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PÄÄKIRJOITUS

Tehokas häiriötilanteisiin varautuminen perustuu syste-
maattiseen riskin arviointiin. Riskin arvioinnin avulla tun-
nistetaan omassa toiminnassa mahdolliset häiriötilanteet, 
joihin palvelujen turvaamiseksi pitää varautua ja joiden vai-
kutuksia pitää minimoida. Vuoden 2015 alussa vesihuol-
tolaitosten käyttöön tulevat sosiaali- ja terveysministeriön 
johdolla valmistellut verkkopohjaiset WSP ja SSP-työkalut 
riskin arviointiin ja riskienhallintaan. Heli Härkki esittelee 
tehtyjä työkaluja ja ensimmäisiä kokemuksia niiden käytöstä 
tässä lehdessä yhdessä laajan kirjoittajajoukon kanssa.       

Normitalkoiden noustua yhdeksi vaaliteemaksi on syytä 
pitää mielessä, että lainsäädännön tukea tarvitaan, jotta yh-
dyskuntien vedenhankinnan tarpeisiin on nyt ja tulevaisuu-
dessa käytettävissä riittävästi ja hyvälaatuisia raakavesivaroja. 
Juhani Gustafssonin artikkelissa kerrotaan, miten lainsää-
dännön keinoin vahvistetaan pohjavesialueiden luokittelun 
ja pohjaveden suojelusuunnitelmien asemaa. Lainsäädännön 
tukea kaivataan myös yhdyskuntien vesihuollon turvaami-
sen kannalta tarpeellisten ja välttämättömien vedenhankinta-
hankkeiden toteuttamiseen. Vedenhankinnan turvaamiseksi 
tarvitaan eri intressien, esimerkiksi yhdyskuntien vedenhan-
kinnan ja luonnonsuojelun, yhteensovittamista ja arvotta-
mista keskenään, siten, että puhdasta talousvettä on saata-
villa kohtuullisin kustannuksin.  

V esihuolto, eli puhtaan talousveden toimitus ja jäte-
vesien viemäröinti ja käsittely, on jokapäiväisen elä-
mämme yksi tärkeimpiä mahdollistajia. Häiriöt 

vesihuoltopalveluissa heijastuvat nopeasti niin arjen sujuvuu-
teen, ihmisten terveyteen, palvelujen tuottamiseen, teolliseen 
tuotantoon kuin elinympäristöömmekin. Ei siis ihme, että 
palvelujen turvaamiseen otetaan syksyllä 2014 voimaan as-
tuneissa lainsäädännön muutoksissa entistä tukevampi ote.  

Vesihuoltolain (119/2001) muutokset ja uusi ympäris-
tönsuojelulaki (527/2014) tulivat voimaan syyskuun alussa.  
Niissä vesihuoltolaitokset ja luvanvaraisen toiminnan har-
joittajat velvoitetaan aiempaa selvemmin varautumaan häi-
riötilanteisiin ennalta ja turvaamaan palvelunsa näissäkin ti-
lanteissa. Niin ikään syyskuussa 2014 voimaan astuneessa 
talousvesiasetuksen muutoksessa (442/2014) edellytetään, 
että kunnan terveydensuojeluviranomaisen talousveden laa-
dun turvaamiseksi laatima erityistilannesuunnitelma sovi-
tetaan yhteen mm. vesihuoltolaitoksen varautumissuunni-
telman kanssa. Monesta säädöksestä tulevista velvoitteista 
huolimatta vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautu-
misen tulisi muodostaa selkeä kokonaisuus, jonka tavoittee-
na on varmistaa laitoksen valmius tehokkaaseen toimintaan 
mahdollisissa häiriötilanteissa. Antti Belinskij ja Tuire Taina 
valottavat tässä lehdessä olevissa artikkeleissaan laajemmin 
vesihuoltolain ja ympäristönsuojelulain muutoksia.  

Lainsäädäntö tukee aiempaa 
selvemmin vesihuoltolaitosten 
varautumista häiriöihin 

RIINA LIIKANEN
vesihuoltoinsinööri, vesihuoltopoolin 
valmiuspäällikkö
Suomen Vesilaitosyhdistys r y.
E-mail: riina.liikanen@vvy.fi
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V esihuoltolaki (119/2001, VHL) tu-
li voimaan vuonna 2001. Laissa sää-
detään vesihuollon kehittämisestä, 

vesihuoltopalvelujen järjestämisestä, niis-
tä huolehtimisesta sekä vesihuoltolaitoksen 
ja sen asiakkaan välisestä suhteesta. Keskei-
siä vesihuollon toimijoita ovat kunta, ve-
sihuoltolaitos ja kiinteistön omistaja tai 
haltija. Vesihuoltolakiin oli ennen vuotta 
2014 tehty vain vähäisiä tarkistuksia.

Vesihuoltolaki on yleisesti ottaen toimi-
nut hyvin, eikä lain soveltamisessa ole il-
mennyt suuria ongelmia. Vesihuoltolaitos-
ten vesijohtoverkostojen piirissä on noin 
90 prosenttia ja viemäriverkostojen piiris-
sä noin 80 prosenttia Suomen talouksista. 
Lain sääntelyä oli kuitenkin eräiltä osin tar-
peellista täydentää ja tarkistaa.

Muutostarpeita sääntelyyn aiheutti en-
sinnäkin tarve parantaa vesihuoltopalve-
lujen toimintavarmuutta vesihuoltover-
kostojen osittain huono kunto ja sään 
ääri-ilmiöiden yleistyminen huomioon ot-
taen. Toiseksi vesihuoltolaitoksen toimin-
ta- ja talous luonnollisessa monopoliase-
massa tuli saattaa läpinäkyväksi laitoksen 
organisaatiomuodosta riippumatta. Kol-
manneksi kiinteistön liittämisvelvollisuus 
laitoksen verkostoon oli usein koettu epä-
oikeudenmukaiseksi tilanteessa, jossa kiin-
teistön vesihuolto on toteutettu asianmu-
kaisin kiinteistökohtaisin ratkaisuin ennen 
vesihuoltoverkostojen rakentamista alueel-
le. Neljänneksi hulevesien hallintaa oli tar-
peen parantaa taajamatulvien sekä verkos-
toylivuotojen ja jätevesien ohijuoksutusten 
estämiseksi sään ja vesiolojen ääri-ilmiöi-
den yleistyessä sekä katettujen pintojen li-
sääntyessä.

ANTTI BELINSKIJ
OTT, yliopistotutkija 
Itä-Suomen yliopisto 
(vv. lainsäädäntöneuvos, 
maa- ja metsätalousministeriö) 
E-mail: antti.belinskij@uef.fi

Vesihuoltolain uudistus 2014

Keskeiset muutokset

Vesihuoltolain keskeiset 1.9.2014 voimaan 
tulleet muutokset liittyvät vesihuollon ke-
hittämiseen ja järjestämiseen, kiinteistön 
liittämisvelvollisuuteen vesihuoltolaitok-
sen verkostoon, vesihuollon riskien hal-
lintaan, vesihuoltolaitoksen talouden ja 
toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen se-
kä hulevesien hallintaan. Vesihuoltolain 
sääntely on ulotettu tarpeellisilta osin ve-
sihuollon koko tuotantoketjuun, sillä use-
at vesihuoltolaitokset ostavat vetensä tuk-
kulaitoksilta ja johtavat jätevedet erilliseen 
käsittelylaitokseen.

Suurin periaatteellinen muutos vesi-
huoltolaissa on hulevesien ja perustusten 
kuivatusvesien viemäröinnin irrottaminen 
vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon kä-
sitteestä. Hulevesien kokonaisvaltaisesta 
hallinnasta säädetään uudessa maankäyttö 
ja rakennuslain (132/1999) 13 a luvussa, 
kun taas vesihuoltolain uuteen 3 a lukuun 
on koottu säännökset sellaisen huleveden 
viemäröinnin, josta vesihuoltolaitos huo-
lehtii, järjestämisestä ja hoitamisesta. 

Vesihuollon kehittäminen  
ja järjestäminen
Kunnan velvoitteet vesihuollon kehittämi-
seen ja järjestämiseen muuttuivat 1.9.2014 
lähtien ensinnäkin siten, että vesihuollon 
kehittämisessä tulee tehdä yhteistyötä ve-
sihuoltolaitosten ja muiden kuntien ohel-
la myös erillisten tukkuvesi- ja jätevesien 
käsittelylaitosten kanssa. Toiseksi vesihuol-
lon kehittämissuunnitelmasta säätämisestä 
luovuttiin, mikä toi kunnille joustavuutta 

Vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Niiden tavoitteena on 
varmistaa turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuus 
sekä parantaa sade- ja sulamisvesien (hulevedet) hallintaa. Vesihuoltola-
kiin tehtiin useita tarkennuksia ja täydennyksiä, mutta lain keskeiset peri-
aatteet ja eri toimijoiden vastuut vesihuollosta säilyivät suurelta osin en-
tisenlaisina.
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vesihuollon kehittämiseen suunnitteluun (VHL 5 §). 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden rajausperusteissa 

viitataan nykyisin toteutuneeseen tai suunniteltuun yhdys-
kuntakehitykseen (VHL 7 §). Myös VHL 8 §:ssä tarkoitettu 
tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen osien saattamisek-
si vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin on sidottu entistä 
selvemmin yhdyskuntakehityksen tarpeisiin (8 §). Näiden 
muutosten yhtenä tarkoituksena on alueidenkäytön suun-
nitelmallisuuden huomioon ottaminen vesihuoltoverkosto-
ja laajennettaessa.

Kunnan tulee kiinnittää vesihuoltolaitoksen toiminta-alu-
eesta päättäessään aikaisempaa enemmän huomiota asiasta 
tiedottamiseen ja vesihuollon maksujen kohtuullisuuteen 
(VHL 8 §). Toiminta-alueen supistaminen mahdollistettiin 
tilanteessa, jossa kunnan velvollisuus vesihuollon järjestämi-
seen vesihuoltolaitoksen palvelujen avulla on poistunut (8 
a §).

Kiinteistön liittämisvelvollisuus 
vesihuoltolaitoksen verkostoon
Sääntelyä kiinteistön liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolai-
toksen verkostoon laitoksen toiminta-alueella väljennettiin 
siten, että taajamien ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä ei tar-
vitse liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon, jos niiden vesi-
huoltolaitteisto on asianmukainen ja rakennettu ennen kuin 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on hyväksytty (VHL 10 §). 
Sellaisilla aikaisemmin määritellyillä toiminta-alueilla, joil-
la vesihuoltolaitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollos-
ta huolehtimiseksi, tämä väljennys tulee kuitenkin voimaan 
vasta vuoden 2019 alussa. Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa 
kiinteistöä ei tarvitse liittää jätevesiviemäriin myöskään, jos 
kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevedet käsitellään 
asianmukaisesti (10 §). 

Taajamalla, jonka määritelmä lisättiin VHL 3 §:ään, vii-
tataan tilastolliseen taajamaan.

Liittämisvelvollisuudesta on edelleen mahdollisuus hakea 
kaikissa tilanteissa vapautusta. Vapauttamisen perusteita on 
tarkennettu siten, että vapautus voidaan myöntää toistaiseksi 
voimassa olevana tai määräaikaisena ja että liittämisen koh-
tuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön ve-
sihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. 
ELY-keskusta ei enää kuulla ennen vapautuksen myöntämis-
tä. (VHL 11 §).

Vesihuollon riskien hallinta 
Vesihuoltolakiin sisällytettiin 1.9.2014 säännökset vesihuol-
tolaitoksen varautumisesta häiriötilanteisiin (VHL 15 a §). 
Lisäksi täsmennettiin sääntelyä vesihuoltolaitoksen selvillä-
olo- ja tarkkailuvelvollisuuksista (15 §), vesihuollon mak-
suista (18 §) sekä virhetilanteissa asiakkaalle maksettavasta 
hinnanalennuksesta (27 §). 

Vesihuoltolaitoksen tulee uuden VHL 15 a §:n nojalla 
laatia suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta yhteis-
työssä eri tahojen kanssa ja ryhtyä sen perusteella toimen-
piteisiin vesihuollon palvelujen saatavuuden varmistamisek-
si. Sen tulee myös olla entistä paremmin selvillä raakaveden 

laatuun ja määrään kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa 
kunnosta ja tarkkailla näitä. Verkostotiedot tulee saattaa säh-
köiseen muotoon (15 §). Maksusäännöksissä täsmennettiin 
siten, että maksuilla tulee kattaa myös laitoksen korjausin-
vestoinnit (18 §).

Vesihuollon virheestä seuraavan hinnanalennuksen vä-
himmäismäärästä säädetään nykyisin siten, että vesihuollon 
yli 12 tunnin keskeytyksissä se on kaksi prosenttia asiakkaan 
vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Tavanomaisesta korja-
us- tai huoltotyöstä aiheutuvaa vesihuollon keskeytystä tai 
ylivoimaisesta esteestä aiheutuvaa palvelun häiriötä tai kes-
keytystä ei pidetä vesihuollon virheenä.

Talouden ja toiminnan läpinäkyvyys
Vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan läpinäkyvyyttä 
parannettiin ensinnäkin säätämällä entistä kattavammin lai-
toksen taloudenpidon eriyttämisestä (VHL 20 §). Toisek-
si vesihuoltolakiin lisättiin säännökset vesihuoltolaitoksen 
toimintakertomuksesta (20 a §), tilinpäätöstietojen ja toi-
mintakertomuksen tarkastamisesta (20 b §), tietojen julkis-
tamisesta (20 c §) sekä vesihuollon tietojärjestelmästä (20 d 
§). Tietojärjestelmäpykälä tulee tosin voimaan vasta vuoden 
2016 alusta.

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus 
ulotettiin VHL 20 §:ssä kunnallisten laitosten lisäksi monia-
layrityksen osana toimiviin laitoksiin sekä erillisiin tukkuve-
si- ja jätevesien käsittelylaitoksiin. Vesihuollolle ja huleveden 
viemäröinnille tulee laatia aina erillinen tase ja tuloslaskelma 
sekä VHL 20 a §:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Myös hu-
leveden viemäröinti tulee pystyä erottamaan taloudenpidossa 
vesihuollosta, johon se ei nykylain mukaan sisälly. Käytän-
nössä eriyttäminen saattaa olla mahdollista toteuttaa täysi-
määräisesti vasta vuoden 2015 alusta alkavasta tilikaudesta 
lähtien.

Vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa tilinpäätös, toiminta-
kertomus ja toimitusehdot samoin kuin vesihuollon hintata-
soa, tehokkuutta ja laatua kuvaavat tunnusluvut tietoverkossa 
(VHL 20 c §). Vuoden 2016 alusta vesihuoltolaitokset sekä 
erilliset tukkuvesi- ja jätevesien käsittelylaitokset toimittavat 
vesihuollon tietojärjestelmään tiedot palvelujensa hinnoista 
ja niiden määräytymisperusteista sekä tiedot, joita tarvitaan 
tunnuslukujen laskemiseksi (20 d §). Julkistettavat tunnus-
luvut tulevat siten pienellä viiveellä täysin vertailukelpoisiksi 
eri vesihuoltolaitosten välillä.

Hulevesien hallinta
Hulevesien kokonaisvaltaisesta hallinnasta säädetään nykyi-
sin maankäyttö- ja rakennuslain uudessa 13 a luvussa. Sii-
nä tarkennetaan kunnan tehtäviä hulevesien hallinnassa sekä 
edistetään maanpäällisten hallintakeinojen käyttöä ja hule-
vesien huomioon ottamista alueidenkäytön suunnittelussa. 
Vesihuoltolain uudessa 3 a luvussa on säännökset sellaisesta 
huleveden viemäröinnistä, josta vesihuoltolaitos huolehtii. 

Kunta vastaa uusien maankäyttö- ja rakennuslain sään-
nösten mukaan hulevesien hallinnan järjestämisestä asema-
kaava-alueella (MRL 103 i §). Kunnan hulevesijärjestelmä 
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on toteutettava asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita 
vastaavasti (103 m §). Kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesi-
suunnitelman, joka on uusi teknisiin suunnitelmiin rinnastu-
va suunnitelma, jossa esitetään kunnan hulevesijärjestelmään 
kuuluvat ratkaisut ja rakenteet (MRL 103 l §).

Kiinteistön hulevedet tulee johtaa kunnan hulevesijärjes-
telmään, ellei kiinteistön omistajalle tai haltijalle myönne-
tä tästä vapautusta (MRL 103 f §). Kunnan viranomainen 
osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan huleve-
sijärjestelmän rajakohdan kiinteistön välittömään läheisyy-
teen ja antaa määräykset johtamisesta (103 g §). Kunnan 
määräämä toimielin voi antaa kiinteistön omistajalle tai hal-
tijalle määräyksiä myös hulevesistä aiheutuvan haitan pois-
tamiseksi (103 k §).

Kunta voi MRL 103 n §:n nojalla periä hulevesien hal-
linnasta maksuja, joilla katetaan kunnan hulevesijärjestel-
män rakentamis- sekä käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Mak-
sut kohdistetaan niiden kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, 
jotka kuuluvat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusaluee-
seen. Vaihtoehtoisesti kunta voi kattaa hulevesien hallinnas-
ta aiheutuvia kustannuksia verovaroin.

Vesihuoltolain uudessa 3 a luvussa säädetään huleveden 
viemäröinnin järjestämisestä ja hoitamisesta vesihuoltolaitok-
sen hulevesiviemärien avulla pitkälti aikaisempien linjausten 
mukaisesti. VHL 17 a §:n nojalla kunta voi vesihuoltolaitok-
sen kanssa neuvoteltuaan ja tiettyjen edellytysten täyttyessä 
päättää, että laitos huolehtii huleveden viemäröinnistä osa-
na maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua hulevesien hal-
lintaa yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuol-
tolaitos määrää liittämiskohdat hulevesiviemäriin liitettäviä 
kiinteistöjä varten (17 e §) ja perii kiinteistön omistajilta ja 
haltijoilta maksuja viemäröinnistä (VHL 18-19 §). 

Vesihuoltolaissa ehkä keskeisin tarkennus hulevesisäänte-
lyyn on se, että pääsäännön mukaan hulevesiä ei saa johtaa 
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin (VHL 17 d §). Tästä 
voidaan eräin edellytyksin poiketa, jos kysymys on ennen 
vuotta 2015 rakennetusta niin sanotusta sekaviemäristä, joka 
on tarkoitettu niin jäte- kuin hulevesien poisjohtamista var-
ten. Myös vesihuoltolain maksusääntelyä on tarkennettu si-
ten, että laitos perii kunnalta kustannuksia vastaavan korva-
uksen yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä (19 a §). 

Koko ala yhdessä tapahtumassa!
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  UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Ympäristönsuojelulain uudistus on 
jaettu kahteen vaiheeseen, joista en-
simmäisessä tarkasteltiin teollisuus-

päästödirektiivin lisäksi muun muassa perus-
tuslakiin liittyviä kysymyksiä kuten lain ja 
asetusten suhdetta, valvonnan kehittämistä 
ja maksullisuutta ja luontoarvojen nykyistä 
laajemman huomioon ottamisen sisällyttä-
mistä lakiin. Toisessa vaiheessa on selvitet-
ty ympäristölupien tarkistamismenettelystä 
luopumista, ympäristöluvan yhdistämistä 
maa-aineslain mukaiseen maa-aineslupaan 
ja eläinsuojien luvanvaraisuuskynnyksen 
nostamista. Tähän toiseen vaiheeseen liit-
tyvä hallituksen esitys (HE 257/2014) on 
annettu eduskunnalle marraskuussa 2014 
ja on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. 

Teollisuuspäästödirektiivin merkitystä 
Suomen vesiensuojelun näkökulmasta on 
tarkasteltu direktiivin vaikutuksia yleises-
ti käsitelleessä Suomen ympäristökeskuk-
sen selvityksessä (SYKE:n raportteja -sarja, 
19/2012). Direktiivin soveltamisalaan kuu-
luvasta teollisuudesta erityisesti massa- ja pa-
periteollisuudella, mutta myös muilla teol-
lisuudenaloilla kuten kemianteollisuudella, 
lannoiteteollisuudella sekä rauta- ja teräste-
ollisuudella on merkittävä vaikutus tietty-
jen vesimuodostumien tilaan. Direktiivin 
toimeenpano on siten keskeinen keino saa-
vuttaa näiden vesimuodostumien tilatavoit-
teet, mutta Suomen pintavesien tilaan ko-
konaisuudessaan direktiivin toimeenpanolla 
on arvioitu olevan vain vähäinen merkitys.

Maaperän ja pohjavesien suojeluun teolli-
suuspäästödirektiivi tuo uutena instrument-
tina perustilaselvityksen laatimisen osana 
ympäristölupahakemusta. Perustilaselvitystä 
edellytetään kaikilta sellaisilta teollisuuspääs-
tödirektiivin piiriin kuuluvilta toiminnan-
harjoittajilta, joiden toiminnassa käytetään, 
tuotetaan tai muuten syntyy maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen kannalta mer-
kityksellisiä vaarallisia aineita. Toiminnan 
päättyessä maaperän ja pohjaveden tilaa ja 
sen puhdistamistarvetta arvioidaan suhteessa 
tähän perustilaan. Vaikka maaperän ja poh-
javeden puhdistamisvelvollisuuteen ei Suo-

TUIRE TAINA 
lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriön vesiensuojelu ja 
ympäristövaikutusten arviointi -ryhmä
E-mail: tuire.taina@ymparisto.fi

Ympäristönsuojelulain uudistus 
ja vesiensuojelu

messa tehty muutoksia, odotetaan perus-
tilaselvityksen kautta saatavan uutta tietoa 
maaperän ja pohjaveden tilasta. Pohjavesiin 
liittyvää sääntelyä on lisäksi täsmennetty li-
säämällä lakiin pohjavesialueen määritelmä.

Aikaisemmin asetustasolla säädetyistä 
asioista uuteen ympäristönsuojelulakiin on 
nostettu muun muassa luvanvaraisten toi-
mintojen luettelo. Aikaisemmin ympäris-
tönsuojeluasetukseen sisältynyt vaatimus 
tiettyjen ainepäästöjen vesihuoltolaitoksen 
viemäriin johtamisen luvanvaraisuudesta on 
poistettu sen taustalla olleiden direktiivien 
muutosten vuoksi. Lain liitteen 2 kohdan 
13 d mukaan luvanvaraista on yhdyskunta-
jätevesien käsittely ja johtaminen, kun ky-
se on asukasvastineluvultaan vähintään 100 
henkilön jätevesien käsittelemisestä. Lupa-
kynnys ei siis ole tältä osin muuttunut, mut-
ta muotoilua on muutettu paremmin vas-
taamaan vallitsevaa lupakäytäntöä.

Vesiensuojelun näkökulmasta ympäristön-
suojelulain uudistuksesta voidaan nostaa esiin 
myös uusi ympäristön tilaa koskeva 15 lu-
ku, jossa pintavesien laatua ja laatuvaatimuk-
sia koskevan sääntelyn merkitystä on pyritty 
korostamaan. Lain 20 luvussa on puolestaan 
säädetty 209 §:ssä mittausten ja tutkimusten 
laadunvarmistuksesta. Lain ja sen nojalla teh-
tyjen viranomaispäätösten perusteella tehtäviä 
veteen, sedimenttiin ja vesieliöstöön liittyviä 
mittauksia, testauksia, selvityksiä ja tutkimuk-
sia voi jatkossa tehdä vain Suomen ympäris-
tökeskuksen hyväksymä toimija.  Tarkemmin 
laadunvarmistuksesta ja toimijoiden hyväksy-
misen edellytyksistä on tarkoitus säätää val-
tioneuvoston asetuksella, jonka valmistelu on 
ympäristöministeriössä käynnistetty.

Myös ympäristönsuojelulain uudistus 
jatkuu vielä kolmannessa vaiheessa vuoden 
2015 aikana. Kolmannessa vaiheessa on ta-
voitteena arvioida ympäristönsuojelulain 
muutostarpeita, jotka koskevat muun muas-
sa lupamenettelyn sujuvoittamista erityisesti 
asianosaisten kuulemisen ja osallistumisoi-
keuksien varaamisen kannalta sekä luvanva-
raisten laitosten luetteloa tavoitteena nostaa 
luvanvaraisuuskynnyksiä. 

Ympäristönsuojelulaki on uudistettu ja uusi laki tullut voimaan 1.9.2014. 
Ympäristönsuojelulain uudistuksen aikataulu ja tavoitteet määräytyivät 
pitkälti EU-lainsäädännöstä, sillä uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa 
pantiin täytäntöön teollisuuspäästödirektiivi. Direktiivissä asetettu mää-
räaika kansalliselle täytäntöönpanolle päättyi jo tammikuussa 2013. 

VT1501_8_Taina.indd   8 14.1.2015   12:08:25



PB www.vesitalous.fi 9Vesitalous 1/2015

 UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

T ähän asti pohjavesialueet on luoki-
teltu kolmeen luokkaan niiden ve-
denhankintakelpoisuuden ja suoje-

lutarpeen mukaan vedenhankintaa varten 
tärkeiksi (luokka I), vedenhankintaan so-
veltuviksi (luokka II) ja muiksi pohjave-
sialueiksi (luokka III). Ympäristönsuoje-
lulain (YSL 527/2014, 17§) pohjaveden 
pilaamiskieltoa koskevassa säännöksessä 
pohjavesialueilla käytännössä tarkoitetaan 
ympäristöhallinnon kartoittamia veden-
hankinnalle tärkeitä ja vedenhankintaan 
soveltuvia pohjavesialueita eli niin sanot-
tuja I ja II luokan pohjavesialueita. 

Ympäristöhallinto on kartoittanut ja 
luokitellut pohjavesialueita 1970 – lu-
vulta lähtien. Vasta vesipolitiikan puite-
direktiivin toimeenpanon myötä vesien-
hoito- ja merenhoitolakiin (1299/2004) 
kirjattiin elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen tehtäväksi määrittää tärkei-
den ja vedenhankintaan soveltuvien poh-
javesialueiden sijainti ja rajat osana vesien 
ominaispiirteiden selvitystä.  Tämän tar-
kemmin ei pohjavesien rajaamisesta ja luo-
kittelemisesta ole aikaisemmin säädetty, 
vaan menettely on perustunut hallinnolli-
seen ohjaukseen. Pohjavesialueiden rajaa-
misesta ja niiden luokituksesta on annettu 
ohjeistusta ja viimeisin päivitys oppaaseen 
vuodelta 2009. 

Uuden vesilain (587/2011) käsittelyn 
yhteydessä hyväksymässään lausumassa 
(HE 277/2009, EV 355/2010) eduskun-
ta edellytti, että hallitus selvittää pohjave-
sialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja 
käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin liitty-
vät lainsäädännölliset ja menettelylliset ke-
hittämistarpeet. Ympäristöministeriö aset-
ti syksyllä 2011 laajapohjaisen työryhmän, 
jonka tavoitteena oli eduskunnan lausu-
man mukaisen selvityksen laatiminen. 

JUHANI GUSTAFSSON 
neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, 
luontoympäristöosasto
E-mail: juhani.gustafsson@ymparisto.fi

SATU SUNDBERG
hallitusneuvos
ympäristöministeriö, 
luontoympäristöosasto
E-mail: satu.sundberg@ymparisto.fi

Pohjavesiin liittyvän lainsäädännön 
kehittämisestä

Vedenottoon käytettävien pohjavesialu-
eiden pohjaveden antoisuuden ja laadun 
turvaamiseksi on 1960-luvulta lähtien ol-
lut mahdollista perustaa vesilain mukaisia 
suoja-alueita. Vedenottamokohtaisten suo-
ja-alueiden perustamisen rinnalle kehitet-
tiin koko pohjavesialueen kattava suoje-
lusuunnitelmamenettely. Suunnitelmien 
laatiminen aloitettiin 1990-luvun alku-
puolella. Suojelusuunnitelmien laadinnas-
ta on vastannut pääosin kunta tai kunnan 
vesihuoltolaitos. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on ollut toiminnassa mer-
kittävä yhteistyötaho sekä osin rahoittaja. 
Suojelusuunnitelma on ohje, jota käyte-
tään tausta-aineistona alueiden käytön 
suunnittelussa, viranomaisvalvonnassa se-
kä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoi-
tuksia. Suojelusuunnitelman avulla pyri-
tään toteuttamaan tarvittavat, olemassa 
olevaan lainsäädäntöön perustuvat toimet, 
joilla voidaan suojella pohjavettä rajoitta-
matta tarpeettomasti muuta maankäyttöä. 
Pohjavesien suojelusuunnitelmien sisältö-
vaatimukset, laatimismenettely ja -kritee-
rit sekä oikeusvaikutukset ovat toistaisek-
si sääntelemättömiä. Suojelusuunnitelmien 
laatiminen ei myöskään ole perustunut 
lainsäädäntöön. Ympäristöministeriö on 
edistänyt suojelusuunnitelmien laatimis-
ta tukemalla kuntia niiden laatimisessa 
myöntämällä avustusta. 

Lainsäädännön kehittämistyö
Ympäristöministeriön asettama työryhmä 
tarkasteli pohjavesialueiden kartoituksen 
ja luokituksen sekä suojelusuunnitelma-
menettelyn eri sääntelyvaihtoehtoja eri-
tyisesti siitä näkökulmasta, miten ne vai-
kuttavat pohjavesien suojelun tasoon ja 
toisaalta eri toimijoiden oikeusturvaan. 

Pohjavesialueiden rajauksen ja luokituksen avulla edistetään yhdyskuntien 
ja haja-asutuksen vedenhankintaa sekä kohdennetaan pohjaveden suoje-
lutoimia herkille alueille. 
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Työryhmä piti tärkeänä, että pohjavesialueiden kartoitus, ra-
jaaminen ja luokitus pohjautuisivat jatkossa lainsäädäntöön. 
Tämä antaisi sekä toiminnanharjoittajille että viranomai-
sille selkeämmät puitteet pohjaveden suojeluun. Vastaavas-
ti suojelusuunnitelmien laatimisessa on tavoitteena vahvis-
taa toiminnanharjoittajien, maanomistajien ja kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksia. Kehittämiskohteena todettiin 
myös vesipuitedirektiivistä tuleva velvoite pohjavesistä riip-
puvaisten maa- ja pintavesiekosysteemien huomioon ottami-
nen pohjavesialueiden rajaamisessa. 

Työryhmä laati alustavat ehdotukset vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisek-
si. Valmistelua jatkettiin virkamiesvalmisteluna ympäristö-
ministeriössä. Hallituksen esityksessä (HE 101/2014 vp) 
pohjavesialueiden rajaamista ja luokittelua sekä suojelu-
suunnitelmien laatimismenettelyä varten merenhoidon ja 
vesienhoidon lakiin esitettiin lisättäväksi oma 2a luku; Poh-
javesialueet. Eduskunta on hyväksynyt lainmuutoksen syk-
syllä 2014 ja ne tulevat voimaan alkuvuonna 2015. 

Uudet pohjavesialueita koskevat säännökset
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa jatkossakin 
pohjavesialueiden rajaamisesta ja vahvistaa niiden luokituk-
sen sekä merkitsee rajat sekä muut alueita ja niiden luokitus-
ta koskevat tiedot tietojärjestelmään. Nykyisten ympäristö-
hallinnon rajaamien ja luokittelemien I ja II luokan alueiden 
määritelmät säilyvät lähes nykyisten mukaisina, mutta uudet 
luokkamerkinnät olisivat jatkossa 1 ja 2. Tärkeisiin eli 1-luo-
kan pohjavesialueisiin katsotaan uuden luokituksen mukaan 
kuuluvan paitsi jo vedenhankintakäytössä olevia pohjavesi-
alueita myös sellaisia alueita, joita tutkimusten tai suunnitel-
mien perusteella on tarkoitus käyttää vedenhankintaan. Kes-
keisenä kriteerinä on pohjaveden nykyinen tai tuleva käyttö 
yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä. Nykyisin 
käytössä olevasta luokasta III luovuttaisiin kokonaan. Ny-
kyisin luokkaan III kuuluvat alueet tulevat jatkossa selvitys-
ten ja tutkimusten pohjalta siirtymään uusiin lainsäädännön 
mukaisiin luokkiin. 

Lain mukaan jatkossa 2-luokkaan luokitellaan pohjave-
sialue, joka pohjaveden antoisuuden tai muiden ominai-
suuksien perusteella soveltuu vedenhankintaan. Alueen an-
toisuudelle ei määriteltäisi laissa täsmällistä rajaa, mutta 
käytännössä alue kuuluisi pääsääntöisesti 2-luokkaan, kun 
siellä muodostuu arvion mukaan pohjavettä yli 100 m³/vrk 
ja mikäli alue myös muutoin ominaisuuksiltaan soveltuu ve-
denhankintaan tai -käyttöön. Tämä 100 m³/vrk raja vastaa 
uudessa vesilaissa pohjaveden ottamiselle säädettyä ilmoitus-
velvollisuuden rajaa. Vastaavasti kuin nykyiset luokan II poh-
javesialueet, saattaa uuden luokituksen mukaiset 2-luokan 
pohjavesialueet sijaita vedenkulutusalueisiin nähden siten, et-
tei niiden ottaminen vedenhankintakäyttöön ole toistaiseksi 
ajankohtaista eikä tämän vuoksi voida luokitella 1-luokkaan, 
mutta alueen käyttötarve voi kuitenkin ilmetä myöhemmin 
vedenhankintatarpeen muuttuessa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yksilöi jatkos-
sa myös ne pohjavesialueet, joiden vedestä pintavesi- ja 
maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Nämä pohjave-

sialueet sisällytettäisiin uuteen E-luokkaan.  Tällaisia pohja-
vedestä riippuvaisia ekosysteemejä ovat sellaiset pintavedet, 
joihin pohjavettä purkautuu merkittävässä määrin (pintavesi-
ekosysteemit) ja jossa pohjaveden purkautumisella on merki-
tystä pintavesiekosysteemin suojelun ja säilymisen kannalta, 
sekä pohjavesistä riippuvaiset luontotyypit kuten lähteet, läh-
depurot ja – lammet sekä lähdevaikutteiset suot (maaekosys-
teemit). Vedenhankintaa varten tärkeisiin ja vedenhankin-
taan soveltuviin pohjavesialueisiin voi myös liittyä edellä 
mainittuja ekosysteemejä, jolloin niistä käytetään jatkossa 
luokkia 1E tai 2E. 

Luokiteltaessa pohjavesialueita E-luokkaan tulee ensisijai-
sesti ottaa huomioon sellaiset pohjavedestä riippuvaiset pin-
tavesi- ja maaekosysteemit, jotka ovat luonnonsuojelulain tai 
muun lainsäädännön perusteella suojeltuja. Tällaisia ekosys-
teemejä ovat erityisesti luontodirektiivin (92/43/ETY) liit-
teessä I mainitut pinta- ja pohjavesistä riippuvaiset luonto-
tyypit, vesilain nojalla suojellut lähteet tai metsälain 10 §:n 
mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvat pu-
rojen ja norojen lähiympäristöt. Lain perustelujen mukaan 
luokittelua varten ei olisi tarpeen erikseen inventoida näitä 
elinympäristöjä, vaan jo olemassa olevat tiedot ovat riittäviä. 

Pohjavesialueiden luokituksella ei jatkossakaan ole itse-
näistä oikeusvaikutusta. Toimintojen sallittavuus pohjavesi-
alueilla ratkaistaisiin asianomaisissa ennakkovalvontamenet-
telyissä kuten ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa 
lupamenettelyissä tai maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sessa maankäytön suunnittelussa. Pohjavesialueita koskeva 
luokitus otetaan selvityksenä huomioon arvioitaessa muun 
lainsäädännön nojalla toimintojen sallittavuutta pohjavesi-
alueilla. 

Pohjavedestä riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit 
huomioidaan lupaharkinnassa sen mukaan, mitä niiden suo-
jelusta muussa lainsäädännössä säädetään.

Suojelusuunnitelmamenettely
Laissa säädetään jatkossa myös kunnan mahdollisuudesta laa-
tia pohjavesialueelle suojelusuunnitelma sekä yleisellä tasolla 
suojelusuunnitelman sisältövaatimuksista sekä sen valmiste-
lusta. Suojelusuunnitelma laaditaan yleensä vedenhankinnan 
ja suojelun kannalta merkittäville pohjavesialueille ja erityi-
sesti niin sanotuille riskialueille eli sellaisille pohjavesialueille, 
joissa pohjaveden kemialliseen ja määrällisen tilaan liittyviä 
vesienhoitolakiin perustuvia ympäristötavoitteita ei mahdol-
lisesti saavuteta tai joihin kohdistuu niiden tilaan merkittä-
västi vaikuttavaa ihmisen toimintaa. Suojelusuunnitelma voi 
jatkossakin kattaa myös laajempia kokonaisuuksia tai esimer-
kiksi kaikki tietyn kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet, 
jos se katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi. Pohjavesialuei-
den suojelusuunnitelma olisi mahdollista laatia myös usei-
den kuntien yhteistyönä, jos pohjavesialue ulottuu useam-
man kunnan alueelle. 

Käytännössä suojelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä 
kunnan ja muiden toimijoiden kanssa, kuten alueella toimi-
vien vesihuoltolaitosten tai muiden pohjavettä hyödyntävien 
toiminnanharjoittajien kanssa. Lisäksi suojelusuunnitelmi-
en laatimiseen voivat osallistua myös ne toiminnanharjoitta-
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jat, joiden toimintojen osalta esitetään mahdollisia toimenpi-
de-ehdotuksia toiminnan riskien vähentämiseksi. Päävastuu 
suojelusuunnitelman laatimisesta ja siitä, että suojelusuunni-
telma vastaa säädettyjä vaatimuksia, on kuitenkin kunnalla. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on mahdolli-
suus tehdä aloite kunnalle suojelusuunnitelman laatimiseen 
esimerkiksi vesienhoidon toimenpideohjelman laatimisen 
yhteydessä. Näissäkin tilanteissa kunta viime kädessä päät-
tää, ryhtyykö se suojelusuunnitelman laatimiseen. 

Suojelusuunnitelmalla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuk-
sia. Suunnitelma sisältää tietoja, jotka on hyvä ottaa huo-
mioon alueiden käytön suunnittelussa ja viranomaisvalvon-
nassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita 
toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristö-, vesi-, maa-ai-
nes-, kemikaali- ja terveydensuojelulainsäädännön perusteel-
la. Suojelusuunnitelma palvelee myös vesienhoidon mukaista 
pohjavesien ominaispiirteiden lisätarkastelua. Suojelusuun-
nitelmassa voidaan esittää arvioita lainsäädännön mukaisista 
toimenpiteistä, mutta se ei ole velvoittava suhteessa eri toi-
mijoihin.

Jatkotoimet
Ympäristöministeriö on asettamassa työryhmän, jossa tul-
laan valmistelemaan valtioneuvoston asetusta, jolla säädetään 
nyt lain tasolla yleisesti säädetyistä pohjavesialueisiin ja suo-
jelusuunnitelmiin liittyvistä asioista tarkemmin. Lisäksi työ-
ryhmä valmistelee uusien säännösten edellyttämien toimi-
en tukemiseksi ohjeistusta, jolla varmistetaan, että valtion ja 
kuntien viranomaisilla on riittävä yhtenäinen tietopohja poh-
javesialueista sekä niiden rajaukseen ja luokitteluun liittyvis-
sä kysymyksissä. Ohjeistuksessa kehitetään malleja ja keinoja 
suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutta-
misen seurantaan sekä kuvataan keinoja toimenpiteiden to-
teuttamiseksi. Lisäksi ohjeistuksessa tulee tarkastella tarvetta 
päivittää suojelusuunnitelmia uusien tietojen ja olosuhteiden 
muutosten perusteella. 

Saint-Gobain Pipe Systems
www.sgps.fi

Pariisi 1904.

Vuonna 1865 Pont-á-Moussonin tehdas Ranskassa val-
misti ensimmäisen harmaavalurautaputkensa pystyvalul-
la, mutta varsinaisen valmistusteknisen mullistuksen ai-
heutti keskipakovalumenetelmä 1930-luvulla. 

Jatkuvan kehitystyön tuloksena uusi luja SG-valurauta 
syrjäytti  harmaavaluraudan putkimateriaalina 1970-
luvulla. Tämän jälkeen kehitystyön kohteena on ollut 
erityisesti putken pinnoitteet ja lukitusmenetelmät. 
Aluksi putket päällystettiin mustalla sinkkipinnoitteella. 
2000-luvun virstanpylvääksi muodostui sinisen Natural-
putken sinkkialumiinipinnoite, jota edelleen kehittämäl-
lä lanseerattiin BioZinalium.

Pitkäjänteisen työn tuloksena Saint-Gobain Pam on tänä 
päivänä maailman johtava eurooppalainen valurautaput-
kien valmistaja. 

150 vuotta putken valmistusta
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Uuden 1. syyskuuta 2014 voimaan 
tulleen vesihuoltolain mukaan val-
takunnallista tietoa vesihuoltolai-

toksista tulee kerätä tietojärjestelmään. 
Laissa velvoitetaan Suomen ympäristökes-
kus (SYKE)  ylläpitämään järjestelmää ja 
vesihuoltolaitoksia toimittamaan siihen 
tietoa. SYKEssä ollaan parhaillaan raken-
tamassa tällaista järjestelmää, VEETIä. Se 
otetaan käyttöön vuoden 2016 alussa, jol-
loin nyt käytössä oleva VELVET-järjestel-
mä poistuu käytöstä. VEETI on maa- ja 
metsätalousministeriön omistama ja sen 
kehittäminen on käynnistynyt ministeri-
ön toimesta. Vesihuollon tiedonhallinnan 
kehityshankkeen muina rahoittajina ovat 
ympäristöministeriö ja Vesihuoltolaitosten 
kehittämisrahasto. 

Tiedon hallintaa (data management) se-
kä tietämyksenhallintaa ja tietojohtamis-
ta (knowledge management) korostetaan 
nykyisessä organisaatioiden ja toiminnan 
johtamisessa välttämättömänä toiminto-
na. Tietoa voidaan tehokkaasti kerätä ja sen 
hyödyntämiseen operatiivisessa toiminnas-
sa ja päätöksenteossa tarvitaan tehokkaita 
ja monimutkaisia tietojärjestelmiä. Vesi-
huollossa paikallisautomaatiolla ja laajem-
millakin automaatiojärjestelmillä tehdään 
hyvin monimutkaisia ja älykkäitä johto-
päätöksiä mittaustiedon perusteella. Täs-
sä artikkelissa käsiteltävässä järjestelmässä 
kootaan vesihuoltolaitosten toiminnalli-

JYRKI LAITINEN
DI, KTL, johtava asiantuntija
Suomen ympäristökeskus SYKE
E-mail: jyrki.laitinen@ymparisto.fi

Kansallisen vesihuoltotiedon 
hallinta – 
VEETI tietojärjestelmä 

nen tieto pääasiassa vuosittaisena tietona 
yhteen valtakunnalliseen tietokantaan, jos-
sa yksityiskohtaiset ajalliset vaihtelut ovat 
suotautuneet pois.

Gine-Garriga ym (2013) totesivat, mi-
ten vesihuollon strateginen suunnittelu ja 
tarkoituksenmukainen kehittäminen ja 
hallinta tarvitsevat tuekseen hyvää ja hy-
vin saatavissa olevaa tietoa. Hyvin hyö-
dynnetty tiedonhallinta auttaa toiminnan 
arvioinnissa, benchmarkkauksessa, stra-
tegioiden toimivuuden arvioinnissa, re-
surssien suunnittelussa ja päätöksenteossa. 
Ongelmina todettiin vertailun vaikeus in-
dikaattoreiden erilaisuuden vuoksi, tiedon 
huono luotettavuus, tiedon lähteiden huo-
no taso ja tilastolliset ongelmat alueellisessa 
tiedon käsittelyssä. Sloveniassa on kehitet-
ty vesihuollon tiedonhallintaa ja saavutettu 
perinteisen valvontaraporttien tuottamisen 
lisäksi hyötyjä alueidenkäytön suunnitte-
lussa sekä valmius- ja terveyssuunnittelus-
sa (Banovec, 2006). Dalcanale ym (2011) 
ottivat tietojärjestelmän kehittämisproses-
siin mukaan useita osallisia, kuten tutki-
joita, opettajia, päälliköitä ja kansanliikkei-
tä ja saavuttivat yhteistyössä sovitunlaisen 
vedenlaadun tietoverkon. Hollannissa teh-
dyssä järjestelmässä lähtökohtana oli inf-
rastruktuurin omaisuuden hallinta, mitä 
varten tehtiin kehikko, joka koostui ke-
hitetyistä työkaluista ja menetelmistä (van 
Heck, 2010).

Vesihuoltolaitoksilla järjestelmällinen ja suunnitelmallinen tiedonhallinta 
on toiminnan tasaisen laadun ja taloudellisuuden kannalta ehdoton edel-
lytys. Laitoksilla on järjestelmiä mm. vedentuotannon ja jätevesien käsitte-
lyn automaatiossa, verkostojen käytössä ja kunnossapidossa sekä talous-
hallinnossa. Nämä ovat yksinään jo vaativia järjestelmiä, mutta niistä tulee 
saada yhteenvetotietoja, jotta voidaan seurata oman laitoksen toimintaa ja 
taloutta sekä verrata niitä muiden vastaavien laitosten lukuihin.
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Uuden järjestelmän tavoitteet
Suomen uuden vesihuollon tietojärjestelmän VEETIn läh-
tökohtina on paljon samoja ajatuksia ja tavoitteita kuin 
kansainvälisistä artikkeleistakin voi lukea. Vesihuollon tie-
donhallinnan kehittämistyössä ennen VEETI-järjestelmän 
määrittelyn aloittamista, maa- ja metsätalousministeriö jär-
jesti syksyllä 2012 työpajan, johon osallistui laaja-alaisesti 
järjestelmän sidosryhmiä. Tässä työpajassa käytiin läpi tar-
peita ja toiveita järjestelmän toiminnalle. Määrittelytyön 
päätteeksi keväällä 2014 järjestettiin työpaja vesihuoltolai-
toksille, jolloin kirjattiin toiveita järjestelmästä saataville ra-
porteille, erityisesti vesihuoltolaitosten näkökulmasta. Näissä 
tilaisuuksissa vahvistui näkemys, että tietoa kokoavan järjes-
telmän käyttö toisi hyötyä ennen kaikkea vuosittaisten tieto-
jen järjestelmällisessä tarkastelussa ja niiden ajallisessa ja pai-
kallisessa vertailussa.

Yhtenä erona verrattuna entisiin järjestelmiin on, että 
laajemmat ryhmät pääsevät käyttämään järjestelmää. Rapor-
tointia suunnitellaan erikseen kunkin käyttäjäryhmän tar-
peita varten. Aikaisemmat järjestelmät ovat olleet pääosin 
viranomaisten käyttöä varten, VEETI suunnitellaan hyödyt-
tämään lisäksi itse vesihuoltolaitoksia, tutkijoita ja asiantun-
tijoita. Myös yksittäiset kansalaiset pääsevät selailemaan ve-
sihuoltotietoja internetiin tehtävän raportointiosion kautta. 
Tiedon syöttämisessä vastuu tulee olemaan tiedon lähteellä, 
vesihuoltolaitoksella. Vesihuoltolaitos saa myös selattua ra-
portteja, joiden avulla tiedon oikeellisuutta ja laatua voidaan 
varmistaa. Yksinkertaistettu kaaviokuva VEETIn tietoliiken-
teestä ja sidoksista muihin järjestelmiin on esitetty kuvassa 1.

Merkittävimpinä ajatuksina VEETIn kehittämisessä ovat 
olleet käytettävyyden ja tiedon luotettavuuden parantami-
nen. Tietoja järjestelmään tulevat syöttämään ne tahot, jois-

sa tieto syntyy, eli vesihuoltolaitokset. Tällä hetkellä vesi-
huoltolaitokset toimittavat tietoja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksille (ELY-keskukset), joissa tiedot syöte-
tään järjestelmään. Vesihuoltolaitoksilla ei ole itsellä pääsyä 
VELVET-järjestelmään, joten ne eivät voi tarkistaa tietojen 
oikeellisuutta. Toisena merkittävänä muutoksena onkin, että 
VEETI on avoimempi järjestelmä, ja tietoja voi selailla ver-
kon kautta kuka tahansa. Kaikki eivät pääse tietoja muutta-
maan eivätkä lukemaan käyttörajoitettua tietoa, mutta vesi-
huoltolaitosten yleisestä toiminnasta ja taloudesta saadaan 
helposti selkeitä raportteja. Kolmantena uutena piirteenä on 
pyrkimys ns. yhden luukun periaatteeseen, jolloin tietoa ei 
tarvitse syöttää useampaan kertaan, vaan se tulee raportoivi-
en viranomaisten käyttöön kerralla. Eri ministeriöiden vesi-
huoltoa koskevat järjestelmät tulevat keskustelemaan keske-
nään siten, että tieto on helposti ja luotettavasti saatavilla.

Vesihuoltoon liittyvää tietoa on valtionhallinnossa mo-
nissa eri järjestelmissä. Näiden järjestelmien välille tehdään 
linkit, jolloin tiedon käytettävyys ja laatu paranevat. Periaat-
teena tulee olemaan, että yhtä tietoa tarvitsee syöttää vain 
kerran ja sillä on vain yksi sijaintipaikka. Käyttäjä syöttää 
ja hakee vesihuoltolaitosten toimintaan liittyvän tiedon niin 
sanotulla yhden luukun periaatteella riippumatta siitä, mistä 
järjestelmästä se haetaan. Tiedon laadun parantamisella sekä 
selkeiden ja havainnollisten raporttien avulla VEETI tuo ve-
sihuoltolaitosten operatiiviseen toimintaan lisää tehokkuut-
ta ja oman talouden ymmärtämystä.

Hyödyt muille osallisille
Vesihuoltolaitosten lisäksi valtakunnallisesta laitoskohtaista 
ja koottua tietoa tuottavasta järjestelmästä on hyötyä viran-
omaisille seurannassa ja raportoinnissa sekä asiantuntijoille, 
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Kuva 1. Yksinkertaistettu kaaviokuva VEETIn tietoliikenteestä ja sidoksista muihin järjestelmiin.
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kansalaisjärjestöille ja yksittäisille kansalaisille tietona vesi-
huollon toimivuudesta.  VEETIssä on suunniteltu raportoin-
ti kaikkia ryhmiä varten erikseen siten, että kaikki eivät kir-
jaudu itse järjestelmään, vaan saavat muokattua tarvittavat 
raportit verkon kautta. Tieto on pääosin avointa. Joitakin 
tietoja on luokiteltu käyttörajoitetuiksi, jolloin niitä ei saa 
haettua yleisillä raportointityökaluilla.

Laitosten tiedonhallinnalla tehokkuutta 
operatiiviseen toimintaan
Suomen vesilaitosyhdistys on perustanut tunnuslukujärjes-
telmän vesihuoltolaitoksille (VENLA). Se on maksullinen 
palvelu, jossa laitokset ovat saaneet toiminnan ja talouden 
tunnuslukuja syötettyään järjestelmään tietoja vuosittaisesta 
toiminnastaan. Järjestelmässä on vuonna 2014 mukana noin 
50 laitosta ja sen käyttö on laajenemassa merkittävästi vuon-
na 2015. VEETIstä ei pyritä tekemään kilpailevaa järjestel-
mää, vaan se palvelee kaikkia Suomen vesihuoltolaitoksia, 
mutta siitä ei saa niin kattavaa bencmarking-aineistoa kuin 
tunnuslukujärjestelmästä. Näiden kahden järjestelmän välille 
ollaan rakentamassa linkki, jolloin kummankin järjestelmän 
käyttäjät voisivat saada tietonsa syötettyä ja tulostettua jous-
tavammin. Laitosten toiminnan vertailu onkin yksi merkit-
tävä raportointipiirre VEETIssä; laitos voi verrata samankal-
taisten laitosten tunnuslukuja keskenään tai laitoksen asiakas 
naapurikuntien taksoja ja taloutta.

Nykypäivän kiinnostavia tunnuslukuja talouslukujen 
rinnalla ovat vanhenevan infran rikkoutumis- ja kunnos-
sapitotiedot. Kun laitos saa tiedot esimerkiksi putkirikois-
ta verkoittain, verkkojen keskimääräisen uusiutumisajan 
sekä tarvittavia talouden tunnuslukuja, pystyy se suunnit-
telemaan omat verkostojen kunnossapito-ohjelmansa alu-

eittain ja materiaaleittain. Tietoja vesitorneista ei ole koot-
tu mihinkään järjestelmään, joten ne on sovittu koottavan 
keskitetysti VEETIin. Jyväskylän vesitornin romahtamisen 
jälkeen onnettomuustutkintakeskus totesi, että tietojen ko-
koaminen tuo järjestelmällisyyttä ja vastuullisuutta vesisäili-
öiden hallintaan.

Hankkeen eteneminen
VEETI-järjestelmän toteutus alkoi keväällä 2014 ja sen tulee 
olla käytössä vuoden 2016 alussa. Vuoden 2015 alkupuolel-
la käynnistetään noin 10 laitoksen kanssa pilot-testit, jolloin 
melko valmista järjestelmää testataan tuotantoympäristössä 
todellisella aineistolla. Tällöin saadaan tarpeellista palautetta 
loppukäyttäjiltä järjestelmän käytettävyyteen sekä raporttien 
sisältöön ja muotoon. Loppuvuodesta VEETI hiotaan lopul-
liseen muotoonsa siten, että vuoden 2015 tietoja viedään jär-
jestelmään vuonna 2016.

Yhteenveto
Valtakunnallisen vesihuoltotiedon hallinta ei ole tähän men-
nessä vastannut toimijoiden, eli vesihuoltolaitosten tarpei-
siin. Niiden rooli tietojärjestelmän kannalta pelkästään 
tiedon tuottajina viranomaisille tulee muuttumaan vastuu-
tahoksi tiedon omistajina ja hallinnoijina. Vesihuollon tie-
donhallinnassa valtakunnallisella tasolla parannetaan tiedon 
syötön ja raportoinnin joustavuutta, tiedon luotettavuutta se-
kä tiedon avoimuutta. Nykyaikaisen viestinnän periaatteena 
on, että yhteiskunnan kannalta tärkeästä toiminnasta, mihin 
vesihuolto kuuluu, voidaan saada tarpeellista tietoa kaikissa 
sidosryhmissä. Tähän vaativaan tehtävään uusi vesihuollon 
tietojärjestelmä VEETI tulee vastaamaan. 
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Soveltamisopas 
talousvesiasetuksen 461/2000
Talousvesiasetuksen uudistuttua ajankoh-
taiseksi tuli uudistaa myös hyväksi koettu 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen sovelta-
misopas talousvesiasetukseen. On luon-
tevaa, että oppaan kirjoittaa asiantunti-
joiden kanssa yhteistyössä juuri Valvira, 
koska Valvira ohjaa terveydensuojelulain 
ja sen nojalla annettujen säännösten toi-
meenpanoa ja valvontaa.  Vanhan sovelta-
misoppaan tekstiä hyödynnetään uudista-
mistyössä ja Valvira on kiitollinen saatuaan 
käyttöoikeuden vanhan oppaan tekstin 
hyödyntämiseen. 

Soveltamisopas talousvesiasetukseen 
461/2000 julkaistaan sähköisenä Valviran 
verkkosivuilla, josta se on kaikkien tulos-
tettavissa. Oppaaseen kirjoitetaan kolme 
osaa ja liitettä seuraavasti:  

Osa I Talousvettä koskevia säädöksiä
Osa II Talousvesiasetuksen säännöskohtai-
set soveltamisohjeet
Osa III Raja-arvojen perusteet

Liite 1 STM:n asetus 461/2000
Liite 2 Juomavesidirektiivi
Liite 3 Valvontatutkimusohjelmamalli

Osa II eli talousvesiasetuksen säännöskoh-
taiset soveltamisohjeet tulee olemaan laa-
jempi kuin vanhassa oppaassa, sillä siihen 

JAANA KILPONEN
MMT, ylitarkastaja
Valvira 
E-mail: jaana.kilponen@valvira.fi

Talousvesiasetuksen 
soveltamisopas ja 
opas talousveden laadun 
turvaaminen erityistilanteissa

sisällytetään ohjeita myös kunnan tervey-
densuojeluviranomaiselle. Oppaaseen teh-
dään linkkejä terveydensuojelun valvonta-
ohjeistoon, jossa on ohjeita muun muassa 
talousvettä toimittavan laitoksen tarkasta-
misesta.  

Liitteessä 1 esitetään ajantasainen koos-
te talousvesiasetuksesta. Tällä hetkellä se-
kaannusta on aiheuttanut Finlexissä oleva 
alkuperäinen asetus 461/2000 ja asetuk-
sen muutos 442/2014, jossa on esitetty ase-
tuksessa uudistuneet pykälät. Valvira on jo 
saanut oikeusministeriöstä luvan julkaista 
kooste em. säädöksistä.   

Käyttökelpoiseksi työkaluksi osoittau-
tunut valvontatutkimusohjelmamalli on 
niin ikään uudistettava. Onkin tarkoituk-
senmukaista, että talousvesiasetuksen so-
veltamisoppaan liitteenä 3 on tallennet-
tavissa ja täytettävissä oleva Word-versio 
valvontatutkimusohjelmamallista.  

Talousveden laadun turvaaminen 
erityistilanteissa -opas
WSP (water safety plan) toimintamalli täh-
tää siihen, että vesihuollossa ei syntyisi ti-
lanteita, jotka aiheuttaisivat terveyshaittaa. 
Toisaalta WSP:n yhteydessä laadittu riskin-
arviointi tuottaa laitoskohtaisen listan häi-
riötilanteista, jotka toteutuessaan voivat ai-
heuttaa terveyshaittaa ja joihin talousvettä 
toimittavan laitoksen on varauduttava. 

Valvira uudistaa Talousveden laadun 

Valviran haasteena on uudistaa vuoden 2015 aikana soveltamisopas  
talousvesiasetukseen 461/2000 ja opas talousveden laadun turvaamiseen 
erityistilanteissa.
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turvaaminen erityistilanteissa -oppaan erittäin laaja-alaisen 
asiantuntemuksen omaavan WSP -valmiussuunnittelutyö-
ryhmän teemakokousten pohjalta. Tämän lisäksi vesihuol-
topooli tulee julkaisemaan oppaan vesihuoltolaitoksen häi-
riötilanteisiin varautumisesta. Valviran ja vesihuoltopoolin 
oppaat edistävät sekä talousvettä toimittavien laitosten suun-
nitelmallista varautumista häiriötilanteisiin että terveyden-
suojeluviranomaisen talousveden turvallisuuteen liittyvien 
erityistilannesuunnitelmien laatimista. Jouhevan häiriötilan-
netoiminnan varmistamiseksi talousvettä toimittavan laitok-
sen ja terveydensuojeluviranomaisen suunnitelmat pitää so-
vittaa yhteen yhteistyötä edellyttäviltä osilta ja kytkeä myös 
ao. kuntien valmiussuunnitelmiin.     

Oppaaseen kootaan käytännönläheisiä toimintaohjeita 
kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja talousvettä toimit-
taville laitoksille seuraavien erityistilanteiden varalle:

- Saastuminen tautia aiheuttavilla mikrobeilla
- Saastuminen kemikaaleilla
- Saastuminen radioaktiivisesti
- Saastuminen syanobakteereilla tai niiden toksiineilla
- Talousveden tahallinen pilaaminen 
- Talousveden saatavuushäiriöt

Lisäksi oppaassa kuvataan tiedottamista erityistilanteissa. 
Oppaaseen liitetään malleja, joita voidaan käyttää apuna, 
kun laaditaan tiedotteita väestölle tai vaaratiedotteen tekstiä 
pelastuslaitoksen välitettäväksi.

Liitteisiin on koottu tietoa talousveden välityksellä taute-
ja aiheuttavista mikrobeista ja kemikaaleista, jotka voivat ai-
heuttaa terveyshaittaa.   

Opas julkaistaan Valviran verkkosivuilla, josta se on kaik-
kien tulostettavissa. Opas on tarkoitettu käytettäväksi myös 
sähköisenä versiona, koska se sisältää linkkejä eri toimijoi-
den verkkosivuille. 

Hallitsemme
vesihuollon
koko elin-
kaaren.

www.fcg.fi

FCGsmartsmartsmartsmartsmartsmartsmart
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Syyskuussa 2014 voimaan tullut 
vesihuoltolain (119/2011) uudis-
tus edellyttää nykyistä kattavam-

paa vesihuoltolaitoksen riskienhallintaa, 
ja laitoksen tulee turvata palvelunsa myös 
häiriötilanteiden aikana. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön talousveden laatuvaati-
muksista ja valvontatutkimuksista anta-
man asetuksen (461/2000) muutoksen 
perusteella terveydensuojeluviranomai-
sen laatiman erityistilannesuunnitelman 
tulee sisältää riskinarviointiin perustuva 
lista veden saastumista uhkaavista häiri-
ötilanteista. Water Safety Planin (WSP) 
laatiminen ja käyttöönotto ovat vesihuol-
tolaitokselle vapaaehtoista, mutta tieto, 
jonka laitos WSP:n avulla saa toimintaan-
sa liittyvistä riskeistä on suoraan käytet-
tävissä vedenlaatuongelmien ehkäisemi-
seen. WSP:n avulla kehitetään laitoksen 
arkipäivän riskien hallinnan tasoa ja sa-
malla tarjotaan tietoa siitä, mihin häiriö-

HELI HÄRKKI
dipl. ins., prosessisuunnittelija
Pöyry Finland Oy
e-mail: heli.harkki@poyry.com

Ennen siirtymistään Pöyry Finlandin 
palvelukseen Härkki vastasi 
projektipäällikkönä ja asiantuntijana 
WSP-työkalujen luomisesta sekä 
WSP-/SSP-ohjelmiston kehittämisestä 
käyttöönottovaiheeseen asti.

Water Safety Plan –
työkalu talousveden 
turvallisuutta uhkaavien 
riskien hallintaan

tilannesuunnittelussa tulisi varautua, jos 
riskinhallinta kaikesta huolimatta pettäisi.

Turvallinen talousvesi
WSP:n tavoitteena on siirtää talousveden 
laadun varmistamista verkostoveden laa-
dun valvonnasta koko vedentuotantoket-
jun aikaiseen veden laadun hallintaan ja 
tarkkailuun. Kuvassa 1 on esitetty tur-
vallisen talousveden edellytykset. WSP on 
vesihuoltolaitokselle suunnattu työkalu, 
jossa laitos lähtökohtaisesti vastaa riskien 
arvioinnista ja hallinnasta sekä riskinarvi-
oinnin perusteella tunnistettujen veden-
tuotannon kriittisten kohteiden käyttö-
tarkkailusta. Edellytykset kattavalle riskien 
hallinnalle luodaan kuitenkin ainoastaan 
vesihuoltolaitoksen, alueen viranomais-
ten ja muiden sidosryhmien yhteistyönä. 
Oleellinen osa riskien hallintaa ovat käy-
tännön toimenpiteet, joiden avulla pyri-

Mikä aiheuttaa pohjaveden saastumisen? Mikä voi aiheuttaa häiriöitä ve-
denkäsittelyssä? Miten valita työmenetelmät, jotka eivät aiheuta talous-
veden saastumista? Muun muassa näihin aihealueisiin paneudutaan suo-
malaisille vesilaitoksille laaditussa Water Safety Plan-työkalussa, jonka 
tavoitteena on tunnistaa ennalta veden laatua uhkaavat vaarat ja saattaa 
riskit hallintaan ennen kuin on liian myöhäistä.

RIITTA LINDSTRÖM
suunnittelupäällikkö 
Oulun Vesi 

Kirjoittaja on ollut mukana WSP-
hankkeen ohjausryhmässä 2013-
2014. Oulun Vesi oli ohjelmiston 
kehitysvaiheen testikäyttölaitos.

MARKKU LEHTOLA
FT, dos. tuotantopäällikkö 
Kuopion Vesi Liikelaitos

Kirjoittaja on ollut mukana WSP-
hankkeen ohjausryhmässä koko 
hankkeen ajan 2012-2014. Kuopion 
Vesi Liikelaitos oli ohjelmiston 
kehitysvaiheen testikäyttölaitos.
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Kirjoittaja on osallistunut WSP-
ohjelmiston testikäyttöön 
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Kirjoittaja vastaa sosiaali- ja 
terveysministeriössä talousveden 
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VT1501_17-21_Härkki_Rapala ym._2.indd   17 14.1.2015   12:01:27



18 www.vesitalous.fi 19Vesitalous 1/2015

 UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

tään ehkäisemään riskin toteutuminen. Nämä toimenpiteet 
voivat tuotantoketjun osasta riippuen kuulua joko vesihuol-
tolaitoksen tai sen sidosryhmän vastuulle. Turvallisen talous-
veden määritelmä tulee lainsäädännöstä, ja WSP:n riskinarvi-
ointi perustuu talousvesiasetuksessa (461/2000) säädettyjen 
veden laatuvaatimusten perusteella laadittuun riskimatriisiin.

Kansallinen WSP-työkalu
Osana sosiaali- ja terveysministeriön vetämää ”Talousveden 
turvallisuussuunnitelma”-hanketta luotiin kansallinen WSP-

malli, joka sisältää Maailman terveysjärjestön, WHO:n, 
mallista (Bartman et al. 2009) mukaillut työkalut ja niihin 
luodun kansallisen sisältöaineiston. Työkalujen käyttöönot-
tamiseksi laadittiin web-pohjainen käyttöliittymä, joka tu-
lee olemaan vesihuoltolaitosten käytettävissä vuoden 2015 
alussa.

WSP:n osa-alueet on esitetty kuvassa 2. WSP-työkalu on 
laadittu mahdollisimman pitkälle käyttäjäänsä ohjaavaksi, ja 
jokaisessa vaiheessa annetaan ohjeet ja suositukset osa-alu-
een läpiviemiseksi.

Hyvän työryhmän edellytyksenä on riittävä asiantunte-

Kuva 1. Turvallisen talousveden edellytykset.

Kuva 2. WSP:n osa-alueet.
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mus arvioitavan vedentuotantoketjun eri vaiheista sekä ryh-
män jäsenten, vetäjän ja vesilaitoksen johdon riittävä sitou-
tuminen työn läpiviemiseen. Työkalussa annetaan suositus 
työryhmän jäsenistä.

Lähtötietojen kokoamiseksi työkalussa tarjotaan lista 
tiedoista, jotka laitoksen olisi hyvä hakea saataville ennen 
vaarojen tunnistamisen ja riskin arvioinnin aloittamista. Tie-
toja ei syötetä käyttöliittymään, mutta lisätietojen ja muis-
tiinpanojen merkitseminen on mahdollista. 

Lähtötietojen kokoamisen jälkeen laitos laatii kaavion ve-
dentuotantoketjustaan tai -ketjuistaan. Käyttöliittymässä 
vedentuotantoketjun kuvaaminen tehdään graafisesti. Oh-
jelma tarjoaa 38 valmista prosessivaihetta, joiden lisäksi on 
mahdollista lisätä omia prosessivaiheita.

Vaarojen tunnistaminen ja riskin arviointi tehdään pro-
sessikaavion mukainen prosessivaihe kerrallaan vapaasti valit-
tavassa järjestyksessä. Vaarojen tunnistaminen on rakennet-
tu kysymysten avulla. Kysymystä seuraa vaaran aiheuttaja ja 
vaarat. Jokaisen vaaran todennäköisyys ja seuraus arvioidaan 
siten, että mahdollisia olemassa olevia hallintakeinoja ei huo-
mioida. Valmiiksi tunnistettujen noin 880 vaaran lisäksi on 

jokaisessa prosessivaiheessa mahdollista lisätä omia vaaranai-
heuttajia ja vaaroja sekä täsmentää tunnistettua riskiä vapaas-
ti kirjoitettavilla lisätiedoilla (Kuva 3).

Työkalun riskimatriisi (kuva 4) perustuu talousvesiase-
tukseen (461/2000), ja se on suhteutettu talousvedelle lain-
säädännössä asetettujen laatusuositusten ja -vaatimusten mu-
kaisesti. 

 Riskin arvioinnin jälkeen kaikille suuruudeltaan vähin-
tään keskitasoisiksi arvioiduille riskeille määritellään hallin-
takeinot. Jos sopivaa hallintakeinoa ei ole entuudestaan ole-
massa tai nykyinen hallintakeino havaitaan riittämättömäksi, 
laaditaan toimenpiteet hallintakeinon käyttöön ottami-
seksi. Tehtävistä toimenpiteistä saa tulostettavan/tallennet-
tavan Toimenpideohjelma-raportin.

Kaikista tunnistetuista riskeistä saa tulostettavan/tallen-
nettavan Riskiyhteenveto-raportin, joko riskiluokittain H 
(high, korkea riski)…L (low, matala riski) tai prosessivai-
heittain.

Kun riski on saatettu hallintaan, on erityisesti kriittisim-
pien riskien hallintakeinoille suositeltavaa määritellä seu-
rantamenetelmät. Seurantamenetelmän tarkoituksena on 

Kuva 3. Vaarojen tunnistaminen. 
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WSP:n ottaminen osaksi laitoksen riskien hallintaa 
– työkalun testikäyttäjien kokemuksia
Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi osallistui WSP-työkalun koekäyttöjaksoil-
le keväällä ja syksyllä 2014. Koekäyttöä varten koottiin 
nelijäseninen testiryhmä, johon kuuluivat edustajat ve-
dentuotannosta, verkostosta ja suunnittelusta. Ryhmä 
kokoontui kaksi kertaa kummallakin testijaksolla, mut-
ta pääpaino testauksessa oli ryhmän jäsenten itsenäisessä 
työskentelyssä. WSP-työkalun toteutuksen kannalta on 
hyvä, että vastuut eri osa-alueiden arvioinneista voidaan 
helposti jakaa ja eri osa-alueita voidaan työstää itsenäises-
ti. Osa kysymyksistä vaatii laitoksen ulkopuolisten toimi-
joiden ja viranomaisten näkemystä. Testijaksojen aikana 
havaittiin, että pienistä puutteista huolimatta nettipoh-
jaisen ohjelman käytön oppi nopeasti. Ohjelma ohjasi 
riittävien lähtötietojen keräämisessä sekä prosessikaavi-
on laatimisessa. 

Kuopion Vesi on jo pitkään kiinnittänyt huomiota 
valmiussuunnitteluun ja riskienhallintaan, joten iso osa 
ohjelman esiintuomista riskeistä oli jo tiedossa ja hallin-
nassa. Lähtötietoja ja riskejä hallintakeinoineen löytyy 
mm. pohjavesien suojelusuunnitelmista, vesilaitoksen 
valvontatutkimusohjelmasta ja valmiussuunnitelmista. 
Silti on kuitenkin varmaa, että WSP-työkalun avulla jo-
kainen vesilaitos löytää toiminnastaan myös monia ris-
kejä, joita ei ole tiedostettu eikä siten myöskään hallittu. 

Kokemuksemme perusteella WSP-työkalu on par-
haimmillaan juuri riskien tunnistamisessa. Ohjelman 

esiintuomat riskit olivat konkreettisia ja varsin kattavia. 
Myös riskin suuruuden arviointi on saatu toteutettua si-
ten, että laitosten on kohtuullisen helppo löytää toimin-
nan kannaltaan suurimmat ja kiireisintä hallintaa vaati-
vat riskit. 

Haasteellisin osa kokonaisuudessa onkin riskien hal-
linta. Hallintakeinot voidaan toteuttaa hyvin monella ta-
valla. Testikäytön perusteella tuntumamme hallintakei-
noista vaihteli lisääntyneestä vedenlaadun tarkkailusta 
muutoksiin vedenkäsittelyprosesseissa. Eli osa on hyvin-
kin nopeasti toteutettavissa ja osa saattaa vaatia vuosien 
työn. Vesilaitosten keskinäinen hyviksi havaittujen käy-
täntöjen jakaminen ja koulutus aiheesta voisivat auttaa 
toimivien hallintakeinojen määrittelyssä.

WSP-työkalun ottaminen osaksi laitoksen ajantasaista 
varautumissuunnittelua antaa uudenlaisen näkökulman 
toiminnan jatkuvuudenhallintaan. Työkalulla on mah-
dollista kehittää laitoksen riskien hallintaa, kun kaikki 
tarvittavat korjaus- ja kehittämistoimenpiteet on listat-
tuna yhdessä paikassa, ja yhteenvetoa voidaan näin hyö-
dyntää esim. priorisoitaessa tulevien vuosien investointe-
ja. WSP vaatii käyttäjiltään koko tuotantoketjun hyvää 
hallintaa, aikaa ja keskittymistä työn tekemiseen, koska 
se pitää sisällään laajan kokonaisuuden kysymyksiä vesi-
pisaran matkasta sen syntymälähteiltä kuluttajalle saakka. 

Tuotantopäällikkö MARKKU LEHTOLA
Suunnitteluinsinööri HELI MARTIKAINEN

Oulun Vesi

Riskien hallinta ja toimintavarmuus ovat vesilaitostoi-
minnan kannalta oleellisen tärkeitä asioita. Toimivan 
työkalun saaminen vaarojen tunnistamiseen, riskien arvi-
ointiin sekä hallintakeinojen käyttöönoton ja toimivuu-
den seurantaan on varmasti kaikille talousvettä toimit-
taville laitoksille tervetullutta, niin myös Oulun Vedelle. 
Sen myötä saadaan valmista materiaalia mm. varautu-
mis- ja valmiussuunnitelmien sekä erityistilannesuunni-
telman laadintaan.

WSP-työkalun käyttöönotto vaatii organisaatiossa 
laajaa sitoutumista ja yhteistyötä vedentuotanto- ja ja-
keluketjussa toimivien kesken. Koska käytännössä riski-
en hallinnasta vastaavat samat henkilöt kuin vedentuo-
tannosta ja jakelusta, on arviointityöhön varattava myös 
riittävästi työaikaa ja se saattaa olla haasteellista. Web-
pohjainen työkalu antaa mahdollisuuksia laajempaan yh-
teistyöhön myös valvontaviranomaisten kanssa. Tällöin 
se voi tuoda helpotusta mm. terveystarkastajan tarkas-
tustehtäviin. Muiden sidosryhmien osalta ohjelman yh-
teiskäytöstä on oltava tarkkana, jotta siitä ei synny uut-

ta riskiä laitokselle.
Kun ohjelman logiikkaan pääsee sisälle, sen käyttö 

ei ole vaikeaa. Haasteellisinta tulee todennäköisesti ole-
maan työn laajuus ja sen vaatima työmäärä Oulun Ve-
den kokoisella laitoksella varsinkin ohjelman käyttöön-
ottovaiheessa, jolloin kaikki kohteet pitää ensin luoda 
järjestelmään. Kahden pintavesilaitoksen ja 13 pohjave-
denottamon (33 kaivoa) ja kymmenien verkostokohtei-
den prosessivaihekohtainen vaarojen tunnistaminen ja 
riskien arviointi on mittava työ. 

Yhteinen WSP-työkalu yhtenäistää vesilaitosten riski-
en hallintaa ja antaa mahdollisuuksia vertailuihin ja lai-
tosten välisiin auditointeihin. Riskien arviointia on toki 
tehty muilla tavoilla jo pitkään ja hallintakeinojen toi-
mivuutta seurattu, mutta WSP-työkalulla ovat seuranta-
mahdollisuudet selkeästi paremmat, koska siitä saa ulos 
erilaisia raportteja ja yhteenvetoja. Tietojen päivittämi-
nenkin on helpompaa ja päivitysväliä voidaan lyhentää, 
mikä parantaa entisestään riskien hallinnan tasoa ja toi-
mintavarmuutta.

Suunnittelupäällikkö RIITTA LINDSTRÖM
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seurata esimerkiksi mittaamalla tai tarkistuskäynneillä, että 
valittu hallintakeino toimii suunnitellusti. Seurantamenetel-
mistä saa tulostettavan/tallennettavan Seurantaohjelma-ra-
portin, joka suositellaan liitettäväksi osaksi laitoksen käyt-
tötarkkailua. 

WSP:n ajantasaisuutta ja toimivuutta voidaan arvioida va-
paaehtoisin sisäisin tai ulkoisin auditoinnein hyödyntämäl-
lä ohjelmassa olevaa Auditointi-työkalua. Riskiyhteenveto-, 
Toimenpide- ja Seurantaohjelma-raportit on myös hyvä käy-
dä läpi kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa vesilai-
tostarkastuksen yhteydessä.

Kirjallisuus

Bartram J., Corrales L., Davison A., Deere D., Drury D., Gordon B., Howard G., Rinehold A., Stevens M. (2009), Water Safety Plan Manual: Step-by-step risk management 
for drinking water suppliers. WHO.

WSP osana häiriötilannesuunnittelua

WSP linkittyy vesihuoltolain ja terveydensuojelulain edellyt-
tämään valmiussuunnitteluun 1) tuottamalla tietoa tilanteis-
ta, mihin tulisi varautua ja miksi, 2) edellyttämällä etukäteen 
määritellyt toimintamallit tilanteisiin, joissa riskienhallinta 
kaikista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta pet-
tää. 

Kuva 4. Riskimatriisi
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Aktiivilieteprosessin (Kuva 1) katso-
taan tulleen ensimmäistä kertaa do-
kumentoiduksi Edward Ardern:in 

ja William T. Lockett:in toimesta Man-
chesterissä Englannissa vuonna 1914. En-
simmäinen Englannin ulkopuolelle Eu-
roopassa rakennettu täysmittakaavan 
aktiivilietelaitos tehtiin Rellinghaus:een, 
Essenissä. Konferenssissa olivat paikalla 
useimmat aktiivilietelaitoksen maailman-
laajuisesti tunnustettua kehitystyötä vii-
me vuosikymmeninä tehneet asiantunti-

MARJO BJÖRN
dipl.ins., suunnitteluinsinööri
Teollisuuden Vesi Oy
E-mail: marjo.bjorn@teollisuudenvesi.fi

ANTERO LUONSI
tekn.tri., vanhempi insinööri 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus
E-mail: antero.luonsi@ely-keskus.fi

JUKKA PUUSTINEN
dipl.ins., ympäristökonsultti
Mikrobiologitoimisto Puustinen & 
Rahkonen
E-mail: jukka.puustinen@
mikrobiologitoimisto.fi

Aktiivilieteprosessi – 
vesiensuojelun avain eilen, 
tänään ja huomenna

jat, ja mikä parasta, suuri joukko tämän 
hetken aktiivisimmista prosessin kehittä-
jistä. Osallistujia oli kaikkiaan noin 200 
henkilöä yli 30 maasta, Suomesta tämän 
artikkelin kirjoittajat. Tässä artikkelissa on 
esitetty muutamia konferenssissa esiin tul-
leita aiheita.

Prosessikehityksen vaateet
Jätevesien puhdistuksen prosessin kehitystä 
ovat ohjanneet energiakysymykset ja puh-

Aktiivilietelaitokset eri variaatioineen ovat niin Suomessa kuin maailmalla 
käytetyin jätevesien puhdistusmenetelmä. International Water Association 
(IWA) järjesti Essenissä, Saksassa aktiivilietelaitoksen 100-vuotisen juhlan 
kunniaksi konferenssin 12.-14.6.2014. Aktiivilieteprosessista on tullut jäte-
vesien puhdistuksen ”vetojuhta” ja sellaisena prosessiin vihkiytyneet arvi-
oivat sen jatkavan vielä pitkään uusine monipuolisine muotoineen.  

 

Kuva  1.  Aktiivilieteprosessi.  Esimerkki  tieto‐  ja  mittaustarpeista  aktiivilieteprosessin  biomassan 
mallinnuksessa,  jota  on  aktiivisesti  tehty  mm.  IWA:n  näitä  asioita  käsittelevissä  asiantuntijaryhmissä 
(Specialist Groups).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma, Ms, Fw, Fe= biomassat prosessin eri kohdissa       

Va, Vsl, Qr, Qw, Qe= tilavuudet ja virtaamat prosessin eri kohdissa   

Xa, Xr, Xw, Xe biomassan pitoisuudet prosessin eri kohdissa 

Kuva 1. Aktiivilieteprosessi. Esimerkki tieto- ja mittaustarpeista aktiivilieteprosessin biomas-
san mallinnuksessa, jota on aktiivisesti tehty mm. IWA:n näitä asioita käsittelevissä asiantunti-
jaryhmissä (Specialist Groups).
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distetun veden laatukriteerit. Laatukriteereinä puhdistetulle 
jätevedelle pidetään Euroopassa vastaanottavan vesistön ve-
sieliöstön tilaa. Käytännössä vain muutama prosentti kärsi-
vistä eliöistä määrittävät vaatimukset. Tosin tämä standardien 
asettaminen tuntuu olevan hyvin ailahtelevaista. 

Vastaanottavan vesistön ravinteet vaikuttavat typpi- ja fos-
forirajoihin. Fosforin yleismaailmallinen tilanne on pakotta-
nut miettimään fosforin talteenottoa, mutta varmasti myös 
muiden aineiden talteenotto tulee yhä enemmän kiinnostuk-
sen kohteeksi. Puhdistusvaatimusten asettamisessa teknolo-
gioitten mahdollisuudet tulevat vaikuttamaan entistä enem-
män, joskin sosiaaliset vaatimukset tulevat tätä rajoittamaan. 
Puhdistamoiden toimintavarmuus on tärkeää samoin kun 
riskien tärkeysjärjestykseen laittaminen.

Biologisena prosessina aktiivilietelaitoksen toimintavar-
muuden tärkein avain on sen jokapäiväinen käyttö. Laitoksen 
hoitajan ja valvojan yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää toimin-
nan kehittämisessä. Aktiivilietelaitosten ohjaus on korkeal-
la tasolla ja lastentaudit prosessissa ovat jo ratkaistut. Asetet-
tujen puhdistusvaatimusten valvonnan suhteen ollaan hyvin 
erilaisessa asemassa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Sak-
sassa jokaisen valvontanäytteen on täytettävä asetetut vaati-
mukset, kun taas useasti muualla lasketaan jonkin aikajak-
son keskiarvoja. 

Teknisesti on mahdollista päästä jopa vastaanottavan ve-
sistön laatua parempaan puhdistustulokseen, mutta tälle ta-
solle meno on tapauskohtaisesti tarkkaan punnittava. Jäte-
vesien käsittelyn ja juomaveden valmistuksen välillä lienee 
parasta aina olla ns. vapaa väli sekä teknisistä että laatusyistä 
mutta myös psykologis-/eettisistä syistä.

Aktiivilieteprosessin kehitys
Aktiivilietelaitoksen peruslayout (esikäsittely, ilmastus, jälki-
selkeytys) on pysynyt samana vuosien ajan. Suurimmat muu-
tokset ovat tulleet ilmastukseen ja prosessin loppupäähän, 
sekundääri- ja tertiääri-vaiheisiin. Ilmastuksen prosessimuu-
toksilla on haettu parempaa hapen liukenemista, mukana pa-
rempi sekoitus, tehokkaampaa virtausprofiilia ja ennen kaik-
kea typen ja fosforin tehokasta poistoa. 

Kehitystyö typen poistamiseksi aktiivilieteprosessin yh-
teydessä on ollut aktiivista koko vuosisadan. Lukuisat eri va-
riaatiot liittyen erillisiin biologisiin nitrifikaatio- ja denitri-
fikaatioprosesseihin ovat viimevuosina saaneet merkittävää 
edistyspotentiaalia esimerkiksi rinnakkain tapahtuvista nitri-
fikaatio- ja denitrifikaatioprosesseista (allastilan ja käyttökus-
tannusten vähenemät) ja ns. deammonifikaatioprosessista, 
jossa vain noin puolet ammoniakista hapetetaan nitriitiksi, 
joka edelleen ammoniakin kanssa muutetaan anaerobisessa 
vaiheessa typpikaasuksi. Hapentarve jää tällöin selvästi al-
le puoleen perinteisen nitrifikaatio-denitrifikaatio -prosessin 
vastaavasta.

Biologinen fosforinpoisto perustuu aina kerää-vapauta-
kerää uudelleen -prosessikokonaisuuteen, jossa tarvitaan 
vaihtelevia olosuhteita biomassalle ja mm. hyvää haihtuvien 
rasvahappojen saatavuutta mahdollisimman nitraattivapaassa 
anaerobivaiheessa. Tämän prosessin tarpeisiin pyritään saa-
maan aikaan myös rakeiseksi kasvavaa aktiivilietettä, joka on 

yksi tavoitelluimmista kehityspoluista tällä hetkellä (Kuva 2). 
Tehostetun biologisen fosforinpoiston toimintavarmuus on 
usein keskusteltu asia. Fosforin vapautuminen anaerobivai-
heessa vaihtelee eri laitosten välillä 20 - 70 mgP/l, riippumat-
ta lähtevän veden pitoisuudesta. Biologinen fosforinpoisto on 
mahdollista, mutta jotta varmistutaan prosessin jatkuvasta 
hyvästä puhdistustuloksesta haihtuvia rasvahappoja ja saos-
tuskemikaaleja tarvitaan.

Mikrobiologisten populaatioiden tunteminen on tänä 
päivänä aivan eri tasolla kun esimerkiksi 1970-luvulla, jol-
loin yksi tärkeimmistä havainnoista oli se, että rihmaiset or-
ganismit aiheuttavat aktiivilietteen paisumisilmiön. Vaikka 
noin 80 prosenttia jätevesien BOD:tä aiheuttavasta materi-
aalista on samaa, niin silti aktiivilietteen mikro-organismien 
populaatioissa on huomattavia eroja. Mikrobiekologian ja –
taksonomian edistysaskeleiden ansiosta mikro-organismeja 
tunnistamalla ja luokittelemalla voidaan päästä selville nii-
den toiminnasta ja saada tietoa myös niiden aktiivisuudes-
ta. Kun tätä tietoa yhdistetään muuhun puhdistamon oh-
jaustietoon, voidaan, ainakin teoriassa, päästä ekosysteemin 
manipulointiin. 

Jätevesipuhdistamolla tehokkaasti ja kokonaisvaltaises-
ti toteutettu prosessiautomaatio on lähes yhtä välttämä-
tön kuin ohjauspyörä autossa. Tähän liittyvänä käytännön 
tapaustutkimuksena tilaisuudessa oli esillä (Puustinen et. al. 
2014) paperi-kartonkitehtaan aktiivilietelaitoksen nitrifikaa-
tiosta aiheutuneiden typpipäästöjen taltuttaminen ohjaamal-
la puhdistamon ureasyöttöä tuotantokemikaalin kulutuksen 
mukaan ilman erillistä kuormitusmittausta (COD) itse puh-
distamolla.

Viime vuosien prosessikehitystyötä on tehty kantoaine 
bioreaktoreiden (MBBR), hybridisysteemien (MBBR + aktii-
viliete) ja integroitujen systeemien (IFAS) parissa. MBBR:llä 
saadaan lisätehoja puhdistukseen pienemmällä pinta-alalla, 
kun mikrobimassa on kantoainepartikkeleihin kiinnittynee-
nä ja palautuslietettä ei ole. Bioreaktoreiden pioneerityötä 
on tehty Norjassa, ja menetelmä on havaittu toimivaksi eri-
tyisesti maapallon kylmillä alueilla. MBBR + aktiiviliete on 
saatu hyviä tuloksia aikaan haettaessa kompaktimpaa kokoa, 
parempaa puhdistustulosta ja pienempää lieteikää. Hybridi 
tarkoittaa laitosta, jossa on kantoaine bioreaktori ja aktiivilie-
teallas sen jälkeen. IFAS:n toiminta perustuu ilmastusaltaas-
sa oleviin kantoainepartikkeleihin. Laitoksella kiertää palau-
tusliete, mutta ilmastuksessa on myös kantoainepartikkeleita.  

Huomattavaa lieteiän hallinnan lisäystä sekä parempaa 
kiintoaineen ja mikropollutanttien erotusta, eli kaikkiaan pa-
rempaa puhdistustulosta, saadaan integroimalla kalvoteknii-
koita (MBR) aktiivilietelaitokseen korvaamaan perinteistä 
jälkiselkeytystä. Kalvoja voidaan sijoittaa joko suoraan ilmas-
tusaltaaseen tai erikseen ilmastusaltaan jälkeen. Kalvoja on 
runsaasti tarjolla ja monet niistä ovat jo käytettävyydeltään 
ja energiatehokkuudeltaan tarkoituksenmukaisiksi todettuja. 

Aktiivilieteprosessin haasteet 
Ilmapäästöt aktiivilieteprosessista, hajut, haihtuvat orgaa-
niset yhdisteet, toksiset kaasut ja kasvihuonekaasut ovat 
harvoin nousseet merkittäviksi alueellisissa inventaarioissa. 
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Kuva 2. Tehostetun biologisen fosforinpoiston (EBPR) prosessikaavioita. 

 

 

 

 

Metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O) ovat nousseet keskus-
teluissa huomioitaviksi ilmapäästöiksi aktiivilietelaitoksilta. 
Aerosolien tunnistamiseen mittaamiseen, inventointiin, vai-
kutuksiin ja valvontaan tarvitaan entistä korkealaatuisempia 
resursseja, jotta mahdollisiin haittoihin voidaan asianmukai-
sesti reagoida mutta myös siksi, että vältytään turhalta sään-
nöstaakalta. Esimerkiksi matalan energiatarpeen omaavat ty-
penpoistoprosessit voivat lisätä NO2 prosessissa ja aiheuttaa 
N2O emissioita. 

Taloudellisuuden suhteen aktiivilietelaitoksen ilmastuk-
sen ja ilmastusaltaan järjestelyt ovat avainasemassa. Vaihto-
ehtoina voivat olla biomassan lisääminen esim. IFAS tai bio-
logisten erityispiirteiden modifiointi siten, että aktiivilietteen 
organismit muodostavat granuloita niin, ettei jälkiselkeytystä 
tarvita. Prosessikokonaisuuden energiatehokkuutta voidaan 
parantaa soveltamalla kaksivaiheista biologista prosessia tai 
lisäämällä biokaasun tuottoa soveltamalla ylijäämälietteen 

tehostettuja hajottamistekniikoita. Vaihtoehtoisesti vähen-
tämällä aktiivilietevaiheen orgaanista kuormitusta voidaan 
pienentää allastarvetta kun poistetaan hiili- ja kiintoaine-
kuormaa kemikaaleilla tehostetussa esiselkeytyksessä. 

Mikropollutanttien eliminointi perinteisillä jäteveden-
puhdistamoilla perustuu sorptioon, strippaukseen ja biolo-
giseen hajoamiseen, joka on suurimmalla osalla näistä yh-
disteistä vain osittainen, paljolti vain vähäistä muuntumista. 
Näiden yhdisteiden (torjunta-aineet, lääkeaineet, huumeet, 
hormonit, kosmetiikka -aineosat, palonestoaineet, eristeai-
neet jne.) todellisista vaikutuksistakin tiedetään varsin vä-
hän, vaikka huolestuttavia merkkejä on jo tunnistettu. Niin-
pä päähuomio tulisikin kiinnittää näiden yhdisteiden pääsyn 
estämiseen viemäriverkkoon (Kuva 3). 

Jätevesien erilliskeräys ja -käsittely on myös yksi tule-
vaisuuden haasteista. Erilliskeräyksellä poistettavien aineiden 
pitoisuudet pysyvät korkeampina ja jätevesimäärät pienem-

Kuva 2. Tehostetun biologisen fosforinpoiston 
(EBPR) prosessikaavioita.
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pinä, jolloin puhdistustekniikoiden kustannukset ovat koh-
tuullisia verrattuna koko vesimassan käsittely esim. kalvo-
tekniikalla.   

Johtopäätökset  
Aktiivilieteprosessin 100-vuotisella taipaleella vaikuttaneet, 
koko maapalloa edustaneet asiantuntijat uskoivat vahvas-
ti aktiivilieteprosessin keskeisen aseman jatkuvan jätevesien 
puhdistuksessa. Aktiivilieteprosessin perusta on yksinkertai-
nen; otollisten olosuhteiden luominen kulloisenkin jäteveden 
sisältämää orgaanista ainetta hajottaville mikro-organismeille 
aerobisissa olosuhteissa. Monia tämän prosessin muunnelmia 
on menestyksellisesti kehitetty (esim. ravinteiden poisto) ja 
potentiaalia uusiin on edelleen. 

Energian (ja taloudellisuuden) suhteen on olennaista, et-
tä jätevedenpuhdistamot saadaan energiaomavaraisiksi, jol-
loin sekä hiilidioksidipäästöjen (jäteveden sisältämä orgaani-
nen aine todetaan elävien organismien aikaansaamaksi) että 
prosessien toimintavarmuuden suhteen ei olla riippuvaisia 
ulkoisista tekijöistä ja olosuhteista.  

Jätevesien erilliskäsittely saattaa tulla tarpeellisiksi pal-
jon mikropollutantteja tuottaville yksiköille, mikäli koko-
naisvaltaista resurssitehokkuutta halutaan edistää esimerkiksi 
asumajätevesien aktiivilietelaitoksien päälietevirtojen osalta.  
Aktiivilieteprosessin päävastuu jätevesien puhdistuksessa säi-
lynee myös tulevaisuudessa, erityisesti kun kantoaineiden, 
granuloidun lietteen ja kalvojen prosessia tehostavat ominai-
suudet saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. Tuotteina ovat 
korkealaatuinen vesi ja energia ja vähitellen myös lämpö ja 
erilaiset kemikaalit.  

Aktiivilietemenetelmään liittyvien prosessien uudet kehi-
tyskuviot tuovat aina mukanaan myös uusia huolenaiheita, 
jotka tulee punnita yhdessä saavutettavien hyötyjen kanssa. 
Vaikka esimerkiksi jätevesipuhdistamon energiaomavaraisuus 
ja ravinteiden saattaminen hyötykäytettävään muotoon ovat 
erittäin tärkeitä lähitulevaisuuden tavoitteita, niin luotetta-
va korkeatehoinen jäteveden puhdistus kustannustehokkaas-
ti tulee aina olemaan se ydin, jolla varmistetaan onnistunut, 
elintärkeä vesiensuojelu. 

 

 

 

Kuva  3.  Schwerten  jätevedenpuhdistamo  Ruhrverbandin  alueella  Saksassa.  Etualalla  näkyy  perinteisen 
aktiivilietelaitoksen  ilmastusaltaan  eri  osastoja.  Taustalla  on  mikropollutanttien  tutkimusta  varten 
rakennettuja otsonoinnin  ja  aktiivihiilisuodatuksen  yksiköitä.  Tarvittavat  lisäykset  tutkituilla menetelmillä 
toteutettuna ovat huomattavia. 

 

Kuva 3. Schwerten jätevedenpuhdistamo Ruhrverbandin alueella Saksassa. Etualalla näkyy perinteisen aktiivilietelaitoksen ilmas-
tusaltaan eri osastoja. Taustalla on mikropollutanttien tutkimusta varten rakennettuja otsonoinnin ja aktiivihiilisuodatuksen yksi-
köitä. Tarvittavat lisäykset tutkituilla menetelmillä toteutettuna ovat huomattavia.
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Tutkimuskohteina on yhdeksän vesis-
töä, joista on melko kattavat virtaa-
mahavainnot jaksolta 1963–2014 

(Taulukko 1). Etelä-, Keski- ja Pohjois-
Suomesta on kolme vesistöä kustakin. 
Tärkein valintakriteeri on, ettei näissä ve-
sistöissä ole säännöstelyitä eikä muita mer-
kittäviä ihmisen toiminnan aiheuttamia 
muutoksia. Vesistöjen koko ja järvisyys 
vaihtelevat kuitenkin melkoisesti.

Kunkin vesistön virtaamahavaintosar-
jasta määritettiin seuraavat muuttujat:

1. Vuoden suurimmasta lumen sulannasta 
aiheutuneen tulvan huippu
2. Sen ajankohta
3. Vuoden suurin muu tulva
4. Sen ajankohta

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

Suomen tulvat ovat jo muuttuneet

Etenkin eteläisissä vesistöissä voi talvikau-
den kuluessa olla useita sulamiskausia. 
Niistä valittiin kohdan 1 tulvaksi se, jon-
ka aikana oli SYKEn vesistömallijärjestel-
män mukaan sulanut eniten lunta. Vuo-
den suurin muu tulva valittiin niin, että 
sitä voitiin pitää selvästi kohdan 1 tulvas-
ta erillisenä. Lumen sulaminen oli kuiten-
kin melko monessa tapauksessa myös tä-
män tulvan syntyyn vaikuttava osatekijä. 

Yhteenveto kohdevesistöjen tulvista on 
esitetty taulukossa 2. Keskiylivalunta eli 
vuoden suurimpien tulvien keskiarvo on 
korkein Pohjois-Suomen vesistöissä, joi-
den kaikkien järvisyyskin on alle viisi pro-
senttia. Myös lumen vesiarvot ovat siellä 
korkeita; kaikki tulvat ovatkin niissä sula-
misvesitulvia. Muun vuoden tulvien keski-
arvot jäävät alle 30 prosentin keskimääräi-
sestä sulamistulvasta. 

Myös maan keskiosissa muu tulva on 
hyvin harvoin suurempi kuin sulamistul-
va. Etelässä tilanne on toinen; Virojoella 
näin kävi 13 kertaa, Porvoonjoella 11 ja 
Paimionjoella peräti 21 kertaa tutkimus-
jakson aikana. Silti sulamistulvien keski-
huiput ovat etelässäkin 85–93 prosenttia 
keskiylivalumista.

Sulamistulvan huippu sattuu etelässä 
keskimäärin jo huhtikuun alkupuoliskol-
le, Lapin perukoilla vasta toukokuun lo-

pulle. Muun tulvan ylei-
sin vuodenaika on syksy, 
mutta hajatapauksia on 
varsinkin etelässä sattu-
nut lähes kaikkina kuu-
kausina. Yleisimmän 
kuukauden osuus kaikis-
ta huipuista vaihtelee vä-
lillä 21–39 prosenttia. 

Regressioanalyysit
Aineistoa tutkittiin en-
sin lineaarisella regressio-

Suomen tulvia tutkittiin viiden viime vuosikymmenen ajalta. Kohdevesistö-
jä oli etelärannikolta Utsjoelle. Eniten tulvat olivat muuttuneet Etelä-Suo-
messa, mutta jonkin verran myös muualla maassa. 

Taulukko 1. 
Kohdevesistöt etelästä 
pohjoiseen. Ala ja järvi-
syys on laskettu virtaa-
ma-aseman kohdalle. 
Valunta-arvot ovat koko 
tutkimusjaksolta.

Vesistö Keskiyli-              Sulamistulva                      Muu tulva
 valunta
 l/s km2 % Ajankohta % Yleisin
     kuukausi
Paimionjoki 88 85 6  IV 68 XI

Porvoonjoki 73 93 12  IV 62 XI

Virojoki 82 90 12  IV 65 XI

Petäjävesi luusua 70 98 19  IV 41 XI

Saramojoki 90 99 7  V 37 X

Lestijoki 77 94 24  IV 50 X

Kiiminginjoki 94 100 3  V 29 X

Oulankajoki 130 100 15   V 25 X

Utsjoki 138 100 25  V 20 VIII

Taulukko 2. 
Kohdevesistöjen tulvi-
en ominaisuudet. Pro-
senttiluvut ilmaisevat 
keskimääräisen su-
lamistulvan ja muun 
tulvan suhteen keski-
ylivaluntaan. Sulamis-
tulvalle on ilmoitettu 
huipun keskimääräi-
nen ajankohta, muun 
vuoden tulvalle yleisin 
esiintymiskuukausi. 

Vesistö Ala Järvisyys Keskivalunta
 km2 % l/s km2

Paimionjoki 785 2,2 8,9

Porvoonjoki 1128 1,5 10,0

Virojoki 328 4,1 12,5

Petäjävesi luusua 674 6,0 10,5

Saramojoki 857 5,4 12,5

Lestijoki 1283 6,7 9,3

Kiiminginjoki 3814 3,0 11,5

Oulankajoki 1986 4,8 12,1

Utsjoki 1520 2,6 11,8
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analyysillä. Selkein muutos oli sulamistulvien pieneneminen 
eteläisissä vesistöissä (Taulukko 3). Paimionjoella ne olivat 
hiipuneet jopa alle puoleen tutkimusjakson aikana, Porvoon-
joella (Kuva 1) ja Virojoella ne olivat alentuneet yli kolman-
neksen.

Keski-Suomessa huippujen aleneminen oli 95 prosentin 
tasolla merkitsevä Saramojoella, pohjoisessa Kiiminginjoella. 
Utsjokea lukuun ottamatta myös kaikki ei-merkitsevät trendit 
olivat laskun suuntaan. Vuosien välinen vaihtelu on niin suur-
ta, että kynnys merkitsevyyden saavuttamiseen on korkea.

Sulamistulvan ajankohdan trendit olivat kaikki aikaistu-
misen suuntaan. Viidessä vesistössä ne olivat merkitseviä, 
vankimmin Keski-Suomessa. Etelässä merkitsevyyttä hei-
kentää se, että ajankohtien hajonta on suuri. Välillä nämä 
tulvat ajoittuivat jo tammi-helmikuulle, Paimionjoella näin 
kävi peräti neljä kertaa.

Vuoden suurin muu tulva oli muuttunut merkitsevästi 
kolmessa vesistössä. Paimionjoella se oli pienentynyt 36 pro-
senttia, Kiiminginjoella kasvanut 53 prosenttia ja Lestijoella 
peräti 130 prosenttia. Lestijoen regressiomalli oli merkitsevä 
99 prosentin tasolla. Mallisuoralta luettuna Lestijoen muun 
tulvan huippu vuonna 1963 oli 29 m3/s, vuonna 2014 se oli 
67 m3/s. Sulamistulvan regressiosuoralta luetut vastaavat ar-
vot olivat 99 ja 71 m3/s. 

Kalajoen sivujoki 
Vääräjoki tulvii 
vappuaattona 1913. 
Pohjanmaan kevät-
tulvat sattuvat ny-
kyään aikaisemmin 
kuin sata vuotta 
sitten, mutta ne voi-
vat yhä katkoa teitä.  
(SYKE/hydrologinen 
kuva-arkisto)

Vesistö Tulvahuipun Ajankohdan
 muutos % muutos d
Paimionjoki -56*** (-15)

Porvoonjoki -43** (-16)

Virojoki -35** (-11)

Petäjävesi luusua (-3) -18***

Saramojoki -28* -12**

Lestijoki (-10) -28**

Kiiminginjoki -28* -12**

Oulankajoki (-23) -11*

Utsjoki (+7) (-6)

Taulukko 3. Sulamistulvan huipun ja ajankohdan 
trendit tutkimusjaksolla lineaarisen regressiomallin 
mukaan. Merkitsevyystasot: ***99,9 %, **99 %,  *95 %.  
Suluissa olevat arvot eivät perustu merkitsevään 
malliin. 

Kuva 1. Sulamistulvan huipun ja ajankohdat trendit Porvoon-
joella 1963–2014.

1963 78 111
1964 74 131
1965 89 109
1966 203 124
1967 106 103
1968 77 91
1969 109 111
1970 105 120
1971 82 111
1972 101 110
1973 36 95
1974 100 98
1975 45 25
1976 82 109
1977 93 117
1978 57 103
1979 69 123
1980 37 106
1981 118 104
1982 80 100
1983 80 97
1984 158 104
1985 94 125
1986 81 118
1987 57 107
1988 92 99
1989 73 83
1990 67 82
1991 90 96
1992 64 82
1993 34 116
1994 109 100
1995 81 113
1996 83 114
1997 40 63
1998 53 114
1999 116 109
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Vaikka muutamat muun tulvan huipun regressiomallit 
olivat merkitseviä, valtakunnallisia johtopäätöksiä ei tämän 
menetelmän tulosten pohjalta voida tehdä.  

Selvä muutos 1980-luvun lopussa?
Euroopan talvisäihin vaikuttava NAO-indeksi heilahti voi-
makkaasti plussan puolelle vuonna 1989. Sen positiivinen 
vire on jatkunut myös 2000-luvulla. Monissa Suomen hyd-
rologisissa aikasarjoissa 1980-luvun loppua voidaan pitää 
eräänlaisena käännekohtana – siirryimmekö jopa ’uuteen 
hydrologiseen ilmastoon’?

Tutkimusjakso 1963–2014 jaettiin keskeltä kahtia eli 
jaksoihin 1963–1988 ja 1989–2014. Sulamistulvan keski-
määräinen huippu oli jälkimmäisellä jaksolla edellistä jaksoa 
pienempi kaikissa vesistöissä (Taulukko 4). Ero oli suurin 
Etelä-Suomessa. Huippu myös sattui 1–2 viikkoa aikaisem-
min, Lapissa muutos näyttäisi olleen tätä pienempi.

Muun tulvan huippujen muutokset vaikuttavat satunnai-
silta, vaikka joissakin vesistöissä ne olivat suurehkoja. Sama 
koskee niiden ajankohtia, joiden muutosta on tarkasteltu me-
diaanien avulla. 

Sulamistulvan huipun alenemat ovat taulukossa 4 noin 
puolet taulukon 3 arvoista niissä vesistöissä, joissa taulu-
kon 3 regressiot olivat merkitseviä. Tämä on odotettu tu-
los. Myös muun tulvan huipun siirtymät ovat suurimmat 
niissä vesistöissä, joissa ao. regressiomallit viittasivat suuriin 
muutoksiin.

Muun tulvan ajankohtien siirtymää 
tarkasteltiin vielä vertaamalla niiden ja-
kaumaa vuodenajoittain tutkimusjakson 
alku- ja loppupuoliskolla (Taulukko 5). 
Selkein muutos on talvitulvien lisäänty-
minen, lähinnä syystulvien kustannuk-
sella. Etelä-Suomen kohdevesistöissä niitä 
sattui kaudella 1989–2014 kaikkina talvi-
kuukausina, jopa helmikuussa peräti kah-
deksan, kun edeltävällä jaksolla vastaava 
luku oli nolla. Keski- ja Pohjois-Suomessa 
lisäys painottui joulukuulle.

Huomionarvoisena voi pitää myös ke-
vätkuukausille osuvien muiden tulvien li-
säystä, koko maan keskiarvona yhdestä 
prosentista kahdeksaan prosenttiin. Syitä 
on kaksi:
•   yhden intensiivisen sulamiskauden sijas-
ta on ollut kaksi sulamiskautta, usein vesi-

sateiden kera. Niistä vähäisempikin on ollut niin iso, et-
tä se on synnyttänyt vuoden toiseksi suurimman tulvan.

• Sulamiskautta on seurannut sateinen toukokuu. Virtaama 
on kuitenkin ehtinyt laskea niin paljon, että sadannan ai-
heuttama huippu on tulkittu erilliseksi tulvaksi.

Johtopäätökset
• Lumen sulamisesta aiheutuva tulva on Etelä-Suomessa 

vuoden suurin enää vain hiukan useammin kuin joka toi-
nen vuosi. Keski-Suomessa se on yhä suurin lähes aina, 
Pohjois-Suomessa se on vuoden toiseksi suurimpaan tul-
vaan verrattuna usein jopa moninkertainen.

• Sulamistulvat ovat Etelä- ja Keski-Suomessa aikaistuneet 
1–2 viikkoa 1960-luvulta lähtien. Myös Pohjois-Suomessa 
aikaistumista on tapahtunut, pohjoisinta Lappia lukuun 
ottamatta.

• Talvikauden tulvat ovat yleistyneet koko maassa. Pohjois-
Suomessa ne rajoittuvat joulukuuhun, Etelä-Suomessa 
niitä esiintyy kaikkina talvikuukausina. 

• Muutosten voimistumista ja niiden ulottumista yhä poh-
joisemmaksi voi ilmastonmuutosskenaarioiden valossa pi-
tää todennäköisenä.
Tuloksia ei voi yleistää suurille järvireiteille, ei myöskään 

pienille vesistöille. Muutaman kymmenen neliökilometrin 
purovesistöissä kesän rankat ukkoskuurot voivat aiheuttaa 
vuoden suurimman tulvan jopa Pohjois-Suomessa. 

Taulukko 4. Vuoden sulamistulvan sekä suurimman muun tulvan erot tutki-
musjakson alku- ja loppupuoliskon välillä.

Vesistö                                 Sulamistulva                                             Muu tulva
 Huipun Ajankohdan Huipun Ajankohdan
 keskiarvojen keskiarvojen keskiarvojen mediaanien
 siirtymä siirtymä (d) siirtymä siirtymä (d)
 %  %
Paimionjoki -29 -17 -22 +19

Porvoonjoki -26 -7 +3 +9

Virojoki -17 -10 +10 -3

Petäjävesi luusua -2 -10 -2 -42

Saramojoki -13 -7 -7,7 -18

Lestijoki -8 -14 +33 -55

Kiiminginjoki -16 -7 +25 +9

Oulankajoki -11 -5 +8 +14

Utsjoki -5 -1 +3 -9

Taulukko 5. Vuoden suurimman muun tulvan ajankohtien jakau-
mat (%) eri vuodenajoille maan eri osissa. A= kausi 1963–1988, 
B=kausi 1989–2014.

 XII-II III-V VI-VIII IX-XI
 A B A B A B A B
Etelä-Suomi 23 44 4 11 4 5 69 40

Keski-Suomi 14 17 0 10 24 40 62 33

Pohjois-Suomi 1 8 0 3 36 38 63 51
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V iime vuosina on virinnyt vilkas po-
liittinen keskustelu turhana pide-
tyn sääntelyn vähentämisestä (esim. 

Männistö & Grahn-Laasonen 2013; Kes-
kusta 2014; Wiberg 2014). Ympäristön-
suojeluun ja ihmisten terveyteen liitty-
vät säädökset ja viranomaiskäytännöt ovat 
nousseet kotimaisessa keskustelussa näky-
västi esiin. Haja-asutusalueita koskeva jäte-
vesilainsäädäntö on saanut osakseen erityi-
sen paljon julkista ryöpytystä.

Kysymys sääntelyn tarpeellisuudesta ja 
toteutuksesta on oleellinen. Luonnonva-
rojen niukentuessa ja luonnon monimuo-
toisuuden vähentyessä sääntelyn tehokas ja 
mahdollisimman laajasti hyväksytty toteu-
tus tulee yhä tärkeämmäksi. Tärkeää ei siis 
ole sääntelyn määrän vähentäminen sinän-
sä, vaan sääntelyn tehokas ja järkevä toteut-
taminen. Myös kokonaan uusia säädöksiä 
tarvitaan, sillä uusia ongelmia ei yleensä 
voida ratkaista pelkästään vanhojen sää-
dösten avulla.

Sääntelyn tehostamisessa olennaista on 
se, miten erilaisten vaikutusten ja sivu-
vaikutusten tunnistamisessa onnistutaan. 
Kaikki oleelliset vaikutukset kattava ja eri 
näkökulmat huomioiva vaikutusten arvi-
ointi on erityisen tärkeää sääntelyn valmis-

JARI LYYTIMÄKI 
fil.tri., vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus SYKE
E-mail: jari.lyytimaki@ymparisto.fi

Vesiviestinnän vastahangat

Millainen keskustelu edistää 
haja-asutusalueiden jätevesien 
käsittelyä?

teluvaiheessa. Puutteelliseksi koettu val-
mistelu herättää herkästi vastustusta. Tämä 
voi sääntelyn toteutusvaiheessa kuluttaa 
turhaan voimavaroja epätietoisuuden, vää-
rinymmärrysten ja virheellisen tiedon oi-
komiseen. Haja-asutusalueiden jätevesien 
käsittelyä koskeva keskustelu tarjoaa mai-
nion esimerkin, jonka avulla voidaan op-
pia erityisesti ympäristösääntelyyn liittyvän 
viestinnän ja vuorovaikutuksen haasteista 
(Hallanaro & Kujala-Räty 2011). 

Kaksi aineistoa
Tämä kirjoitus perustuu kahteen aineis-
toon. Suomen ympäristökeskuksen SiHa-
hanke toteutti syys-lokakuun 2014 aikana 
verkkokyselyn, jossa kysyttiin näkemyksiä 
ongelmallisimpana pidetystä ympäristö-
säädöksestä. Kyselyyn vastasi yli 400 kan-
salaista. Vastauksia ei voi yleistää kaikkien 
suomalaisten mielipiteeksi, sillä vastaaja-
joukko oli suhteellisen pieni eikä se vas-
taajien antamien taustatietojen perusteella 
edusta kattavasti koko väestöä. Vastaajis-
sa korostuivat miesten, keskimääräistä iäk-
käämpien ja korkeasti koulutettujen hen-
kilöiden näkemykset. Kyselyn toteutusta, 
mahdollisia virhelähteitä ja tuloksia on 

Haja-asutusalueiden jätevedet ovat herättäneet paljon intohimoja. Moni-
en mielestä vaatimukset vesien puhdistamiseksi ovat olleet ylimitoitettuja. 
Säädösten todellinen sisältö ja käytännön vaatimukset ovat jääneet sään-
telykriittisessä julkisessa keskustelussa paljolti taka-alalle ja kansalaisille 
on syntynyt liioiteltuja tai vääriin tietoihin perustuvia huolia. Viimeaikai-
nen keskustelu on voinut myös vähentää ihmisten motivaatiota lainsää-
dännön noudattamiseen.

JOHANNA KALLIO
suunnitteluinsinööri
Suomen ympäristökeskus SYKE
E-mail: johanna.kallio@ymparisto.fi
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esitelty tarkemmin erillisessä raportissa (Lyytimäki & Rin-
ne 2014). 

Toinen aineisto koostuu Suomen ympäristökeskuksen 
Vesikeskuksen koordinoiman kyselyn vastauksista. Kysely 
suunnattiin haja-asutusalueilla jätevesineuvontaa tehneille 
asiantuntijoille. Kiinteistöille tehtyjen neuvontakäyntien ja 
muiden yhteydenottojen perusteella neuvojille on kertynyt 
runsaasti kokemuksia siitä, millaisista asioista ihmiset esittä-
vät kysymyksiä, millaisesta tiedosta on puutetta ja millaisia 
mahdollisia väärinkäsityksiä hajajätevesiasioihin liittyy.

Kyselyyn vastasi marraskuun 2014 alkupuolella 24 neu-
vojaa, joilla oli tyypillisesti 3–4 vuoden kokemus hajajäteve-
sineuvonnasta ja keskimäärin 1000–2000 henkilökohtaista 
asiakaskontaktia. Asiakaskontakteilla tarkoitetaan tässä sekä 
käyntejä kiinteistöillä että muita henkilökohtaisesti neuvot-
tuja asukkaita. Kyselyssä selvitettiin neuvojien näkemyksiä 
asukkaiden mielipiteistä ennen ja jälkeen neuvonnan. Lisäksi 
neuvojia pyydettiin välittämään kenttäkokemuksiin perustu-
via näkemyksiään jätevesiasioita suunnitteleville viranomai-
sille ja päättäjille. 

Kansalaiskyselyn satoa
Verkkokyselyssä haja-asutusalueiden jätevesisäädökset nou-
sivat selvästi yleisimmin kritiikkiä herättäneeksi yksittäisek-
si aihepiiriksi. Tulos oli odotettu, sillä aihe oli herättänyt 
runsaasti keskustelua jo aiemmin. Kyselyn vastausaikana ta-
pahtuneeseen ympäristöministerin vaihdokseen liittyneessä 
uutisoinnissa asetus leimattiin jälleen kerran esimerkiksi hyö-
dyiltään kyseenalaisesta sääntelystä.

Jätevesilainsäädäntöä kritisoitiin vastauksissa sekä lainsää-

dännön sisällön että toteutustavan perusteella. Kritiikin yk-
si pääteema oli se, että säädösten katsottiin asettavan maa-
seudun väestön eriarvoiseen asemaan kaupungeissa asuviin 
verrattuna. Säädöksiä kritisoitiin yleisellä tasolla epäonnis-
tuneiksi ja joissakin vastauksissa vaadittiin niiden välitöntä 
purkamista. Säädösten ympäristöhyötyjä moitittiin vähäisik-
si ja niiden aiheuttamaa taloudellista taakkaa pidettiin koh-
tuuttomana hyötyihin nähden.

Merkittävä osa kritiikistä perustui vuonna 2004 voimaan 
astuneen ja jo uudistetun asetuksen vaatimuksiin. Vastauksis-
sa näkyi myös muutamien vuosien takainen keskustelu huo-
nosti toimivista pienpuhdistamoista: ”Kalliilla laitteistoilla ei 
saavuteta mitään hyötyä luonnon kannalta. Haja-asutusalu-
eella asuvat kärsivät. Laitteistojen myyjät rikastuvat myydes-
sään sekundaa lain varjolla.” Joissakin vastauksissa oletettiin, 
että lait pakottaisivat tietyn tyyppisten kalliiden puhdistamo-
jen ostamiseen vaikka menetelmiä on useita.

Myös pakollisen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen ko-
ettiin johtavan kohtuuttomiin tilanteisiin varsinkin silloin, 
kun veden käyttö on hyvin vähäistä tai kun kiinteistökohtai-
siin ratkaisuihin on jo investoitu. Liittymispakko kuitenkin 
perustuu vesihuoltolakiin ja sitä on jo lievennetty.

Monet vastaajat kokivat asetuksen epäoikeudenmukaise-
na, koska eri lähteistä peräisin olevia, mutta vaikutuksiltaan 
samankaltaisina pidettyjä eloperäisiä jätöksiä kohdellaan eri 
tavoin. Esiin nousi erityisesti asutuksen ja maatalouden pääs-
töjen suhde: ”Kallis ja turha. Viereisille pelloille ajetaan keväi-
sin ja syksyisin sellaiset määrät lietelantaa ilman minkäänlaista 
valvontaa.” Toisaalta eräissä vastauksissa tuotiin esiin nimen-
omaan maatalouteen kohdistuvien ympäristösäädösten ras-
kaus ja maatalouteen kohdistuva liiallisena pidetty valvonta.

Neuvontatilanteen jälkeen: Mikä näkemyksesi mukaan on asukkaiden yleisimmin mainitsema syy sille, ettei kunnostustoimiin vielä aiota ryhtyä. Voit valita 1-2 yleisintä syytä.

Saneerauksen kustannuksia pidetään liian korkeina 9
Jätevedenkäsittelyä pidetään tarpeettomana tai turhana 2
Käsittelyvaatimuksia pidetään kohtuuttomina tai liian tiukkoina 2
Epävarmuus siitä, että lainsäädäntö ja vaatimukset ovat pysyviä 18
Kiinteistön tuleva käyttö on epävarmaa 6

Kiinteistönhaltija aikoo hakea lykkäystä asetuksen velvoitteiden täyttämiseen 5

9

2

2

18

6

5

Saneerauksen kustannuksia pidetään liian korkeina

Jätevedenkäsittelyä pidetään tarpeettomana tai turhana

Käsittelyvaatimuksia pidetään kohtuuttomina tai liian
tiukkoina

Epävarmuus siitä, että lainsäädäntö ja vaatimukset ovat
pysyviä

Kiinteistön tuleva käyttö on epävarmaa

Kiinteistönhaltija aikoo hakea lykkäystä asetuksen
velvoitteiden täyttämiseen

Mikä näkemyksesi mukaan on asukkaiden yleisimmin mainitsema syy sille, 
ettei kunnostustoimiin vielä aiota ryhtyä. 

Kuva 1. Jätevesineuvojien näkemyksen mukaan asukkaiden yleisimmin mainitsemat syyt sille, ettei saneeraustoimiin vielä aiota 
ryhtyä.
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Joissakin vastauksissa asetusta ei pidetty tarpeettomana, 
mutta ongelmaksi nähtiin puhdistuslaitteiden korkea hinta, 
lainsäädännön muutoksiin liittyvät oikeudenmukaisuusky-
symykset ja epävarmuus sekä tiedon puute asetuksen todel-
lisista vaikutuksista ja vaatimuksista. Idealtaan periaatteessa 
hyvän säädöksen toteutusta moitittiin eräissä vastauksissa lii-
an kaavamaiseksi ja jopa ympäristönsuojelun tasoa heiken-
täväksi.

Kaiken kaikkiaan vastauksissa esitettiin runsaasti kri-
tiikkiä, johon on jo pyritty vastaamaan hajajätevesiasetusta 
muuttamalla. Tämä kritiikki osoittaa, että kerran syntyneet 
mielikuvat elävät pitkään, vaikka niille ei enää olisikaan al-
kuperäisiä perusteita. 

Neuvojien kokemuksia
Jätevesineuvojien näkemyksissä tulivat esiin pitkälti samat 
aihepiirit kuin verkkokyselyssä (Kuva 1). Yleisimpinä syi-
nä asukkaiden haluttomuudelle ryhtyä jätevesijärjestelmien 
saneerauksiin pidettiin lainsäädännön mahdollisten uusien 
muutosten aiheuttamaa epävarmuutta sekä korkeita kustan-
nuksia. Huomionarvoista on, että neuvontatilanteiden jäl-
keen selvästi suurimmaksi esteeksi toimiin ryhtymiselle jää 
epäluottamus lainsäädännön pysyvyyteen. Erityisesti syksyl-
lä 2014 aloitettu poliittinen keskustelu jätevesilainsäädännön 
mahdollisista muutostarpeista näyttää lisänneen tätä epäluot-
tamusta.

Neuvojien mukaan monilla kiinteistönomistajilla on ollut 
epätietoisuutta omien jätevesijärjestelmien kunnosta ja siitä, 
millaisia muutoksia järjestelmiin tarvitaan. Jotkut neuvojat 
korostivat sitä, että kiinteistönomistajilla on ollut virheelli-
siä mielikuvia vaatimuksista. Kustannusten on pelätty ole-
van todellista paljon suurempia, eikä esimerkiksi mahdolli-
suuksia hyödyntää kunnossa olevien vanhojen järjestelmien 
osia ole tunnistettu. 

Asukkaat eivät ole riittävän tietoisia vesi- ja viemäriverkos-
tojen rakentamisesta ja aikatauluista tai vesihuollon toimin-
ta-alueista. Neuvojat nostivat esiin myös sen, että joissakin 
kunnissa rakennus- ja ympäristötoimen asukkaille välittämät 
viestit ovat olleet erilaisia ja jopa ristiriitaisia. Mahdollisuu-
desta hakea lykkäystä vaikean elämäntilanteen perusteella toi-
vottiin puhuttavan enemmän.

Tärkein neuvojien toive päätöksentekijöille oli se, että 
epätietoisuutta lisäävä ”poliittinen soutaminen ja huopaa-
minen” loppuisi mahdollisimman nopeasti. Neuvojien nä-
kemyksen mukaan suuria muutoksia nykylainsäädäntöön ei 
tarvita, sillä vuonna 2011 tehdyt muutokset nähtiin riittävik-
si ja uusien muutosten katsottiin vaarantavan asukkaiden oi-
keusturvan. Lisäksi muutoksista syntyisi tarve uusia kuntien 
ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka on juuri saatu aiempaa 
yhdenmukaisemmiksi. Tilanteen selkeyttämiseksi toivottiin 
poliitikoilta mediassa laajasti näkyviä, asiaperusteisiin tukeu-
tuvia selkeitä kannanottoja. 

Pohdintaa keskustelun ajureista
Aiempien ympäristöviestinnän kokemusten ja kyselyidemme 
tulosten pohjalta voidaan hahmottaa kolme haja-asutusalu-

eiden jätevesikysymyksiin liittyvää näkökulmaa, joiden huo-
miointi saattaisi auttaa keskustelua eteenpäin.

Tieto ratkaisee vain tiedollisia kiistoja
Ympäristösäädösten toteutusta tukevassa viestinnässä on pe-
rinteisesti keskitytty säädösten luonnontieteellisiin peruste-
luihin ja tekniseen toteutukseen. Toisin kuin monien muiden 
ympäristöongelmien kohdalla, luonnontieteelliseen tietoon 
liittyvät epävarmuudet eivät ole hajajätevesikysymysten kes-
kiössä. Siksi lisätiedon tuottaminen ei yksin riitä ongelmien 
ratkaisemiseen, vaan tarvitaan myös tilannekohtaisten talo-
udellisten, sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden ottamista 
huomioon. Kyselyvastauksissa painottuivat varsinkin näke-
mykset, joiden mukaan säädösten muotoilussa ja toimeenpa-
nossa eri toimijoiden erilaiset lähtökohdat ja tilanteet otetaan 
puutteellisesti huomioon. Myös joissakin neuvojien vasta-
uksissa toivottiin tilannekohtaisen harkinnan jämäkämpää 
käyttöä järkevien ratkaisujen löytämiseksi.

Selkeä, käytännönläheinen ja ajantasainen viestintä ja 
neuvonta lainsäädännön tarkoituksesta, vaatimuksista ja rat-
kaisumahdollisuuksista on tarpeen. Neuvojien hyvät koke-
mukset neuvontatilanteista korostavat vuorovaikutteisuuden 
tärkeyttä. Riittävän yksityiskohtaista ja ratkaisukeskeistä neu-
vontaa tulee jatkaa. Pelkkä vaatimuksista viestiminen ei riitä, 
sillä ilman asiantuntija-apua yksittäisillä asukkailla ei ole ko-
vin hyviä mahdollisuuksia ymmärtää miten jätevesisaneera-
uksessa edetään. Harkinnan arvioista onkin, tulisiko jätevesi-
neuvontaa jatkaa vuoden 2015 jälkeen tai tulisiko resursseja 
suunnata kiinteistökohtaisten suunnitelmien tukemiseen.

Poliittisten päätösten tempoilu lamauttaa
Hajajätevesikeskustelussa yksi keskeinen epätietoisuuden läh-
de on ollut poliittinen keskustelu. Kansallisen tason poliitti-
sessa keskustelussa haja-asutusalueiden jätevedet on esitetty 
symbolisena huonon säätelyn esimerkkinä, mutta mahdolli-
sia ongelmakohtia on avattu ja perusteltu yllättävän vähän. 
Yksityiskohtaisten perustelujen sijaan poliittisessa keskuste-
lussa on epämääräisesti moitittu asetusta esimerkiksi ”maa-
laisjärjen puutteesta”. Tällainen yleistävä argumentointi on 
osaltaan luonut elintilaa vanhentuneille ja virheellisille käsi-
tyksille, jotka ovat kärjistäneet keskustelua entisestään. Po-
liitikkojen esittämä julkinen kritiikki on luonut kansalaisille 
kannusteita olla noudattamatta voimassa olevaa lainsäädän-
töä.

Poliittisessa keskustelussa jätevesikysymykset ovat tarjon-
neet myös purkautumisreitin muihin kysymyksiin liittyvälle 
tyytymättömyydelle. Kyseessä näyttää olevan ainakin joltain 
osin samankaltainen keskustelun dynamiikka, joka kärjisti 
Natura 2000 -luonnonsuojeluohjelmaan liittynyttä keskus-
telua 1990-luvulla. Tuolloin Natura-keskustelussa purkautui 
EU-jäsenyyden maaseudulla aiheuttamaa turhautumista. Ny-
kyään jätevesiasetus voi toimia samankaltaisena varaventtii-
linä kritiikille, joka liittyy laajemmin maaseudun palvelujen 
heikentymiseen ja taloudellisiin vaikeuksiin.

Tekniikkaneutraalius voi tuntua vaikealta
Yksi varsin vähälle huomiolle jäänyt nykylainsäädännön pe-
riaate on se, että mitään teknistä ratkaisua ei suosita säädös-
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ten avulla. Tämä tekniikkaneutraaliuden periaate juontuu ai-
emmista ympäristönsuojelun kokemuksista. Sillä halutaan 
välttää lukkiutuminen tiettyyn tekniikkaan, joka näyttää ny-
kyhetkellä toimivalta, mutta voi jo lyhyen ajan päästä ol-
la vanhentunutta. Ympäristösäädösten tekniikkaneutraaliu-
den periaate on asukkaille edullinen ja ympäristönsuojelun 
kannalta tärkeä, sillä kaikki ratkaisut eivät sovellu kaikkiin 
kohteisiin. Teknologianeutraalisuus mahdollistaa esimerkik-
si olemassa olevien jätevesijärjestelmien rakenteiden hyödyn-
tämisen ja jätevesijakeiden erottelun.

Periaatteen toteuttamisessa vastuu toimivan tekniikan va-
litsemisesta siirtyy asukkaalle, jonka tulisi käyttää valintaan 
asiantuntevaa suunnittelijaa. Epätietoisuutta ja ahdistustakin 
aiheuttavaksi ongelmaksi muodostuu harhakuva, että asuk-
kaan pitäisi itse osata tehdä suunnitelmat ja valinnat. Todel-
lisuudessa suunnittelija vastaa eri teknisten vaihtoehtojen ja 
menetelmien soveltuvuuden arvioinnista, mutta tätä ei ole 
julkisuudessa tuotu selvästi esiin.

Myös eduskunnan täysistuntokeskustelussa on ehdotet-
tu, että lainsäädännössä määriteltäisiin käsittelymenetelmä, 
jota sovellettaisiin kaikissa tapauksissa. Tämä menetelmäläh-
töinen tapa sulkisi pois muut käyttökelpoiset ratkaisut eikä 
siksi ole järkevä ratkaisumalli. Esimerkiksi kuivakäymälöi-
hin perustuvat ratkaisut voisivat monissa tapauksissa ehkäis-
tä jätevesien syntyä, vähentää syntyvien jätevesien käsittely-
tarvetta ja tuottaa sivutuotteena raaka-ainetta lannoitteeksi 
tai energiantuotantoon. Kuivakäymälätekniikka on varsinkin 
harvaan asutuilla seuduilla varteenotettava vaihtoehto, jonka 
käyttömukavuus on yhtä hyvä kuin vesivessalla. Neuvonnas-
sa tätä vaihtoehtoa on tuotu esiin, kuten myös vesijakeiden 
erilliskäsittelyä, mutta julkisessa keskustelussa se on näkynyt 
vain harvoin. Uutisoinnissa ja poliittisessa keskustelussa tu-
lisi tuoda esiin yleisemminkin se, että jätevesien käsittelyyn 
on lukuisia vaihtoehtoja ja siksi ammattitaitoinen suunnit-
telu on tärkeää. 

Millainen keskustelu edistää vesiensuojelua?
Hajajätevesilainsäädännön vaiheista on hyvä ottaa oppia 
muiden vastaavien, laajoja väestöryhmiä koskettavan ympä-
ristölainsäädännön valmistelussa. Ainakin osa haja-asutusalu-
eiden jätevesien käsittelyyn liittyvästä kritiikistä olisi toden-
näköisesti voitu välttää ennakoimalla mahdollisia kritiikin 
aiheita paremmin jo lainsäädäntöä valmisteltaessa. Kun sää-
döksiä vuonna 2011 kritiikin paineessa muutettiin, syntyi 
epätietoisuutta ja väärinkäsityksiä. Tähän voidaan vastata sel-
väsanaisella viestinnällä ja vuorovaikutteisella neuvonnalla, 
mutta haasteena on se, että kerran muodostuneet kriittiset 
mielikuvat elävät pitkään. Johdonmukainen ja ajantasaisiin 
faktoihin perustuva julkinen keskustelu on ensisijaisen tär-
keää, jotta turhia huolia ei synnytettäisi. Tällaisesta keskus-
telusta sekä päätöksentekijöillä että kiinteistönomistajilla on 
mahdollisuus saada realistinen kuva vesiensuojelun vaatimis-
ta toimenpiteistä ja hyödyistä. 
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O sa vesitorneistamme on saanut 
uutta käyttöä esimerkiksi nä-
köalatorneina. Nilsiän vesitorni 

puolestaan muutettiin yksityisasunnoksi 
parikymmentä vuotta sitten. Osalle ei yri-
tyksistä huolimatta ole kuitenkaan toistai-
seksi löytynyt uutta käyttöä. 

Keskipohjanmaa uutisoi syksyllä, että 
Kokkolan 1921 valmistuneessa, arkkiteh-
ti Selim A. Lindqvistin suunnittelemassa 
vesitornissa sijaitsevat hälytyssireenit kun-
nostettiin. Mutta muuta käyttöä tornil-
la ei ole ollut sen jälkeen, kun sen tehtä-
vä vesitornina päättyi uuden valmistuttua 
1987. Kokkolan Veden käyttöpäällikkö 
Risto Lauri toteaa sähköpostiviestissään, 
että epävirallisissa keskusteluissa sille on 
mietitty uusiokäyttöä, ja esille on noussut 
muun muassa kahvilatoiminta ja jopa vii-
nikerhon harrastustila ja viinipullojen säi-
lytyspaikka. Mutta torni sijaitsee hankalas-
ti keskellä risteystä, eikä sen muuttaminen 
sisätiloiltaan toimivaksi ole aivan ilmaista. 

Seinäjoella on vastaava tilanne. 1931 ra-
kennetun vesitornin korvasi 1965 uusi ve-
sisäiliö. Torni seisoo toistaiseksi tyhjillään 
maamerkkinä ja radiomastojen ja hälytys-
sireenien alustana. Seinäjoen kaupungin 
tilapalvelut vastaa nykyään sen kunnossa-
pidosta. Yksikön johtaja, kaupunginarkki-
tehti Jussi Aittoniemi kertoo, että vuonna 
2010 vesitornia korjattiin uusimalla tiili-
muurausta noin kuuden metrin matkalta. 
Uusi muuraus sopeutettiin alkuperäiseen 
sekoittamalla erivärisiä tiiliä vanhan mal-
lin mukaisesti, ja samalla aiemmin umpeen 
levytetyt viisiruutuiset ikkunat kunnostet-
tiin alkuperäiseen asuunsa. Hän jatkaa, 
että vuonna 2013 vesitornin sisälle asen-
nettiin valaistus, joten vanha vesitorni tuo 
valoa talven pimeyteen. Uusiokäyttöä on 

KATRIINA ETHOLÉN
E-mail: ketholen@saunalahti.fi

Vesitornien uusiokäyttö

mietitty muun muassa kaupungin liikun-
tatoimen kanssa. Torni voisi sopia sisäkii-
peilyyn, mutta toistaiseksi viisastenkiveä ei 
ole löydetty, Aittoniemi toteaa.

Lauttasaaren vesitorni
Vuonna 1996 käytöstä poistetun Lautta-
saaren Kotkavuoren vesitornin tulevaisuut-
ta on puitu mediassa tiiviisti. Monet ovat 

Arkkitehtonisesti mielenkiintoisia ja kaupunkikuvallisesti näkyviä käyttä-
mättömäksi jääneitä vesitorneja ei ole helppo valjastaa uuteen käyttöön. 
Huolimatta usein haasteellisesta muodostaan näin onneksi tehdään.
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Kuva 1. Seinäjoen vesitorni valaistuksen 
asentamisen jälkeen. Seinäjoen kaupunki/ 
Tilapalvelut

VESITORNIT
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olleet alusta asti sitä mieltä, että torni pitäisi säilyttää, vaikka 
myös sen purkaminen on saanut puolestapuhujia.

Vuonna 1959 valmistunut torni on – kuten Ismo Asola 
kirjoittaa teoksessaan ”Vesitorni – yhdyskunnan maamerk-
ki” – ensimmäinen merkittävä kartion muotoinen suuri ve-
sitorni Suomessa. Se on myös rakennusteknisesti edelläkävi-
jä, sillä ensimmäistä kertaa säiliön betonikuori jännitettiin 
vedenpitävyyden varmistamiseksi, kirjottaa Asola. Vesitorni 
huomioitiin ulkomaita myöten.

Monet tahot, kuten Helsingin kaupunginmuseo, ovat lau-
sunnoissaan puoltaneet tornin säilyttämistä ja suojelemista 
sen kulttuuri- ja rakennushistoriallisen sekä kaupunkikuvalli-
sen merkityksen vuoksi. Koska uutta käyttöä yrityksistä huo-
limatta ei löytynyt, kaupunginhallitus teki lopulta päätöksen 
tornin purkamisesta syksyllä 2013 ja kehotti kiinteistölauta-

kuntaa toimenpiteisiin kunhan rakennuksen nykykunto on 
selvitetty, ja siitä on tehty tarkka rakennushistoriallinen selvi-
tys. Vesitornin purkupojektin johtaja Kari Hartikainen Hel-
singin kiinteistöviraston tilakeskuksesta toteaa, että purkami-
nen tulee maksamaan noin puoli miljoonaa euroa, kun taas 
korjaus olisi maksanut rakennusviraston tekemän laskelman 
mukaan kolme miljoonaa euroa. 

Hartikainen kertoo, että vesitornille haettiin aktiivisesti 
uutta käyttöä. Viitisen vuotta sitten järjestetty arkkitehtuu-
rikilpailu ei tuottanut toteuttamiskelpoista suunnitelmaa ku-
ten ei myöskään paria vuotta myöhemmin järjestetty myyn-
tikilpailu. Hän jatkaa, että ainoassa rakentamiskelpoisessa 
esityksessä tornin varsiosa olisi otettu hissi- ja porraskuilu-
käyttöön ja poistettavan suppilo-osan tilalle olisi rakennettu 
pyöreä asuinrakennus. Mutta tällöin vesitornin suojeluaja-
tus ei olisi toteutunut. Nyt Kotkavuori on jäämässä koko-
naan virkistyskäyttöön.

”Lauttasaaren vesitornista onkin pikkuhiljaa muodostu-
nut eräänlainen symboli keskustelussa huonokuntoisten ja 
teknisesti vanhentuneiden mutta kulttuuri- ja rakennushis-
toriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennus-
ten kohtalosta.”1 

Purkuluvasta ja purkamispäätöksestä on valitettu. Tällä 
hetkellä (joulukuu 2014) asia on edennyt korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Hartikainen toteaa sähköpostiviestissään: 
”Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus ennakoi, 
ettei korkein hallinto-oikeus tee eriävää päätöstä jo alempien 
asteiden päätöksistä” ja jatkaa, että oletettavasti tornin pur-
kamisluvan mukainen runkopurku alkaa vasta vuoden 2015 
loppupuoliskolla. Koska tornin suppilo-osasto putoilee kuo-
ribetonia, on torni ollut aidattuna jo vuosia.

Vesitornien uusiokäyttöä muualla
Hampurissa vuonna 1961 käytöstä poistettuun Sternschan-
zen vesitorniin avattiin Mövenpick-ketjun hotelli vuonna 
2007. Vuonna 1910 valmistunut vesitorni rakennettiin lä-
hes 60 vuotta aiemmin valmistuneen maanalaisen vesisäili-
ön päälle. Säiliön holvien muodostama tila toimii nykyään 
hotellin sisääntuloaulana. Vesitornin kylkeen on rakennettu 
kaksikerroksinen lisärakennus, jossa sijaitsee muun muassa 
ravintola. Vesitornin ulkonäkö pyrittiin pitämään mahdolli-
simman alkuperäisenä.2 

Pietarissa on myös kunnostettu ja otettu käyttöön vanho-
ja vesitorneja. Pari vuotta sitten päätettiin, että Pietarin valti-
ollisen polyteknisen yliopiston kaunis vesitorni tulisi museo-
käyttöön3, mutta taloudellisen tilanteen vuoksi hanke ei ole 
edennyt, kertoi yliopiston historiallis-teknologisen museon 
edustaja. Yksi vesitornissa sijaitseva museo Pietarissa kuiten-
kin on jo nyt. Kaupungin vesilaitoksen kahdeksankulmai-
nen, punatiilinen 1859–63 rakennettu vesitorni oli vesitor-
nina vain neljä vuosikymmentä, minkä jälkeen siellä toimi 
pari vuosikymmentä teknisen alan opiskelijoille suunnattu 
museo. Siellä on ollut myös muuta toimintaa ennen toista 
museokauttaan. Vuonna 2013 tornissa avattiin Pietarin ve-
simaailma -museo.

Vesitorni haluttiin säilyttää mahdollisimman alkuperäi-
senä. Tiiliseinät ovat näkyvissä, samoin vahvistuksena käy-

VESITORNIT

Kuva 2. Hampurissa sijaitsevassa Sternschanzen vesitornissa 
on nykyään Mövenpick-hotelli. Kuva: Katriina Etholén.
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tetyt tammipalkit. Lämmitysjärjestelmä sijoitettiin lattiaan 
ja hissi höyrykäyttöisten pumppujen ajoilta olevaan savu-
hormiin. Paloturvallisuusmääräysten vaatima toinen ulos-
käynti toteutettiin paljon keskustelua aiheuttaneella tornin 
kylkeen rakennetulla lasista ja teräksestä valmistetulla hissi-
portaikkoyhdistelmällä. Vesitornin ottaminen uusiokäyttöön 
oli päänavaus vastaavalle toiminnalle kaupungin lukematto-
missa teollisuuskiinteistöissä.

Eräs neuvostoarkkitehtuurin mielenkiintoisimpaan aika-
kauteen kuuluvista rakennuksista on Jekaterinburgiin vuon-
na 1929 valmistunut arkkitehti Moisei Reisherin suunnit-
telema vesitorni, “Valkoinen torni”. Tornin käyttö päättyi 
1960-luvun lopulla, kun 30-metrinen torni ei enää pystynyt 
toimittamaan vettä uusien kerrostalojen ylimpiin kerroksiin.

Arkkitehti Jevgenij Volkov kertoo, että tornille suunnitel-
tiin erilaista uusiokäyttöä esimerkiksi kahvilana tai planetaa-
riona, mutta suunnitelmat eivät toteutuneet. Volkov on mu-
kana PODELNIKI-nimisessä ryhmässä, joka sai tornin pari 
vuotta sitten valtiolta käyttöönsä ilman vuokranmaksuvel-
voitteita. Ryhmän päätavoitteena on kunnostaa torni ja liit-

tää se jälleen osaksi kaupunkielämää. 
Ryhmä tekee yhteistyötä Cottbusissa sijaitsevan Branden-

burgische Technische Universitätin kanssa. Tornin rakenteel-
linen kartoitus tehtiin venäläis-saksalaisena opiskelijaryhmä-
työnä. Ryhmällä on suhteita myös muihin kansainvälisiin 
asiantuntijoihin. Rahoituksen järjestyttyä varsinainen työ 
tornin kunnostamiseksi alkaa talven jälkeen. Ryhmän luot-
saaman kulttuurilaboratorio-projektin avulla tornia tuodaan 
jo nyt osaksi asukkaiden elämää.4 

Rautatiet ja vesitornit
Höyryveturit toivat muassaan vesitornit osaksi rautateiden 
infrastruktuuria. Myös rautateiden vesitorneille on alka-
nut löytyä uutta käyttöä. Salossa veturitalli vesitorneineen 
on taidemuseon käytössä, ja Lylyn vesitorni on kesäasunto-
na. Lappeenrannan Simolan vesitornin alakerrassa toimii ky-
lämuseo, ja tätä Myötävirtaan -nimisen yhdistyksen ja ky-
lätoimikunnan omistamaa vesitornia kunnostetaan sotien 
aikaisista pommituksista kertovaksi muistomerkiksi. 5 Sei-

VESITORNIT

Kuva 3. Pietarin vesilaitoksen vanhaan vesitorniin varauloskäynniksi rakennettu panoraamahissi aiheutti paljon keskustelua. 
Kuva: Katriina Etholén.
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näjoella muutetaan parhaillaan vuonna 1926 valmistunutta 
ja 1960-luvulla käytöstä poistunutta rautatien vesitornia seit-
semän huoneen hotelliksi.6 

Lontoossa höyryvetureiden aika ja nykyaikaisten suur-
nopeusjunien aika kohtasivat konkreettisesti St. Pancrasissa. 
Uusgoottilaista tyyliä edustava vesitorni – jota kritisoitiin-
kin, sillä joidenkin mielestä tällainen arkkitehtuuri oli sopi-
matonta käyttörakennuksessa – on mitä ilmeisimmin synty-
nyt myös itse asemarakennuksen ja siihen liittyvän hotellin 
suunnitelleen Sir George Gilbert Scottin toimiston pöydällä; 
arkkitehtonisesti kolmikerroksinen vesitorni myötäilee mui-

ta alueen rakennuksia.
Tiilinen vesitorni on suojeltu, joten syksyllä 2001 tämä St. 

Pancras Water Pointina tunnettu rakennus siirettiin pois St. 
Pancrasin aseman laajennuksen tieltä. Rakennus päätettiin 
sahata kolmeen osaan ja siirtää paloina 600 metrin päähän 
lähelle Regent’s Canalia. Alin osa korvattiin kopiolla. Uuden 
ja vanhan osan raja näkyy selvästi.7 

Sisälle torniin asennettiin portaat, joista pääsee vesitank-

Kuva 4. Jekaterinburgia on kutsuttu konstruktivismin ulkoil-
mamuseoksi. Yksi sen helmistä on vesitorni, ns. Valkoinen tor-
ni. Kuva: Jevgenij Volkov.

Kuva 6. 1870-luvun lopulla rakennetusta Lambethin köyhäin-
talon vesitornista on tullut kuuluisa sen esiinnyttyä Grand De-
signs -ohjelmasarjassa. Suojellun tornin ulkoasu on säilynyt 
melko alkuperäisenä. Vesitankkiin puhkottiin ikkunat ja nyky-
aikaiset laajennukset on sijoitettu niin, että ne eivät näy joka 
kulmasta tornia tarkasteltaessa. Kuva: Katriina Etholén.
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1 http://mfa.fi/lieriot-ja-kartiot

2 lisätietoa vesitornin muuntumisesta hotelliksi: http://www.kampmann.de/pdf_files/referenzen/moevenpick_hotel_hamburg.pdf ja 
 http://www.tettenborn.net/w_umnutzen/208_movenpick_080208.pdf

3 http://nru.spbstu.ru/novosti/media/media2135/

4 http://save-the-tower.ru/en/category/project-description/

5 http://myotavirtaan.fi/rentoudu-reissaa/vesitorni-muistomerkki-simolassa/

6 http://www.digipaper.fi/rakennuslehti/125323/index.php?pgnumb=12

7 tornin siirrosta: http://ihbc.org.uk/context_archive/74/stpancras/stpancras.html

VESITORNIT

Kuva 5. Höyryvetureiden vedentarvetta tyydyttänyt vesitorni, joka tunnetaan nykyään nimellä St. Pancras Water Point, siirrettiin 
paloina alkuperäisestä paikastaan syksyllä 2001. Kuva: David Kilnan.

kiin eli nykyiselle näköalatasanteelle. Tornin on vuokrannut 
pitkäaikaisella sopimuksella St. Pancras Cruising Club, jo-
ka on alueen huviveneiden omistajien yhdistys. Tony Hay 
yhdistyksestä kertoo, että vesitornissa pidetään heidän sekä 
muiden vastaavien yhdistysten kokouksia, sosiaalisia tilai-
suuksia ja vesillä liikkumiseen liittyvää opetustoimintaa.   

Tässä kaksi internet-linkkiä, joissa esitellään luovaa vesitorni-
en uusiokäyttöä eri puolilta maailmaa:

http://www.wiezecisnien.eu/indexMetamorfozy_eng.html 
http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post272594690/
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  HANKINNAT

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista eli ns. talo-

usvesiasetus (461/2000) määrää, että ”ta-
lousveden käsittelyssä käytettävien aineiden 
on täytettävä vähintään SFS-EN -standardi-
en mukaiset vaatimukset”. Tämä ei suoraan 
velvoita käyttämään standardeja aineita 
hankittaessa. SFS-EN standardien sisältö 
on kuitenkin tunnettava aineita ostettaes-
sa, jotta talousvesiasetuksen vaatimus voi-
daan täyttää. Helpoin tapa varmistaa ve-
denkäsittelyyn käytettävän aineen puhtaus 
on käyttää jo tarjouspyynnössä viittausta 
aineen SFS-EN –laatustandardiin. Näissä 
standardeissa on listattu talousveden kä-
sittelyssä käytettyjen aineiden yleisimmät 
epäpuhtaudet ja niiden sallitut tasot.

Vedenkäsittelyyn käytettävä aine voi ol-
la joko tuote tai kemikaali. Aineen olles-
sa kemikaali, kaasu tai biosidi, puhutaan 
kemikaalistandardeista. Tuotestandardeis-
ta taas puhutaan suodatinmateriaalien ku-
ten aktiivihiilen ja hiekan tapauksessa. 
Standardiviidakosta kemikaalit ja tuotteet 
erottaa siitä, että kemikaalistandardit  al-
kavat englanniksi: ”Chemicals used for tre-
atment of water intented for human con-

NIINA VIENO
TkT, toimitusjohtaja ja 
ympäristöasiantuntija
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E-mail: niina.vieno@envieno.com
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Standardit vesikemikaalien 
hankinnoissa

sumption…” ja tuotteet: ”Products used for 
treatment of water intented for human con-
sumption…”. Standardin suomennetussa 
otsikossa nimessä esiintyy termi kemikaali 
tai tuote eli standardin otsikko alkaa: ”Ta-
lousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit 
(tai tuotteet)…”. Kaikki nämä standardit 
on hankittavana Suomen Standardisoi-
misliitto SFS ry:ltä Lisäksi SFS on julkais-
sut myös kaksi vesikemikaalien standar-
dikäsikirjaa (SFS-käsikirjat 45-1 ja 45-2). 
Ensimmäiseen käsikirjaan on koottu pää-
asiassa pintavesilaitoksilla käytössä olevat 
vesikemikaalit ja tuotteet eli hapettimet, 
saostuskemikaalit sekä suodatintuotteet. 
Toinen käsikirja taas sisältää desinfiointiin 
ja pH:n säätöön tarkoitettujen kemikaali-
en standardit.

Aineiden puhtausvaatimukset on SFS-
EN standardeissa kerrottu kappaleessa 4 
(kuva 1). Standardeissa esitetyt raja-arvot 
on määritetty siten, että noudatettaessa 
standardissa esitettyä annostelusuositusta, 
talousveden laatu täyttää juomavesidirek-
tiivissä (98/83/EC) asetetut vaatimukset. 
Annostelusuositukset on standardeissa esi-
tetty opastavassa liitteessä A. 

Talousveden valmistuksessa käytetään usein kemikaaleja. Erityisesti pin-
tavettä raakavetenään käyttävillä laitoksilla voi olla käytössä saostuk-
seen, suodatukseen, alkalointiin, pH:n ja kovuuden säätöön sekä desin-
fiointiin tarkoitettuja kemikaaleja. Yhteensä Suomen vesilaitoksilla on 
käytössään lähes 30 erilaista vedenkäsittelyyn tarkoitettua kemikaalia 
eli vesikemikaalia (Lahti, 2011). Jotta taataan talousveden turvallisuus 
ja terveellisyys, tulisi kemikaaleja hankittaessa kiinnittää erityistä huo-
mioita hankittavan tuotteen puhtauteen. Vesikemikaalistandardeissa 
kerrotaan puhtaustasot, jotka aineiden on talousvesiasetuksen mukaan 
vähintään täytettävä. Vesilaitos voi hankinnoissaan vaatia myös tiukem-
pia rajoja epäpuhtauksille.
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Standardien käyttö vesikemikaalien hankinnoissa 
on suositeltavaa

Vesihuoltolaitokset ovat useimmiten julkisia toimijoita ja nii-
den on noudatettava kynnysarvot ylittävissä hankinnoissaan 
hankintalakia tai erityisalojen hankintalakia. Hankintasää-
dökset eivät suoraan velvoita käyttämään viittausta standar-
deihin. On muistettava, että vesilaitokselle tuotteita hankit-
taessa vastuu laatuvaatimusten määrittämisestä on ostajalla. 
Tuotteen toimittaja on velvollinen tarjoamaan sitä, mitä tar-
jouspyyntöön on kirjattu. 

Hankintalain mukaan hankintayksiköllä on harkintaval-
taa hankintoja tehdessään. Periaatteessa siis esimerkiksi mai-
ninta ”talousvesilaatu” voidaan hankintanormien puitteissa 
pitää riittävänä laatuun viittaavana ilmaisuna. Näin suppea 
laadun ilmaus tuo mukanaan kuitenkin useita ongelmia, joita 
käydään läpi seuraavissa kappaleissa. Pahimmassa tapaukses-
sa vesilaitos voi tulla hankkineeksi tuotetta, jonka puhtaus ei 
täytä standardien asettamia vähimmäisvaatimuksia. Tällaista 
tuotetta ei talousvesiasetuksen mukaan saa vedenkäsittelyyn 
käyttää. Hankinta voidaan siis joutua uusimaan, joka on ai-
kaa vievää ja kallista. Toisessa ääripäässä on tilanne, että han-
kittu tuote on käyttötarkoitukseensa nähden liiankin puh-
dasta, jolloin usein tullaan maksaneeksi ylihintaa. 

Jokainen vesilaitos on yksilöllinen ja kemikaalin 
soveltuvuus prosessiin on selvitettävä 
tapauskohtaisesti 
Jokainen vesilaitos on yksilöllinen eikä naapurilaitoksella 
käytössä oleva vesikemikaali näin ollen välttämättä ole paras 
tai edes soveltuva vaihtoehto. Juomavesidirektiivissä (98/83/
EC) ja talousvesiasetuksessa (461/2000)  listataan raja-ar-
voja epäpuhtauksille. Nämä arvot kuvaavat kuluttajan ha-
nasta mitattujen muuttujien sallittuja enimmäispitoisuuksia. 
Talousveden epäpuhtaudet voivat olla peräisin raakavedes-
tä, puhdistusprosessista tai verkostosta. Ennen vesikemikaa-
lien hankkimista vesilaitoksen tulisi siis selvittää raakaveden 
epäpuhtauksien sekä puhdistusprosessista ja verkostosta ve-
teen liukenevien epäpuhtauksien  määrä. Näiden tietojen 
avulla voidaan määrittää vedenkäsittelyyn käytettävien ke-
mikaalien vaadittavat puhtaustasot kuitenkin huomioiden, 

että puhtaustaso on vähintään standardien esittämällä tasol-
la. On hyvä muistaa, että hankintayksiköllä on myös oikeus 
vaatia kemikaalille standardeja tiukempia epäpuhtauksien ar-
voja. Jos esimerkiksi raakavesilähteen tiedetään sisältävän rei-
lusti mangaania, on järkevää valita kemikaalit, joissa epäpuh-
tautena olevan mangaanin määrä on mahdollisimman pieni. 

On myös muistettava, että kemikaali voi sisältää muita-
kin kuin standardissa listattuja epäpuhtauksia. Standardien 
mukaan kemikaalitoimittajan on tällaisista epäpuhtauksista 
kerrottava tuotetta hankkivalle, mutta hankintayksikön kan-
nattaisi mainita asia myös tarjouspyynnössä. Nämä epäpuh-
taudet eivät välttämättä vaikuta talousveden laatua heikentä-
västi, mutta voivat vaikkapa hankaloittaa prosessin toimintaa. 
Ennen hankintailmoituksen tekoa on suositeltavaa olla yh-
teydessä kemikaalitoimittajiin ja pyytää heitä toimittamaan 
tuotteisiinsa liittyviä laatuselvityksiä. Yhdessä kemikaali- ja 
tuotestandardien kanssa voidaan määrittää tarkoitukseen so-
veltuvan kemikaalin yksiselitteiset puhtausvaatimukset. 

Tuotteen valinnan vertailuperusteet tulee 
ilmoittaa yksiselitteisesti tarjouspyynnössä
Kemikaali- ja tuotestandardien sisältöön on hyvä tutustua sii-
täkin syystä, että harvassa standardissa kemikaalien ja tuot-
teiden epäpuhtauksien raja-arvot on esitetty yksiselitteisesti. 
Näissä standardeissa epäpuhtauksien sallitut tasot on luoki-
teltu niin, että saman standardin sisällä tuotteelle tai kemi-
kaalille voidaan sallia erisuuruisia epäpuhtauksien määriä.  
Tällöin puhutaan kemikaalin puhtauden luokista, tasoista 
ja tyypeistä (taulukko 1). ”Talousvesilaatuinen” ja ”standar-
din mukainen” kemikaali voi siis tarkoittaa jopa lähes kym-
mentä puhtaustasoltaan erilaista kemikaalia. Hankalaksi ti-
lanteen tekee se, että hankintanormien raja-arvot ylittävissä 
hankinnoissa, hankintayksikön on tarjouspyynnössään ku-
vattava hankitun tuotteen valinnan vertailuperusteet yksi-
selitteisesti. Jos tarjouspyyntöön esimerkiksi kirjataan, että 
hankittavan kemikaalin on oltava tietyn SFS-EN standardin 
mukainen, riittää että tuote täyttää löyhimmät epäpuhtauk-
sien raja-arvot. Kaikki tämän ehdon täyttäneet tuotteet on 
otettava huomioon tarjouksien vertailussa. Hankintayksikkö 
ei voi esimerkiksi kirjata tarjouspyyntöön pidättävänsä oikeu-
den valita kemikaalin, joka parhaiten sopii heidän laitoksen-

Taulukko 1. Kemikaalistandardeissa käytettyjen kemikaali puhtautta kuvaavat termit ja niiden selitykset.

Puhtautta  Termin selite
kuvaava  
termi

Luokka  Aineen kaupallisen tuotteen koostumusta kuvaava termi. 

  Se kertoo vaatimukset kemikaalin vaikuttavan aineen pitoisuudelle.

Taso  Kemikaalin epäpuhtauksien ja tärkeimpien sivutuotteiden määrää kuvaava termi. 

  Se kertoo muiden kuin juomavesidirektiivissä vaadittujen aineiden sallitut enimmäispitoisuudet tuotteessa.

Tyyppi  Kemikaalin kemiallisten muuttujien (epäpuhtauksien) määrää kuvaava termi. 

  Se kertoo juomavesidirektiivissä säädettyjen aineiden sallitut enimmäispitoisuudet tuotteessa.

 HANKINNAT
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Kuva 1. Kuvaus kemikaalistandardien sisältämistä puhtausvaatimuksista.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NÄIN LÖYDÄT STANDARDISTA KEMIKAALIN PUHTAUSVAATIMUKSET 
 

Sisällys 
 
Esipuhe 
Johdanto 
1   Soveltamisala 
2   Velvoittavat viittaukset 
3   Kuvaus 
4   Puhtausvaatimukset 
5   Testimenetelmät 
6   Merkinnät – Kuljetus – Säilytys  
Liitteet 

Kemikaalistandardien kappale 4 sisältää puhtausvaatimukset1 

2 

4.2 Kaupallisen tuotteen koostumus 
 
Vaatimukset kemikaalin vaikuttavan aineen pitoisuudelle. Voidaan 
jakaa useisiin luokkiin. 
 
4.3. Epäpuhtaudet ja tärkeimmät sivutuotteet 
 
Muiden kuin juomavesidirektiivissä vaadittujen aineiden sallitut 
enimmäispitoisuudet tuotteessa. Voidaan jakaa useisiin tasoihin. 
 
4.4 Kemialliset muuttujat 
 
Juomavesidirektiivissä säädettyjen aineiden sallitut enimmäis-
pitoisuudet tuotteessa. Voidaan jakaa useisiin tyyppeihin. 

Kappaleen 4 alakappaleet täsmentävät puhtausvaatimuksia 

3 

Esimerkiksi SFS-EN 890 –standardin mukaisen 
rauta(III)sulfaatin merkinnöissä on oltava: 
 
nimi “nestemäinen rauta(III)sulfaatti”, kauppanimi, luokka, taso ja 
tyyppi 

Standardin mukaisen kemikaalituotteen pakkauksessa on 
yksilöitävä kemikaalin laatu. 

 

 HANKINNAT
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sa prosesseihin. Kaikki kemikaalin valintaan vaikuttavat sei-
kat tulisi olla tarjoajien tiedossa ennen tarjouksen jättämistä. 

Jotta vesilaitos saisi käyttöönsä juuri heille riittävän puh-
dasta kemikaalia, kannattaa kemikaalin puhtausvaatimukset 
kirjata tarjouspyyntöön yksiselitteisesti standardin mukaisesti 
käyttäen luokkaa, tasoa ja tyyppiä. Tarjouspyyntöön voidaan 
esimerkiksi kirjoittaa, että ”Hankitaan talousveden käsittelyyn 
tarkoitettua rauta(III)sulfaattia, joka on puhtaudeltaan vähin-
tään standardin SFS-EN 890 luokan 1, tyypin 2 ja tason 2 mu-
kaista”.  Koska hankinnoissa ei ole pakollista viitata standar-
deihin, voidaan epäpuhtauksien sallitut määrät toki kirjata 
myös numeerisesti ilman viittausta standardiin. Huomiota 
tulee kiinnittää myös tapaan, jolla standardiin viitataan ja 
viittaukseen on lisättävä ilmaisu ”tai vastaava”. 

Kirjallisuus

Lahti, H., Vieno, N. ja Kaunisto, T. 2011. Talousveden käsittelykemikaalit 
ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Saatavilla: http://www.
samk.fi/download/27085_20110302raportti_kansi.pdf

Lisätietoa: http://www.envieno.com/vesikemikaalien-hankintapaiva/

Seuraavassa yhteenvetona kuusi asiaa, joita 
noudattamalla onnistut vesikemikaalien 
hankinnassa: 

1. Määritä raakaveden laadun sekä puhdistusprosessista ja 
verkostosta liukenevien aineiden määrien avulla vesikemi-
kaaleilta vaadittava puhtaus.
2. Tutustu kemikaali- ja tuotestandardeihin ja erityisesti kap-
paleeseen 4 eli puhtausvaatimuksiin.
3. Huolehdi, että käytössäsi on standardien uusimmat ver-
siot.
4. Ole yhteydessä kemikaalitoimittajiin ja pyydä heiltä kaikki 
mahdollinen tieto hankittavasta kemikaalista jo ennen kuin 
olet tekemässä hankintaa.
5. Määritä standardien avulla hankkimasi kemikaalin puh-
tausvaatimukset yksiselitteisesti.
6. Vaali hankintayksikön ja vesilaitoksen tehokasta yhteistyö-
tä ja laadi tarjouspyyntö huolellisesti.

 HANKINNAT
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Kaupunkirakenteiden tiivistyminen ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuo-
ma rankkasateiden yleistyminen ovat asettamassa taajamien hulevesien 
hallinnalle uusia vaatimuksia. Lahdessa tilanne on erityisen haastava, sillä 
kaupungin talousvesi otetaan kaupunkialueilla sijaitsevista pohjavesimuo-
dostumista. Käyttökelpoisten ratkaisujen löytämiseksi Lahdessa järjestet-
tiin innovaatiokilpailu, joka saatiin päätökseen marraskuussa.

L ahti saa vetensä pääasiassa itä-länsi-
suuntaisen Salpausselän ja pohjois-
eteläsuuntaisen pitkittäisharjun, ns. 

Vesijärvi-Laune-ruhjeen, muodostamasta 
pohjavesialueesta. Kaupungin pinta-alasta 

Teksti: TUOMO HÄYRYNEN
Kuvat: RENOR OY JA TENGBOM 
ERIKSSON ARKKITEHDIT 
WAVIN-LABKON esikaset

Uusia innovaatioita hulevesien 
hallintaan

Kuva 2. Hörppö-elementti valittiin innovaatiokilpailun ykköseksi. 
Kuva: Tengbom Eriksson Arkkitehdit.

57 km² eli 37 prosenttia sijaitsee I luokan 
eli vedenhankintaa varten tärkeällä pohja-
vesialueella. Tämän takia on tärkeätä etsiä 
hulevesien hallintaan toimivia ratkaisuja, 
joilla edistetään pohjaveden muodostumis-
ta ja samalla ylläpidetään pohjaveden hy-
vää laatua. 

Kaupunkien kortteli- ja katualueet on 
monin paikoin rakennettu hyvin tiiviiksi ja 
vettä läpäisemättömäksi, minkä takia oji-
en ja purojen virtaamat ovat lisääntyneet 
voimakkaasti. Lahdessa putkitetun hule-
vesiviemärin pituus on 375 kilometriä ja 
rakennettuja hulevesiojia on noin 70 kilo-
metriä. Lisäksi hulevesiä johdetaan suoraan 
valtaojiin ja vesistöihin. Hulevesien käsitte-
ly- ja viemäröintijärjestelmillä pyritään es-
tämään taajamatulvat ja niiden aiheuttama 
eroosio, haitta-aineiden kulkeutuminen se-
kä maaperän vesitaseen häiriintyminen.

Kilpailun tausta ja tavoitteet
Lahden kaupungin laatimassa ohjelmassa 
on hankintatoimen kehittämiseksi esitet-
ty muun muassa innovaatiomyönteisten 
hankintamenetelmien systemaattista hyö-
dyntämistä ja ympäristömyönteisten han-
kintojen edistämistä. Innovaatiokilpailut 
on mainittu erääksi työkaluksi hankinto-
jen tehostamiseksi ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi.

Hulevedet hallintaan Lahdessa –inno-
vaatiokilpailun järjestivät yhteistyössä Lah-
den kaupunki, Lahti Aqua Oy, Lahden 
Seudun Kehitys LADEC Oy, Helsingin 
yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, 
Vesijärvisäätiö ja Renor Oy. Innovaatiokil-
pailu on osa Lahden edelläkävijämarkkina-
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Kuva 1. Radanvarren alue on Lahden keskustan tärkeä kehittämiskohde, jossa hulevedet on otettava suunnittelussa huomioon. 
Kuva: Renor Oy.

hanketta, jonka tavoitteena on edistää uusien kysyntälähtöis-
ten ratkaisujen syntyä ja kaupallistamista. Hanke on saanut 
rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahastolta.

Kilpailun tavoitteena oli löytää uusia hulevesien hallinnan 
ratkaisuja, kehittää kustannustehokkaita ja kokonaisvaltaisia 
menetelmiä hulevesien hallintaan, nopeuttaa uusien ratkaisu-
ja markkinoille tuloa sekä kannustaa tulevissa investoinneis-
sa uusien ratkaisujen käyttöönottoon. Ehdotuksia haettiin 
hulevesien hallintaan niiden syntypaikalla ja hulevesiverkos-
tossa sekä suodattamiseen ja viivyttämiseen ennen johtamis-
ta vesistöön. Kilpailulla etsittiin ratkaisuja erityisesti Lahden 
kaupungin keskustan ja radanvarren erityispiirteet huomi-
oon ottaen. 

”Olennaisena asiana oli tärkeimpien sidosryhmien kuten 
yritysten, oppilaitosten ja julkisten organisaatioiden saami-
nen yhteisesti mukaan edistämään hulevesiasioiden ratkaisua 
Lahdessa. Uusien ratkaisujen tarve, yritysten mielenkiinnon 
herättäminen ja opiskelijoiden osaamisen lisääminen antavat 
myös pohjan uudelle yritystoiminnalle hulevesiratkaisujen 
parissa”, arvioi innovaatiokilpailun järjestelyissä mukana ol-
lut liiketoimintakehittäjä Essi Artima-Sulkinoja Lahden Seu-
dun Kehitys LADEC Oy:stä.

Korkeatasoisia ehdotuksia
Innovaatiokilpailuun saatiin yhteensä 20 ehdotusta alan yri-
tyksiltä ja opiskelijoilta Suomesta, Ruotsista ja Ranskasta. Kil-
pailun voittajat julkistettiin Lahdessa 20.11.2014.

Kilpailun parhaimmaksi ehdotukseksi tuomaristo valit-

si Hörppö-nimisen rakennelman, joka varastoi, viivyttää ja 
imeyttää hulevesiä sekä johtaa vedet elementin alla sijaitseviin 
kasetteihin. Hörpön on suunnitellut Elisa Lähde Tengbom 
Eriksson Arkkitehdit –toimistosta. Tuomaristo totesi peruste-
luissaan, että onnistuneen muotoilunsa ansiosta Hörppö-ele-
mentti piristää kaupunkitilaa ja muodostaa aukiolle sijoitettu-
na viihtyisän kohtaamispaikan. Kyseessä on viimeistelty tuote, 
jossa design ja käytettävyys yhdistyvät.

Toiselle sijalle kilpailussa sijoittui Sito Oy:n suunnitteluryh-
män kolme erillistä ratkaisumallia; älypuhelinsovellus, katu-
puiden altakastelujärjestelmä sekä uudenlainen rakenne vene-
satamien hulevesien hallintaan. Suunnitteluryhmään kuuluivat 
tiimipäällikkö, maisema-arkkitehti Ismo Häkkinen, diplomi-
insinööri Timo Nikulainen, maisema-arkkitehti Antti-Jaak-
ko Koskenniemi, maisema-arkkitehti Marika Bremer ja mai-
sema-arkkitehti Jenny Asanti.

Opiskelijoiden ehdotuksista parhaimmaksi valittiin Hä-
meen ammattikorkeakoulussa Ella Uppalan johdolla suunni-
teltu ehdotus, jossa ratkottiin hulevesien ekologista hallintaa, 
hyötykäyttöä ja kustannussäästöjä.

”Palkittujen ehdotusten lisäksi erityisenä ilonaiheena nä-
kisin opiskelijoiden tekemät ehdotukset. jotka olivat huolelli-
sesti suunniteltuja ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa näkyi 
monipuolinen osaaminen. Mukana olleet yhteistyökumppanit 
ovat olleet hyvin kiinnostuneita testaamaan ideoita myös käy-
tännön tasolla”, Essi Artima-Sulkinoja sanoo.

Palkittuja ehdotuksia tullaan käsittelemään tarkemmin Ve-
sitalous-lehden Hulevedet-teemanumerossa 4/2015, joka il-
mestyy 18. syyskuuta. 
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V esitalous-lehteä vuodesta 2005 kustantaneen Talotek-
niikka-Julkaisut Oy:n sopimus loppui vuoden vaihtu-
essa. Kustantaminen siirtyi Vesitalouden julkaisijayhtiö 

Ympäristöviestintä YVT Oy:lle. Toimitussihteerinä toiminut 
Tuomo Häyrynen siirtyy YVT Oy:n palvelukseen ja ottaa vas-
tatakseen sisältöasioiden lisäksi myös Vesitalouden ilmoitus-
myynnin. Timo Maasilta jatkaa lehden päätoimittajana.

Lehti jatkaa tänä vuonna kunniakkaita perinteitään ilmes-
tyen kuusi kertaa vuodessa levikin ollessa noin 2000 kpl nu-
meroa kohti. Sähköinen uutiskirje julkaistaan kuukausittain 
ja myös verkkosivuilla julkaistaan vesialan tärkeimpiä uutisia 
ja tapahtumia.

Vesitalous-lehti on yksi maamme vanhimmista tekniikan 
alan ammattilehdistä. Lehti on perustettu vuonna 1960 ja saa-
vuttaa edelleen keskeisimmät vesialan ammattilaiset ja päätök-
sentekijät Suomessa.

Lehden aktiivista lukijakuntaa ovat kunnissa toimivien 

laitosten ja teknisen toimen asiantuntijat, suunnittelutoi-
mistoissa ja urakointiliikkeissä toimivat henkilöt, kuntien ja 
valtion vesi- ja ympäristöviranomaiset sekä vesialan korkea-
koulujen, tutkimus- ja oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö. 
Vesitalous-lehti on näkyvästi mukana ammattilaisten tapah-
tumissa kuten vesihuoltopäivillä sekä vesi- ja ympäristöalan 
koulutustilaisuuksissa, konferensseissa ja messuilla. Vesitalo-
us on Vesilaitosyhdistyksen varsinaisten jäsenten ja yhteistoi-
mintajäsenten jäsenetulehti sekä Suomen Vesiyhdistyksen jä-
senetulehti.

Kaikissa lehden sisältöön ja ilmoituksiin liittyvissä asiois-
sa voit ottaa yhteyttä:

TUOMO HÄYRYNEN
toimitussihteeri, ilmoitusmyynti
Puh. 050 585 7996
E-mail: tuomo.hayrynen@vesitalous.fi

Muutos Vesitalouden 
kustantamisessa

Onko mikään muuttunut vesialalla 50 vuodes-
sa? Arvioi itse. Vesitalous-lehti julkaisee 50 vuot-
ta vanhojen lehtien kansikuvia, joissa kerrotaan 
lehden keskeiset aiheet ja kirjoittajat.

•	 ”Osittain selkenevää”

•		 Pentti Kaitera: Helsingin rantavesien puhdistaminen

•		 Pentti Saukko: Lain käyttö vesiensuojelussa

•		 V-M. Metsälampi:  
 Suomen vesiensuojelun nykynäkymät

•		 Vesiensuojelun neuvottelukunnan tiedotuksia

•		 Reino Säntti: Teollisuusjäteveden puhdistuksesta

Vesitalous 
50 vuotta sitten
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 XXXXXXXXXX IN MEMORIAM

Heikki Kiuru In Memoriam

H eikki Kiuru pääsi ylioppilaaksi Savonlinnan Lyse-
osta vuonna 1960 ja valmistui diplomi-insinööriksi 
TKK:n rakennusinsinööriosastolta 1967. Tekniikan 

tohtoriksi hän väitteli vuonna 1988. Heikki Kiuru teki mo-
nipuolisen ja arvostetun uran Suomen vesihuollon asiantun-
tijana. Hän työskenteli valmistuttuaan Maataloushallinnon 
toimistoinsinöörinä ja siirtyi sieltä kotikaupunkinsa Savon-
linnan tekniseen virastoon, jossa hän toimi vuoteen 1988 
saakka, aluksi projektipäällikkönä ja sitten vesi- ja viemäri-
laitoksen johtajana. Sivutoimisesti hän toimi määräaikaisena 
Savonlinnan kaupungin energialaitoksen johtajana ja tekni-
sen viraston virastopäällikkönä. 

Vuonna 1990 Kiuru nimitettiin Teknillisen korkeakoulun 
vesihuoltotekniikan dosentiksi ja myöhemmin professoriksi, 
josta tehtävästä hän jäi eläkkeelle. Hänellä oli useita luotta-
mustehtäviä, hän oli mm. aktiivisesti mukana Vesihuoltolii-
ton toiminnassa. Kiuru kutsuttiin myös KHO:n vesiasioiden 
asiantuntijaksi. Kiuru teki myös käytännön suunnittelu- ja 
asiantuntijatyötä vuonna 1995 perustamansa Kiuru & Rau-
tiainen Oy:n sekä Waterpro Ltd:n toimeksiannoissa. Hän 
osallistui kansainväliseen toimintaan useissa projekteissa asi-
antuntijana. Hänelle on vuonna 1995 myönnetty Vesi- ja 
viemärilaitosyhdistyksen kultainen ansiomerkki n:o 54 eri-
tyisistä ansioista vesihuollon kehittämisen hyväksi. Vuosina 
2005-2007 hän toimi Suomen vesiyhdistyksen puheenjoh-
tajana.

Heikki Kiuru oli tunnustettu vesihuoltoalan kehittelijä 
ja visionääri, joka näki monet vesihuollon ongelmat vuosi-
kymmeniä ennen niiden realisoitumista. Hänen väitöskir-
jansa koski jätevedenpuhdistuksen tertiäärikäsittelyn toteut-
tamista flotaation ja suodatuksen avulla. Väitöskirjatyönsä 
jälkeen hän käynnisti kuusi vuotta kestäneen laajan tutki-
mus- ja kehityshankkeen, jonka tuloksena kehitettiin Suo-
men olosuhteisiin soveltuva biologinen typen- ja fosforin-
poisto jätevesistä. Se perustui tavanomaista korkeamman 
biomassakonsentraation käyttöön aktiivilieteprosessissa. Tä-
hän TKK:n tutkimustyöhön hän hankki kuudeksi vuodeksi 
laajapohjaisen rahoituksen Savonlinnan jätevedenpuhdista-
molle. Menetelmää on 1990-luvulta lähtien sovellettu lähes 
kaikilla Suomen suurimpien kaupunkien jätevedenpuhdista-
moilla typenpoiston toteutuksessa. 

Talousveden käsittelyyn liittyen Heikki oli kehittämässä 
mm. kalkkiveden valmistuslaitteistoa ja hiilidioksidin opti-
maalista käyttöä kovuuden nostossa pintavesilaitoksella yh-
dessä Savonlinnan vesilaitoksen ammattitaitoisen ja innos-
tuneen henkilöstön kanssa. Monet kehitysideat nousivatkin 
juuri käyttöhenkilöstön havainnoista, joita lähdettiin sitten 
porukalla ratkomaan. Heikillä oli harvinainen kyky saada ih-
miset kiinnostumaan ja innostumaan asioista, joihin oli yh-

Professori, tekniikan tohtori Heikki Kiuru kuoli 
pitkään sairastettuaan 21.11.2014.  Hän oli kuol-
lessaan 72-vuotias, syntynyt 8.1.1942 Savonlin-
nassa.
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 IN MEMORIAM

dessä haettava ratkaisua. Jos jossain hankkeessa alkoi tulla 
innostusta lannistavia vastoinkäymisiä, toimi Heikki usein 
hengennostattajana ja sai siten porukan taas ponnistelemaan 
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Heikki pystyi myös vä-
littämään kehitystyön tulokset koko vesihuoltokentän tie-
toon ja hyödynnettäväksi.

Visionäärin ja innostajan rooliin liittyi usein myös kään-
töpuolensa. Osa Heikin esittämistä ajatuksista saattoi siinä 
ajassa tuntua monista liian villeiltä ja jopa provokatorisilta. 
Niinpä usein syntyikin värikästä mielipiteiden vaihtoa ja ke-
hityshankkeisiin liittyen esitettiin myös kritiikkiä. Toisaalta 
tämä lienee ollut merkki siitä, että Heikki oli osunut asioi-
den ytimeen. Vastaavaa ajatusten tuuletusta koemme nykyi-
sin kovin vähän ja myös sitä jäämme kovasti kaipaamaan.

Esimerkkeinä toteutuneista visioista ovat em. jätevesien 
typenpoiston toteuttaminen sekä tertiäärikäsittely. Niitä ra-
kennetaan Suomessa kiivaimmillaan nyt, kun Heikin vetä-
mistä kehitysprojekteista on kulunut aikaa 20…30 vuotta. 
Vielä toteutumattomista visioista voidaan mainita mm. etä-
luettavien kiinteistökohtaisten vesimittareiden käyttöönotto 
vesilaitoksilla sekä Suomen vesihuoltolaitosten organisoitu-
minen enintään 70 maakunnalliseksi vesihuoltolaitokseksi. 

Heikki oli pidetty luennoitsija ja hän toimi innostajana ja 
esikuvana myös kymmenille vesihuoltoalan nuorille opiske-
lijoille. Heikki korosti useissa yhteyksissä vesihuollon laaja-
alaisuutta ja poikkitieteellisyyttä. Häntä arvostettiin kovasti 
myös vesihuoltolaitosten ammattihenkilöstön piirissä, sillä 

Heikki tunsi hyvin laitosväen kohtaamat käytännön haas-
teet ja osasi tuoda niitä kansantajuisesti esille eri foorumeil-
la. Heikki oli myös vahvasti kehittämässä vesilaitoshenkilös-
tön ammattikoulutusta 1970-80 luvuilla.

Nuorena Heikki oli innokas urheilija, hän pelasi Savonlin-
nan Pallokerhossa sekä jalkapalloa että jääkiekkoa ja oli nos-
tamassa SaPKoa mestaruussarjaan. Urheiluharrastus jatkui 
pitkälle aikuisikään. Toinen tärkeä harrastus oli lukeminen, 
erityisesti poliittinen historia. Käsistään kätevänä hän viihtyi 
hyvin kesämökillään nikkaroiden ja halkoja hakaten. Tosin 
hän sielläkin usein vetäytyi saunakamariin vesiasioita tutki-
maan ja niistä kirjoittamaan. Vanhassa kotikaupungissaan Sa-
vonlinnassa hän myös mieluusti kävi ja vietti loma-aikaansa.

Ennen kaikkea Heikki oli kuitenkin viimeisen päälle seu-
ramies niin lähipiirissä kuin työelämässäkin. Hänen lukuisat 
hauskat tarinansa eletystä elämästä ovat jääneet kuulijoiden 
mieliin mukaviksi muistoiksi. Sosiaalisen luonteensa myötä 
Heikille muodostui elämänsä aikana laaja kontaktiverkosto, 
eikä siihen tarvittu somea. Heikki oli myhäilevä, positiivi-
nen ja vilkas karjalaispoika, jota jäivät lähiomaisten ja ystä-
vien lisäksi kaipaamaan lukuisat työtoverit ja vesialan ihmi-
set ympäri maata. 

MATTI LESKINEN JA ANTTI NOUSIAINEN, HEIKIN 
OPISKELUTOVEREITA JA PITKÄAIKAISIA YSTÄVIÄ
JYRI RAUTIAINEN, HEIKIN OPPILAS JA YHTIÖKUMPPANI
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AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

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

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

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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VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

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

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

VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

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

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

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

Ammattilaisten kotimaiset vesihuoltotuotteet:

. CE-merkityt KALVI-palopostit

. Vesipostit

. Pikaliitinkäyrät, jakotukit

. Ilmanpoistimet

. Ilmanpoistokaivot

. Vesimittari- ja MAG-kaivot

. CE-merkityt pumppaamot

. Hajunpoisto- ja erikoiskaivot

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

KESTÄVÄN 
VESIHUOLLON 
KUMPPANI

Innovatiivisia veden- ja 
 jätevedenkäsittelyn ratkaisuja

www.veoliawatertechnologies.fi

WATER TECHNOLOGIES
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VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

VESIKEMIKAALIT

                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

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
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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?
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62100 Lapua
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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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Antti Belinskij:  
Water Services Act reform 2014

Amendments to the Water Services Act came into force on 1 
September 2014. They are intended to secure the safe and rea-

sonably priced availability of water supply services and to improve 
the management of storm water and meltwater runoff. Several re-
visions and additions were made to the Water Services Act, but the 
law’s central principles and the responsibility for water services of 
the various players remained largely as before.

Tuire Taina:  
Amendment to the Environmental Protection Act and 
water pollution control

The Environmental Protection Act has been updated and the 
new Act came into force on 1 September 2014. The timetable 

and aims of the Environmental Protection Act reform were deter-
mined largely by EU legislation, as the Industrial Emissions Direc-
tive was implemented in the first stage of the reform. The deadline 
set by the Directive for national-level implementation had already 
expired in January 2013. 

Juhani Gustafsson and Satu Sundberg:  
On the progress in groundwater legislation

In a proposal submitted by the government to Parliament for the 
demarcation and classification of groundwater catchment areas 

and for procedures for drawing up conservation plans to be ap-
pended to the Act on Water Resources Management, the addition 
of a specific section 2a was proposed: Groundwater Catchment Ar-
eas. Parliament passed the amendments in autumn 2014 and they 
will enter into force early in 2015. By means of the demarcation 
and classification of groundwater catchment areas, the water sup-
ply of communities in thinly populated areas will be improved and 
action to protect groundwater will be targeted on susceptible areas. 

Jyrki Laitinen:  
National water treatment data management –  
the VEETI data system

Methodical and systematic data management by water treat-
ment plants is absolutely essential for the steady quality and 

economics of operations. The plants have systems for the automa-
tion of water production and wastewater treatment, for the use 
and maintenance of networks, and for financial management, for 
instance. These are demanding systems in themselves, but summa-
rised data should be obtained from them to permit monitoring of 
the specific plant’s operation and finances as well as for comparing 
these data with the figures for other, comparable plants.

Heli Härkki, Jarkko Rapala, Markku Lehtola,  
Heli Martikainen and Riitta Lindström:  
Water Safety Plan – a tool for managing risks threatening 
the security of household water 

What causes groundwater pollution? What may cause disrup-
tion to water treatment? How to select working methods 

which will not result in contamination of household water? These 
and other fields are tackled in the Water Safety Plan drawn up for 
Finnish water treatment plants, with the intention of recognising 
threats in advance and gaining control of risks before it is too late.

Marjo Björn, Antero Luonsi and Jukka Puustinen:  
Activated sludge process – the key to water pollution 
control yesterday, today and tomorrow

Activated sludge plants, in various forms, are the most com-
monly used treatment method for wastewater in Finland and 

around the world. The International Water Association (IWA) held 
a convention 12-14 June 2014 in Essen, Germany, in honour of the 
centenary of the activated sludge plant. The activated sludge process 
has become the workhorse of wastewater treatment and those ac-
quainted with the process expect it to continue to be so for a long 
time, with new, multifaceted forms. 

Esko Kuusisto:  
Floods in Finland have already changed

Floods in Finland for the past five decades were studied. The wa-
terways studied were from the South Coast to Utsjoki. Floods 

have changed most in Southern Finland, but they have also changed 
to some extent in other parts of the country. Meltwater floods oc-
cur earlier in Southern and Central Finland, and winter flooding 
has become more common throughout the country. The gathering 
pace of changes, and their extension ever northwards, may be con-
sidered probable in the light of climate change scenarios.

Other articles

Riina Liikanen: Legislation backs water treatment 
plants’ preparedness for disruption more clearly than 
before

Jaana Kilponen: Guide to the application of the Decree 
Relating to the Quality and Monitoring of Water Intended 
for Human Consumption and guide to safeguarding the 
quality household water in exceptional situations

Jari Lyytimäki and Johanna Kallio: What kind of 
debate will promote the treatment of wastewater in 
thinly populated regions?

Katriina Etholén: Water towers’ reuse

Tuomo Häyrynen: New innovations for the 
management of runoff water

Sanni Grahn-Laasonen: Exporting Finnish water 
expertise
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Suomalainen vesiosaaminen on maailman huippua. Vesi-
huoltopalveluiden kehittämisen ja vesiensuojelun eteen 
on tehty pitkäjänteistä työtä. Yhdyskuntien kuormitus 

on saatu alennettua murto-osaan entisestä.
 Jätevedenpuhdistamoiden toiminta on jatkuvasti paran-

tunut. Kehittämistä on edelleen esimerkiksi vesihuollon ra-
vinteiden kierrättämisessä. Jätevedet ja jätevesien käsittelyn 
tuloksena syntyvä liete sisältävät paljon energiaa. Sen hyö-
dyntämiseen tarvittavia jätevesien ja lietteen käsittelymene-
telmiä ja energian talteenottoa tulee yhä kehittää.

 Maapallolla lähes 800 miljoonalta ihmiseltä puuttuu tur-
vallinen juomavesi, ja sanitaatio jopa 2,5 miljardilta. YK on 
asettanut tavoitteeksi, että puhdas juomavesi ja sanitaatio tur-
vataan maapallon kaikille ihmisille. Omien vesihuoltopalve-
luidemme turvaaminen on tärkeää, mutta samalla meidän tu-
lee olla mukana edistämässä vesiasioita myös kansainvälisesti.

 Suomalaiselle osaamiselle on tarvetta. Viemällä osaamis-
tamme olemme mukana ratkaisemassa maailman vesiensuo-
jeluun ja vesihuoltoon liittyviä ongelmia. Esimerkiksi ravin-
teiden kierrättämiseen ja laajemmin kiertotalouteen liittyvien 
innovaatioiden kysyntä tulee kasvamaan maapallon väestön 
kasvaessa ja resurssien huvetessa. Esimerkiksi maailman fos-
forivarojen ehtymisen vuoksi jätevesilietteen sisältämien ra-
vinteiden hyödyntäminen lannoitteena on tulevaisuudessa 
keskeistä.

 Suomalaisella osaamisella voimme olla ratkaisemassa vesi-
ongelmia kaikkialla maailmassa ja samalla luoda kotimaahan 

Suomalainen vesiosaaminen 
maailmalle

työpaikkoja. Ympäristöteknologian maailmanmarkkinoiden 
on arvioitu kasvavan tällä hetkellä yli 10 prosenttia vuodes-
sa. Suomalaisten yritysten vesialan liikevaihto on jo nyt noin  
5 miljardia euroa vuodessa, mikä on noin viidennes suo-
malaisen cleantechin kokonaisvaihdosta. Vuotuinen kasvu 
on ollut 5–10 prosenttia ja suorat työllisyysvaikutuksetkin 
6000–10.000 henkilötyövuotta.

 Euroopan vesisektorin liikevaihdon – noin 100 miljar-
dia euroa vuodessa – arvioidaan kasvavan lähitulevaisuudes-
sa noin 6 prosenttia vuodessa. Euroopan lisäksi vesiosaami-
sen kysyntä tulee kasvamaan myös Aasiassa. Yli 1,3 miljardin 
asukkaan Kiina kamppailee vakavien ja laajojen ympäristö-
ongelmien kanssa.

 Lensin marraskuussa Kiinaan cleantech-vienninedistä-
mismatkalle suomalaisen yritysvaltuuskunnan kanssa. So-
vimme Kiinan ympäristönsuojeluministerin kanssa yhteis-
työn syventämisestä myös vesiosaamisessa. Suomen ja Kiinan 
hyvää yhteistyötä Pekingin ilmanlaatuongelman parantami-
seksi on tarkoitus laajentaa vesien ja maaperän puhdistuk-
seen sekä alueellisesti myös Pekingin ulkopuolelle. Kiina on 
suomalaiselle osaamiselle valtava ja vielä liian vähän hyödyn-
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Usein väitetään, että vesihuoltolaitoksen järkevin or-
ganisoitumismalli on yhtiöittäminen, koska täl-
löin kunnan vaikuttamismahdollisuudet toimin-

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

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

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

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

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

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

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

Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuu-
destaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen. 
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Kaivoa odottavan  aika on lyhyt
Lisäsimme kaivotuotannon kapasiteettia. Nyt saat laadukkaat 
kaivomme ja koko maan kattavan, joustavan palvelun uudesta 
Kaivocenteristämme.

Yhtenäistimme tuotevalikoimamme ja tehostimme toimitusaikojamme: 
toimitamme tilauskaivot työmaallesi neljässä päivässä, yksittäisen kaivon 
jopa seuraavaksi päiväksi.

Oikea kaivo kaikkiin kohteisiin
• pakettikaivot: asennusvalmiit vakiomalliset kaivot  

tukkuliikkeistä ja aluemyyjiltä
• PRO-kaivot: nopea kokoonpano joustavasti vakio-osista
• yksilölliset tilauskaivot ja säiliöratkaisut
• varaosat ja tarvikkeet

Uponor-kaivo on tiivis ja toimiva:  
jäteveden tarkastuskaivoissa pohjaosan ja 
nousuputken välinen tiiviste pitää pohjaveden 
poissa.

kaivomyynti.fi@uponor.com | www.uponor.fi

VT1501_52_takak.indd  52 14.1.2015  12:24:30

creo





