taavana ajankohtana (Sarkkola ym. 2009). Lisäksi DOC:n 
huuhtoutumien nousu kytkeytyi voimakkaasti soiden mää-
rään valuma-alueella. Myös raudan huuhtoutuminen oli li-
sääntynyt ja pääselittäjinä näyttivät olevan aiempaa lämpi-
mämmät sekä vesisateisemmat syksyt ja alkutalvet (Sarkkola 
ym. 2013). Tämä puolestaan kytkeytyisi maan hapetus/pel-
kistys-olosuhteiden muutokseen, jolloin niukkahappisissa 
olosuhteissa rauta lähtee liikkeelle maasta liukoisena kaksi-
arvoisena ferrorautana (Fe(II)). 

Tutkimuksemme mukaan ainakin pohjoisilla latvavalu-
ma-alueilla ilmaston muutos voisi olla se päätekijä, joka lisää 

orgaanisen aineen pitoisuuksia vesistöissä 
lisäämällä huuhtoutumista valuma-alu-
eelta ja mahdollisesti myös orgaanisen ai-
neen hajotusta vesistössä. Sen sijaan alu-
eilla, joilla laskeuma oli alun perin suuri, 
esimerkiksi Keski-Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa, happaman laskeuman pie-
neneminen näyttäisi olevan ilmaston-
muutosta merkittävämpi tekijä. Vaikka 
korrelaatiota ilman lämpötilan ja valu-
mavesien orgaanisen aineen pitoisuuksi-
en kanssa on havaittu, vaihtelu on suur-
ta. Kokeellisten tutkimusten perusteella 
on jopa päätelty, että keskilämpötilan pi-
täisi nousta yli 10 oC ennen kuin sillä oli-
si DOC-kuormia kasvattavaa vaikutusta, 
mikä kuvaa hyvin syy-seuraussuhteiden 
monimutkaisuutta. Toisaalta ilmaston 
muuttuessa sää muuttuu muutenkin kuin 
lämpötilan osalta ja sateisuuden ja soiden 
sekä metsien syksy- ja talviaikaisen happi-
tilanteen muuttumisella saattaa olla jopa 
suurempi vaikutus DOC-kuormaan kuin 
lämpötilan muutoksella.

Maankäyttö lisää DOC-kuormaa  
– uusia kuormitusuhkia tulossa
Maankäytön muutokset, joista merkittä-
vimmät ovat metsien hakkuissa, soiden 
kuivatuksissa sekä orgaanisten maiden 
maatalouskäytössä tapahtuvat muutokset 
vaikuttavat DOC:n huuhtoutumiseen. 
Boreaalisella vyöhykkeellä – etenkin Suo-

messa – soiden metsätalouskäytöllä on merkittäviä vaikutuk-
sia DOC-kuormiin. Turvemaiden metsätalouskäyttö saattaa 
tulevaisuudessa lisätä entisestään DOC-huuhtoumia sillä 
suuria pinta-aloja ojitusalueiden suometsiä on saavuttamas-
sa uudistuskypsyyden. Suometsien päätehakkuun vesistövai-
kutuksia on tutkittu hyvin vähän, mutta jo nämäkin tutki-
mukset antavat aihetta huoleen. 

Hakkuun aiheuttama DOC-kuormitus kuusivaltaisilla 
rehevillä soilla Etelä-Suomessa oli 400–500 kiloa hakkuu-
hehtaaria kohden kolmen ensimmäisen vuoden aikana hak-
kuun jälkeen (3–4 –kertainen hakkaamattomaan verrattuna), 
ja myös karuilta soilta vastaava kuormituslisäys oli 150–250 
kiloa (Nieminen ym. julkaisematon). Kuormitus ei tässä ajas-
sa vielä näyttänyt vähenemisen merkkejä. 

Onko vesiensuojelumenetelmistä hyötyä?
Vaikka vesistöissämme on paljon orgaanista ainetta jo luon-
nontilassa, on ilmeistä, että ihmisen toiminta vaikuttaa ve-
sistöissä orgaanisen aineen huuhtoutumista ja tummumista 
kiihdyttäen. Happaman laskeuman vähenemisen aiheutta-
ma lisääntynyt DOC-kuormitus on luonnollista ja hyväksyt-
tävää seurausta tehostuneesta ilmansuojelusta, mutta ilmas-
ton muutoksen, soiden metsätalouskäytön ja turvetuotannon 
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Valumaveden liuenneen orgaanisen kokonaishiilen (TOC) ja raudan (Fe) vuo-
tuisten keskipitoisuuksien aikasarjat Itä-Suomessa sijaitsevilla metsäisillä valu-
ma-alueilla vuosina 1995-2006. (ks. Sarkkola ym. 2013). Tilastollisesti merkitsevät 
nousevat trendit (10 % riskillä) on merkitty plussymbolilla.
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mukanaan tuoma orgaaninen aineen lisäkuormitus on huo-
lestuttavaa. Erityisen hankalaksi ongelman tekee se, että liu-
enneen orgaanisen aineen huuhtoutumisen torjumiseen ei 
ole olemassa tehokasta menetelmää. 

Parhaana vesiensuojelumenetelmänä sekä turvetuotannos-
sa että metsätaloudessa esitetään nk. pintavalutuskentät tai 
vesiensuojelukosteikot, joilla tarkoitetaan turvetuotantoalu-
een tai talousmetsän ja vesistön väliin perustettua ravinteita 
pidättävää kosteikkoa. Nämä kosteikot kyllä pidättävät koh-
tuullisen tehokkaasti metsäalueilta ja turvekentiltä huuhtou-
tuvaa partikkelimaista ainesta sekä fosforia ja typpeä, mut-
ta ovat tehottomia torjumaan liuenneen orgaanisen aineen 
huuhtoutumista. 

Turvetuotantoalueiden vesiensuojelukosteikoista julkaistu 
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Valumaveden raudan ja liu-
enneen orgaanisen hiilen pi-
toisuuksien muutos vuosina 
1995-2006 (trendin kulmaker-
roin) seuratuilla Itä-Suomen 
metsäisillä latvavaluma-alueil-
la suhteessa soiden osuuteen 
valuma-alueen pinta-alasta 
(ks. Sarkkola ym. 2013). Tilas-
tollisesti ei-merkitsevät trendit 
on merkitty valkoisilla palloilla.

tutkimus (Kløve ym. 2012) itse asiassa osoittaa, että kosteikot 
yhtä usein lisäävät kuin vähentävät DOC:n huuhtoutumista 
ja myös lisääntyneen rautakuormituksen pidättyminen kos-
teikoille on usein vähäistä. Vain kemiallisella puhdistuksella 
liuennut orgaaninen aine saadaan kokonaan vesistöistä pois, 
mutta sen käyttöä rajoittavat korkeat kustannukset. Mikä-
li liuenneen orgaanisen aineen ja raudan huuhtoutuminen 
edelleen jatkuu aiempaa suurempana, silloin meidän on siis 
syytä varautua siihen, että tulevaisuudessa Suomen vesistöjen 
rauta- ja DOC-pitoisuudet ovat entistä korkeammat ja vesis-
töt voivat olla jopa vielä nykyistä tummempia. Tämä aiheut-
taa paitsi kemiallisia ja eliöstömuutoksia vesistöihin ja rajoi-
tuksia vesistöjen käyttöön, myös osittain vielä tuntemattomia 
vaikutuksia esimerkiksi ilmastoon. 
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T audinaiheuttajien poistamisen ohel-
la vedenpuhdistuksen tärkein tavoi-
te on orgaanisen aineen poistami-

nen. NOM aiheuttaa veteen väriä, hajua 
ja makua sekä edistää biologista toimintaa. 
NOM voi myös sitoa itseensä muita mo-
lekyylejä muodostaen terveydelle haitalli-
sia yhdisteitä ja toimia prekursorina desin-
fioinnin sivutuotteiden muodostumiselle 
(Eikebrokk ym. 2004). 

Suurin osa pintavesien NOM:sta on 
molekyylikooltaan suuria, aromaattisia 
yhdisteitä, jotka voidaan poistaa kemialli-
sella saostuksella. Hydrofiiliset, pienimole-
kyyliset yhdisteet puolestaan jäävät veteen 
käytettäessä perinteisiä puhdistusmenetel-
miä (Matilainen ym. 2011). Hydrofobi-
nen, hapan NOM -fraktio koostuu värilli-
sistä humushapoista ja edustaa noin 70–90 
prosenttia liuenneen orgaanisen hiilen 
(DOC) määrästä pohjoismaisissa pintave-
sissä. Hydrofiiliset, pienikokoiset yhdisteet 
ovat helposti biohajoavia ja ne voivat edis-
tää mikrobikasvua (Tryland ym. 2011).

Pohjois-Euroopassa, Pohjois-Amerikas-
sa ja Iso-Britanniassa on raportoitu laajalti 
pintaveden NOM -määrän kasvua DOC 
-pitoisuusmittauksiin perustuen (Vogt 
2003, Eikebrokk ym. 2004, Evans ym. 
2005, Worral & Burt 2007). Monin pai-
koin valuma-alueelta vesistöihin kulkeutu-
va NOM vaikuttaa olevan hyvin värillistä. 
Esimerkiksi Oslossa veden väri on yli kak-
sinkertaistunut 30 vuodessa. Orgaanisen 
kokonaishiilen (TOC) pitoisuuden kasvu 
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä HSY
E-mail: johanna.castren@hsy.fi

Päijänteen veden orgaanisen 
aineksen muutokset ja niiden 
vaikutus vedenkäsittelyyn 

on ollut hitaampaa. (Tryland ym. 2011) 
Eikebrokk ym. (2004) mukaan veden vä-
ri ja UV -absorbanssi kasvavat enemmän 
kuin TOC, mikä viittaa siihen, että veden 
ominais-UV-absorbanssi (sUVa) kasvaa. 
Vogt ym. (2004) mukaan vahvempi vä-
ri liittyy NOM -yhdisteiden suurempaan 
kokoon.

NOM:n lisääntymisen arvellaan johtu-
van pääasiassa ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksista sekä happaman laskeuman vähen-
tymisestä.

NOM:n karakterisointi
Tässä tutkimuksessa Päijänteen NOM 
-muutoksia ja NOM:n poistumista ve-
denpuhdistusprosessissa analysoitiin tar-
kastelemalla vedenlaatutuloksia vuosilta 
2000–2014. Vuosina 2013 ja 2014 otettiin 
näytteitä Asikkalan vedenottamolta, Pitkä-
kosken vedenpuhdistuslaitoksen raakave-
destä ja puhdistetusta vedestä sekä puhdis-
tusprosessin eri vaiheista (selkeytetty vesi, 
hiekkasuodatettu vesi, otsonoitu vesi ja ak-
tiivihiilisuodatettu vesi). Vanhemmat tut-
kimuksessa tarkastellut raakavesinäytteet 
on otettu Pitkäkosken ja Vanhankaupun-
gin laitoksille tulevasta vedestä. Laitosten 
prosessikaavio on esitetty Kuvassa 1.

Tarkastellut vedenlaatuparametrit oli-
vat TOC, kaliumpermanganaattiluku ja 
väri. Määritykset tehtiin Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 
omassa akreditoidussa käyttölaboratorios-
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pääkaupunkiseudun vesihuollon pääasiallinen raakavesilähde. Raakave-
den TOC -pitoisuus on noussut hiljalleen koko 2000-luvun ajan. 
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sa. Lisäksi HPLC-SEC-, LC-OCD- ja AOC -analyysejä käy-
tettiin NOM:n karakterisointiin.

Muutokset raakaveden NOM:ssa
HSY:n Pitkäkosken laitokselle tulevan raakaveden TOC -tu-
lokset osoittavat orgaanisen aineen pitoisuuden selkeää kas-
vua vuodesta 2007 lähtien (Kuva 2). Viimeisen kahden vuo-
den aikana TOC -pitoisuuden nousu on ollut nopeampaa 
kuin aiemmin. TOC -pitoisuus oli keskimäärin 5,7 mg/l 
vuonna 2001, 6,1 mg/l vuonna 2007 ja 7,4 mg/l vuonna 
2013. Nousua 2000-luvun alusta on siis noin 24 prosenttia. 
KMnO4-luku on noussut yhdessä TOC:n kanssa, mikä viit-
taa siihen, että orgaaninen aines sisältää samassa suhteessa 
happea kuluttavia humusyhdisteitä kuin aiemminkin. Vuo-
teen 2007 asti KMnO4-luku oli noin 20 mg/l, mutta viimeis-
ten kolmen vuoden ajan se on ollut yli 25 mg/l.

Kuten kuvasta 2 näkyy, veden värin muutos on ollut no-

peampaa kuin TOC -pitoisuuden kasvu. Samalla vaihteluväli 
veden värissä on kasvanut. 

HPLC-SEC -tulosten (Kuva 3) mukaan suurin osa (noin 
60 %) Päijänteen veden NOM:sta on suurimolekyylisiä ja 
keskikokoisia yhdisteitä (molekyylipaino >3000 Da). Näi-
den tiedetään olevan luonteeltaan hydrofobisia ja aromaat-
tisia. Vain 3-4 prosenttia NOM:sta on pieniä molekyylejä  
(< 500 Da). Molekyylikokojakauma ei ole muuttunut mer-
kittävästi viimeisen kahdeksan vuoden aikana. 

LC-OCD -tulosten perusteella raakaveden NOM koos-
tuu pääosin humusaineista (77 % TOC:sta). Toiseksi suurin 
molekyyliryhmä on humusaineiden hajoamistuotteet (19 % 
TOC:sta). Kooltaan ne ovat 300-450 Da, eivätkä ne poistu 
vedestä koagulaation avulla. TOC:sta 12 prosenttia on neut-
raaleja, pienikokoisia yhdisteitä kuten alkoholit, aldehydit, 
ketonit ja aminohapot. Nämä ovat luonteeltaan hydrofiilisia 
tai hieman hydrofobisia.
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Muutokset Viikinmäen suunnitelmaan nähden olisivat:

Tulopumppaamoja vain yksi, ylempi Viikinmäen kuvasta poistuu
Välppäys ok
Ferrosulfaattisyöttö välpän ja hiekanerotuksen väliin. Toinen nuoli kuten 
Viikinmäessäkin ilmastuksen loppuun
Hiekanerotus ok
Esi-ilmastus allas pois ja sen tilalle vain pieni rusehtava laatikko, johon johde-
taan ylijäämäliete (ruskea katkoviiva alapuolelta)
Esiselkeytys ok
Kalkin syöttö esiselkeytysaltaan ja ilmastusaltaan väliseen kanavaan
Ilmastusallas ok
Jälkiselkeytys ok
Biologinen suodatin ok
Metanolin syöttö ilmastusaltaan alku (uusi) + vanha nuoliviiva biologiselle 
suodattimelle

Raakaliete ruskea nuoliviiva esiselkeytyksestä alaspäin

Lietteen mekaaninen sakeutus (uusi) Voisi kuvata vaikka laatikolla jossa on 
pyöreä sylinteri sisässä
Sakeutukseen menevään linjaan polymeerin syöttö nuoli (uusi)
Lietteen mädätys ok
Biokaasu nuoliviiva ok
Lämpö sähkö ok
Sen alla olevia M ja G pallukoita voisi olla esim 3 paria ei 5 kuten Viikinmäessä
Lietteen kuivaus ok
Polymeeri ok
Lietteen jatkojalostus ok

Voisitko poistaa ylijäämälieteviivasta mädättämöihin lähtevän viivasto. Eli:

Ylijäämälieteviiva menee esiselkeytyksen alkuun. (Ei siis alaspäin haaraa mädätykseen biokaasutekstin vierestä) ja uusi haara lietteen mekaaniseen tiivistykseen.

Raakalietelinja ok. 

Lietteen mekaaninen tiivistin voisi olla kooltaan selkeästi pienempi kuin mädättämöt (samaa kokoluokkaa kuin vaikkapa lingot rekan yläpuolisten siilojen yläkerroksessa.)ika vaan tuntuu karkaavan käsistä, pahoitteluni myöhäisestä palautteesta. Lietelinjat ovat minusta nyt ok tällä tarkkuudella. Ruskeaa laatikkoa esi-ilmastuksen paikalla voisi reilusti pienentää - käytännössä se on vain poikittainen välikanava ei allas-

M M M M

GGG

M

GG

HIEKAN-
EROTUS 

   ESISELKEYTYS  

Raakaliete

Ylijäämäliete 

               ILMASTUS            JÄLKISELKEYTYS                     BIOLOGINEN SUODATIN

(Kalkki)
Ferrosulfaatti

TULOPUMPPAUS                             Lämpö, sähkö     

M = kaasumoottori
G = generaattori

LIETTEEN MÄDÄTYS     KAASUN KÄYTTÖ      LIETTEEN KUIVAUS            LIETTEEN JATKOJALOSTUS MULTATUOTTEIKSI

Metanoli 

VÄLPPÄYS      

POISTOTUNNELI

ESI-
ILMASTUS 

Polymeeri
Biokaasu

Rejekti

KOMPRESSORIT

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTUSPROSESSI

VEDENPUHDISTUSLAITOKSET
Vanhakaupunki
Pitkäkoski
Dämman

Jäteveden-
pumppaamo

Lietteen käsittely

Metsäpirtin 
kompostointikenttä

JÄTEVEDENPUHDISTAMOT
Viikinmäki
Suomenoja

HSY:n toiminta-alueen 
ulkopuolinen jätevesi

Tunneli 120 km

Vesitorni

KOTITALOUDET JA YRITYKSET

PURKUTUNNELIT 
Katajaluoto
Gåsgrundet

ITÄMERI

Hulevesiviemärit

PÄIJÄNNE

Juomavesi
Jätevesi
Hulevesi

SILVOLAN 
ALLAS

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESIHUOLTO

Sakka jätevedenpuhdistamolle

RAAKAVESI  HÄMMENNYS             SUODATUS                         OTSONOINTI              AKTIIVIHIILISUODATUS     UV-DESINFIOINTI             PUMPPAUS KULUTUKSEEN 

SELKEYTYS          PUHDISTETTU VESI
JAKELUVERKKOON 
   
 

Happi Natriumhypokloriitti
ja ammoniakki 

VEDENPUHDISTUSPROSESSI

JA HIUTALOINTI

Hiilidioksidi

Kalkkivesi 

Ferrisulfaatti

JÄLKISELKEYTYS

Sekaliete

LIETTEEN MÄDÄTYS      KAASUN KÄYTTÖ

Ylijäämäliete          KOMPRESSORIT

M = kaasumoottori
G = generaattori

   JÄLKISAKEUTTAMO                 LIETTEEN KUIVAUS                            LIETTEEN KOMPOSTOINTI

VÄLPPÄYS    HIEKANEROTUS  HIENOVÄLPPÄYS  ESI-ILMASTUS       ESISELKEYTYS

PolymeeriBiokaasu

Rejekti

SUOMENOJAN JÄTEVEDENPUHDISTUSPROSESSI

Virtaaman tasauslammikko                             ESISAKEUTTAMO   Lämpö, sähkö

Metanoli 
Sooda
Ferrosulfaatti

PolymeeriRejekti

Rejekti

ILMASTUS 

POISTOTUNNELI

HIEKAN-
EROTUS 

   ESISELKEYTYS  

Raakaliete

Ylijäämäliete 

               ILMASTUS            JÄLKISELKEYTYS                     BIOLOGINEN SUODATIN       POISTOTUNNELI

(Kalkki)
Ferrosulfaatti

TULOPUMPPAUS                Polymeeri                     Biokaasu                Lämpö, sähkö     

       LIETTEEN MEKAANINEN SAKEUTUS     LIETTEEN MÄDÄTYS    KAASUN KÄYTTÖ    LIETTEEN KUIVAUS            LIETTEEN JATKOJALOSTUS MULTATUOTTEIKSI

Metanoli 

VÄLPPÄYS      

Polymeeri

Rejekti

KOMPRESSORIT

BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTUSPROSESSI

M = kaasumoottori
G = generaattori

Kuva 1. Vedenpuhdistusprosessi Helsingissä.

Kuva 2. Raakaveden, hiekkasuodatetun 
veden ja puhtaan veden TOC sekä raaka-
veden väri vuosilta 2000–2013 Pitkäkos-
ken vedenpuhdistuslaitoksella. Vuodelta 
2008 ei ole dataa, sillä silloin raakavetenä 
käytettiin Vantaanjoen vettä Päijännetun-
nelin remontista johtuen.

Kuva 3. NOM:n suhteellinen molekyyli-
kokojakauma vuosina 2007–2014.
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NOM vedenpuhdistusprosessissa
Myös puhdistetun veden TOC on noussut hitaasti, mutta 
jatkuvasti viimeisen 12 vuoden aikana arvosta 1,5 mg/l ar-
voon 1,7 mg/l, eli noin 12 prosenttia. Samoin nouseva tren-
di näkyy hiekkasuodatetussa vedessä (Kuva 2), jonka TOC 
-kuorma jää aktiivihiilisuodatuksessa käsiteltäväksi. Saostus-
prosessi ei siis ole pystynyt käsittelemään kasvavaa NOM 

-pitoisuutta kokonaan. Kuvassa 2 näkyvä vuotuinen vaihte-
lu puhdistetun veden TOC:ssa johtuu aktiivihiilten reakti-
vointiaikatauluista.

Prosessissa suurimmat NOM -molekyylit (> 4000 Da) 
poistuvat lähes kokonaan saostuksessa ja selkeytyksessä. Kes-
kikokoisten (3000-4000 Da) molekyylien määrä vähenee 
noin 95 prosenttia, kokoluokan 1000-3000 Da molekyyli-
en 80 prosenttia ja kokoluokan 500-1000 Da 40 prosenttia. 
Hiekkasuodatus ei juuri vaikuta molekyylifraktioiden poistu-
miseen. Otsonointi poistaa vielä 30 prosenttia 500-1000 Da 
molekyyleistä suhteessa raakaveteen. Aktiivihiilisuodatukses-
sa poistuu pieniä molekyylejä; viisi prosenttia 500-1000 Da 
molekyyleistä ja 11 prosenttia <500 Da molekyyleistä. Suur-
ten molekyylien poistumiseen aktiivihiilisuodatus ei enää vai-
kuta. (Kuva 4)

Prosessi ei kokonaisuutena poista pienimpiä (<500 Da) 
molekyylejä lainkaan. Päinvastoin, jälkikemikaloinnissa nii-
den määrä kasvaa, sillä kloori hapettaa orgaanista ainesta. Sa-
malla 500-3000 Da molekyylifraktioista pieni osa poistuu.

Assimiloituva orgaaninen hiili (AOC) kuvaa pienimole-
kyylistä orgaanista hiiltä, joka on helposti mikro-organismi-
en hyödynnettävissä. Tämä fraktio ei näy HPLC-SEC -tulok-
sissa, sillä se ei absorboi UV-valoa 254 nm aallonpituudella. 
AOC:n määrä raakavedessä vaihtelee hieman eri näytteenot-
tokertojen välillä (Kuva 5). HPLC-SEC -tuloksiin verrattu-
na voi todeta, että vaikka molekyylikokojakaumassa ei ta-

PÄIJÄNNE

Valuma-alue: 26 459 km2

Pinta-ala: 1 118 km2

Syvyys: min 16,5 m, max 95 m

Veden viipymä: 2,5 vuotta

Raakavedenottopisteen etäisyys rannasta: 350 m

Raakavedenottopisteen syvyys: 26 m

Raakaveden lämpötila: 2-12 °C

Raakavesi on laadultaan tasaista, TOC-pitoisuus on melko 

alhainen ja mikrobiologinen laatu on erinomainen.

Kuva 4. Keskimääräinen NOM-mo-
lekyylien reduktio puhdistusproses-
sissa vuonna 2013 HPLC-SEC -ana-
lyyseihin perustuen.

Kuva 5. AOC raaka-
vedessä, otsonoi-
dussa vedessä ja 
puhtaassa vedessä 
Pitkäkosken laitok-
sella vuosina 2006, 
2007, 2011 ja 2013. 
Tulokset on esitet-
ty laskettuna kah-
della menetelmällä 
perustuen Pseudo-
monas fluorescens 
P17 ja Aquasprillium 
NOX -kantoihin.
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pahdu suuria muutoksia, kaikkein pienimpien yhdisteiden 
määrä voi vaihdella.

AOC:n määrä kasvaa huomattavasti otsonoinnissa otso-
nin hapettaessa orgaanista ainetta pienemmiksi, vähemmän 
aromaattisiksi yhdisteiksi. Tämä näkyy myös UV -absorbans-
sin vähenemänä. Ilmiö ei ole havaittavissa HPLC-SEC:n 
avulla, mutta näkyy AOC -tuloksissa selvästi. Otsonoinnissa 
muodostuvan AOC:n määrä ei vaikuta riippuvan raakaveden 
AOC -pitoisuudesta. Aktiivihiilisuodatus poistaa AOC:n ai-
na samalle tasolle, eikä puhtaan veden AOC -pitoisuus juu-
ri vaihtele. (Kuva 5)

Saostuksessa ja selkeytyksessä tapahtuu huomattava las-
ku niin aromaattisuudessa kuin molekyylikoossakin. Hiek-
kasuodatuksessa aromaattisuus pienenee ja molekyylikoko 
kasvaa hieman. Otsonointi poistaa vielä 40 prosenttia aro-
maattisuudesta. Puhtaassa vedessä on jäljellä 16 prosenttia 
raakaveden humusyhdisteistä. Niiden aromaattisuus on las-
kenut prosessissa 74 prosenttia ja molekyylikoko 43 prosent-
tia raakaveteen verrattuna. 

Johtopäätökset
Nouseva NOM -trendi on nähtävissä Päijänteen raakave-
dessä. TOC -pitoisuus ja KMnO4-luku sekä väri ovat kas-
vaneet jatkuvasti tarkastellulla aikavälillä 2000-luvun alusta 
lähtien. Raakaveden TOC:ssa on kolmessatoista vuodessa ta-
pahtunut noin 24 prosentin nousu. Erityisesti viimeisimpi-
nä vuosina kasvu näyttäisi olevan entistä nopeampaa. Vuo-
desta 2008 TOC -pitoisuus on noussut 16 prosenttia ja väri 
100 prosenttia. Tämä voi viitata orgaanisen aineen laadun 
muuttumisen. Värillinen NOM on yleensä hydrofobisem-
paa ja helpommin poistettavissa koagulaation avulla. Raaka-

veden molekyylikokojakauma ei näytä muuttuneen merkit-
tävästi. Raakaveden NOM:sta valtaosa on humusyhdisteitä 
ja niiden hajoamistuotteita.

Laitoksilla puhdistetun talousveden osalta TOC on nous-
sut noin 12 prosenttia 2000-luvulla. Tehokas käsittelyproses-
si on kyennyt osin vastaamaan NOM -pitoisuuden kasvun ai-
heuttamaan lisäkuormitukseen. Puhdistusprosessiin on tehty 
pieniä muutoksia tehostamaan orgaanisen aineen poistoa. Sa-
ostuskemikaali vaihdettiin hapotetusta ferrisulfaatista hapot-
tomaan vuonna 2013, jotta rauta-annosta saataisiin lisättyä ja 
saostusta tehostettua. Otsonin kulutuksessa on havaittu pien-
tä kasvua, mikä viittaa siihen, että otsonoitavassa vedessä on 
entistä enemmän hapetettavia yhdisteitä. Hiekkasuodatetun 
veden nouseva TOC -trendi kertoo samasta asiasta. Vuosit-
tain reaktivoitavien aktiivihiilisuodattimien määrää on lisätty 
aiemmasta muutamalla, jotta NOM:n poisto prosessin lop-
puvaiheessa tehostuisi.

Pintavesien NOM -pitoisuuden muuttuminen on tärkeä 
vedenpuhdistuslaitosten toimintaan vaikuttava ilmiö. Esi-
merkiksi Norjassa on raakaveden laatumuutosten vuoksi teh-
ty suuria investointeja vedenpuhdistusprosesseihin, jotta ta-
lousveden laatu saadaan pidettyä riittävän hyvänä. Suomessa 
pintavettä käyttävillä vedenpuhdistuslaitoksilla on perintei-
sesti tehokkaat saostusprosessit orgaanisen aineen poistoon. 
Tarvitaan kuitenkin lisää tietoa pintavesien orgaanisen ai-
neen määrän ja laadun muutoksista, jotta voidaan ennustaa 
millaista raakavesi tulevaisuudessa on, ja miten muutoksiin 
on syytä varautua.

HSY on mukana useissa projekteissa joissa tutkitaan 
NOM:n muutoksia, niiden mahdollisia syitä, sekä uusia ve-
denkäsittelytekniikoita orgaanisen aineen poistoon. 
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Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Ame-
rikassa on monilla alueilla viime 
vuosikymmeninä havaittu merkit-

tävää kasvua vesistöjen luonnollisen or-
gaanisen aineen (NOM=natural organic 
matter) pitoisuuksissa ja vuodenaikavaih-
teluissa. Tämä on todennäköisesti seura-
usta ilmastonmuutoksen ja happosateiden 
vähentymisen yhteisvaikutuksesta (Ei-
kebrokk et al, 2004). Tämä raakavesien 
laadun muuttuminen edellyttää vesilaitok-
silta toimenpiteitä hyvän juomaveden laa-
dun varmistamiseksi tulevaisuudessakin.   

NOM ja sen biohajoava osa eli BOM 
(biodegradable organic matter) vaikutta-
vat merkittävästi veden laatuun, veden-
käsittelyyn ja sen jakeluun. NOM aiheut-
taa veteen väriä, makua ja hajua. Lisäksi 
NOM vaikuttaa käsittelyssä tarvittavaan 
saostuskemikaalien ja desinfiointiaineiden 
määrään sekä epäorgaanisten partikkelien 
ja patogeenien poistoon. NOM voi haita-
ta käsittelyprosesseja tukkimalla kalvosuo-
dattimia ja aktiivihiilen huokosia sekä syr-
jäyttämällä varsinaisia poistettavia aineita 
aktiivihiilen adsorptiokohdissa. NOM vai-
kuttaa haitallisten desinfioinnin sivutuot-
teiden syntyyn ja heikentää desinfioin-
nin tehoa. NOM aiheuttaa vedenlaadun 
muutoksia jakeluverkostossa mm. lisää-
mällä putkimateriaalien korroosiota, lisää-
mällä kovien metallikompleksisaostumien 
ja pehmeiden saostumien muodostumista, 

BJØRNAR EIKEBROKK
SINTEF  Building  and  Infrastructure 
Dept.  Infrastructure  -  
Water  and  Environment, Norway
E-mail: bjornar.eikebrokk@sintef.no

Veden orgaanisen 
aineksen karakterisointi 
Norjan vesilaitoksilla

kuluttamalla kloorijäämää ja ruokkimalla 
mikrobikasvua ja biofilmejä.  

Raakaveden NOM:n määrä ja ominai-
suudet riippuvat valuma-alueen ilmastosta, 
geologiasta, pinnanmuodoista ja kasvilli-
suudesta. Siten NOM:n vaikutus veden-
käsittelyyn ja -jakeluun on aika- ja paik-
kakohtaista. NOM:n ominaisuuksia ja 
niiden vaikutusta vedenkäsittelyyn ja -ja-
keluun ei kuitenkaan täysin tunneta.    

NOM-analyysit 
NOM:n karakterisointiin on useita tek-
niikoita. Toiset menetelmät ovat työläitä 
ja vaativat kehittyneitä analyysivälineitä 
ja ovat tärkeitä tieteellisessä tutkimukses-
sa, jossa yritetään ymmärtää paremmin 
NOM:n ominaisuuksia ja käyttäytymis-
tä vedenkäsittelyn ja -jakelun aikana. Vesi-
laitosten käyttötarkkailuun soveltuvat sen 
sijaan paremmin käytännössä helposti so-
vellettavat analyysimenetelmät, jotka voi-
vat nekin tuottaa arvokasta tietoa veden-
käsittelyn ja -jakelun kannalta oleellisista 
NOM:n ominaisuuksista.  

Seuraavia analyysejä on sovellettu useil-
la vesilaitoksilla Norjassa NOM:n omi-
naisuuksien, käsiteltävyyden ja biohajoa-
vuuden arviointiin sekä vedenkäsittelyn 
optimointiin vuodesta 2002 lähtien (Ku-
va 1) (Eikebrokk et al. 2007, Eikebrokk 
2010, 2012). Yksityiskohtaisempaa tietoa 

Norjassa on tutkittu veden orgaanisen aineksen ominaisuuksia, käsitel-
tävyyttä ja biohajoavuutta useilla vesilaitoksilla viimeisen reilun kymme-
nen vuoden aikana. Vedenkäsittelystä ja prosessien optimoinnista on saa-
tu uutta tietoa, mutta tutkimisen tarve ei lopu, sillä ilmastonmuutos voi 
muuttaa orgaanisen aineksen ominaisuuksia ja käsiteltävyyttä.  

Bøjrnar Eikebrokk luennoi-
massa orgaanisen aineksen 
karakterisoinnista Norjassa 
9. Pohjoismaisessa juomave-
sikonferenssissa Helsingissä 
3.6.2014.
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menetelmistä löytyy TECHNEAU ja PREPARED-hankkei-
den verkkosivuilta: 
www.techneau.org; 
www.prepared-fp7.eu/; 
www.prepared-fp7.eu/prepared-publications.

Nopea NOM-fraktionti
Chow et al. (2004) on kuvannut NOM:n nopean fraktioin-
nin hydrofobiseen ja hydrofiiliseen jakeeseen. Menetelmässä 
lasketaan veden erittäin hydrofobisten happojen (VHA=very 
hydrophobic acids), hydrofobisten happojen (SHA= slight-
ly hydrophobic acids), varautuneiden hydrofiilisten happo-
jen (CHA= charged hydrophilic acids) ja neutraalien hydro-
fiilisten happojen (NEU= neutral hydrophilics) pitoisuudet 
kolmeen eri väliainetta sisältävään kolonniin sisään ajettavan 
ja ulostulevan veden DOC (dissolved organic carbon) kon-
sentraatioiden erotuksena.

BDOC kolonnit sarjassa -analyysi
Menetelmä (Eikebrokk et al. 2007) on muunnos Frias et 
al:in (1992) esittelemästä kolonniperusteisesta BDOC-ana-
lyysista (biodegradable dissolved organic carbon). Vesinäy-
tettä kierrätetään kuudessa lasihelmillä täytetyssä ja sarjaan 
asennetussa kolonnissa. Kolonniin syötetyn veden ja viimei-
sestä kolonnista yhdeksän tunnin kontaktiajan jälkeen ulos 
tulevan veden DOC:n erotus on BDOC:n määrä. Kokeen 
aikana 1,5 tunnin välein otettavat vesinäytteet antavat käsi-
tyksen biohajoamisen kinetiikasta näytteessä.

Vedenkäsittelymenetelmien NOM:n  
ja BDOC:n poistoteho vaihtelee
Norjassa tutkittujen vesilaitosten raakavedet poikkeavat toi-
sistaan ja käsittelymenetelmät kattavat tehostetun saostuksen 
(EC, enhanced coagulation, optimoitu NOM-poisto suuria 
kemikaaliannostuksia ja tarkkaa pH:n seurantaa käyttäen), 
nanosuodatuksen (NF, nanofiltration) ja otsonointi-biosuo-
datuksen (OBF, ozonation-biofiltration).

Eri vedenkäsittelytekniikoilla saavutetaan selvästi erilai-
nen DOC:n poistoteho ja myös NOM- ja BDOC-fraktiot 
poistuvat eri tekniikoilla eri tavoin. Kuvassa 2 on tyypil-
lisiä esimerkkejä NOM-fraktioiden, DOC:n ja BDOC:n 
poistumisesta erilaisia käsittelymenetelmiä käyttävissä vesi-
laitoksissa. Tulokset osoittavat, että nanosuodatus (poistote-
ho > 80 %) ja myös tehostettu saostus (poistoteho > 60 %) 
ovat tehokkaita NOM:n ja DOC:n poistossa, mutta otso-
nointi-biosuodatuksen poistoteho jää vaatimattomammak-
si (20-30 %). Nanosuodatuksella ja tehostetulla saostuksella 
pystytään poistamaan jopa raakaveden alhaisia BDOC-pitoi-
suuksia. BDOC:lle on verkostokasvun minimoimiseksi esi-
tetty maksimiarvoksi 0,15-0,3 mg/L (Volk and Joret, 1994; 
Volk and LeChevallier, 2000; Servais et al., 1995; Niquet-
te et al., 2001). 

Kymmenen erityyppisen vesilaitoksen raakavesien, tuote-
tun veden ja eri käsittelyvaiheiden veden näytteisiin perustu-
en havaittiin, että BDOC korreloi vahvasti (R2>0,85) hyd-
rofiilisen NOM-fraktion pitoisuuden kanssa (CHA, NEU). 

Kuva 1. Kuva nopeasta NOM-fraktioinnista (vasen) ja BDOC kolonnit sarjassa -analyysistä (oikea).

VT1406_14-17_Eikebrokk.indd   15 3.12.2014   13:56:02



16 www.vesitalous.fi 17Vesitalous 6/2014

 VESISTÖJEN ORGAANISET AINEET

Korrelaatiota ei löydetty BDOC:n ja hydrofobisen NOM-
fraktion välillä (VHA, SHA). Tulos viittaa siihen, että jo suh-
teellisen matalia hydrofiilisten NOM-fraktioiden (CHA < 

0,5 mg DOC/L ja CHA+NEU <1,0 mg DOC/L) pitoisuuk-
sia pitäisi kontrolloida, jotta toimitettu juomavesi olisi bio-
logisesti stabiilia. 

Taulukossa 1 on tiivistetty tut-
kimustulokset 34 täyden mittakaa-
van vedenkäsittelylaitoksilta Nor-
jassa. Aineisto havainnollistaa eri 
käsittelymenetelmien erot NOM:n 
ja BDOC:n poistossa. Nanosuo-
datus valitaan yleensä raakavedel-
le, jonka NOM pitoisuus on kor-
kea. Otsonointi-biosuodatuksen 
jälkeen tuotetun veden BDOC-
pitoisuudet ovat korkeimmat.

Kuva 2. Tyypilliset NOM-fraktioiden, DOC:n ja BDOC:n poistumat täyden mittakaavan tehostetun saostuksen (ylin), 
nanosuodatus (keskimmäinen) ja otsonointi-biosuodatus (alin) -laitoksilla Norjassa.

Käsittely DOC (mg/L) SUVA (L/mg m) BDOC (mg/L)

 Raakavesi Tuotevesi Raakavesi Tuotevesi Raakavesi Tuotevesi N

EC 4,4±3,2 1,6±1,0 4,3±0,7 2,1±0,5 0,05±0,07 0,04±0,05 20

NF 10,3±7,5 2,3±1,6 4,7±0,1 3,4±0,7 0,65±0,89 0,07±0,07 3

OBF 3,8±1,6 3,0±1,4 4,2±0,4 2,2±0,2 0,10±0,11 0,42±0,26 11

Taulukko 1. NOM:n ja BOM:n keskimääräiset poistotehot tehostetun saostuksen (EC), 
nanosuodatus (NF) ja otsonointi-biosuodatus (OBF) -laitoksilla Norjassa (Eikebrokk, 2012)
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NOM:n lisääntyminen ja muuttuminen  
haastaa vedenkäsittelytekniikat 

Tyypillisesti tehostetulla saostuksella poistuu noin 50-80 pro-
senttia NOM:sta (kokonaisorgaanisena hiilenä, TOC=total 
organic carbon), johtuen Norjan raakavesien suuresta hyd-
rofobisen NOM:n fraktiosta. Hydrofiiliset ja neutraalit 
NOM-fraktiot, eivät sen sijaan poistu saostuksella. Mikäli 
raakavesien NOM-koostumus ei muutu ilmastonmuutoksen 
seurauksena helpommin saostuksella poistuvaksi, niin raa-
kavesien korkeammat NOM-pitoisuudet johtavat saostusta 
käyttävillä vesilaitoksilla korkeampiin NOM-pitoisuuksiin 
puhdistetussa vedessä. 

NOM-pitoisuuden kasvu lisää saostuskemikaalien tarvet-
ta, syntyvän lietteen määrää ja jätevesien NOM-pitoisuuksia. 
Suorassa tai kontaktisuodatuksessa kasvava NOM-pitoisuus 
lyhentää suodatinten käyttöaikoja sekä lisää vastavirtahuuh-
teluiden tarvetta ja huuhteluveden määrää. 

Neutraali hydrofiilinen NOM (NEU) ei poistu tehoste-
tulla saostuksella. Jos NOM:n NEU-fraktion pitoisuus kas-
vaa ilmastonmuutoksen seurauksena, niin saostusprosessin 
jälkeisissä käsittelyvaiheissa voi syntyä toiminnallisia vaike-
uksia veden alentuneesta biostabiilisuudesta johtuen. 

Nanosuodatusprosessille NOM:n lisääntymisen merkittä-
vin vaikutus on todennäköisesti kalvojen tukkeutumisen ja 
pesutarpeen lisääntyminen. 

Otsonointi-biosuodatuksen toiminta on herkkä raakave-
den korkeille NOM pitoisuuksille. Kasvava NOM-pitoisuus 
edellyttää suurempia otsoniannoksia, mikä lisää hydrofobisen 
NOM:n muuttumista hydrofiiliseksi ja paremmin biohajoa-
vaksi NOM:ksi, Tämä kasvattaa biohajoavan orgaanisen ai-
neksen kuormaa biosuodattimessa. Biosuodattimen ylikuor-
mitus suurella orgaanisen aineksen määrällä johtaa alhaiseen 
orgaanisen aineksen poistotehoon prosessissa. Korkea bio-
hajoavan orgaanisen aineksen taso valmiissa juomavedessä 
voi johtaa merkittävään uudelleenkasvuun ja biofilmin muo-
dostumiseen jakeluverkostossa, ellei näitä vaikutuksia kont-
rolloida suurella jäännösklooriannoksella. Jos NOM-pitoi-
suuden kasvu jatkuu ilmastonmuutoksen seurauksena, niin 
edellä esitetyt toiminnalliset vaikeudet voivat rajoittaa otso-
nointi-biosuodatuksen käyttöä. 

Lisääntyneen NOM:n vaikutukset vedenkäsittelyprosessei-
hin tiedetään melko hyvin, mutta ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksia NOM:n ominaisuuksiin ja käsiteltävyyteen ei tunneta. 
Parhaan mahdollisen vedenkäsittelyn turvaamiseksi tarvitaan-
kin NOM:n karakterisointia myös tulevaisuudessa. 
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K alvosuodatus yhtenä prosessiosana 
talousveden valmistuksessa on li-
sääntynyt kun puhdistuslaitokset 

ovat pyrkineet parantamaan tuottamansa 
veden laatua. Suosion kasvaessa kalvomo-
duulien hinnat ovat laskeneet. Kalvosuoda-
tuksen etuja perinteisesti käytettyihin me-
netelmiin verrattuna ovat tasainen tuotetun 
veden laatu, korkea automaation taso ja hy-
vin pieni tilantarve.

Suodatusprosessit voidaan jakaa kar-
keasti kahteen: matalapaineprosesseihin 
kuuluvat mikro- ja ultrasuodatus, korkea-
paineprosesseihin nanosuodatus ja kään-
teisosmoosi. Erityisesti matalapainepro-
sessien käyttö on lisääntynyt pintavettä 
käsittelevillä laitoksilla. Niiden pääasialli-
nen käyttötarkoitus on partikkeleiden ja 
mikrobien poisto. Orgaanisen aineen 
poistossa ne kilpailevat perinteisten me-
netelmien kanssa, mikäli suodatusta edel-
tää kemiallinen saostus. Samalla kuitenkin 
orgaaninen aines tukkii kalvoja ja heiken-
tää näin kalvosuodatuksen tuottavuutta. 
Se, miten orgaaninen aines vaikuttaa kal-
vosuodatukseen, riippuu useista tekijöistä, 
esimerkiksi orgaanisen aineen ja suodatus-
kalvon hydrofobisuudesta, suodatuskalvon 
pinnankarheudesta sekä suodatusparamet-
reista. Niinpä jokainen suodatusproses-
si on syytä tutkia ja suunnitella huolella, 
jotta käyttökustannuksiin eniten vaikutta-
va suodatuskalvon tukkeutuminen saadaan 
mahdollisimman vähäiseksi.

PANU LAURELL
dipl.ins.
tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto
E-mail: panu.laurell@aalto.fi 

Mikrosuodatuksen soveltuvuus 
orgaanisen aineen poistoon 
vedenpuhdistuslaitoksella

Aalto-yliopiston, Helsingin seudun 
ympäristöpalveluiden ja Kemiran yhteis-
tutkimuksessa on ryhdytty tutkimaan kal-
vosuodatuksen soveltuvuutta orgaanisen 
aineen poistoon. Tutkimuksen ensimmäi-
sessä vaiheessa selvitettiin mikrosuodatuk-
sen toimivuutta Pitkäkosken vedenpuhdis-
tuslaitoksella. Tutkimuksen ensisijaisena 
tavoitteena oli kartoittaa mikrosuodatuk-
sen vaatiman syöttöveden laatu ja toisaalta 
syöttöveden vaikutus suodatuskalvon toi-
mintakykyyn ja tukkeutumiseen. Toisena 
tavoitteena oli tuotetun veden laadun ver-
tailu mikrosuodatuksen ja perinteisen me-
netelmän (kemiallinen saostus ferrisulfaa-
tilla, selkeytys ja hiekkasuodatus) välillä.

Mikrosuodatuskalvon toiminta
Esiselvityksen ja kalvovalmistajan suositus-
ten perusteella valittiin kokeiltavaksi ont-
tokuitu PVDF mikrosuodatuskalvo 0,1 
μm huokoskoolla (Kuva 1). Suodatus ta-
pahtui dead-end-mallilla virtaussuunnan 
ollessa ulkopuolelta sisälle, mahdollista-
en suurimman käytettävän suodatuspin-
ta-alan. Yksi suodatuskoe kesti 42 tuntia. 
Kokeen aikana syöttöpaine pidettiin tasai-
sena ja muutokset kalvovuossa ja -painees-
sa tallennettiin. Tukkeutumista pyrittiin 
hillitsemään kalvon vastavirtahuuhtelulla, 
samanaikaisesti kalvon syöttöpuolta huuh-
dottiin ilmalla.

Esikäsittelyn vaikutus suodatuskalvon 

Mikrosuodatus osana talousveden valmistusprosessia on yleistymässä. Pe-
rinteisiin menetelmiin verrattuna se tuottaa tasalaatuisempaa vettä ja ke-
mialliseen saostukseen yhdistettynä mikrosuodatus poistaa myös orgaa-
nista ainesta. Poiston tehokkuus ja mikrosuodatuskalvon toiminta ovat 
kuitenkin riippuvaisia raakaveden laadusta, joten jokainen suodatuspro-
sessi täytyy tutkia ja suunnitella huolella.
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tukkeutumiseen selvitettiin käyttämällä kahta eri syöttövettä. 
Ensimmäisessä kokeessa (Koe 1) käytettiin selkeytettyä vettä, 
mikrosuodatus korvasi hiekkasuodatuksen. Toisessa kokeessa 
(Koe 2) syöttövesi otettiin suoraan hämmennyksen jälkeen ja 
suodatusprosessi korvasi selkeytyksen ja hiekkasuodatuksen. 
Selkeytetyn veden oletettiin tukkivan suodatuskalvoa vähem-
män, sillä sen orgaanisen aineen pitoisuus oli pienempi. Suo-
datuskalvon toimintakykyä seurattiin ominaisvuon ja kalvo-
paineen muutoksien kautta.

Selkeytetyllä vedellä suodatuskalvon ominaisvuo oli al-
kuvaiheessa 1300 LMH/bar, ensimmäisen 
tunnin aikana ominaisvuo laski kuitenkin 
arvoon 1000 LMH/bar. Tämän jälkeen omi-
naisvuon heikkeneminen hidastui ja tasaan-
tui (Kuva 2). 42 tunnin jälkeen ominaisvuo 
oli 700 LMH/bar. Hämmennetyllä vedellä 
ominaisvuon häviö oli alussa merkittäväm-
pää asettuen arvoon 800 LMH/bar. Alun las-
kun jälkeen ominaisvuon heikkeneminen oli 
kuitenkin vähäistä ja 42 tunnin jälkeen omi-
naisvuo oli samankaltainen kuin Kokeessa 1, 
noin 650 LMH/bar (Kuva 2).

Alkuvaiheen tukkeutuminen johtuu par-
tikkeleiden kasaantumisesta suodatuskalvon 
pinnalle ja huokosiin (Yuan ym. 2002) ai-
heuttaen palautumatonta tukkeutumista, jo-
hon vastavirtahuuhtelu ei vaikuta. Kokeessa 
2 tukkeutuminen on alussa voimakkaampaa 
flokkien suuremman konsentraation vuoksi. 

Tämän jälkeen tukkeutuminen on kuitenkin hitaampaa. Syy 
tähän on luultavasti suurempien flokkien muodostama ker-
rostuma kalvon pinnalle, joka ehkäisee tehokkaasti pienem-
pien flokkien murtautumisen suodatuskalvon huokosiin (Xia 
ym. 2004). Ensimmäisen tunnin jälkeen vain muutokset kal-
vopaineessa vaikuttavat ominaisvuohon. Kalvovuo oli saman-
kaltainen molemmissa kokeissa ja tuotetun veden määrä 42 
tunnin jälkeen on sama, noin 450 litraa.

Tulokset osoittavat että selkeytyksen vaikutus mikrosuo-
datusprosessin esikäsittelynä on vähäinen. Ensimmäisen tun-

Kuva 1. Suodatus-
kokeissa käytetty 
laitteisto. Suoda-
tuskalvo sijaitsee 
kuvassa hieman 
piilossa olevassa 
kolmannessa pys-
tyyn asennetussa 
putkessa.

Kuva 2. Mikrosuodatuskalvon toiminta kahdella eri suodatusvedellä. Tum-
memmalla on merkitty selkeytetyn veden kokeet, vaaleammalla viivalla häm-
mennetyllä vedellä tehdyn suodatuskokeen tulokset.
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nin aikana selkeytetty vesi tukki kalvoa vähemmän, kuten 
oli oletettukin. Tämän jälkeen kuitenkin selkeytetyn veden 
pienet flokit altistavat suodatuskalvon merkittävälle huokos-
ten tukkeutumiselle (Huang ym. 2009). 42 tunnin kuluttua 
ominaisvuo oli molemmissa kokeissa alkuperäisen oletuksen 
vastaisesti lähes sama.

Veden laadun vertailu
Tutkimuksen toinen tärkeä tavoite oli selvittää mikrosuoda-
tuskalvon permeaatin laatu ja verrata sitä perinteisellä mene-
telmällä tuotettuun veteen. Vesistä määritetyt analyysit on 
esitetty taulukossa 1. Tässä tutkimuksessa erityispaino lai-
tettiin orgaanisen aineen poistolle ja tuotetun veden laadun 
tasaisuudelle, sillä vähän orgaanista ainesta sisältävä tasalaa-
tuinen vesi helpottaa seuraavien puhdistusprosessien toimin-
nan suunnittelua ja laskee käyttökustannuksia.

Mikrosuodatuskalvon permeaatin DOC-pitoisuus oli hy-
vin lähellä hiekkasuodatetun veden vastaavaa (Taulukko 2). 
Myös SUVA-arvot olivat molemmille käsittelyille samankal-
taiset. Orgaanisen aineen aromaattisuutta kuvaavan SUVA-

Taulukko 1. Veden laadun tarkkailuun käytetyt analyysit.

Taulukko 2. Tuote-
vesien analyysitulos-
ten keskiarvot. Eten-
kin partikkeleiden ja 
mikrobien poistossa 
kalvosuodatus on toi-
minut tehokkaammin, 
orgaanisen aineen 
poistossa molemmat 
menetelmät ovat toi-
mivia.

Taulukko 3.  LC-OCD-analyysien tulokset. Perinteinen käsittely on poistanut tehokkaammin hajoamatonta orgaanista ainetta, 
mikrosuodatus taas etenkin pienimolekyylimassaisia yhdisteitä.

arvon ollessa yli 4, on orgaaninen aines pääosin aromaattista 
(Edzwald & Tobiason 1999) ja muodostaa helposti desinfi-
oinnin sivutuotteita (Weishaar ym. 2003). Tässä tutkimuk-
sessa permeaatin SUVA-arvo osoitti, että jäännös oli pääosin 
hydrofiilistä ja alifaattista fraktiota.

Aromaattisuutta tutkittiin myös humusaine-diagrammilla 
(Kuva 3). Sen avulla nähtiin, että permeaatin aromaattisuus 
ja molekyylikoko olivat hiekkasuodatusta pienempiä. Nes-
tekromatografia (LC-OCD) osoitti, että mikrosuodatus oli te-
hokkaampi poistamaan pienmoolimassaisia (PMM) yhdistei-
tä (Taulukko 3). Tämän fraktion on todettu olevan tärkeässä 
osassa verkoston bakteerikannan kasvussa (Filella 2008).

Kalvosuodatuksen todettiin olevan tehokas partikkeleiden 
ja mikrobien poistossa, esimerkiksi veden sameus vaihteli vä-
lillä 0,06 – 0,1 FTU pysyen aina alle talousvesiasetuksen laa-
tusuosituksen, kun taas hiekkasuodatetun veden sameus oli 
0,11 – 0,38 FTU (Taulukko 2). Myös jäännösraudan määrä 
permeaatissa oli aina alle laatusuosituksen. Puhdistetun ve-
den alkaliteettiin mikrosuodatus ei vaikuttanut.

Myös permeaatin mikrobiologinen laatu oli hyvä. R2A-
viljelmissä ei havaittu kasvua ja ATP-analyysin (adenosiinit-
rifosfaatti) tulokset osoittivat permeaatin olevan parempilaa-
tuista kuin hiekkasuodatettu vesi. Assimiloituvan orgaanisen 
hiilen (AOC) pitoisuus permeaatissa osoitti kuitenkin, ettei 
mikrosuodatus kyennyt vähentämään verkostossa esiintyvän 
biofilmin muodostumista. AOC koostuu pääasiassa asetaa-
teista, aminohapoista ja karboksyylihapoista, joiden mole-
kyylikoko on 1000 Da (Hem & Efraimsen 2001). Näin ol-
len AOC on liian pientä poistettavaksi mikrosuodatuksessa.
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Kuva 3. Humusaine-diagrammi, mistä nähdään jäljellä olevan orgaanisen 
aineen muutokset eri käsittelyvaiheessa. Permeaatti sisälsi vähemmän pie-
nimolekyylimassaista orgaanista ainetta kuin perinteinen käsittely.

Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisen esikäsittelyn mikrosuodatuskal-
vo tarvitsee, jotta prosessi olisi sekä laadullisesti että taloudellisesti paras 
mahdollinen. Tutkimuksessa havaittiin, että mikrosuodatuksen esikäsitte-
lyksi riittää kemiallinen saostus. Selkeytetyllä vedellä ei saatu merkittävää 
parannusta suodatuskalvon toimintakykyyn. Permeaatin laatu oli molem-
milla syöttövesillä tasalaatuinen ja alitti talousvedelle asetetut laatuvaati-
mukset. Orgaanisen aineen poistotehokkuudessa kalvosuodatus pystyi kil-
pailemaan selkeytyksen ja hiekkasuodatuksen kanssa. 
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P intavesien luonnollisen orgaani-
sen aineen (NOM=Natural organic 
matter) pitoisuuden kasvu voi edel-

lyttää tulevaisuudessa perinteisten talous-
veden käsittelymenetelmien lisäksi tai ti-
lalle uusia käsittelyvaiheita (Ledesma et 
al, 2012; Evans et al. 2006; Hongve et al. 
2004). Kalvotekniikat ovat tähän yksi lu-
paava vaihtoehto. Ultrasuodatus (UF, ult-
rafiltration) poistaa itsessään vain pienen 
osan NOM:ista, mutta kemialliseen saos-
tukseen yhdistettynä UF:lla päästään hy-
vään orgaanisen aineksen poistotehoon 
(Ferrer et al. 2013). Spiraalimoduuli nan-
osuodatus (NF,nanofiltration) on tehokas 
värin ja NOM:in poistossa, mutta se pois-
taa tehokkaasti myös tarpeellisia ioneja ja 
vaatii suuren ajopaineen (Ødegaard et al. 
2000). 

Iso osa Länsi-Skånen väestöstä saa juo-
mavetensä Bolmen-järven vettä raaka-
vetenään käyttävältä Ringsjöverketin ve-
silaitokselta. Bolmenin valuma-alue on 
suurelta osin metsää (48 %), suoalueita 
(20 %) ja järviä (20 %). Vain pieni osa on 
viljeltyä pinta-alaa (9 %). Bolmenin ve-
den NOM-pitoisuus on kasvanut ja viime 
vuosikymmeninä vedestä on tullut same-
ampaa. Raakaveden laadun muutokset ai-
heuttavat haasteita vedenpuhdistamolle ja 
haasteiden oletetaan kasvavan, mikäli raa-
kaveden laatu heikkenee entisestään. Tule-
vaisuuden haasteisiin varautumiseksi Ring-
sjöverketillä tutkittiin kalvotekniikoiden 
soveltuvuutta orgaanisen aineksen poiston 
tehostamiseen. 
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Kalvotekniikkakokeilu orgaanisen 
aineksen poistamiseksi Ruotsissa

Tutkimusta varten rakennettiin 
pilot-laitteisto
Tutkimuksessa selvitettiin uudentyyppi-
sen, vähemmän ioneja poistavan NF-kal-
von ja UF-kalvon toimintaa. Koeajetut 
kalvomoduulit olivat HFW 1000 (NF) ja 
Aquaflex (UF). Moduulien kalvopinta-alat 
ovat vastaavasti 40 m2 ja 55 m2, ja mole-
kyylien leikkausluku 1 kDa ja 100 kDa. 
Molemmat kalvot ovat onttokuitukalvoja, 
joiden kuitujen halkaisija on 0,8 mm. Pen-
tairin HFW 1000, NF-kalvo on kehitet-
ty poistamaan tehokkaasti NOM, mutta 
vain osan kovuudesta. NF:lle tyypillisistä 
spiraalimoduuleista poiketen testattu mo-
duuli suodatin voidaan vastavirtahuuhdel-
la ja se kestää perinteisiä NF-moduuleita 
paremmin klooria. Myös testattu UF-mo-
duuli kestää klooria.

Tutkimuksia varten rakennettiin 20-jal-
kaiseen konttiin mahtuva pilot-laitteisto 
(Kuva 1). Kalvosuodatukseen johdettava 
vesi esisuodatetaan 300 µm siiviläsuodat-
timella, jotta ehkäistään moduuleiden tuk-
keutuminen partikkeleilla. Prosessia ohja-
taan järjestelmällä, jonka avulla voidaan 
säätää suodatusaikaa, kemiallisia pesuja, 
kemikaaliannostusta ja pH:ta. 

Testatussa NF-moduulissa syöttöve-
si virtaa kalvon pinnan suuntaisesti, jotta 
ehkäistään konsentraatiopolaarisaatiota, eli 
molekyylien kerääntymistä ja jyrkkää kon-
sentraatiogradienttia kalvon pinnalla. Tes-
tatussa UF-prosessissa koko syöttövesimää-
rä ajetaan paineella kalvon läpi. Kalvojen 

Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Ringsjöverketin vesilaitoksen käyttämän Bol-
men-järven veden orgaanisen aineksen pitoisuus on kasvanut ja vedes-
tä on tullut sameampaa. Raakaveden laadun muutoksiin vastaamiseksi ja 
juomaveden korkean laadun turvaamiseksi tulevaisuudessakin, Rinsjöver-
ketillä tutkittiin ultra- ja nanosuodatustekniikoiden soveltuvuutta orgaa-
nisen aineksen poistoon syystalvella 2013-2014. 
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tukkeutuminen ehkäistään usein toistuvilla vastavirtahuuh-
teluilla ja kemiallisilla pesuilla.

Testattujen kalvomoduulien kemialliset pesut ohjelmoi-
tiin moduulien erilaisesta toiminnasta johtuen erilaisiksi. 
NF:n ensimmäisessä pesuvaiheessa moduuliin ajettiin per-
meaattia, johon oli lisätty lipeää ja natriumhypokloriittia. 
Liuosta kierrätettiin moduulissa hitaasti noin 60 minuuttia, 
jonka jälkeen moduuli huuhdeltiin ja vastavirtahuuhdeltiin. 
Tämän jälkeen oli mahdollista tehdä sama pesu suolahap-
poliuoksella, mutta koska epäorgaanisia saostumia ei epäil-
ty muodostuvan, tätä ei tehty usein. UF-moduulille tehtiin 
kemikaalilla tehostettu kaksivaiheinen vastavirtahuuhtelu. 

Ensimmäisessä vaiheessa moduuli täytettiin kalvosuoda-
tetulla vedellä eli permeaatilla, johon oli lisätty lipeää ja nat-
riumhypokloriittia. Pesuliuoksen annettiin vaikuttaa moduu-
lissa 10 minuuttia, minkä jälkeen se vastavirtahuuhdeltiin 
huolellisesti. Seuraavassa pesuvaiheessa sama toistettiin käyt-

täen permeaattiin lisättynä pesukemikaalina suolahappoa. 
Kemiallisten pesujen välissä tehtiin hydrodynaamisia huuh-
teluita kalvojen tukkeutumisen vähentämiseksi. 

Pilotissa mitattiin seuraavia parametreja jatkuvatoimisilla 
mittareilla (10 sekunnin välein): virtaamat, paineet (sisältäen 
paine-eron kalvojen välillä (TMP=Trans Membrane Pressu-
re)), lämpötila, johtokyky, raakaveden sameus ja syöttöveden 
pH. Lisäksi raakavedestä ja permeaatista analysoitiin labora-
toriossa seuraavat parametrit: väri, UV-läpäisevyys (254 nm, 
1 cm:n kyvetillä spektrofotometrillä), TOC, COD (ensim-
mäisinä kuukausina) ja kovuus Ca- ja Mg- pitoisuuksista. 

NF kalvo poisti tehokkaasti NOM:ia 
Kesäkuusta lokakuuhun vuonna 2013 pilotissa syötettiin 
Bolmen-järven vettä HFW 1000 NF-moduuliin. Pilottia 
ajettiin 20 l/(m2h) vuolla, syöttövirtaamalla 0,5 m/s, ja 50 

kalvopinta-alat ovat vastaavasti 40 m2 ja 55 m2, ja molekyylien leikkausluku 1 kDa ja 100 kDa. 
Molemmat kalvot ovat onttokuitukalvoja, joiden kuitujen halkaisija on 0,8 mm. Pentairin HFW 
1000, NF-kalvo on kehitetty poistamaan tehokkaasti NOM, mutta vain osan kovuudesta. 
NF:lle tyypillisistä spiraalimoduuleista poiketen testattu moduuli suodatin voidaan 
vastavirtahuuhdella ja se kestää perinteisiä NF-moduuleita paremmin klooria. Myös testattu 
UF-moduuli kestää klooria. 

Tutkimuksia varten rakennettiin 20-jalkaiseen konttiin mahtuva pilot-laitteisto (Kuva 1). 
Kalvosuodatukseen johdettava vesi esisuodatetaan 300 µm siiviläsuodattimella, jotta ehkäistään 
moduuleiden tukkeutuminen partikkeleilla. Prosessia ohjataan järjestelmällä, jonka avulla voidaan 
säätää suodatusaikaa, kemiallisia pesuja, kemikaaliannostusta ja pH:ta.  

Testatussa NF-moduulissa syöttövesi virtaa kalvon pinnan suuntaisesti, jotta ehkäistään 
konsentraatiopolaarisaatiota, eli molekyylien kerääntymistä ja jyrkkää konsentraatiogradienttia 
kalvon pinnalla. Testatussa UF-prosessissa koko syöttövesimäärä ajetaan paineella kalvon läpi. 
Kalvojen tukkeutuminen ehkäistään usein toistuvilla vastavirtahuuhteluilla ja kemiallisilla 
pesuilla.

Testattujen kalvomoduulien kemialliset pesut ohjelmoitiin moduulien erilaisesta toiminnasta johtuen 
erilaisiksi. NF:n ensimmäisessä pesuvaiheessa moduuliin ajettiin permeaattia, johon oli lisätty lipeää 
ja natriumhypokloriittia. Liuosta kierrätettiin moduulissa hitaasti noin 60 minuuttia, jonka jälkeen 
moduuli huuhdeltiin ja vastavirtahuuhdeltiin. Tämän jälkeen oli mahdollista tehdä sama pesu 
suolahappoliuoksella, mutta koska epäorgaanisia saostumia ei epäilty muodostuvan, tätä ei tehty 
usein. UF-moduulille tehtiin kemikaalilla tehostettu kaksivaiheinen vastavirtahuuhtelu.  

Ensimmäisessä vaiheessa moduuli täytettiin kalvosuodatetulla vedellä eli permeaatilla, johon oli 
lisätty lipeää ja natriumhypokloriittia. Pesuliuoksen annettiin vaikuttaa moduulissa 10 minuuttia, 
minkä jälkeen se vastavirtahuuhdeltiin huolellisesti. Seuraavassa pesuvaiheessa sama toistettiin 
käyttäen permeaattiin lisättynä pesukemikaalina suolahappoa. Kemiallisten pesujen välissä tehtiin 
hydrodynaamisia huuhteluita kalvojen tukkeutumisen vähentämiseksi.  

Kuva 1. Kaaviokuva pilot-laitteistosta 

Pilotissa mitattiin seuraavia parametreja jatkuvatoimisilla mittareilla (10 sekunnin välein): 

Kuva 1. Kaaviokuva pilot-laitteistosta

Datum Raakavesi Permeaatti
22.7.2013 39,6 73,1
22.7.2013 92,9
22.7.2013 95,6
22.7.2013 87,5
22.7.2013 93,5
23.7.2013 39,3 91,9
23.7.2013 90,2
23.7.2013 92
23.7.2013 91,1
24.7.2013 40,5 93
24.7.2013 92,4
24.7.2013 93,2
24.7.2013 92
25.7.2013 39,8 92,6
25.7.2013 90,9
25.7.2013 70,2
25.7.2013 92,8
25.7.2013 87
25.7.2013 92,7
25.7.2013 93,7
26.7.2013 39,9 93,3
26.7.2013 92,6
26.7.2013 92,3
26.7.2013 92,6
26.7.2013 91,8
26.7.2013 92,4
26.7.2013 91,2
29.7.2013 40,3 91,6
29.7.2013 90,8
29.7.2013 91,6
29.7.2013 75,3
29.7.2013 96,3
29.7.2013 95,1
30.7.2013 41,4 92,9
30.7.2013 93,3
30.7.2013 92,8
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Kuva 2. Bolmenin 
syöttöveden ja NF 
permeaatin UV-lä-
päisevyys koeajossa. 
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prosenttia saannolla. Suodatusaika hydrodynaamisten huuh-
teluiden välillä oli 60 minuuttia ja kemiallinen puhdistus teh-
tiin 35 suodatusjakson jälkeen (36 tuntia).

NF:llä saatiin hyvä NOM-poistuma: UV-läpäisevyys kas-
voi syöttöveden 40 prosenttia NF permeaatin keskimäärin yli 
90 prosentin läpäisevyyteen (Kuva 2). Parhaimmillaan NF- 
permeaatin UV-läpäisevyys oli 96-97 prosenttia. 

Kolmen ensimmäisen koeajoviikon aikana syöttövesi- 
ja permeaattinäytteitä otettiin ennen vastavirtahuuhteluja 
ja niiden jälkeen sekä ennen kemiallista pesua ja pesun en-
simmäisen vaiheen jälkeen. Permeaatin UV-läpäisevyydes-
tä voidaan nähdä (Kuva 2), että hypokloriittipesu heiken-
si NOM:in poistoa, mutta poistoteho palautui ensimmäisen 
vastavirtahuuhtelun jälkeen.

TMP oli kesällä noin 2,5 baaria ja kasvoi vajaaseen nel-
jään baariin, kun veden lämpötilaa laskettiin.

Ringsjöverketillä on varavesilähteenä Ringsjön, joka poik-
keaa vedenlaadultaan Bolmenin raakavedestä. Ringsjön raa-
kavesi on kuitenkin voitava käsitellä samalla prosessilla kuin 
Bolmenin raakavesi, joten tutkimuksessa testattiin marras-
kuun 2013 aikana myös Ringsjön raakaveden suodatusta 
NF:lla. Prosessin asetukset pidettiin samana kuin koeajos-
sa Bolmenin vedellä. NF-moduulin NOM:in poistoteho oli 
korkea myös Ringsjön järvestä otetulle vedelle. Permeaatin 

UV-läpäisevyys pysyi koejakson ajan vakaana ja oli parhaim-
millaan 96 prosenttia.

UF:n NOM:in poistoteho hyvä  
saostukseen yhdistettynä 
Talvella 2013-2014 NF-moduulin tilalle vaihdettiin UF ja 
raakavesilähteenä käytettiin taas Bolmenin vettä. UF:n jäl-
keen saavutettavan NOM:in poiston tehostamiseksi vesi esi-
käsiteltiin kemiallisella saostuksella ennen ultrasuodatusta. 
Saostukseen käytettiin alumiinisulfaattia (Kemira ALG), jo-
ta annosteltiin syöttösäiliöön. Annostelu vaihteli välillä 2-3,5 
ppm Al. Syöttöveden pH säädettiin emäksellä arvoon 6,2. 
Suurimman osan ajoajasta suodatusvuo oli 50 l/(m2h), suo-
datusaika hydrodynaamisten huuhteluiden välillä 20 mi-
nuuttia ja kemialliset pesut suoritettiin kahdesti päivässä. 

UF permeaatin UV-läpäisevyys oli alhaisempi kuin NF per-
meaatin. Saostuskemikaalin annoksella 2,5 ppm Al UF-per-
meaatin UV-läpäisevyys oli noin 84 prosenttia (Kuva 3). Suu-
remmat saostuskemikaaliannokset eivät lisänneet permeaatin 
UV-läpäisevyyttä pitkäaikaisesti, vaikka hetkellisesti UV-läpäi-
sevyys nousi 89 prosenttiin. UF:n vaatima TMP oli paljon NF 
prosessia alhaisempi eikä koskaan ylittänyt 0,6 baaria. 

ALANSA KLASSIKOT  
VESIHUOLTOON

Grundfos tarjoaa kunnalliseen vesihuol-
toon järeät uppo- ja keskipakopumput. 

Grundfosin SP-uppopumput soveltuvat erinomai-
sesti raakaveden ottoon. SP-pumppujen ominaisuuksia 
ovat erinomainen hiekan läpäisykyky, luotettava toiminta ja 
vähäinen huollon tarve. Grundfos CR -keskipakopumput sopivat 
kunnalliseen paineenkorotukseen. CR-pumppujen ominaisuuksia ovat 
luotettavuus, helppo huolto ja tehokkuus, aina 50 baarin paineeseen asti. 
Laaja CR-sarja on modulaarinen, ja pumput voidaan räätälöidä tarpeen mukaan 
vastaamaan myös erikoisvaatimuksia.

Kysy lisää myynnistämme puh. 0207 889 900 tai lue lisää www.grundfos.fi

grundfos_vesitalous_no6-2014_170x120.indd   1 20.11.2014   9:48:56
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Kalvotekniikat ovat tuoteveden laadun suhteen 
lupaavaa tulevaisuuden tekniikkaa
Koeajot osoittivat, että testatuilla kalvosuodatusprosesseilla 
päästään hyvään NOM:in poistotehoon ja siten todennäköi-
sesti myös hyvään juomaveden laatuun. Tällä hetkellä Ring-
sjöverketillä saostus- ja hidashiekkasuodatusprosessilla tuo-
tetun juomaveden kokonaisorgaanisen hiilen (TOC = Total 
Organic Carbon) taso on keskimäärin 2,8 mg/l. Nanosuoda-
tuksella päästiin tätä korkeampaan orgaanisen aineksen pois-
toon ja permeaatin TOC oli keskimäärin yksi mg/l. Saostuk-
sen ja UF:n jälkeen raakaveden TOC väheni noin puoleen, 
permeaatin pitoisuuden ollessa keskimäärin 4 mg/l. UF -kä-
sittelyn jälkeen tarvitaan siis lisäkäsittelyä juomavedelle kel-
vollisen TOC-tason saavuttamiseen. 

Molemmilla tutkituilla kalvotyypeillä on omat etunsa. 
UF-prosessissa kaikki syöttövesi ajetaan kalvon läpi tuot-
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teeksi eli permeaatiksi. NF-prosessissa yhden kalvomoduulin 
tuoteveden saanto on sen sijaan alle 50 prosenttia syötetystä 
vedestä. Saantoa voidaan kasvattaa lähes 90 prosenttiin asen-
tamalla moduuleja kolmeen vaiheeseen. Hydraulisiin huuh-
teluihin ja kemiallisiin pesuihin käytettävä permeaatti vähen-
tää molempien prosessien kokonaissaantoa. Kokonaisuutena 
NF- prosessin saanto jää alhaisemmaksi kuin UF-prosessin 
saanto, vaikka UF tarvitsee tiheämmin huuhteluita ja pesu-
ja. NF:n vuo on pienempi ja vaadittu paine suurempi kuin 
UF:n. Toisaalta, tehokas NOM:in poisto vaatii UF-proses-
sissa saostuskemikaalin käyttöä, josta aiheutuu kustannuksia 
ja ympäristövaikutuksia tuotantoon ja lietteeseen.

Lisää koeajoja tarvitaan, mutta jo tähän mennessä tutki-
mus osoittaa, että kalvotekniikat ovat potentiaalinen vaihto-
ehto kehitettäessä paljon orgaanista ainesta sisältävän pinta-
veden käsittelyä Ruotsissa. 

pvm Raakavesi Permeaatti
5.12.2013 41,6 84,3
9.12.2013 83,4
9.12.2013 43,4 76,3

10.12.2013 42,9 78,9
10.12.2013 82,6
11.12.2013 42,7 84,2
11.12.2013 87,1
12.12.2013 43,5 82,9
13.12.2013 43,8 83
13.12.2013 79,2
16.12.2013 43,2 83,3
16.12.2013 81,7
16.12.2013 82,9
17.12.2013 41,3 78,4

7.1.2014 40,4 84,2
7.1.2014 81,7
7.1.2014 82,3
7.1.2014 83,8
7.1.2014 83,3
7.1.2014 84,4
7.1.2014 81,9
8.1.2014 40,5 84,9
8.1.2014 83,7
8.1.2014 83,5
8.1.2014 85,3
8.1.2014 83,3
9.1.2014 41,4 81,8
9.1.2014 81,8
9.1.2014 80,5
9.1.2014 80,4
9.1.2014 80,3
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Kuva 3. Bolmenin 
syöttöveden ja UF 
permeaatin UV-läpäi-
sevyys koeajossa.
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  LIETTEET

Suomessa käytössä olevat jäteveden-
puhdistamojen yhteydessä toimi-
vat lietemädättämöt on rakennettu 

pääosin 1980-luvulla. Vuoden 1994 jäl-
keen on valmistunut ainoastaan viisi mä-
dättämöä, joista uusin laitos valmistui 
Kokkolaan vuonna 2012 (Lam-
pinen, 2012). Pääosa nykyisis-
tä lietemädättämöistä sijait- 
see Etelä- ja Lounais-Suomes-
sa, pohjoisimmat sijaitsevat 
Kokkolassa ja Kuopiossa (Ku-
va 1). Noin 70 prosenttia Suo-
men jätevedenpuhdistamois-
ta käsittelee kuitenkin lietteen 
kompostoimalla ja lietemä-
dättämöitä sijaitsee tyypilli-
sesti suurempien kaupunki-
en yhteydessä. Näiden lisäksi 
Suomessa toimii ns. yhteiskäsit-
telylaitoksia, eli biokaasulaitoksia, 
joissa puhdistamoliete voi olla yhte-
nä syötteenä, tyypillisesti yhdyskuntabio-
jätteen kanssa. 

Lietemädättämöjen ensisijainen tehtävä 
on ollut lietteenkäsittely, josta on saatu ha-
juttomampaa mädätettyä lietettä jatkokä-
sittelyä, yleensä kompostointia varten. Sa-
malla on tuotettu biokaasuenergiaa, mutta 
sen tuoton ja käytön optimointi ei ole ol-
lut keskiössä. Käsiteltävien lietemäärien 
kasvaessa ja energiatuoton kannattavuu-
den parantuessa, myös kiinnostus liete-
mädättämön kapasiteetin täysmääräiseen 
hyödyntämiseen on kasvanut. Käytännös-
sä on herännyt kysymys, paljonko lietettä 
voi reaktoriin syöttää prosessin ja biokaa-
sutuoton häiriintymättä.   

MARITTA KYMÄLÄINEN
yliopettaja, TkT
Hämeen ammattikorkeakoulu, Bio- ja 
elintarviketekniikan koulutusohjelma
E-mail: maritta.kymalainen@hamk.fi

LAURA KANNISTO
projekti-insinööri, Ins.(AMK)
Hämeen ammattikorkeakoulu, Bio- ja 
elintarviketekniikan koulutusohjelma
E-mail: laura.kannisto@hamk.fi

MILLA SALMELA
projektityöntekijä, tekn.yo, Ins.(AMK)
E-mail: milla.salmela@student.tut.fi

Lietemädättämöjen tehostaminen 
lietesakeutta nostamalla  

Tässä artikkelissa esitetään kesällä 2013 
tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia se-
kä vuosina 2013-14 tehtyjen laboratorio-
kokeiden tuloksia. Kyselyllä kartoitettiin 
mm. syötelietteen kuiva-ainetasot, reak-
torikuormitukset ja viipymäajat Suomen 
lietemädättämöissä.  Kyselytutkimus koh-
distui jätevedenpuhdistamojen yhteydes-
sä toimiville lietemädättämöille ja yhdelle 

Puhdistamolietteen käsittelyn ja hyödyntämisen tehostaminen on ajan-
kohtaista monella Suomen jätevedenpuhdistamolla. Yksi ratkaisu on liete-
mädättämöjen kapasiteetin parempi hyödyntäminen, nostamalla lietesa-
keuksia ja reaktorin syötekuormitusta. Artikkelissa tarkastellaan Suomen 
lietemädättämöjen kuormitustilannetta, ja esitetään koetuloksia lietesa-
keuden ja reaktorikuormituksen vaikutuksista mädätysprosessiin ja bio-
kaasutuottoon.

Kuva 1. Jätevedenpuhdistamojen yhtey-
dessä toimivat lietemädättämöt (16 kpl). 
Näiden lisäksi on useita biokaasulaitoksia, 
joissa puhdistamoliete on osana syötettä 
ja yksi laitos, joka käyttää yksinomaan puh-
distamolietettä (Biovakka, Turku).
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biokaasulaitokselle, joka käyttää syötteenä 100 prosenttis-
ta puhdistamolietettä.  Kyselyyn saatiin vastaukset laitos-
vierailujen yhteydessä (8 laitosta), puhelimitse (7 laitosta) 
tai sähköpostitse (2 laitosta). Laboratoriotason kokeilla sel-
vitettiin lietesakeuden ja reaktorikuormituksen vaikutuksia 
mädätysprosessiin ja biokaasutuottoon. Kokeet tehtiin Hä-
meen ammattikorkeakoulun koereaktoreissa Hämeenlin-
nassa. Kokonaisuudessaan työ on tehty osana Etelä-Suomen 
EAKR-ohjelman rahoittamaa Biojätteistä ja lietteistä kes-
tävää toimintaa –hanketta (”Bioliike”-hanke; www.biolii-
ke.hamk.fi). Hankkeen nettisivuilla julkaistaan aiheesta laa-
jemmat raportit.

Mädättämön syöttökuormituksen ja viipymän 
välinen yhteys
Mädättämön kuormituksella tarkoitetaan reaktoritilavuut-
ta (m3) kohden syötettyä orgaanisen aineen määrää päiväs-
sä (kgVS m-3 vrk-1), mitä kutsutaan myös orgaaniseksi kuor-
mitusarvoksi, eli lyhennettynä OLR, Organic Loading Rate. 
Tiettyä kuormitusta vastaavaan syötteen tilavuuteen vaikut-
taa näin luonnollisesti syötteen kuiva-ainepitoisuus (TS) ja 
kuiva-aineen orgaaninen osuus (VS/TS -suhde).  Syöttötila-
vuus taas vaikuttaa suoraan toiseen tärkeään parametriin, vii-
pymäaikaan. Viipymällä tarkoitetaan aikaa, jonka syöte kes-
kimäärin on reaktorissa. Arvo (HRT, Hydraulic Retention 
Time, vrk) lasketaan jakamalla reaktorin käyttötilavuus vuo-
rokauden syöttötilavuudella. OLR- ja HRT -arvot edustavat 
vertailukelpoisia parametreja tarkasteltaessa erikokoisia ja eri 
syöttösakeuksia käyttäviä laitoksia.

Mädättämöreaktorin korkeamman kuormituksen myötä 
syötetään suurempia määriä lietettä reaktoriin. Tämä johtaa 
viipymäajan lyhenemiseen, joka on sitä lyhyempi, mitä vesi-
pitoisempaa syöteliete on. Nostamalla syötteen kuiva-ainepi-
toisuutta, ns. lietesakeutta, on mahdollista saavuttaa riittävä 
viipymä myös korkealla orgaanisen aineen kuormitustasoil-
la. Kuvassa 2 on esitetty reaktorikuormituksen (OLR, kgVS 
m-3 vrk-1) ja viipymäajan (vrk) välinen riippuvuus syöteliet-
teen eri kuiva-aine- eli TS-pitoisuuksilla. Tässä laskennassa 
on käytetty syötelietteen VS/TS-suhteena 68 prosenttia (eli 
orgaanisen aineen osuus kuiva-aineesta; 68 prosenttia vastaa 
tässä selvityksessä saatua Suomen lietemädättämöjen syöte-
lietteiden VS/TS-suhteen keskiarvoa).  Kuvaaja havainnol-
listaa hyvin, miten lietesakeutta nostamalla voidaan ylläpitää 
korkeampaa viipymää, ja lisätä näin reaktorin kuormitusta 
(syöttömäärää) ilman, että viipymä laskee liian alas. Alhai-
nen viipymä (< 10 - 12 vrk) on riski täyssekoitteisessa reak-
torissa: tietyt metanogeenit ovat prosessissa hitaasti kasvavia 
mikrobeja, joiden vaarana on huuhtoutua prosessista liian 
lyhyellä viipymällä (Schnürer ja Jarvis, 2009). Liian lyhyt 
viipymä voi myös heikentää mädätysastetta eli mädättämös-
sä saavutettavaa orgaanisen aineen hajoamisastetta, sekä vai-
kuttaa patogeenien tuhoutumiseen (Chen ym., 2011). Kor-
keampi viipymä tarkoittaa pidempää aikaa, jonka mikrobit 
voivat käyttää aineen hajottamiseen johtaen näin tehokkaam-
paan konversioon biokaasuksi. Toisaalta, pidempi viipymä li-
sää reaktoritilavuutta.  

 

Kuormitustilanne Suomen lietemädättämöissä

Kyselyn perusteella, Suomen lietemädättämöjen yhteenlas-
kettu vuotuinen syötelietemäärä on noin 2,3 milj. m3, joka 
vastaa kuiva-aineena (TS) yhteensä noin 90 000 tTS. Mä-
dättämöreaktorikapasiteettia näillä laitoksilla on käytössä yh-
teensä noin 110 000 m3.   Näistä  lietemäärä-  ja reaktori-
kapasiteettiarvoista saadaan mädättämöiden laskennalliseksi 
kuiva-ainekuormitukseksi 2,2 kgTS m-3vrk-1, ja vastaavasti 
orgaaniseksi kuormitukseksi 1,5 kgVS m-3vrk-1, kun VS/TS 
–suhde on 68 prosenttia. Kuormitusarvo on alhainen, mihin 
osasyynä on mädättämöjen syötelietteiden alhainen kuiva-ai-
nepitoisuus, keskiarvona noin 5 prosenttia.  Näillä kuormi-
tus- ja lietesakeusarvoilla laskennalliseksi reaktoriviipymäksi 
saadaan noin 23 vrk.  Seuraavassa on tarkasteltu näitä pro-
sessiarvoja tarkemmin laitoksittain.

Laitoksilta saatujen tietojen mukaan tiivistämättömän 
raakalietteen kuiva-ainepitoisuus (TS) vaihtelee välillä 0,4-
2,6 prosenttia, ja on keskiarvoltaan 1,3 prosenttia. Laitok-
set sakeuttavat tämän lietteen ennen syöttöä mädättämöön 
tyypillisesti TS-pitoisuuteen 3,7 – 5 prosenttia. Korkein TS 
pitoisuus on 12 prosenttia, matalin 2,8 prosenttia, keskiar-
vo- ja mediaanipitoisuudet ovat vastaavasti 5,2 ja 4,0 pro-
senttia (Kuva 3). Syötelietteen orgaaninen osuus kuiva-ai-
neesta vaihtelee tyypillisesti välillä 64 – 73 prosenttia, ja on 
keskiarvoltaan noin 68 prosenttia. Poistelietteessä vastaava 
osuus vaihtelee välillä 49 – 58 prosenttia, ja on keskiarvol-
taan 54 prosenttia. Näin ollen, mädättämöissä kuiva-aineen 
vähenemä eli TS-reduktio on tyypillisesti noin 25 – 35 pro-
senttia. Vastaavasti, orgaanisen aineen vähenemä, VS-reduk-
tio eli mädätysaste, on tyypillisesti 39 – 49 prosenttia. 

Laitosten syöttökuormitusarvot ovat tyypillisesti välillä 
1,1 – 2,2  kgVS m-3 vrk-1. Korkein OLR arvo on 4,5, matalin 
0,6 kgVS m-3 vrk-1; keskiarvo ja mediaaniarvo ovat vastaavas-
ti 1,9 ja 1,7 kgVS m-3 vrk-1  (Kuva 3).  Reaktorien viipymät 
ovat tyypillisesti välillä 15 – 27 vrk, keskiarvo ja mediaaniar-
vo ovat vastaavasti 22,2 ja 19,8 vrk (Kuva 4).
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Kuva 2. Reaktorikuormituksen vaikutus viipymään, syöteliet-
teen eri kuiva-aine- eli TS-pitoisuuksilla. Tässä syötelietteen 
VS/TS –suhde on 68 %.
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Kuten edellä kuvassa 2 havainnollistettiin, viipymä re-
aktorissa laskee kuormitusta lisättäessä, jos syötteen TS- ja 
täten VS-pitoisuutta ei nosteta. Käytännössä, jos siis halu-
taan pitää viipymä vakiona ja riittävän pitkänä, niin kuor-
mitusta lisättäessä täytyy syötelietettä sakeuttaa. Kuvassa 5  

on esitetty tilanne Suomen lietemä-
dättämöissä: miten syötelietteen TS-
pitoisuuden kasvaessa, kasvaa kuor-
mitus, mutta reaktoriviipymä pysyy 
vakiotasolla. Tämä osoittaa, että lie-
tesakeuden nostaminen mahdol-
listaa korkeamman kuormituksen, 
vakio viipymäajalla. Sakeaa lietettä 
(TS noin 8 – 12 %) käyttäviä mä-
dättämöjä on neljä, ja näistä kolme 
on selvästi hyödyntänyt tämän myös 
korkeana reaktorikuormitusarvona 
(3,5 – 4,5 kgVS m-1vrk-1). 

Kuormitustutkimustuloksia 
laboratorioreaktoreissa
Laboratoriokokeilla selvitettiin syö-
telietesakeuden ja kuormituksen 
vaikutusta mädätysprosessiin ja bio-
kaasutuottoon. Kokeissa käytettiin 
nestetilavuudeltaan 3,5 litran täys-
sekoitteisia koereaktoreita, joiden 
lämpötila säädettiin vesivaippaläm-
mityksellä tyypilliselle mesofiililäm-
pötila-alueelle, 35 °C. Reaktoreis-
sa ymppinä käytettiin mädättämön 
poistetta samalta jätevedenpuhdis-
tamolta, josta saatiin syötelietteet. 
Reaktoreita syötettiin viitenä päivä-

nä viikossa. Koejakson kokonaiskesto oli noin 11 kk. 
Kuten edellä todettiin, syötteen sakeuden nostaminen vai-

kuttaa prosessin kuormitus- ja viipymäarvoihin. Tästä syys-
tä sakeuden vaikutusta tutkittiin kahdella reaktorilla, joista 
toisessa vakioitiin kuormitus (2 kgVS m-3vrk-1) ja toisessa vii-
pymä (15,5 vrk). (Nämä arvot vastaavat viiden vrk:n syöt-
töjakson arvoja, ja jos määrät lasketaan yhden viikon jaksol-
le, kuormitus vastaa arvoa 1,4 kgVS m-3vrk-1 ja viipymä 22 
vrk. Jatkossa tässä artikkelissa esitetyt arvot on laskettu vii-
den syöttövuorokauden osalle.) 

Sakeus nostettiin vähitellen viidestä 12 prosenttiin, min-
kä seurauksena toisessa reaktorissa (”vakio kuormitus reakto-
ri”) viipymä nousi 15,5 vrk.sta 32 vrk:een, ja toisessa reakto-
rissa (”vakio viipymä reaktori”) orgaaninen kuormitus nousi 
arvosta 2 kgVS m-3vrk-1 arvoon 5 kgVS m-3vrk-1.  Syöteliet-
teen sakeutta säädettiin sekoittamalla tiivistettyä (TS 3,6 %) 
ja linkokuivattua (TS 22,4 %) syötelietettä haluttuun TS-pi-
toisuuteen. Reaktoreiden biokaasutuottoja (litraa kgVS-1) on 
esitetty kuvassa 6.  

Tulosten mukaan prosessi toimi hyvin ainakin 10 prosen-
tin sakeuteen ja kuormitukseen 4,2 kgVS m-3vrk-1 asti, kun 
viipymä oli vähintään 15,5 vrk. Lisäksi, vakiokuormitusreak-
torin biokaasutuotto oli noin 10 prosenttia korkeampi kuin 
vakioviipymäreaktorissa, mahdollisesti johtuen vakiokuor-
mitusreaktorin viipymäajan pitenemisestä sakeutta nostet-
taessa. Korkeimmalla sakeudella (TS 12 %), biokaasutuotto 
selvästi heikkeni, mahdollisesti johtuen joko reaktorin sekoi-
tustehon heikkenemisestä tai jonkun inhibitiokonsentraati-
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Kuva 3. A.
Syötelietteen ja poisteen eli mädätys-
jäännöksen kuiva-ainepitoisuus (TS).
Syöte: min 2,8 %, max 12 %, 
mediaani 4 % ja keskiarvo 5,2 %.
Poiste: min 2 %, max 9,1 %, 
mediaani 2,8 % ja keskiarvo 3,6 %. 

Kuva 3. B.
Kuiva-aineen (TS) ja orgaanisen aineen 
(VS) vähenemät eli reduktiot (%) 
mädättämössä.
TS-reduktio: min 21,4 %, max 44 %, 
mediaani 32,3 % ja keskiarvo 32 %.
VS-reduktio: min 30 %, max 56,8 %, 
mediaani 42,3 % ja keskiarvo 43,7 %. 
Tummennetun alueen sisällä on arvoista 
yli 25% ja alle 75%.
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Kuva 4.  
Lietemädättämöjen kuormitusarvo (OLR) ja viipymäaika (HRT).
OLR: min 0,6, max 4,5, mediaani 1,7 ja keskiarvo 1,9 kgVS m-3 vrk-1

HRT: min 12, max 47, mediaani 19,8 ja keskiarvo 22,2 vrk. 
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on kasvusta. Tässä seurattiin reaktoreiden ammotyppipitoi-
suuksia, jotka luonnollisesti nousivat syötesakeuden noustessa  
(Kuva 7). Vastaavasti nousi hivenen myös pH, alkutilanteen 
arvosta pH 7,5 arvoon pH 7,9. Yleisesti ottaen näillä ammo-
N-pitoisuuksilla (max n. 3,0 g litra-1) hajoamisprosessin pitäi-
si vielä toimia, mutta jos muutos tapahtuu nopeasti, prosessi 
ei vielä mahdollisesti ollut sopeutunut korkeampiin pitoi-
suuksiin. Kirjallisuudessa on raportoitu tutkimustuloksia, 
jotka osoittavat ammotypen inhibitiopitoisuuden vaihtelevan 
laajoissa rajoissa, välillä 1,7 – 14 g litra-1, ja miten eri olosuh-
teet vaikuttavat ammoniakki-inhibitioon (Chen ym., 2008).    

Edellä esitetyn lisäksi, yhdessä reaktorissa testattiin kuormi-
tusnoston vaikutusta, vakiosakeuksisella (TS 10 %) syöteliet-
teellä. Liete oli jätevedenpuhdistamolta, jossa käytetään kor-
keasakeuksista (TS noin 12 %) syötelietettä, mikä tätä testiä 
varten laimennettiin TS-pitoisuuteen 10 prosenttia.  Syöte- 
lietteen sakeus säädettiin sekoittamalla linkokuivattua (TS 
12,6 %) ja linkokuivaukseen tulevaa lietettä (TS 2,3 %).  
Kuormitus nostettiin kyseistä lietettä käyttävän mädättämön 
nykytasosta, arvosta 3,3 arvoon 5 kgVS m-3vrk-1, mikä laski 
viipymää 23 vrk:sta 15 vrk:een. Prosessi pysyi vakaana ja bio-
kaasutuotto (noin 320 litraa kgVS-1) sekä metaanipitoisuus 
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Kuva 5. Reaktorikuormituksen (OLR)  ja 
viipymän (HRT) suhde syötesakeuteen 
(TS%) Suomen lietemädättämöissä.
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Kuva 6.  Syötelietesakeuden (TS 5 % -> 
12 %) vaikutus reaktoreiden biokaasu-
tuottoon (litraa kgVS-1syötetty). Vakio-
kuormitusreaktorissa (2 kgVS m-3vrk-1) 
viipymä oli välillä 15,5 -> 32,4 vrk; va-
kioviipymäreaktorissa (15,5 vrk) kuor-
mitus oli välillä 2 -> 4,6 kgVS m-3vrk-1.KUVA 6:
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Kuva 7.  Syötelietesakeuden 
(TS 5 % -> 12 %) vaikutus reak-
toreiden ammo-N-pitoisuuteen 
(gN kg-1).
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(noin 68 %) vakiotasolla.  Tämän syötelietteen (B) typpipi-
toisuus (6,0 g/kg) oli selvästi korkeampi kuin edellä lietteellä 
A (4,0 g/kg, kun TS 10 %), mikä johti myös selvästi korke-
ampaan ammo-N-pitoisuuteen reaktorissa. B-lietettä käyttä-
vän reaktorin ammo-N-pitoisuus oli välillä 4 - 4,2 g/kg, kun se 
A-lietteellä oli 3,0 g/kg, vastaavalla syötesakeudella (TS 10 %). 
Prosessi toimi hyvin näinkin korkealla ammo-N-pitoisuudella. 

Tulokset osoittivat eri syötelietteiden (puhdistamoilta A ja 
B) osalta eroja paitsi niiden typpipitoisuuksissa ja siten reak-
torien ammo-N-pitoisuuksissa, niin myös biokaasutuotossa, 
metaanipitoisuudessa ja prosessille tyypillisissä alkaliteetti- ja 
VFA-arvoissa. A-lietteen biokaasutuotto oli noin 100 litraa/
kgVS korkeampi kuin B-lietteellä, mutta CH4-pitoisuus oli 
hivenen alempi, noin 63 prosenttia (A-liete) ja 68 prosent-
tia (B-liete). B-lietemädätyksen korkeamman ammo-N-pi-
toisuuden myötä myös reaktorin alkaliteettitaso oli noin 30 
prosenttia korkeampi kuin A-lietereaktoreissa. Vastaavasti, 
myös VFA-tasot olivat noin 50 prosenttia korkeampia. Näis-
tä ominaisarvojen eroista huolimatta, molemmilla syöteliet-
teillä prosessi kuitenkin osoittautui toimivan hyvin ainakin 
vielä 10 prosentin TS-pitoisuudessa ja orgaanisella kuormi-
tuksella 4,5 - 5 kgVS m-3vrk-1.

Johtopäätökset
Tämä selvitys vahvistaa käsitystä, että lietemädättämöillä oli-
si nykyisellään selvästi vara nostaa kuormitusta, ja tehostaa 
näin mädättämöjen toimintaa. Käytännössä tätä rajoittaa lä-
hinnä syötelietteen alhainen sakeus, mikä taas johtuu yleen-
sä mekaanisen käsittelyn ongelmista laitoksilla; pumppujen 
ja putkistojen rajoituksista, tehottomista sakeutusmenetel-
mistä ja mahdollisesti myös mädätysreaktorin sekoituksesta. 
Tehostaminen tarkoittaisikin todennäköisesti investointeja 
vaativia muutoksia. Huomioitavaa on myös lisäsakeutuksen 
aiheuttamat polymeerikustannukset. Mutta itse mädätyspro-
sessin puolesta lietesakeuden nosto mahdollistaisi korkeam-
man kuormituksen, ja samalla varmistettaisiin riittävä viipy-

mä reaktorissa. Esim. riittäväksi koettu 18 vrk:n viipymä ja 
kaksinkertainen yhteenlaskettu käsittelykapasiteetti Suomen 
mädättämöissä saavutetaan, kun lietesakeus kaikissa reakto-
reissa olisi vähintään 8 prosenttia. Tämä vastaisi siten orgaa-
nisena kuormituksena arvoa noin 3 kgVS m-3vrk-1.  Tästä 
edelleen, voidaan saavuttaa jopa kolminkertainen kapasiteet-
ti, kun lietesakeutena on noin 12 prosenttia. 

Tämän selvityksen perusteella Suomessa on kaksi laitosta, 
joissa lietesakeus on noin 8 prosenttia ja kaksi, joissa se on 
noin 12 prosenttia. Näillä laitoksilla on yhtä lukuun ottamat-
ta käytössä myös korkeammat reaktorikuormitukset (3 – 4,5 
kgVS m-3vrk-1).  Näiden reaktorien mädätysaste ja biokaasu-
tuotot ovat hyvällä tasolla. Myös tässä raportoidut laborato-
riokoetulokset kahden eri puhdistamon lietteillä osoittavat, 
että hajoamisprosessin toimivuuden ja hallinnan kannalta 
nämä sakeus- ja kuormitusarvot (TS 10 %; OLR 4,5 - 5 kg-
VS m-3vrk-1) ovat realistisia: biokaasutuotto ja kuiva-aineen 
vähenemä syötetystä lietteestä pysyvät ennallaan. Näin ollen, 
kapasiteettilisäyksen myötä reaktoreiden toiminta tehostuu. 
Biokaasutuotto reaktoritilavuutta kohden kasvaa vastaavas-
ti, eli 2-kertainen kapasiteettilisäys nostaa myös kaasutuoton 
[m3/m3] 2-kertaiseksi. 

Mikäli paikalliset lietemäärät eivät edellytä käsittelyka-
pasiteetin lisäämistä, mädättämökapasiteetin käyttöä voisi 
tehostaa muilla syötteillä. Puhdistamolietteiden orgaanisen 
aineen osuus kuiva-aineesta on suhteellisen alhainen (keski-
arvona 68 %), samoin orgaanisen aineen hajoamisaste (kes-
kiarvona noin 44 %), verrattuna esim. moniin biojätteisiin. 
Näin ollen helposti hajoavan orgaanisen aineen käytöllä voi-
daan merkittävästi tehostaa biokaasutuottoa reaktoritilavuut-
ta kohti. Tämä vaatii tosin laitoksilla investointeja jätteen 
vastaanottoon ja esim. biojätteiden osalta vaaditaan hygie-
nisointia, mutta samalla tämä tuo porttituloja ja lisää bio-
kaasuenergiatuottoa. Maanlaajuisesti ajatellen kaksinkertai-
nen kapasiteettilisäys tarkoittaa kuiva-aineena noin 90 000 
tonnia (TS) vuodessa, mikä on esim. yhdyskuntabiojätteenä  
n. 300 000 tonnia biojätettä (TS 30 %) vuodessa. 

INTERNATIONAL

Rauhallista Joulua
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K irjoitus painottuu pumppaamoiden 
putkistojen ja niiden varusteluiden 
energiatehokkuuteen. Käsikirjoista 

löydettävät asiat kuten painehäviöiden las-
kenta, kertoimet yms. on jätetty kirjoituk-
sen ulkopuolelle.

Putkiston hyötysuhde
Pumppaamon hyötysuhde koostuu pump-
paamon laitteiden ja energian kulutukseen 
vaikuttavien komponenttien hyötysuhtei-
den tulosta. Tällaisia komponentteja ovat 
pumppu, moottori, mahdollinen kierros-
luvun säätölaite, mahdollinen vaihteisto, 
sähkökaapelit, muut sähköiset kompo-
nentit ja putkistot varusteluineen. Putkis-
tojen energiahäviöitä ei usein ajatella hyö-
tysuhteen kautta. Putkistoillekin voidaan 
määrittää hyötysuhde, jolla voidaan ha-
vainnollistaa sisäisten putkistojen energia-
tehokkuutta erilaisissa pumppaamoissa. 
Putkiston hyötysuhde voidaan määritellä 
painekorkeuden suhteena:

ηput = (Hyv – Hr)/Hyv

jossa Hyv = tarkasteltavan putkiosuuden 
ylävirtapuolen painekorkeus ja Hr = vas-
taavan putkiosuuden painehäviö.

Putkiston hyötysuhde siis riippuu pai-
nehäviöiden lisäksi suuresti myös vallitse-
vasta painetasosta. Määritelmän perusteel-
la voidaan todeta, että samalla sähköteholla 
toimivien pumppaamoiden energiahäviöt 
samalla putkiston painehäviöllä ovat suu-
remmat matalapainepumppaamoilla kuin 
korkeapainepumppaamoilla. Tyypillinen 

MARTTI PULLI
E-mail: marttipulli@hotmail.com

Kirjoittaja on työurallaan (Maa ja 
Vesi Oy, Pöyry Environment Oy) 
toiminut vedensiirtojärjestelmien 
ja virtaamien hallintaan liittyvän 
hydrauliikan ja laitteistosuunnittelun 
erityisasiantuntijana.

Pumppaamoiden putkistojen 
energiatehokkuudesta

matalapainepumppaamo on esimerkiksi 
vesilaitoksen raakavesipumppaamo tai jä-
teveden pumppaamo ja tyypillinen kor-
keapainepumppaamon on vesilaitoksen 
verkostoveden pumppaamo. Matalapaine-
pumppaamot voivat olla suuria energian-
käyttäjiä, jos niiden pumppauskapasiteetit 
ovat suuria, kuten usein on. 

Putkiston virtausprosessi
Painehäviö
Turbulenttisessa virtauksessa putken pai-
nehäviö on verrannollinen virtausnopeu-
den neliöön ja kääntäen verrannollinen 
putken sisähalkaisijaan, jolloin painehäviö 
on kääntäen verrannollinen virtauspoikki-
pinnan halkaisijan viidenteen potenssiin. 
Voidaan siis todeta, että putkiston virtaus-
teknisen mitoituksen merkitys hyvin suuri.

Putkisto on suunniteltava mahdollisim-
man virtaviivaiseksi käyttäen laajennettuja 
T-haaroja, virtaussuuntaa ohjaavia liitäntö-
jä ja muotokappaleita. Erittäin tärkeä asia 
on virtauksen pysyminen kiinteässä yhte-
ydessä putkistoon eli on vältettävä sellai-
sia komponentteja, joissa virtaus voi irrota 
putken vaipasta. Riski virtauksen irtoami-
seen on jyrkillä virtauksen suunnanmuu-
toksilla, putkikäyrillä, ja laajennusosilla, 
joissa on jyrkkä kulma tai äkillinen laa-
jentuma. Virtauksen irtoaminen aiheuttaa 
pyörteilyä, jota on vältettävä energiahävi-
öitä aiheuttavana virtaustilana.

Kavitointi
Pumppujen imuolosuhteet on suunnitelta-
va sellaisiksi, että pumppujen kavitointia ei 

Pumppaamoiden energiatehokkuus koostuu monista tekijöistä, joita ovat 
esimerkiksi pumppujen ohjaus, laitevalinnat ja putkistosuunnittelu. Näi-
den tekijöiden optimaalisella toteutuksella voidaan saavuttaa energia-
tehokkaasti toimivia pumppausprosesseja. Pumppaamoiden sisäisten 
putkistojen energiahäviöt ovat useimmiten suhteellisen pieniä verrattu-
na muihin pumppaamon häviöihin, mutta voivat joissain tapauksissa ol-
la myös merkittäviä.
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Kirjallisuus

VAG – Armaturen, Valves for the Water Industry and for Waste Water Handling

Prosser, M.J. Hydraulic Design of Pump Sumps and Intakes, BHRA Fluid En-
gineering

Virtaustekniikka, vedensiirtojärjestelmien toiminnallinen suunnittelu nykyai-
kaisin menetelmin, Martti Pulli ja Tammertekniikka 2009

Vesitalous 6/2013, Energiatehokkuuden tunnusluvuista pumppausjärjest-
elmissä, Martti Pulli

tapahdu. Kavitointi voi aiheuttaa merkittävää hyötysuhteen 
alenemista muiden haittojensa lisäksi. Pumppujen tulopai-
neiden on oltava sellaisia, joissa kaikissa tilanteissa NPSHa > 
NPSHr (Net Positive Suction Head available/required) (Pulli 
2009). Tähän päästään riittävän avarilla imuputkistoilla sekä 
välttämällä liian suurta staattista imukorkeutta.

Ilmahaittojen ehkäisy
Putkistoon kertyvä ilma pienentää virtauksen poikkipinta-
alaa, jonka vuoksi tehokkaaseen ilmanpoistoon on kiinni-
tettävä huomiota. Pumppujen imuputkistoissa olevien su-
pistusosien tulee olla epäkeskeisiä, jotta seisovia ilmataskuja 
ei pääse syntymään. Altaasta imevien pumppujen imuputki-
en tulee sijaita siten, että putken laki on vähintään 1,5*imu-
putken halkaisijan verran alimman vesipinnan alapuolella, 
jotta ei syntyisi putkeen ilmaa imeviä pyörteitä. Pumppaa-
moon tuleva putkisto on suunniteltava siten, että veden pu-
toaminen ei aiheuta ilman sekoittumista veteen tai on sopi-
villa rakenteilla estettävä ilman pääsy pumpuille. Käsikirjoista 
löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa pumppaamoiden imu-
putkistojen, imualtaiden ja allasrakenteiden suunnittelusta. 
(esim. Prosser)

Varustelut
Sulku- ja säätöventtiilit
Nimelliskooltaan alle DN250 venttiilien tulisi olla täysauk-
koventtiileitä, esim. luisti- tai palloventtiili, koska muun-
kaltaisten venttiilien sulkuelimet vievät suhteellisen suuren 
osuuden virtausaukon poikkipinta-alasta. Pienempi vir-
tausaukon poikkipinta-ala yhdistettynä virtaustilassa oleviin 
venttiilin osiin voi aiheuttaa suuria painehäviöitä. Esimer-
kiksi läppäventtiilin akseli ja itse läppä vaativat varsin suu-
ren osan virtausaukon poikkipinta-alasta. Tyypillinen avoi-
men täysaukko venttiilin painehäviökerroin nimelliskoolla 
DN 200 on n. 0,1…0,2 ja vastaavan kokoisen läppäventtii-
lin kerroin voi olla jopa 3 rakenteesta ja valmistajasta riippu-
en. Tällöin läppäventtiilin painehäviö voi olla 15…30 -ker-
tainen verrattuna täysaukkoventtiiliin.

Läppäventtiiliä ei ole suositeltava asentaa välittömäs-
ti pumpun yhteyteen energiaa kuluttavien ja mekanismeja 
rasittavien pyörteilytilojen välttämiseksi. Läppäventtiilin ja 
pumpun väliin olisi järjestettävä virtausta rauhoittavaa suoraa 
putkiosuutta vähintään kaksi kertaa nimellishalkaisijan ver-
ran. Virtauksen suunnanmuutoksen yhteydessä läppäventtiili 
on suositeltava asentaa siten, että akseli on suunnanmuutok-
sen tason suuntainen.

Takaiskuventtiilit
Takaiskuventtiileiden painehäviöt ovat yleensä selvästi suu-
remmat kuin sulkuventtiileillä ja voivat joillakin malleilla 
käyttötarpeista riippuen olla hyvinkin suuria. Pumppausjär-
jestelmässä, jossa on sellainen painepotentiaali, joka pystyy 
nopeasti kiihdyttämään virtauksen pumppua kohden sen py-
sähtyessä, tarvitaan nopeasti sulkeutuvaa takaiskuventtiiliä 
paineiskujen vähentämiseksi. Tällaisella takaiskuventtiilityy-
pillä on yleensä suuri painehäviö, joten sen valintaan täytyy 
olla laskelmin todetut perustelut. Jos painelinjan pituus on 

suuri ja staattinen nostokorkeus pieni, riittää valintaperus-
teeksi yleensä pienihäviöinen kyseiselle pumpattavalle nes-
teelle soveltuva malli. Takaiskuventtiilien valintaperusteita 
ja mitoituslaskelmia on esitetty alan kirjallisuudessa. (esim. 
VAG Armaturen, Pulli 2009)

Pohjaventtiilit
Pohjaventtiili on yksisuuntaventtiili, jota käytetään pump-
pujen imuputkissa estämään imuputken tyhjeneminen pum-
pun seisoessa silloin kun pumppu sijaitsee imualtaan vesipin-
nan yläpuolella. Tällaiseen venttiiliin on yleensä asennettu 
siiviläosa estämään kiintoainepartikkelien joutuminen put-
kistoon. Pohjaventtiilien painehäviöt ovat yleensä suurehkot, 
jonka vuoksi on suositeltavaa harkita pohjaventtiilin korvaa-
mista pumppujen automaattisella tyhjöstysjärjestelmällä.

Energiatehokkuus katselmusten jälkeen
Jos energiakatselmuksen jälkeen on päädytty putkiston ener-
giatehokkuuden korjaukseen ja täten saavutettu selkeä paran-
nus painehäviöiden suhteen, on myös pumppaamon pump-
pujen mitoitusta syytä tarkistaa, jotta putkistojen korjaus 
saadaan täysimääräisesti hyödynnetyksi. Energiatehokkaam-
maksi muutetulla putkistolla asennetut pumput saattavat 
osoittautua ylisuuriksi. Jos pumppaamon nostokorkeus muo-
dostuu suurelta osin dynaamisesta nostokorkeudesta, pump-
pujen kierrosluvun alentaminen on helppo ja energiateho-
kas korjaustoimenpide (Pulli 2009). Muussa tapauksessa on 
harkittava juoksupyörien korjausta tai pumppujen vaihtoa.

Yhteenveto
Kirjoituksessa käsiteltiin periaatetasolla pumppaamoiden 
putkistojen ja niihin liittyvien varusteluiden vaikutusta ener-
giatehokkuuteen. Jos energiakatselmusten perusteella saa-
daan heikkoja pumppaamon energiatehokkuuden arvoja so. 
huonoja tunnuslukuja (Pulli 2013), eikä voida löytää seli-
tystä pumppaamon laitteiden mitoituksesta tai pumppujen 
ohjaustavoista, todennäköinen syy on tällöin löydettävissä 
pumppaamon sisäisten putkistojen ja niihin liittyvien varus-
teluiden suurista painehäviöistä.  
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L iittämisvelvollisuuden oikeudellise-
na perusteena on kunnan VHL 8 §:n 
mukaisesti tekemä päätös vesihuol-

tolaitoksen toiminta-alueesta. VHL 3 lu-
vussa säädetään yksityiskohtaisemmin liit-
tämisvelvollisuuteen liittyvistä asioista, ja 
VHL 10 §:n mukaisesti vesihuoltolaitok-
sen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö 
tulee liittää vesihuoltolaitoksen vesijoh-
toon ja jätevesiviemäriin. Vesihuoltolain ja 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamis-
ta koskevan HE 218/2013 vp:n tultua hy-
väksytyksi ja muutosten tultua voimaan 
syyskuun 2014 alussa, on VHL:in tullut 
muutoksia, joilla aiempia käytäntöjä on 
tarkennettu ja muutokset sisältävät jonkin 
verran uuttakin sääntelyä. Nämä vaiku-
tukset ulottuvat myös liittämisvelvollisuu-
den laajuuteen ja sisältöön. Myös uudis-
tetun VHL:n mukaisesti on mahdollista 
hakea tietyin edellytyksin vapautusta liit-
tämisestä vesijohtoon ja jätevesiviemäriin 

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

Vesihuoltolain muutos täsmensi 
liittämisvelvollisuuden laajuutta  
ja sisältöä

tai jompaankumpaan niistä. Liittämisvel-
vollisuus luo keskeisen oikeudellisen perus-
tan VHL:n soveltamiselle, joten sen sisäl-
lön määrittelyssä tapahtuneita muutoksia 
on syytä tarkastella yksityiskohtaisemmin. 

VHL:n mukaisiin määritelmiin 
muutoksia
Lainmuutoksen myötä liittämisvelvolli-
suus koskee nyt vesihuoltolaitoksen jäte-
vesiviemäriä, sillä hulevesistä huolehtimi-
nen on poistunut VHL 3.1 §:n mukaisesta 
vesihuollon määritelmästä, joten hulevesis-
tä huolehtimisen ei katsota lainmuutok-
sen jälkeen enää lukeutuvan varsinaiseen 
VHL:n mukaiseen vesihuollon määritel-
mään. VHL:n mukaisella vesihuollolla tar-
koitetaan uudistetussa VHL 3.1 §:ssä ve-
den johtamista, käsittelyä ja toimittamista 
talousvetenä käytettäväksi sekä jäteve-
den poisjohtamista ja käsittelyä. Huleve-

Vesihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistus on hyväksytty eduskun-
nassa ja siihen sisältyvät säädösmuutokset ovat tulleet voimaan syyskuun 
alussa. Pääasiallisesti vesihuoltolain (VHL, 119/2001) mukainen sääntely on 
säilytetty aiemman tyyppisenä, mutta uudistuneeseen vesihuoltolakiin si-
sältyy myös muutoksia. Esimerkiksi hulevesistä huolehtiminen on poistu-
nut vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon määritelmästä, ja liittämisvel-
vollisuutta käsittelevään VHL 3 lukuun on myös tullut muutoksia, joiden 
perusteella liittämisvelvollisuutta taajama-alueiden ulkopuolella sijaitse-
vien kiinteistöjen osalta voidaan lieventää. Samoin liittämisvelvollisuudes-
ta vapauttamisen edellytyksiä on uudistuneessa VHL:ssa täsmennetty. Liit-
tämisvelvollisuus muodostaa keskeisen perustan vesihuoltolain mukaisen 
sääntelyn soveltamiselle sekä VHL:n mukaisille oikeuksille ja velvollisuuk-
sille, joten liittämisvelvollisuutta koskeva oikeudellinen sääntely on myös 
uudistetussa VHL:ssa tärkeässä asemassa laitosmuotoisen vesihuollon jär-
jestämisen ja toimintaedellytysten kannalta.
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den viemäröinti mainitaan uudistetun VHL:n 3.7 §:ssä, ja 
VHL:iin on myös lisätty uusi 3 a luku (17 a–e §:t), jonka 
säännöksiä sovelletaan huleveden viemäröinnin järjestämi-
seen ja hoitamiseen niiltä osin, kuin vesihuoltolaitos huoleh-
tii tästä tehtävästä. Kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitok-
sen hulevesiviemäriin sekä siitä vapauttamisen edellytyksistä 
säädetään erikseen VHL 3 a luvussa.

Uudistettu VHL 10 § täsmentää mahdollisuuksia 
liittämisestä poikkeamiseen 
Lainmuutoksen yhteydessä VHL 10 §:n on lisätty kaksi uut-
ta momenttia, joiden perusteella liittämisvelvollisuutta taa-
jama-alueen ulkopuolella on lievennetty (lieventäminen ei 
tarkoita tässä samaa kuin liittämisvelvollisuudesta vapautta-
minen, jota on haettava erikseen VHL 11 §:n mukaisesti). 
Taajama-alueilla kiinteistöjen liittämisvelvollisuuden sisältö 
on säilytetty aiemman tyyppisenä, joten VHL 10 §:n muu-
toksella ei käytännössä ole taajama-alueita koskevia vaiku-
tuksia. Taajaman käsite VHL:n tarkoittamassa merkityksessä 
on määritelty VHL 3.8 §:ssä. Sillä tarkoitetaan aluetta, jolla 
asuu vähintään 200 asukasta toisiaan lähellä olevissa raken-
nuksissa. Taajaman määrittelyssä tulee ottaa huomioon myös 
vapaa-ajan asunnot, ja asiaan on aiheellista kiinnittää huomi-
ota jo toiminta-aluepäätöksen yhteydessä.

Taajama-alueen ulkopuolella kiinteistöä ei ole uuden 
VHL 10.2 §:n mukaisesti välttämätöntä liittää vesihuoltolai-
toksen vesijohtoon, mikäli kiinteistön vesihuoltolaitteisto on 
rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä, ja mikäli 
kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi terveydensuojelu-
lain (763/1994) laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Taa-
jama-alueen ulko-puolella kiinteistöä ei tarvitse VHL 10.3 
§:n liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiinteis-
tön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen toiminta-alueen 
hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä nouda-
tetaan ympäristönsuojelulain (YSL, 86/2000) 3 a luvun (27 
a–d §:t) vaatimuksia. Perusteeksi voidaan hyväksyä myös se, 
ettei kiinteistöllä ole vesikäymälää, ja jätevesien käsittelys-
sä sovelletaan muilta osin YSL:n vaatimuksia. Kiinteistöllä 
olevan vesikäymälän käyttämättä jättäminen ei kuitenkaan 
sovellu perusteeksi liittämisvelvollisuudesta poikkeamiselle. 

On kuitenkin huomattava, että nämä muutokset eivät 
koske sellaisia kiinteistöjä, joiden vesihuolto ei ole ennen 
voimassa olevan toiminta-aluepäätöksen tekemistä täyttänyt 
VHL 10.2 tai 10.3 §:n mukaisia liittämisvelvollisuuden lie-
ventämisen edellytyksiä. Tällaiset kiinteistöt eivät siten ole 
liittämisvelvollisuudesta poikkeamisen piirissä kuivakäymä-
läperustetta lukuun ottamatta. Siirtymäsäännöksen perus-
teella liittämisvelvollisuus määräytyy kuitenkin aiemmin 
voimassa olleen VHL:n mukaisesti 31.12.2018 saakka, mi-
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käli vesihuoltolaitos on ryhtynyt ennen lainmuutosta toimin-
ta-alueella toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi. Ve-
si-huoltolaitoksella on edelleenkin oikeus myös kieltäytyä 
VHL 10.4 §:n perusteella liittämästä verkostoonsa kiinteis-
töä, jonka vedenkulutus on tavanomaisesta poikkeavaa tai 
jolta poisjohdettavan jäteveden määrä tai laatu vaikeuttaisi 
laitoksen toimintaa tai edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi 
toiminta-alueen muiden kiinteistöjen vesihuollosta.

Vapautuksen kestoaika sekä liittämisen 
kustannusvaikutukset huomioitava  
vapauttamisperusteiden arvioinnissa 
Mikäli liittämisvelvollisuudesta ei voida poiketa VHL 10 §:n 
mukaisilla perusteilla, on liittämisvelvollisuudesta mahdolli-
suus hakea vapautusta. Vapauttamista koskeva päätös kuu-
luu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin. Va-
pautusta liittämisestä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai 
jätevesiviemäriin on mahdollista hakea VHL 11 §:n mukai-
silla perusteilla. Vapautusta voi hakea se, jonka omistama tai 
hallitsema kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueella ja olisi tästä johtuen velvollinen liittymään vesihuol-
tolaitoksen verkostoihin. Vapautus verkostoon liittämisestä 
on myönnettävä, mikäli verkostoon liittämisestä aiheutuvat 
kustannukset muodostuisivat kiinteistön omistajan kannal-
ta kohtuuttomaksi, kun huomioidaan kiinteistön vesihuol-
tolaitteiston rakentamisesta ja liittämisestä aiheutuvat kus-
tannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve kiinteistöllä 
on vähäinen tai vapauttamiseen on muu erityinen syy. Kiin-
teistöllä tulee tällöin olla käytettävissään riittävästi tervey-
densuojelulain (763/1994) vaatimukset täyttävää talousvet-
tä ja jätevesien käsittely ja johtaminen on voitava järjestää 
YSL:ssa edellytetyllä tavalla. Jätevesien johtamis- ja käsittely-
vaatimuksia on lainmuutoksen yhteydessä tarkennettu näil-
tä osin. Harkinnassa voitaisiin siten ottaa huomioon myös 
YSL:n mukaiset poikkeamismahdollisuudet talousjätevesi-
en käsittelyvaatimuksista. Tämä ei kuitenkaan ole vielä sel-
laisenaan vapauttamisperusteeksi riittävää, vaan myös mui-
den vapauttamisedellytysten tulee täyttyä. Vapauttaminen ei 
saa liioin vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista 
hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Liittämisvelvollisuutta koskevissa asioissa tulee joka ta-
pauksessa soveltaa kokonaisvaltaista harkintaa, jolloin vain 
yksittäisten liittämisvelvollisuudesta vapauttamista koskevi-
en edellytysten täyttyminen ei sellaisenaan riitä. Liittämis-
velvollisuutta koskeva harkinta on luonteeltaan oikeushar-
kintaa, joten yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseen on 
kiinnitettävä huomiota. Erityistä huomiota liittämisvelvol-
lisuudesta vapauttamista harkittaessa on siksi kiinnitettävä 
jo myönnettyihin vapautuksiin sekä todennäköisesti tulos-
sa oleviin vapauttamista koskeviin hakemuksiin ko. toimin-
ta-alueella. Ennen liittämisvelvollisuutta koskevan asian rat-
kaisemista vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai 
haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisen tulee myös pyytää asiasta kun-
nan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. ELY–keskuksen 
kuulemisvelvoite VHL 11 §:n mukaisessa asiassa on lain-
muutoksen yhteydessä poistettu. Kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaisen VHL 11 §:n mukaisessa asiassa tekemään rat-
kaisuun on mahdollista hakea muutosta, ja valitusmuotona 
on hallintovalitus.

Eräänä syynä liittämisvelvollisuutta sekä siitä vapautta-
mista koskevien säännösten tarkistamiseen on haja-asutus-
alueiden jätevesien käsittelyä koskevien vaatimusten kiristy-
minen, jolloin osa tällaisilla alueilla sijaitsevista kiinteistöistä 
on jo tehnyt huomattaviakin investointeja kiinteistökoh-
taisiin jätevesien käsittelylaitteistoihin. On perusteltua, et-
tä tällaisen kiinteistön omistaja tai haltija voi hyödyntää te-
kemäänsä investointia kohtuulliseksi katsottavan ajan. Asian 
harkinnassa on otettava huomioon kiinteistön vesihuolto-
laitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. Liittä-
misvelvollisuudesta voidaan uudistetun VHL:n mukaisesti 
myöntää vapautus toistaiseksi tai määräajaksi. Tosin osa kun-
nista on jo tähän saakka myöntänyt vapautuksia määräaikai-
sinakin, vaikka aiemmassa VHL:ssa ei ollutkaan tarkemmin 
yksilöityjä vapautuksen kestoajan perusteita. Määräaikainen 
vapautus voi olla voimassa niin kauan kuin vapautuksen pe-
rusteena olleet olosuhteet eivät ole muuttuneet olennaises-
ti. Olennaisena muutoksena voitaisiin pitää esim. kiinteis-
tön vedenkäytön merkittäviä muutoksia tai haja-asutuksen 
muuttumista taajamaksi, jonka seurauksena liittämisvelvol-
lisuudesta vapauttamisen edellytyksiä on aiheellista arvioida 
uudelleen. Määräaikaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon 
kiinteistölle rakennetun vedenkäsittelylaitteiston keskimää-
räinen jäljellä oleva käyttöikä.

Myöskään vesihuoltoverkostoon liittämisestä ei saa ai-
heutua liittyjälle kohtuuttomia kustannuksia, joten VHL 12 
§:ä on lainmuutoksen yhteydessä tarkennettu liittämiskoh-
tien osalta siten, ettei niiden sijainnista saa aiheutua liittyjäl-
le kohtuuttomia kustannuksia. Kohtuuttomien kustannusten 
yleinen välttäminen sisältyi säännökseen jo ennen lainmuu-
tosta.

Toiminta-alueen supistamisen  
edellytyksiin tarkennuksia
Vesihuoltolakiin on lainmuutoksen yhteydessä lisätty myös 
uusi 8 a §, jonka mukaisesti vesihuoltolaitoksen toiminta-
aluetta voidaan supistaa VHL 8 §:n mukaisena toiminta-alu-
een muuttamispäätöksenä. Asialla on yhteys uudistettuun 
VHL 8 §:n, jonka mukaisesti toiminta-alueen mitoittaminen 
on toteutettava siten, että sen tarvitseman vesihuollon jär-
jestämisestä aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina. 
Toiminta-alueen supistaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi 
silloin, jos toiminta-alueen joillakin osilla vesihuoltopalve-
lujen tarve käy niin vähäiseksi, ettei laitosmuotoisen vesi-
huollon järjestämiselle ole enää taloudellisia ja toiminnallisia 
edellytyksiä. Mikäli toiminta-aluetta supistetaan, ei vesihuol-
tolaitoksella ole enää VHL:sta johtuvaa velvoitetta pitää su-
pistetun toiminta-alueen ulkopuolelle rajautuneita kiinteis-
töjä verkostoonsa liitettyinä. Tällaisessa tapauksessa laitos voi 
harkintansa mukaan irtisanoa tällaisten kiinteistöjen liittä-
mis- ja vesihuoltosopimukset. Supistetun toiminta-alueen 
ulkopuolelle rajautuvien kiinteistöjen vesihuolto ei saa kui-
tenkaan vaikeutua muutoksen seurauksena kohtuuttomasti, 
joten näidenkin kiinteistöjen vesihuollon perustarpeista on 
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myös toiminta-alueen muutostilanteissa huolehditta-
va. Vesihuoltolaitoksella ei liioin tällaisissa tapauksissa 
ole laista johtuvaa velvollisuutta minkään tekemänsä 
sopimuksen irtisanomiseen, vaan se voi harkita asian 
tapauskohtaisesti. Toiminta-alueen ulkopuolelle ra-
jautuvan kiinteistön omistajalla tai haltijalla ei kui-
tenkaan enää ole mahdollisuutta vaatia VHL:n nojalla 
vesihuoltolaitosta sallimaan kiinteistönsä pysyttämi-
sen laitoksen verkostoon liitettynä.

Mikäli toiminta-aluetta supistetaan, kunnan tulee 
päätöksenteossaan ottaa tällöinkin huomioon myös 
niiden kiinteistöjen vesihuollolliset tarpeet, jotka tu-
levat rajautumaan muutettavan toiminta-alueen ulko-
puolelle. Kunnan tulee ennen toiminta-alueen supis-
tamisesta päättämistä arvioida, millaisia vaikutuksia 
kyseisellä päätöksellä tulee olemaan kunnan omiin, 
VHL 5–6 §:n mukaisiin vesihuollon huolehtimisvel-
voitteisiin. Supistettavan toiminta-alueen kiinteistö-
jen omistajien tai haltijoiden kuulemiseen ja muuhun 
vuorovaikutukseen tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta. Toiminta-aluepäätökseen tyytymätön asianosainen 
voi myös tehdä tästä päätöksestä valituksen VHL 32 
§:n mukaisesti, ja valitusmuotona on tällöin kunnal-
lisvalitus. Oikeasuhtaisesti toteutetulla toiminta-alu-
eiden määrittelyllä voidaan kuitenkin vaikuttaa mer-
kittävästi sekä vapauttamishakemusten että valitusten 
määrään jo etukäteen. Samoin tiedottamisesta huo-
lehtimisella sekä tietojen saatavuudella suunnittelu-
prosessin eri vaiheissa on myös tässä erittäin tärkeä 
merkitys.  

BioZinalium®

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

www.sgps.fi

Katso 
animaatio

ZnAl(Cu)

®

Aktiivinen sinkki-alumiini  suojaa 
putkea korroosiolta. Kupari lisää 
suojausta olennaisesti vähentämäl-
lä paikallista mikro-organismien 
aiheuttamaa biokorroosiota. 

Aquacoat®

Vesiohenteinen yksikomponentti- 
akryylihartsi on ekologinen ja myr-
kytön. 

Zn-Al (Cu)
l((CuZnAA

Tutkimusten mukaan merkittävin valurauta-
putken käyttöikää parantava tekijä on sen 

ulkopinnoite.

Uusi BioZinalium on kuparilla vahvistettu 
sinkki-alumiini-pinnoite, joka pidentää olennai-

sesti valurautaputken elinkaarta. Aquacoat-
akryylimaali ei sisällä BPA- eikä VOC-yhdisteitä. 

VT1406_33-36_Gustafsson.indd   36 3.12.2014   13:59:29



PB www.vesitalous.fi 37Vesitalous 6/2014

 AJANKOHTAISTA

teemaa: kalatiet, alasvaellus, elinympäristö-
kunnostus sekä ympäristövirtaama. Kaiken 
kattavana teemana oli myös verkostoitumi-
sen edistäminen. Illalla osallistujat jatkoi-
vatkin hyvin alkanutta keskustelua cock-
tail-tilaisuudessa, jossa iloista ja vilkasta 
puhetta säesti saksofoni. 

Toisena päivänä seminaarin päätös-
puheiden jälkeen oli ohjelmassa kalojen 
merkinnän työpajoja sekä ulkoilma-akti-
viteetteja Vanhankaupunginkosken ym-
päristössä. Tapahtuman mahdollistivat 
maa- ja metsätalousministeriö sekä Maa- 
ja vesitekniikan tuki ry, paikalle saapuneet 
yritykset ja Helsingin kaupunki. Tapahtu-
maa väritti kala-aiheinen piirustusnäytte-
ly, jonka teoksista vastasivat Koskelan ala-

Kalamarkkinoilla painotettiin 
vaelluskalakantojen luontaisen 
lisääntymisen tärkeyttä

MARIA AROLA 
tutkija, limnologi 
Suomen ympäristökeskus
E-mail: maria.arola@ymparisto.fi

Kirjoittaja työskentelee erityisesti 
virtavesien hoidon ja kunnostuksen 
parissa.

PINJA KASVIO 
tutkija, FM, ympäristöekologi 
Suomen ympäristökeskus 
E-mail: pinja.kasvio@ymparisto.fi. 

Kirjoittaja työskentelee hulevesien ja 
taajamavesien hallintaan liittyvissä 
projekteissa sekä osallistuu vesistöjen 
tilan parantamiseen liittyviin kansallisiin 
ja kansainvälisiin tutkimus- ja 
asiantuntijatehtäviin. 

K alamarkkinat, eli rakennettujen ve-
sien tiede- ja tekniikkapäivät 2014 
(www.kalamarkkinat.com) järjestet-

tiin Helsingissä Ravintola Koskenrannassa 
Vantaanjoen rannalla lokakuussa. Päivien 
aikana osallistujat kuulivat sekä ulkomai-
silta että kotimaisilta puhujilta uusinta 
tietoa ja esimerkkejä erilaisista kalan kul-
kua edistävistä toimenpiteistä ja tarpeista. 
Olennaisena osana tapahtumaa oli tekniik-
kanäyttely eli markkinat, jossa lähes kol-
mekymmentä yritystä ja yhteisöä esitte-
li tuotteitaan ja toimintaansa seminaarin 
yhteydessä. 

Tapahtumakonseptin toi Suomeen Her-
man Wanningen. Aiemmin vastaava tapah-
tuma on järjestetty Hollannissa ja Ruot-
sissa. Suomen tilaisuus oli näistä kolmesta 
menestyksekkäin niin osallistumismäärän 
kuin palautteenkin perusteella. Paikalle 
saapui yli 220 rakennettujen vesien tilasta 
kiinnostunutta henkilöä ympäri Suomea ja 
ulkomailta kahdeksasta eri maasta, kaukai-
simmat Pohjois-Amerikasta. 

Keskustelua käytiin neljän eri 
teeman ympärillä
Päivien ohjelma oli kattava ja tiivis, täyn-
nä eri alan osaajien puheita, komment-
tipuheenvuoroja sekä yritysesityksiä. 
Tilaisuuden avasi juhlallisesti maa- ja met-
sätalousministeri Petteri Orpo. Mielen-
kiintoisista esityksistä vastasivat tutkijat, 
ministeriöiden edustajat, suunnittelijat, 
voimalaitosyritysten edustajat ja luonnon-
suojelujärjestöt. Päivien runkona oli neljä 

Vaelluskalojen kannat ovat taantuneet maailmanlaajuisesti ja Suomessa-
kin monet vaelluskalalajit on määritelty uhanalaisiksi. Yksi syy tähän on ve-
sirakentaminen, mikä on estänyt kalojen luontaisen lisääntymisen joissa.  
Suomen ympäristökeskus ja riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kokosi-
vat alan toimijat pohtimaan tilannetta 8. - 9.10.2014 järjestetyille tiede- ja 
tekniikkapäiville - Kalamarkkinoille. 

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon 
puheenvuoro aloitti monipuolisen keskus-
telun.
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asteen 1. luokkalaiset, sekä Kotkan Maretariumista paikalle 
tuotu akvaario, jonka kalalajeista järjestettiin leikkimielinen 
tunnistuskilpailu. 

Kalatiestrategia luo pohjan  
vaelluskalojen palauttamiselle
Kalojen luontaisen lisääntymisen tukeminen on maa- ja met-
sätalousministeriön kalatiestrategian lähtökohta. Seminaarin 
avannut maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo kertoi, et-
tä poliittinen tahtotila on kohti vaelluskalojen luontaisen li-
sääntymisen tukemista ja kokonaisvaltaista valuma-alueiden 
tarpeiden yhteensovittamista. 

Kaikki luennoitsijat olivat yhtä mieltä siitä, ettei asian kor-
jaamiseksi ole yhtä ainoaa menetelmää. Kalojen luontaisen 
lisääntymisen tukeminen edellyttää monia erilaisia menetel-
miä niin vesistössä kuin sen valuma-alueellakin. Kalatien, sii-
nä riittävän suuren ja monipuolisen virtaaman sekä veden 
laadun lisäksi voidaan tarvita esimerkiksi elinympäristökun-
nostuksia, kalastusrajoitusten tarkistuksia ja kalojen ylisiirto-
ja. Tärkeintä on, että kullakin joella toimitaan paikalliset olo-
suhteet huomioiden ja räätälöidään tarvittavat menetelmät 
sen mukaan. Toisilla kohteilla tämä voi tarkoittaa askeleit-
tain etenevää kunnostusprosessia, kun taas toisille kohteille 
on paremmin sovitettavissa ”kaikki kerralla kuntoon” -malli.

Koska kalojen luontaisen lisääntymisen tukeminen 
on monisyinen asia, tulee sitä edistää vahvassa yhteistyös-
sä kaikkien toimijoiden kesken. Ministeri Orpo kertoi pu-
heenvuorossaan, että keskusteluja yhteistyön tiivistämisek-
si vaelluskalojen palauttamisen tiimoilta tullaan lisäämään 
lähitulevaisuudessa. Monet muutkin luennoitsijat painotti-
vat hallinnon, energiateollisuuden ja tutkijoiden yhteistyön 
tiivistämistä. Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä 
muistutti, että hallinnon sisälläkin yhteistyötä voidaan yhä 

tiivistää esimerkiksi vesienhoidon ja kalataloushallinnon yh-
teistyöryhmien välillä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
toksen Jaakko Erkinaro puolestaan painotti luennossaan pai-
kallisten yhteistyöryhmien tärkeyttä. Kala- ja vesitutkimus 
Oy:n Ari Haikonen toi esiin biologisen ja teknisen osaami-
sen yhdistämisen tärkeyden ja ehdotti kalatiekonkaavin pe-
rustamista. 

Ympäristövirtaama yhteistyön esimerkkinä
Yhteistyötä tarvitaan erityisesti ympäristövirtaaman edistä-
miseksi Suomen joissa. Ympäristövirtaamalla tarkoitetaan jo-
essa virtaavan veden määrää ja sen ajallista vaihtelua, joka 
turvaa joen terveen toiminnan. Tavoitteena on pyrkiä tasa-
painottamaan veden eri käyttömuodot niin, että joen luon-
tainen ekosysteemin toiminta voidaan säilyttää tai palauttaa. 
Iso-Britanniasta ympäristövirtaamateeman keynote-puhujak-

Suuri ja monipuolinen yleisö viihtyi hyvin Kalamarkkinoilla.

Osallistujat tutustuivat näytteilleasettajien tuotteisiin sekä 
verkostoituivat eri tahojen kanssa markkina-alueella.

 AJANKOHTAISTA
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si saapunut professori Mike Acreman (Center for Ecology 
& Hydrology) esittikin ympäristövirtaaman edustavan en-
nen kaikkea ekosysteemipalveluita. Tähän asti Suomessa on 
ajateltu pelkän minimivirtaaman riittävän ylläpitämään jo-
kien eliöstöä, mutta erityisesti tulvien jääminen pois varsin-
kin säännöstelyn myötä on monin paikoin katkaissut joen 
ja tulvatasangon välisen yhteyden. Tällä puolestaan on ollut 
monia ekologisia haittavaikutuksia, sillä jopa puolet kalojen 
ravinnosta voi olla peräisin tulvatasangon reuna-alueilta. Mi-
ke Acreman painottikin luennossaan, että on tärkeää erottaa 
toisistaan jokiekosysteemin tarvitsema virtaama luontaisine 
vaihteluineen sekä poliittinen päätös siitä, millaisilla vaihto-
ehtoiskustannuksilla tästä ollaan valmiita tinkimään. Suo-
messakin kaivataan toimintavaltaisilta ministeriöiltä strate-
giaa siitä, kuinka ja miten jokivesien rajallinen määrä jaetaan 
eri käyttömuotojen kesken.

Sääntelyä tarvitaan, muttei liikaa
Ministeri Orpo linjasi avauspuheenvuorossaan, että vael-
luskalat tuottavat suurta aluetaloudellista arvoa, jota täy-
tyy tukea. Mutta myös vesivoimaa tarvitaan Suomen ener-
giantuotannossa sekä nyt että tulevaisuudessa. Erityisesti 
ympäristövirtaaman teemaosassa luennoitsijat toivat esiin 
win-win-ratkaisut, joissa hyötyjä kertyy kaikille osapuolil-
le. Sekä Mike Acreman että puhujat Suomen ympäristökes-
kuksesta ja riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksesta ko-
rostivat, että virtaaman luonnonmukaistaminen toimii usein 
luontaisena puskurina haitallisten vieraslajien leviämiselle. 
Energiateollisuuden Kati Takala ehdotti kommenttipuheen-
vuorossaan, että win-win-tilanteita ryhdyttäisiin aktiivises-
ti hakemaan paikallisesti uusien ratkaisumallien saavuttami-
seksi.

Seminaarissa keskusteltiin myös siitä, tulisiko vaelluska-
lakantojen luontaisen lisääntymisen tukemiseen saada val-
takunnalliset pelisäännöt vai pitäisikö ennemmin painottaa 
paikallisia ratkaisuja. Esimerkiksi ympäristövirtaama on nos-
tettu esille EU:n Blueprint-tiedonannossa vuonna 2012 ja 
siitä on tulossa tarkempi ohjeistus jäsenmaille vuoden 2014 
loppuun mennessä. Metsähallituksen Mikko Tiira totesikin 
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kansainvälisten hankkeiden tuovan laajemman tuen ja usein 
myös mandaatin kunnostustoimille. Viranomaisten ja hallin-
non edustajien keskuudessa oli yksimielinen linja siitä, että 
toimivien ratkaisujen aikaansaamiseksi kansallisia pelisääntö-
jä tarvitaan, muttei liikaa. Ympäristöministeriön puheenvuo-
rosta kävi ilmi, että EU:n komissiolta on jo tullut Suomel-
le paineita vesilainsäädännön muuttamiseen. Myös maa- ja 
metsätalousministeriössä nähdään olosuhteiden muutos ja 
ollaan yleisesti vesilupien velvoitteiden tarkistamisen kan-
nalla.

Sekä rahoitus- että seurantamallit  
tarvitsevat uudistamista 
Päivillä kuultiin myös Suomen ensimmäisestä ympäristö-
virtaamaan liittyvästä Korkeimman hallinto-oikeuden pää-
töksestä, joka on annettu tammikuussa 2013 koskien Ala-
Koitajoen Pamilon voimalaitosta. Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen Jorma Piiroinen kertoi, kuinka joessa vir-
taamaa pidetään seitsemän vuoden ajan tähänastista kor-
keampana ja tämän jälkeen raportoidaan pystyttiinkö vir-
taaman nostamisella ja monipuolistamisella parantamaan 
vaelluskalojen lisääntymistä. Piiroinen nosti esiin seurannan 
tarpeen ja merkityksen, ja sama toistui monessa muussakin 
esityksessä. Kunnostuksen tavoite tulisi asettaa etukäteen 
ja selvästi ja seurannalle pitäisi varata rahoitus jo suunnit-
teluvaiheessa. Esimerkiksi kalateiden osalta niiden paikka 
voitaisiin merkitä jo voimalaitospiirustuksiin, ehdotti Ari 
Haikonen. Vaikka monien seminaarissa esitettyjen ratkai-
suehdotusten eteenpäin vieminen on tärkeää, on kuitenkin 
huomattava resurssivaje, joka kohdistuu erityisesti julkisen 
hallinnon organisaatioihin. Uusien rahoitusratkaisujen löy-
täminen on välttämätöntä. 

Kaiken kaikkiaan seminaarin aikana onnistuttiin luomaan 
selkeä kuva siitä, mitä pitäisi tehdä vaelluskalakantojen tu-
kemiseksi. Päivien tärkeimpänä saavutuksena voidaan kui-
tenkin pitää poikkeuksellisen laajaa ja monesta eri organi-
saatiosta saapunutta osallistujajoukkoa – vuoropuhelu on 
alkanut.  

Sähkökalastusveneen toiminta herätti mielenkiintoa.
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Wavin-Labko – 
50 vuotta suomalaista osaamista 
ympäristön puolesta

Wavin-Labkon 50-vuotispäiviä vietettiin 4. syyskuuta. Vuonna 1964 viljan 
kosteuden mittaamisesta liikkeelle lähtenyt yritys on kehittynyt monipuo-
liseksi ympäristöalan osaajaksi. Pitkäjänteisen tuotekehitystyön tuloksena 
syntyneet tuotteet; erotinkaivojärjestelmät, jätevesijärjestelmät sekä put-
kisto- ja kaivojärjestelmät ovat toimialansa huippua.

W avin-Labkon tarina sai alkunsa 
vuonna 1964 perustetusta per-
heyhtiö Oy Labko Ab:sta, jon-

ka toiminta perustui alkuvaiheessa mit-

taustekniikkaan. Ensimmäinen tuote oli 
viljan kosteusmittari. Labkon silloinen si-
saryhtiö valmisti lujitemuovista esimerkik-
si Lohi-veneitä ja leikkikenttien AVA-ava-

  AJANKOHTAISTA

Wavin-Labkon 
QBic-sadevesikaseteilla
toteutetaan sade- ja 
hulevesien viivytys-
järjestelmä Tampereen 
yliopiston uudisrakennus-
hankkeeseen.
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ruuspalloja. Labkossa huomattiin mahdollisuuksia yhdistää 
nämä kaksi osaamisaluetta ja kehitystyön tuloksena syntyi-
vät erotinkaivojärjestelmät. 1980-luvulla osaaminen laajeni 
elektroniikkaan ja sitä kautta syntyi markkinoiden edistyk-
sellisin tuote; hälytinlaittein varustetut erotinkaivot. Yhtiö 
on tällä hetkellä erotinkaivojärjestelmien markkinajohtaja.

Wavin-Labko on nykyisin osa Euroopan johtavaa put-
kialan konserni Wavinia. Uuden omistajan myötä kokonais-
toimitusten suunnittelu on tullut luontevaksi osaksi yhtiön 
toimintamallia. Erottimien ja kaivojen lisäksi Wavin-Labko 
kykenee suunnittelemaan ja toimittamaan järjestelmiä vaa-
tiviin rakennus- ja infrastruktuurikohteisiin.

”Tuotteidemme menestys perustuu pitkäjänteiseen kehi-
tystyöhön ja kotimaiseen osaamiseen. Suunnittelu ja valmis-
tus tapahtuvat Suomessa kahdella tehtaalla; Joutsassa ja Kan-
gasalla. Kehitystyössä tehdään perusteelliset laboratoriotestit 
ja myös vuosikymmenten aikana kentältä saadut kokemukset 
otetaan suunnittelussa huomioon. Tuotteet on CE-merkitty-
jä ja siten niiden kelpoisuus on osoitettu, mutta haluamme 
tarkoin selvittää, että tuotteet toimivat mahdollisimman hy-
vin myös erilaisissa käytännön olosuhteissa”, kertoo Wavin-
Labko Oy:n toimitusjohtaja Timo Sarlin.

Pienpuhdistamojen kehittäminen jatkuu
Haja-asutusalueiden jätevesiasiat nousivat yleiseen keskuste-
luun 1990-luvulla ja Wavin-Labko lähti kehittämään kiin-
teistökohtaisia puhdistamoja. Hajajätevesiasetuksen voi-
maantulo kasvatti aluksi markkinoita räjähdysmäisesti. 
Tyytymättömyys järjestelmien kustannuksiin ja epäilykset 
saavutettavista hyödyistä ovat kuitenkin uudelleen nosta-
neet aiheen poliittiseen keskusteluun vaalien lähestyessä. Tä-
män seurauksena investoinnit kiinteistökohtaisiin ovat lähes 
loppuneet.

”Panostamme edelleen voimakkaasti järjestelmien kehit-
tämiseen vaikka epävarmuus on kasvanut. Hajajätevesiase-
tuksen kanssa on ollut vuosien varrella sekä paljon iloa että 
kyyneleitä. Poliittisten käänteiden taustalla tuotteiden laatu 
on kuitenkin jatkuvasti parantunut ja olemme juuri tuoneet 
markkinoille tuotteen, jossa on mukana kaikki yhtiömme tie-
totaito maapuhdistamoista. SAKO 2000 Vision-järjestelmäs-
sä on muun muassa saostussäiliössä patentoitu virtauksenja-
kaja, jonka ansiosta virtaus jakautuu tasaisesti molemmille 
imeytysputkilinjoille ja siitä tasaisesti koko kentän alueelle. 
Puhdistustulos on erinomainen, järjestelmää on helppo huol-
taa ja korkean laadun merkiksi annamme säiliölle kymmenen 
vuoden tiiveystakuun”, Sarlin sanoo.

Wavin-Labko on panostanut voimakkaasti myös vientiin. 
Ruotsi ja Tanska ovat pitkään olleet merkittäviä vientimaita 
Venäjän rinnalla ja Venäjä nähdään nousevana markkinana 
vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta.

”Ympäristöystävällisen rakentamisen kulttuuri kasvattaa 
osaamisemme merkitystä tulevaisuuden markkinoilla. Olem-
me sitoutuneet toimimaan ympäristön hyväksi; asiakkaidem-
me kanssa toteutettujen projektien lisäksi olemme mukana 
Itämeren suojelussa osallistumalla Puhdas Itämeri -hankkee-
seen”, Timo Sarlin kertoo.  
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Kirjahanke: 
Vesiensuojelun vaiheita

Suomen Vesiyhdistys ry on marraskuussa 2014 saanut 
projektiapurahan Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä ve-

siensuojelun vaiheita koskevan julkaisun laatimiseksi. Tarkoi-
tuksena on luoda yhtenäinen, arvioiva ja elämän makuinen 
katsaus vesiensuojelun kehitykseen Suomessa. Tavoitteena ei 
ole hallinnollinen raportti tai tieteellinen historiantutkimus, 
vaan painopiste on alalla pitkään vaikuttaneiden ihmisten 
omissa kokemuksissa ja arvioissa. 

Julkaisu keskittyy ajanjaksolle 1950-luvulta nykypäivään. 
Läpikäyviä teemoja ovat mm. yhteiskunnan muuttuvat arvot 
ja odotukset vesiensuojelulle, alan lainsäädännön ja hallin-
non kehitys, toimet ja tulokset eri osa-alueilla (yhdyskunnat, 
teollisuus, maatalous jne.), vesiensuojeluyhdistykset, koulu-
tus, tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö. Kronologisen ker-
tomuksen lomaan sijoitetaan lyhyitä erillisiä artikkeleja, joita 
varten kerätään vesiensuojelun piirissä toimineilta henkilöil-
tä muisteluita ja näkemyksiä. Niitä on tarkoitus kerätä sekä 
kirjallisesti että haastatteluin. 

Työn organisoi alalla toimivista ja toimineista asiantunti-
joista koostuva työryhmä. Kirjoitustyössä on mukana ympä-
ristöasioihin erikoistunut toimittaja. Työ käynnistetään heti. 
Työryhmällä on varsin rajallisesti käytettävissään ajantasaisia 
yhteystietoja vesiensuojelun parissa toimineista henkilöistä. 

Oletko Sinä ollut vaikuttamassa vesiensuojelun kehi-
tykseen tai ollut mukana sen tärkeissä käännekohdissa? 
Haluatko kertoa omista kokemuksistasi ja näkemyksistäsi? 
Jos olet kiinnostunut – tai voit välittää meille muiden vesien-
suojelun veteraanien yhteystietoja – ota yhteyttä!

Hanketyöryhmän puheenjohtaja Erkki Santala
E-mail: erkki.santala@kolumbus.fi 
puhelin: 040 7493878

Projektisihteeri Sanna Vienonen
E-mail: sanna.vienonen@ymparisto.fi 
puhelin: 0295 251738

Uponor tehostaa 
kaivotuotantoaan

Uponor keskittää kaivotuotantonsa Vaasaan ja Nastolaan 
tehostaakseen tuotantoaan ja toimituksiaan entisestään. 

Lisäksi tuoteratkaisuja yhtenäistetään ja kehitetään vastaa-
maan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Vaasassa on aloittanut toimintansa Kaivocenter, joka pal-
velee asiakkaita valtakunnallisesti kaikissa kaivoihin liittyvis-
sä asioissa. Kaivocenterissä yhdistyy kahden vahvan toimi-
jan, Uponorin ja KWH Pipen, kymmenien vuosien kokemus 
alalta. Lisäksi pääkaupunkiseudulla palvelee kaivojen korja-
uksiin ja yksittäisiin pikatoimituksiin keskittyvä yksikkö.

Tuotannon tehostamisella varmistetaan tuotteiden entistä 
parempi saatavuus ja nopeat toimitusajat. Uponor takaa kai-
voilleen neljän päivän toimitusajan, ja yksittäiset kaivot voi-
daan toimittaa työmaalle jopa tilausta seuraavaksi päiväksi.

Seminaari – 
Seurantatiedon arvo syntyy käytöstä
Kuinka seurannat ovat muuttuneet EU-jäsenyyden aikana? 
Millaisia vaatimuksia valtakunnalliset ja alueelliset ongel-
mat asettavat seurannoille? Kuinka digitalisointi parantaa 
tiedon käytettävyyttä? Voitaisiinko seurannat korvata ko-
konaan mallintamalla? Entä voitaisiinko seurantatiedon ar-
vo määrittää etukäteen? 

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan 9.3.2013  
klo 10.00 -17.00 Suomen ympäristökeskuksessa järjes-
tettävässä Vesitalous-lehden seminaarissa. Varaa aika ka-
lenteriisi!
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maa- ja vesitekniikan edistämiseksi. Professori Pertti Seunal-
le myönnettiin 10 000 euroa vesialan hyväksi tekemästään 
työstä ja monipuolisesta toiminnastaan sekä valtionhallin-
nossa että koti- ja ulkomaisissa yhdistyksissä ja komiteois-
sa. Professori, emeritus Erkki Vuori sai myös 10 000 euron 
palkinnon hänen eri tieteenaloja yhdistävistä ajankohtaisista 
tutkimuksistaan sekä tutkimusmahdollisuuksien tarjoamises-
ta uransa alkutaipaleella oleville tutkijoille.  

Maa- ja 
vesitekniikan tuki 
65 vuotta
Maa- ja vesitekniikan tuki ry on yhdistys, jonka tarkoituk-

sena on tukea maa- ja vesiteknillistä tutkimus- ja ope-
tustoimintaa sekä maaseudun suunnitteluun ja rakentami-
seen liittyvien kysymysten selvittämistä. Yhdistyksen perusti 
yksitoista Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosas-
ton maanviljelysinsinöörien opintosuunnalta valmistunutta 
diplomi-insinööriä. Yhdistysrekisteriin se merkittiin 1. jou-
lukuuta 1949 Maa- ja vesiteknillisen tutkimussäätiön kanna-
tusyhdistys ry:n nimellä ja muutettiin nykyiseen muotoonsa 
Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ksi vuonna 1955. Tänä vuonna 
tulee siis kuluneeksi 65 vuotta yhdistyksen perustamisesta.

Merkkivuotta juhlittiin 19. marraskuuta Hotelli Glo:n Ju-
gend-salissa Helsingissä. Tilaisuudessa julkistettiin yhdistyk-
sen historiateos, joka kertoo yhdistyksen synnystä, toimin-
nasta ja keskeisistä henkilöistä. Kirjan nimi on ”Tuki – Maan 
kuivattajista vesien ja ympäristön suojelijoiksi” ja sen on toi-
mittanut Rauni Nokela. Tilaisuudessa kuultiin myös esityksiä 
väitöskirjatöistä, joihin Maa- ja vesitekniikan tuki on myön-
tänyt apurahoja. Puheenvuoron saivat lisäksi professori Ol-
li Varis Aalto-yliopistosta ja ohjelmajohtaja Juhani Kettunen 
Suomen ympäristökeskuksesta.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry myönsi 65-vuotisjuhla-
päivänsä kunniaksi tunnustuspalkintoja arvokkaasta työstä 

Pertti Seuna ja Erkki Vuori.
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Suomen Vesiyhdistys ry:n vedenlaatujaosto ja vesihuoltojaosto järjestävät seminaarin 
 
MUUTTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Seminaarissa keskitytään ajankohtaisiin talousveden hankintaan ja laatuun vaikuttaviin 
lainsäädännön muutoksiin. Tilaisuus on maksuton.  
 
Aika:  22.1.2015 klo 12‐16 
Paikka:  Säätytalo, Snellmaninkatu 9‐11, Helsinki 
Ilmoittautumiset:  http://www.vvy.fi/muuttuva_lainsaadanto 
 
12:00  Avaus 
  Irina Nordman, Turun vesilaitos   
 
  Lainsäädäntö 
12.10  Vesihuoltolain muutos 
  Antti Belinskij, Itä‐Suomen yliopisto (vv. maa‐ ja metsätalousministeriö) 
12.40  Talousvesiasetuksen muutos  
  Jarkko Rapala, sosiaali‐ ja terveysministeriö 
13.00  Pohjavesilainsäädännön muutos 
  Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö  
 
13.20  Kahvitauko 
 
  Lainsäädännön vaatimusten toteutus käytännössä 
13.50   Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI 
  Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus 
14.10   Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja talousveden laadun 

erityistilanneopas 
  Jaana Kilponen, Valvira 
14.30   Vesihuoltolaitoksen ja terveydensuojeluviranomaisen yhteistyö 

häiriötilanteessa 
  Markku Lehtola, Kuopion Vesi ja Isto Mononen, Kuopion kaupunki 
14.50   Pelastusviranomaisen rooli vesihuollon tukena varautumisessa ja 

erityistilanteissa 
  Heikki Kangas, Keski‐Uudenmaan Pelastuslaitos 
15.10  WSP ja kokemuksia sen käytöstä 

Heli Härkki, Pöyry Finland Oy, Markku Lehtola, Kuopion Vesi ja Vesa Arvonen, 
Suomen Vesihuolto‐osuuskunnat ry 

15.40  Pohjaveden pilaantumistapauksia Lounais‐Suomesta   
  Maria Mäkinen, Varsinais‐Suomen ELY‐keskus 
 
16.00  Seminaarin päättäminen 
  Kia Aksela, WSP Finland Oy 
    
16:10  Verkottumista  

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association FinlandAjankohtaista Vesiyhdistykseltä
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VESITALOUS  2014  ●  sisältö

Vesitalous 1/2014 
RIKU VAHALA:  
Vesialan asiantuntijuus koostuu erilaisista 
osaamisyhdistelmistä

OLLI VARIS:  
Vesitekniikan tohtoriksi – miksi ihmeessä?

MIKA JALAVA:  
Takaisin veden äärelle

MARKO KESKINEN ja RIKU VAHALA:  
Kohti tulevaisuuden superosaajaa? Aalto-
yliopiston vesitekniikan opetus uudistuu

TARU HAKANEN:  
Taitavat osaajat menestyvät

SANNA VARJUS:  
VETO-koulutus osallistujan näkökulmasta

TUULA KETTUNEN:  
Vesihuoltoalan opintoja Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa

MINTTU PEURANIEMI: 
 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI – 
enemmän kuin neuvontahanke

Vesihuoltoalan tutkintotoimikunta: 
Käytännönläheistä vesiosaamista 
näyttötutkintojen avulla

SAIJA TILLGREN:  
Kansainvälinen vesiosaamiskeskus nostaa 
valokeilaan vesialan tuoreimmat innovaatiot

TUULA LAAKSO:  
Näytteenottajien henkilösertifiointi

MARJO PALVIAINEN, LEENA FINER, MIKA 
NIEMINEN ja PIRKKO KORTELAINEN: 
Kunnostusojitustarve kasvaa – lisääntyykö 
vesistöjen humuskuormitus?

TERO LUUKKONEN:  
Peretikkahappo jäteveden desinfioinnissa

JYRI MUSTAJOKI, MIRJA JÄMSÉN, MIKA 
MARTTUNEN ja TIMO P. KARJALAINEN: 
Monitavoitearvioinnin ja kustannus-hyöty-
analyysin toisiaan tukeva soveltaminen 
ympäristöarvioinneissa

MIINA PORKKA, MATTI KUMMU,  
STEFAN SIEBERT ja OLLI VARIS:  
Ruoan puutteesta kohti kasvavaa riippuvuutta 
maailmankaupasta

LAURI HEITTO: Turvetuotannon päästötarkkailu 
velvoitetarkkailun näkökulmasta

TAPIO KATKO: Vesialan osaamista kehitettävä 
yhteiskunnan tarpeista

Vesitalous 2/2014
JUKKA PIEKKARI:  
Olisiko verkostovuotojen hallinnassa jo aika  
siirtyä uuteen aikakauteen?

TONI HAAPAKOSKI:  
Vesihuollon saneerausinvestointien  
strateginen ohjaus

EEVA LUUKKANEN ja RAISA KYRÖNSEPPÄ: 
Mihin verkostosaneeraus vaikuttaa?

REETTA KURONEN ja KIRSI HIILLOS:  
Voiko asiakas olla väärässä?

HEIDI HYPPÖNEN, JARI KAUKONEN ja  
KIA AKSELA:  
Vesihuollon aluesaneerausmallilla  
verkostojen korjausvelan taittamiseen

TUIJA LAAKSO:  
Riskianalyysista apua verkostosaneerausten 
kohdentamiseen

HEIKKI KAPANEN:  
Vesitornien ja alavesi-säiliöiden kunnonhallinta

MATTI HEINO:  
Vesihuoltoverkostojen saneeraustöiden asiakirjat

TERO VÄLISALO ja JYRI HANSKI: 
Kumppanuustoiminnan riskien ja 
mahdollisuuksien analysointi

TERO AHONEN ja JOONAS KOPONEN: 
Saneerauksen onnistuminen Heimosillan 
jätevedenpumppaamolla

ESKO KUUSISTO:  
Metsätulva ja tunturitulva – Tornionjoen 
erityispiirre

TUOMO HÄYRYNEN:  
Ihmisen ja veden vuorovaikutus  
mielenkiinnon kohteena

ELINA ANTILA:  
Desinfiointioppaat apuna vesilaitosten 
desinfiointivalmiuteen

JYRKI KAIJA, PETRI JUHOLA ja  
JUKKA SAHLAKARI:  
Kolme näkökulmaa verkostojen saneeraamiseen

Vesitalous 3/2014
OSMO SEPPÄLÄ:  
Uudistuvan lainsäädännön innoittamana kohti 
älykästä vesihuoltolaitostoimintaa

ANNA KUOKKANEN ja ARI NIEMELÄ: 
Jäteveden tertiäärikäsittelyn vaikuttavuus ja 
käyttökustannukset

NIINA VIENO:  
Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamolla -hanke

MIIA HYTTINEN:  
Aluemittaus vesijohtoverkoston hallinnassa

SANNA VIENONEN ja VILLE HELMINEN: 
Viemäriverkoston laajentamisalueiden 
suunnittelun haasteet ja työkalut

CHRISTINA NORDENSTEN:  
Haasteena juomaveden toimittaminen 
suurkaupungeille häiriötilanteessa

LARS J. HEM:  
Riskienarviointi ja sen vaikutukset  
vesihuoltoon Oslossa

JARKKO RAPALA:  
Talousvesiasetus uudistuu

SOFIA MÄKINEN:  
Monitavoitearvioinnilla Espoon 
virtavesikunnostukset järjestykseen

ANTTI BELINSKIJ:  
Elintarviketeollisuuden vesihuolto-opas

AINO PELTO-HUIKKO ja TUIJA KAUNISTO: 
Vesihuoltolaitosten viemärien sisäpuolisen 
saneerauksen laadun kehittäminen

ANTTI HARINEN, JOUNI MUSTAKANGAS ja 
LEENA VÄNSKÄ:  
Tehtäväluettelot ja niiden soveltaminen 
vesihuollon laitoshankkeissa

CATHARINA CANDOLIN:  
Kyberuhkiin varautuminen

Vesitalous 4/2014 
ESKO KUUSISTO:  
Sua lähde kaunis?

ESKO KUUSISTO:  
Suomen lähteet

JARI ILMONEN:  
Lähteikköjen lajisto ja suojelutilanne

TAPIO KATKO ja PETRI JUUTI:  
Lähteet Suomen vesihuollossa

ANNE RAUTIO, KIRSTI KORKKA-NIEMI ja  
ANNA-LIISA KIVIMÄKI:  
Lähdekartoitusta lintuperspektiivistä

KATJA PELLIKKA:  
Helsingissä on vielä monenlaisia lähteitä

BJØRN KLØVE, PERTTI ALA-AHO ja  
PEKKA ROSSI:  
Harjupohjavedet ylläpitävät moninaisia 
luontotyyppejä 

RISTO P. MÄKINEN:  
Lähteet reagoivat herkästi ympäristömuutoksiin

RITVA BRITSCHGI:  
Lähteet pohjavesialueiden kartoituksessa ja 
luokituksessa 

MARIE KORPPOO, KAARINA LUKKARI ja  
EMIL VAHTERA:  
Sedimentin prosessien vaikutus fosforin 
vapautumiseen Helsingin Töölönlahdella

ARI HANSKI:  
Suomenlahdella toteutetun suuren 
rakennushankkeen ympäristövaikutukset

KRISTEL VILBASTE:  
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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

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

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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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

VEDENALAISET TARKASTUKSET

VEDENALAISET TARK ASTUKSET

Weltek Oy 
Meskantie 32 
37200 Siuro 

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

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

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

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

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 
PA-VE- ja KALVI-tuotteet meiltä 

• Palopostit ja palopostiasemat  
(CE-merkinnällä)

• Pumppaamot (CE-merkinnällä)
• Magneettiset virtausmittauskaivot

• Ilmanpoistokaivot
• Vesipostit

Ja paljon muuta. 
Lue lisää: pa-ve.fi

Vesihuollon  
huippuosaamista

www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland

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.
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Sakari Sarkkola and Mika Nieminen:   
Reasons for increased organic matter in waterways

Across Northern Europe and North America, the quantity of or-
ganic matter has risen and waterways have darkened in the past 

couple of decades. This phenomenon has also been detected here 
in Finland. What are the factors and how have they influenced the 
darkening of the waterways and can these changes be blocked? In 
recent decades, all forms of land use has devoted great effort to wa-
terway conservation and good results have been obtained in this. In 
the event that the leaching of organic matter continues, the benefits 
gained with waterway conservation may be lost. 

Johanna Castrén, Heikki Poutanen  
and Johanna Herttuainen:  
Changes in the NOM content of raw water from Lake 
Päijänne and implications for water treatment in Helsinki, 
Finland

The increase in natural organic matter (NOM) concentrations 
in surface water is a phenomenon that has been noted across 

the northern hemisphere in recent decades. Changes have also been 
found in Lake Päijänne, which is the principal source of raw wa-
ter for the Helsinki Metropolitan Area’s water supply. The raw wa-
ter’s total organic carbon (TOC) concentration has risen gradual-
ly throughout the 21st century. The efficient treatment process has 
been able partly to respond to the additional NOM load. Small 
changes have been made in the treatment process to enhance the 
removal of organic matter.

Bjørnar Eikebrokk:  
Organic matter characterization in Norwegian water 
treatment plants

In Norway, the characteristics, treatability and biodegradation of 
organic matter in water has been researched at a number of wa-

ter treatment plants over a period of more than ten years. New 
information about water treatment and process optimisation has 
been obtained, but there is still an ongoing need for research as 
climate change may alter the characteristics and treatability of or-
ganic matter. 

Panu Laurell:  
The applicability of microfiltration to the removal of 
organic matter at a water treatment plant

Microfiltration as a part of the production process of house-
hold water is becoming widespread. In comparison to tradi-

tional methods, it produces water of more consistent quality, and 
in combination with chemical sedimentation, microfiltration also 
removes organic matter. However, the effectiveness of elimination 
and the functioning of microfiltration are dependent on the qual-
ity of the intake water, so every filtration process has to be studied 
and planned carefully.

Angelica Lidén, Andrew Holmes, Remon Dekker 
and Kenneth Persson:  
Membrane technique pilot for the elimination of organic 
matter from household water in Sweden

The organic matter concentrations in the water from Lake Bol-
men used by the Ringsjöverket water treatment plant in South-

ern Sweden has increased and the water has become murkier. To re-
spond to the changes in the quality of intake water and to secure the 
high quality of drinking water, the applicability of ultra- and nano-
filtration techniques for the removal of organic matter were tested 
at Ringsjöverket in the early winter of 2013-2014. 

Other articles

Riku Vahala:  By the constantly darkening waters

Maritta Kymäläinen, Laura Kannisto and Milla 
Salmela:  Improving the efficiency of digestion plants by 
increasing the sludge thickness

Martti Pulli:  On the energy efficiency of pipe networks 
in pumping stations

Jaakko Gustafsson: Amendment to the Water Services 
Act specified the extent and content of obligatory 
connection

Pertti Vakkilainen: Scattered thoughts
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Muutamia vuosia sitten television iltauutisten lukija to-
tesi Suomen maatalouden olevan Suomenlahden suu-
rin ravinnekuormittaja, ja jos tiedotusvälineiden ny-

kyisinkin antamaa kuvaa on uskominen, ei tilanne ole tästä 
muuttunut.

Televisiouutisten innoittamana pyysin Heidi Sjöblomia 
tekemään maatalouden Suomenlahteen aiheuttamasta kuor-
mituksesta diplomityön. Tämän vuonna 2008 valmistuneen, 
lähestulkoon väitöskirjatasoisen opinnäytetyön perusteella 
oli todettavissa, että maataloutemme aiheuttaman fosfori-
kuormituksen osuus ei ollut erityisen suuri: vain pari pro-
senttia Suomenlahden ulkoisesta kuormituksesta.

Viimeisten vuosien aikana peltojen lannoitusmäärät ovat 
pienentyneet ja fosforitaseet ovat paikoitellen jopa negatii-
visia. Koska aiempien suositusten mukaisista lannoitusmää-
ristä suuri osa on vielä maahan sitoutuneena, kestää aikansa 
ennen kuin fosforihuuhtoumat asettuvat hyväksyttävälle ta-
solle. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan tarkoituksenmukaisia 
viljely- ja maanparannustoimenpiteitä sekä kärsivällisyyttä.

Vaikka maa-alueilta tapahtuva kuormitus saataisiin pois-
tetuksi, niin tutun laulun sanoja hieman mukaillen ”syvältä 
meri huokaa.” Meren pohjalta tapahtuva fosforin vapautu-
minen ja kumpuaminen aiheuttavat sen, että sinileviä tulee 
esiintymään Suomenlahdella ja Saaristomerellä myös tulevai-
suudessa. Niin mereen kuin sisävesiin kohdistuvan kuormi-
tuksen suitsimiseksi tarjotaan kosteikkoja. Esimerkiksi kesä-
järveni Hiidenvesi on suunniteltu pelastettavaksi 200 pienen 
kosteikon avulla. Riski on suuri, että niihin uhrattavat kus-
tannukset eivät tuota vesiensuojelullista hyötyä. 

Suuret virtaamat huuhtovat kosteikkojen sedimenttejä 
mukaansa ja alivirtaama-aikoina kosteikkopohjat muuttu-
vat helposti hapettomiksi ja luovuttavat sitomansa fosforin. 
Pellolle levitettynä sellainen aines heikentää kasvien fosforin 
saantia. Kokeneen kollegan sanoin sanottuna: ”Pienet kos-
teikot ovat katastrofi.” 

Haja-ajatuksia
Vesien puhtauteen on pyrittävä, mutta se on tehtävä luon-

nontieteellisten tosiasioiden ja taloudellisten mahdollisuuksi-
en rajoissa. Pienten kosteikkojen kritiikittömässä rakentami-
sessa näkyy nykyisessä ympäristöpolitiikassa yleisemminkin 
esiintyvä ongelma: hyviksi tarkoitettuja toimenpiteitä esite-
tään tehtäviksi ilman perusteellisia luonnontieteellisiä ja hyö-
ty-kustannustarkasteluja. 

Pelkät mielikuvat eivät saa ohjata päätöksentekoa. Kus-
tannusten ja vaikutusten arvioinnin tarve koskee myös haja-
jätevesiasetusta, jonka antaminen aiheutti lähes kapinaliik-
keen. Asetus annettiin, vaikka ei ollut olemassa luotettavaa 
selvitystä, kuinka monia ja missä asuvia ihmisiä se tulee kos-
kemaan, kuinka paljon sen toteuttaminen tulee maksamaan 
ja mitkä sen vaikutukset vesiin tulevat olemaan. Epäselvyyt-
tä oli myös käsittelymenetelmien todellisista kyvyistä poistaa 
jätevesistä orgaanista ainesta ja ravinteita. Niinpä ei ole ihme, 
että kaukana vesistöistä asuvien on ollut täysin mahdotonta 
ymmärtää, miksi heidän tulisi investoida jätevesien käsitte-
lyyn tuhansia euroja. 

Hajajätevesiasetusta on perusteltu vertaamalla haja-asu-
tusalueilla syntyvää kokonaiskuormitusta suoraan pistekuor-
mituksen kanssa. Vesistövaikutusten kannalta nämä tapahtu-
mat poikkeavat kuitenkin toisistaan. 

Haja-asutusalueiden jätevedet eivät pistekuormitusten ta-
voin päädy suoraan vesistöön, vaan saostuskaivoista lähdet-
tyään kulkevat ojissa tai imeytyvät maahan, jolloin puhdis-
tumista tapahtuu luonnostaan. Tämä tulee ottaa huomioon, 
kun jätevesien käsittelystä tehdään päätöksiä.

Lopuksi Talvivaaran innoittama kysymys: Olisiko katsel-
mustoimitus syytä palauttaa vesilakiin? 

Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuu-
destaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen. 
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Muita Weholite-sovelluksia

Paikallaan parissa
päivässä

Weholite – viisas valinta

Weholite-alkalointisäiliö on
turvallinen mittatilausratkaisu
varmaan vesihuoltoon. Tehtaalla
valmiiksi varustettu säiliö säästää
tuntuvasti asennusvaiheen
kustannuksia ja siinä on kestävä,
korroosiovapaa PE-
kaksikerrosputkirakenne.

Kalkkikivialkalointi 
•	 nostaa	veden	pH:ta,	 

alkaliteettia ja kovuutta 
•	 varmistaa	veden	tasalaatuisuuden	
•	 yksinkertainen,	helppohoitoinen	ja	

turvallinen alkalointimenetelmä  
–	ei	vaaraa	yliannostuksesta	

•		 huoltotoimenpiteinä	vain	kalkki- 
kivirouheen	lisäys	ja	desinfiointi	 
sekä	suodattimen	huuhtelu

Turvallinen ratkaisu säästää aikaa ja kustannuksia
•		 alavesisäiliöt	
•		 kemikaalisäiliöt
•		 lietteen	vastaanottosäiliöt
•		 saostussäiliöt
•		 tasausaltaat
•		 tulvavesien	keräilyaltaat
•		 ylivuotosäiliöt

www.uponor.fi
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