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Haja-asutuksen talousjätevesiä koskevan sään-
telyn monivaiheisen historian yksi kausi on 
päättynyt. Yli 15 vuotta kestäneen jakson 
loppupuolella haluttiin ympäristönsuojelul-

listen tavoitteiden ohella kohtuullistaa sääntelyä. Perus-
tason puhdistusvaatimus tuli toteuttaa lokakuun 2019 
loppuun mennessä tapauksissa, joissa ennen vuotta 2004 
myönnettyyn lupaan tai määräyksiin perustuva kohde 
sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesilain mukai-
sesta vesistöstä tai merestä tai 1- tai 2-luokan pohjavesi-
alueella. Tällä hetkellä meillä on täysi syy luottaa sääntelyn 
pysyvyyteen. 

Runsaasti julkista keskustelua aiheuttanut ensimmäinen 
hajajätevesiasetus tuli voimaan vuoden 2004 alussa. 
Mahdollisesti jopa poliittisiin voimasuhteisiin vaikut-
taneita säännöksiä lievennettiin vuonna 2011. Silloin 
myönnettiin ikävapautus sen hetken eläkeiän mukaan. 
Myös mahdollisuutta poikkeuksiin helpotettiin. Samaan 
aikaan aloitettiin valtionavustuksilla toimiva hajajäteve-
sineuvonta, jossa kiinteistönomistajille jaettiin puoluee-
tonta tietoa kiinteistön jätevesien käsittelystä.

Talousjätevesien käsittelyn tehostamistyöt eivät lieven-
nyksistä ja määräaikojen pidennyksistä huolimatta lähte-
neet vauhtiin. Keskustelu säännösten kohtuuttomuudesta 
sekä puhdistusjärjestelmien kalleudesta ja toimimatto-
muudesta jatkui. Vaatimukset ja kustannukset suhteessa 
saavutettavaan ympäristöhyötyyn koettiin varsinkin auti-
oituvalla maaseudulla kohtuuttomiksi. 

Pääministeri Sipilän hallituksen kesällä 2015 julkaistu 
ohjelma sisälsi jätevesiasetuksen kohtuullistamista 
koskevan kirjauksen. Sen mukaan ympäristönsuojelu-
lain 16 lukua tuli korjata siten, että pilaantumisherkillä 
alueilla, kuten rannoilla ja pohjavesialueilla, noudatetaan 
edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmäärä-
yksiä. Muilla alueilla olevien ennen vuotta 2004 rakennet-
tujen asuinkiinteistöjen osalta tuli luopua kalenteriin sido-
tusta jätevesiremonttien määräajasta. Näiden kiinteistöjen 
jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistettaisiin asuinkiinteis-
töjen luvanvaraisten peruskorjausten kaltaisten muutosten 
yhteydessä. 

Helmikuussa 2015 sain ympäristöministeriöltä tehtä-
väkseni johtaa haja-asutuksen jätevesiin liittyviä lain-
säädännönmuutoksia valmistelevaa työryhmää. Sen oli 
määrä olla viimeinen aihepiirin lukuisista työryhmistä. 
Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen asettaman 
työryhmän toimeksiantoa tarkistettiin hallitusohjel-
makirjauksen mukaiseksi maatalous- ja ympäristömi-
nisteri Kimmo Tiilikaisen toimesta heinäkuussa 2015. 
Laajapohjainen ja asiantunteva työryhmä sai lähes yksi-
mielisen työnsä valmiiksi määräajassa samana syksynä.

Hallitusohjelman linjausten ja työryhmätyön pohjalta 
tehdyt ympäristönsuojelulain muutokset ja uusi hajajäte-
vesiasetus tulivat voimaan huhtikuussa 2017. Muuttunut 
hajajätevesisääntely vaikutti hajajätevesineuvontaan, joka 
selviytyi vaativista tehtävistään hyvin. Nyt ohjausvastuu 
siirtyy entistä täysimääräisemmin kunnille, erityisesti 
niiden ympäristönsuojeluviranomaisille, rakennustarkas-
tajille ja rakennusvalvontaviranomaisille. Talousjätevesien 
käsittelyn tehostamistarvetta on arviolta vielä noin sadalla 
tuhannella kiinteistöllä.

Kiitokset hajajätevesiasioiden saamisesta värikkäiden 
vaiheiden jälkeen seesteisempään tilanteeseen kuuluvat 
hajajätevesineuvojien lisäksi lukuisille tahoille ja ihmi-
sille: tutkijoista viranomaisiin, kiinteistön omistajista 
poliittisiin päättäjiin ja etujärjestöistä alan yrittäjiin. 
Ympäristönsuojelullisesti riittävä taso ollaan tavoitta-
massa samalla, kun säännösten kohtuullisuus ja pysyvyys 
on saavutettu. Työ lähivesien hyvän tai erinomaisen tilan 
saavuttamiseksi ja turvaamiseksi jatkuu ilman epävar-
muutta määräajoista ja säännösten pysyvyydestä. 

Hajajätevesisääntelyn pysyvyys ja 
kohtuullisuus löytyivät

ARI NIIRANEN
ylijohtaja, ympäristöministeriö
ari.niiranen@ym.fi
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Kuivuus, tulvat ja myrskyt aiheut-
tavat riskin haja-asutusalueiden 
vedensaannille. Kuivuus saattaa 
viedä veden kaivoista. Myrsky 

taas voi aiheuttaa sähkökatkoja ja estää veden 
pumppauksen. Tulvat saattavat pilata kaivo-
veden laadun. Ilmastonmuutoksen on ennus-
tettu lisäävän äärevien sääilmiöiden toistu-
vuutta sekä voimakkuutta. Etenkin syys- 
ja talvisateet voimistuvat, ja pintavalunnat 
lisääntyvät. Siten riski etenkin vanhojen 
ja huonokuntoisten kaivojen vedenlaadun 
heikentymiselle kasvaa. Enimmäkseen vesie-
pidemioita aiheuttaa mikrobien saastuttama 
kaivovesi. Yli puolet vesiepidemioista liittyy 
yksityiskaivoihin ja vesiosuuskuntiin. Sairas-
tuneiden määrä on kuitenkin suurin kunnal-
listen vesilaitosten vedenjakelun piirissä.

Voiko tuhansien järvien maa kärsiä 
kuivuudesta?

Suomi on tunnettu runsaista vesivaroistaan. 
Kuivuus kuitenkin määritellään vajeena 
normaalista vesimäärästä. Olemme tottu-
neet tiettyyn vesimäärään, joten vaikka vettä 
olisikin, niin sitä on kuivakautena vähemmän 
kuin mihin vedenkäyttömme on mitoitettu. 
Suomessa kuivuus ei toki tarkoita suurta 
humanitaarista kriisiä. Henkilötasolla ja 
paikallisesti merkitys voi kuitenkin olla vakava, 
niin taloudellisesti (esim. uuden porakaivon 
tekeminen) kuin terveyden kannalta (esim. 
pilaantunut kaivovesi). Kiinteistökohtaisen 
vedenhankinnan lisäksi maatalous ja vesi-
intensiivinen teollisuus voivat kärsiä suuria 
tappioita. Vähentynyt vesivoima näkyy myös 
sähkölaskussa, etenkin jos kuivaa on ollut 

myös Norjassa ja Ruotsissa, josta ostamme 
vesivoimalla tuotettua sähköä.

Kuivuus vaikuttaa pohjavesiin viiveellä. Mitä 
isompi pohjavesiesiintymä, sitä hitaammin 
vaikutus näkyy pohjaveden pinnankor-
keudessa. Toisaalta pienemmät pohjavesi-
esiintymät myös palautuvat nopeammin. 
Pohjaveden pinnan lasku aiheuttaa aina myös 
pilaantumisriskin kaivovedelle, kun kaivoon 
voikin alkaa virrata vettä eri suunnasta tai 
jokin maakerros voi hapettua. Tämä riski on 
todellinen etenkin happamilla sulfaattimailla.

Suomessa pohjavesien kannalta syksy ja kevät 
ovat tärkeitä. Tyypillisesti syksyllä haihdunta 
on vähäistä ja maa märkä, jolloin pohja-
vettä muodostuu hyvin rauhallisesta sateesta. 
Eniten pohjavedenpinnat kuitenkin nousevat 
keväisin lumien sulamisen yhteydessä. Talvella 
routainen maa estää pohjaveden lisääntymisen. 
Jos siis kaivo on tyhjä, kun terminen talvi alkaa, 
niin se on luultavasti tyhjä koko talven.SANNA VIENONEN

suunnittelija, Suomen 
ympäristökeskus
sanna.vienonen@ymparisto.fi

Kuivuus on kurittanut Suomea jo toista vuotta. Äärevät sääilmiöt, kuten kuivuus, myrskyt ja tulvat, 
vaarantavat vedensaantiamme monin tavoin. Ilmastonmuutoksen on ennustettu voimistavan näitä 
ääri-ilmiöitä suuressa osassa Suomea. Haja-asutusalueilla varautuminen ääri-ilmiöitä vastaan on usein 
heikkoa ja vedensaanti voi vaarantua. Varautumisen kehittämiseen on onneksi olemassa useita keinoja.

Äärevien sääilmiöiden vaikutus 
haja-asutusalueiden vedensaantiin

LAURI AHOPELTO
tohtorikoulutettava, 
Aalto-yliopisto
lauri.ahopelto@aalto.fi

Kuivuus ja kaivot

 • Pohjaveden pinnan alentuessa veden määrä 
kaivossa vähenee ja veden happipitoisuus 
laskee, minkä johdosta vedenlaatu voi 
heikentyä ja veteen voi liueta haitta-aineita.

 • Pohjaveden pinnan alentuminen voi aiheut-
taa veden virtaamista kaivoon eri suunnasta 
ja siten heikentää kaivoveden laatua. Vesi voi 
virrata esimerkiksi jätevesien purkupaikalta, 
kompostilta, pellolta tai kaatopaikalta päin. 
Vesi voi tulla kaivoon kaukaakin.
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Vuosien 2018 ja 2019 kuivuuskausi

Vuoden 2018 kesä ja syksy olivat kuivia. Olimme 
kuitenkin myös onnekkaita, koska ennen kuivan kauden 
alkua talvi ja kevät 2018 olivat hyvin märkiä, ja pinta- 
ja pohjavedet korkealla. Kuiva syksy 2018 ei täyttänyt 
pohjavesiämme normaaliin tapaan. Talvi 2019 oli suhteel-
lisen normaali. Sateista kevättä 2019 seurasi melko kuiva 
kesä 2019. Heinäkuu oli paikoin lähes sateeton. Pinta- ja 
pohjavedet olivat erittäin alhaalla kesän lopulla ja alkusyk-
systä 2019. Syksyn sateet ovat tärkeässä asemassa pohjave-
sien täyttymisen osalta, mutta osin pinnantasot olivat vielä 
lokakuussa matalalla (esimerkiksi Akonjoella, Kuva 1), 
vaikka suuressa osassa maata syksyn 2019 sateet tuntuivat 
palauttavan pinnat melko normaalille tasolle.

Kuivakausi tyhjensi lukuisia yksityisiä kaivoja, mutta tilas-
totietoa lukumääristä ei ole. Vesilaitosyhdistyksen (2019) 
teettämän jäsenkyselyn perusteella kunnan vesijohto-
verkostoon liittyi vuonna 2018 monia uusia asiakkaita 
kuivuuden takia. Vastanneista laitoksista 10 % oli kehot-
tanut asiakkaita säästämään vettä.

Maataloutemme kärsi vuoden 2018 kuivuudesta paljon ja 
satomäärä oli pienin 20 vuoteen. Suomen hallitus tukikin 
maataloutta 86,5 miljoonan eurolla, mutta MTK arvioi 
maatalouden kuivuuden aiheuttamaksi tappioksi jopa 
400 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 sateinen kevät pelasti 
maataloutemme lähes kokonaan tappioilta, vaikka kesä 
olikin melko kuiva.

Mallintamisesta apua kuivuuden vaikutusten 
arviointiin

Kuivuutta ja kuivuuden vaikutuksia pohjaveteen on 
viime aikoina mallinnettu osana Winland-hanketta, jossa 
tutkittiin mm. vesiturvallisuutta (ks. Vesitalous 6/2017). 
Kuvassa 2 on mallinnettu vuosien 1941–42 vakavan 
kuivuuden vaikutus kahdella pohjavesihavaintoasemalla. 
Mallinnuksen perusteella pohjavedet voivat vajota hyvin 
alas mm. Varsinais-Suomessa, ja kuivuuden vaikutus 
Keski-Suomeenkin voi olla voimakkaampi kuin aikai-
semmin on ajateltu. Vuoden 2019 kuivuus onkin aiheut-
tanut paljon ongelmia myös Keski- ja Itä-Suomessa, mikä 
tukee mallinnuksen tuloksia.

Ilmastonmuutos todennäköisesti lisää äärevien 
sääilmiöiden toistuvuutta ja vakavuutta

Ilmastonmuutoksen on ennustettu kasvattavan äärevien 
sääilmiöiden toistuvuutta sekä vakavuutta. Toisaalta ilmas-
tonmuutoksen on myös ennustettu lisäävän sadantaa ja 
vähentävän routaa, joka osaltaan johtaa pohjavesien suurem-
paan muodostumiseen talvisaikaan. Joka tapauksessa ilmas-
tonmuutos tulee muokkaamaan, ja on jo muokannut, 
Suomen hydrologiaa. Ilmastonmuutos tapahtuu ihmisen 
arjen mittakaavassa suhteellisen hitaasti, mutta sukupolvien 
mittakaavassa vauhti on hurjaa. Isoisän kaivamat kaivot 
eivät siis välttämättä kestä jälkipolville ilman ongelmia. 
Pienillä varautumistoimilla sekä säännöllisillä tarkistuksilla 
ja huollolla pärjää kuitenkin melko pitkälle.

Kuva 1. Pohjaveden korkeus ja ennuste Akonjoella. Ennuste perustuu SYKEn Vesistömallijärjestelmään. 
(Lähde: vesi.fi, noudettu 28.10.2019)

6 www.vesitalous.fi

HA JA-A SUTUK SEN VE SIHUOLTO

VT1906.indd   6 28.11.2019   18:00:39



Osana Winland-hanketta Veijalainen ym. (2019) ovat 
mallintaneet, miten ilmastonmuutos pahentaisi kuiva-
kauden vaikutusta pohjavesi- ja maavesivarastoon, jos 
vuosien 1939–42 kaltainen vakava kuivakausi tapahtuisi 
vuosien 2040–69 aikana (Kuva 3). Mallinnuksen mukaan 
ilmastonmuutos pahentaa kuivuuden vaikutusta pohjavesi- 
ja maavesivarastoon selvästi. Tämä on otettava huomioon 
kaivojen vedensaatavuuden mitoituksessa tulevaisuudessa.

Kuivuuteen tulisi varautua Suomessakin

Kuivuuteen on toistaiseksi varauduttu meillä melko 
heikosti, johtuen mielikuvasta Suomesta tuhansien järvien 
maana. Emme silti ole kuivuudelta suojassa, kuten viime 
vuodet ovat osoittaneet. Kuivuuteen tulisikin varautua 
Suomessa paremmin. Winland-hankkeen tutkimustu-
losten perusteella vakava kuivuus aiheuttaa monille alueille 
ongelmia vedensaannin kanssa, erityisesti Uudellamaalla ja 
Varsinais-Suomessa (Ahopelto ym. 2019). Kuivuuskauden 
tuloa ei voi estää, mutta varautumiskeinoja vahinkojen 
pienentämiseksi on monia. Useat keinot ovat paikka- ja 
tilakohtaisia. Haja-asutusalueilla voidaan mm. syventää 
kaivoja ja selvittää mistä varavettä voi saada, jos oma kaivo 
ehtyy. Kuivuneista yksityiskaivoista on hyvä ilmoittaa 
kunnalle, koska kunnan on oltava selvillä kiinteistö-
kohtaisen vesihuollon toimintavarmuudesta alueellaan. 
Maatiloilla varautumiskeinoja ovat esimerkiksi kastelual-
taat, väliaikaiset pohjapadot ja säätösalaojat.

Winland-hanke oli järjestämässä kuivuuteen liittyvää 
valmiusharjoitusta Laitilassa 2.4.2019 (Ahopelto 2019). 
Harjoituksella pyrittiin lisäämään alueen kuntien ja 
muiden toimijoiden ymmärrystä ja varautumista kuivuu-
teen. Vaikka kunnat eivät ole vastuussa haja-asutusalu-
eiden vedenhankinnasta, niin kunta on kuitenkin lähin 
viranomainen, jolta tietoa ja apua kannattaa pyytää. 
Jos kuivuudesta tulee laajempi ja pysyvämpi ongelma, 
kunnalla on velvollisuus puuttua asiaan.

Kuva 2. Simuloidut pohjaveden pinnantasot vuosille 
1941, 1942, 2003 ja 1981-2010 kahdelle pohjavesipisteelle: 
a) Perniö, Varsinais-Suomi ja b) Akonjoki, Keski-Suomi. 
(Veijalainen ym. 2019)

Kuva 3. Mallinnettu pohja- ja maavesivaraston muutos: 
keskiarvo 1981-2010, kuivakausi 1939–42 ja 1939–42 
kaltainen kuivuus vuonna 2040–69 ilmastonmuutos  
mukaan lukien. (Veijalainen ym. 2019)

Varautuminen kuivuuteen, myrskyihin 
ja tulviin haja-asutusalueella:

 • Tarkkaile kaivon kuntoa ja vedenpintaa säännöllisesti

 • Vähennä vedenkäyttöä kuivina kausina

 • Syvennä kaivoa tarvittaessa, jos se toistuvasti kuivuu 
tai selvitä mahdollisuus vedenhankintaan naapurin 
kanssa samasta kaivosta

 • Varmista, että kaivon yläosa jää riittävän korkealle 
maanpinnasta mahdollisen tulvan ja rankkasateen 
aikaan

 • Hae tarvittaessa vesi muualta väliaikaisesti ja selvitä 
mahdollisuus yhteiseen vesijohtoon liittymiselle, jos 
kaivon syvennys tai em. keinot eivät toimi

 • Hanki varageneraattori, jotta kaivosta saa vettä myös 
sähkökatkon aikaan.

Lisää äärevien sääilmiöiden vaikutuksista ja 
varautumiskeinoista löytyy Vienosen ym. (2012) 
raportista
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Kuivuus on siitä armollinen ilmiö, että se tulee hitaasti 
jättäen aikaa reagointiin. Toisaalta jos kaivon tilannetta ei 
seuraa, niin veden loppuminen voi yllättää. Kuivuus voi 
myös olla todella pitkä ilmiö, kestäen useita kuukausia tai 
jopa vuosia. Kuivuudelle ominaista on, että sen loppu-
misen ja alkamisen voi usein määrittää tarkasti vasta jälki-
käteen. Usein puhutaankin ”hiipivästä katastrofista” ja 

ongelmaan herätään liian myöhään. Tämä tekee varautu-
misesta hankalaa ja ennustettavuudesta oikeastaan mahdo-
tonta. Pahimmillaan kuivuus on hyvin laaja, koko Suomea 
tai Pohjois-Eurooppaa koskeva ilmiö, mutta toisaalta se 
voi olla yllättävän paikallinen ilmiö. Laajojen kansallisten 
mallinnusten lisäksi paikallistuntemus on välttämätöntä 
vaikutusten tarkemmassa arvioinnissa. 

Toimenpide-ehdotuksia kuivuuden vaikutusten pienentämiseksi haja-asutusalueilla

 • Kuntien tulisi kartoittaa herkkiä alueita ja valmistella toiminta suunnitelma haja-asutusalueiden vedensaanti ongelmien varalle.

 • Kaivorekisterin perustaminen lisäisi ymmärrystä ja tietoa kaivoistamme. Rekisterin avulla olisi mm. mahdollista antaa 
kohdennettuja ennakkovaroituksia kaivojen omistajille, jos alueelle ennustetaan erityisen matalia pohjaveden tasoja tai 
alueella on kuivunut jo useampia kaivoja.

 • Pohjavesiennusteita ja -seurantaa tulisi kehittää, jotta pystyisimme paremmin ennakoimaan kuivakausien vaikutuksia sekä 
toimimaan kuivakauden aikana järkevästi ja ennakoiden.

 • Kunnan vesijohtoon liittyminen on tehokas lääke vedensaantiongelmiin, jos se on kustannus-teknisesti ja etäisyyksistä 
riippuen mahdollista. Etenkin karjatilojen tai muiden enemmän vettä käyttävien kiinteistöjen tulisi harkita tätä vaihtoehtoa. 
Karjatiloilla tulisi myös olla mahdollisuus ottaa vastaan varavettä, jos oma kaivo kuivuu tai saastuu.

Lisää toimenpiteitä Winland-hankkeen Policy Briefistä VII: http://bit.ly/kuivuus

Oulun AMK
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Tammikuussa 2020 on haku Oulun ammatti-
korkeakoulussa alkavaan Vesi- ja ympäristöjoh-
tamisen ylempään ammattikorkeakoulututkin-
toon. Koulutus alkaa syksyllä 2020, ja se on suun-
ni teltu ensi sijaisesti alan asiantuntijatehtävissä, 
keskijohdossa, myynnissä tai opetuksessa toi-
miville ammattilaisille.

Tutkinto toteutetaan pääosin verkko- ja etäope-
tuksena sekä intensiivijaksojen aikana annet-
tavana lähiopetuksena. Opinnot antavat opis-
kelijalle vesi- ja ympäristöjohtamisen uusinta 

ja syvällisintä tietoa sekä valmiuksia toimia kehittämis- ja 
johtotehtävissä.

Oulun ammattikorkeakoulu on Suomen ainoa ammat-
tikorkeakoulu, jossa voi opiskella vesi- ja ympäristöjoh-
tamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Vesi- 
ja ympäristöjohtamisen laatuvaatimukset nousevat koko 
ajan, ja koulutus antaa erinomaiset valmiudet pysyä 
muutoksen mukana.

Opetuskielenä on englanti ja koulutuksessa painotetaan 
myös kansainvälisten yhteyksien luomista. Tutkinto-
ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymis-
tapa vesi- ja ympäristöjohtamisen kehittämiseksi. Valitun 
opiskelijaryhmän odotetaan olevan alan tuntevia ammat-
tilaisia, joilla on hyvät edellytykset toteuttaa haastava 
kehittämisprojekti. Koulutus antaa valmiudet työsken-
telyyn muun muassa vesi- ja ympäristöalan johto- ja 
kehittä mistehtävissä.

Tutkintorakenne
Tutkinto koostuu kuudesta opintojaksosta ja opinnäy-
tetyöstä. Opintojaksot ovat jaettu kahteen ryhmään 
Advanced Generic Competences (15 op) ja Advanced 
Professional Competences (15 op). Lisäksi opintoihin 
kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä 
tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka 

aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö tehdään 
yrityslähtöisesti niin, että opiskelija itse hankkii aiheen 
tai voi yhdistää kehittämistehtävän omaan työtehtäväänsä. 
Näin opiskelija vastaa aitoon tarpeeseen perustuvan kehit-
tämishankkeen suunnittelusta, testauksesta ja toteutuk-
sesta ja kehittyy myös itsenäisenä innovoijana.

Opinnäytetyö vaatii systemaattista tutkivaa otetta, 
sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmäl-
listä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä 
esittämis- ja julkaisutaitoja. Oulun ammattikorkeakou-
lussa on hyvä kokemus nykyaikaisesta verkko-oppimis-
ympäristöstä. Myös tulevassa ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti 
nykyaikaisia oppimisympäristöjä etä- ja itsenäisen opis-
kelun tukena. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja 
kesto 1 – 2 vuotta. Opintoihin haetaan 8.–22.1.2020, ja 
opinnot alkavat syksyllä 2020.

Lisätietoja: 
Oulun ammattikorkeakoulu http://www.oamk.fi/fi/
koulutus/ylemmat-ammattikorkeakoulututkinnot/
water-and-environmental-management

Tutkintovastaava Vesa Moilanen, 
vesa.moilanen@oamk.fi, +358 40 630 7641

Yliopettaja Mohamed Asheesh, 
mohamed.asheesh@oamk.fi +358 50 5118139

Vesi- ja ympäristöjohtamisen YAMK-tutkinto 
- Valmiuksia kehittämis- ja johtotehtäviin
TKT, Jyrki Röpelinen, OAMK, Rakennustekniikka
TKT, Mohamed Asheesh, OAMK, Rakennustekniikka
TKT, Vesa Moilanen, OAMK, Konetekniikka Tutkintorakenne

Advanced Generic Competences (15 op):

• Project Management 5 op

• Quality Management 5 op

• Virtual Business Simulation and Management 5 op

Advanced Professional Competences (15 op):

• Advance Water and Wastewater Technology 5 op

• Waste Solids Management and Soil Contamination 5 op

• Environmental Management and Policy 5 op

Opinnäytetyö 30 op
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Mikrobien tiedetään voivan 
kulkeutua maaperän läpi pohja-
veteen. Suomessa pohjavettä 
suojaava maakerros on ohut ja 

pohjavesi on siten erityisen haavoittuva erilai-
sille lika-aineiden kulkeutumisille. Mikrobeista 
varsinkin virukset, kuten Suomessa eniten 
vesiepidemioita aiheuttaneet norovirukset, 
ovat pienen kokonsa puolesta herkkiä kulkeu-
tumaan huokoisessa maaperässä. Virusten 
kulkeutumista edesauttaa niiden kyky säilyä 
vesiympäristössä pitkiä aikoja. Kulkeutumi-
seen vaikuttavat myös maaperän ominaisuudet, 
kuten maaperän tyyppi (huokoskoko), vesipi-
toisuus, pH sekä orgaanisen aineksen ja metal-
lioksidien määrä. Lisäksi sääilmiöt vaikuttavat 
kulkeutumiseen. Esimerkiksi rankkasateiden 
on havaittu lisäävän mikrobien kulkeutumista 
maaperässä ja toisaalta pitkät kuivat jaksot voivat 
muodostaa maaperään oikovirtausreittejä.

Maasuodattamoissa jätevedenpuhdistus 
perustuu suurelta osin maa-ainesten ja 
maaperän kykyyn sitoa mikrobeja. Jätevesi 
ohjataan tavallisesti kolmen sakokaivon jälkeen 
jakokaivon kautta maasuodattamon suoda-
tinkerrokseen, jossa varsinainen puhdistus 
tapahtuu. Tarvittaessa maasuodattamo on 
mahdollista rakentaa pohjakalvolla tai muulla 
vesitiiviillä rakenteella niin tiiviiksi, että imey-
tymistä pohjaveteen ei pääse tapahtumaan. 
Jätevesijärjestelmän läpi tullut puhdistettu jäte-
vesi kerätään kokoomakaivoon, josta se johde-
taan maastoon tai avo-ojaan. Purkupaikassa ja 
siitä lähtevässä mahdollisessa ojassa puhdis-
tetun jäteveden imeytyminen maaperässä voi 
jatkua ja toisaalta oja voi kuljettaa sitä kauem-
maksi pintavesiesiintymään, jonka lähistöllä 
voi olla esimerkiksi uimaranta.

Suomessa pohjavedet ovat pääsääntöisesti hyvä-
laatuisia ja puhtauteen luotetaan vahvasti. 
Tämän vuoksi yksityiskaivoissa tai pienissä 
pohjavedenottamoissa ei ole usein minkäänlaista 
veden jatkokäsittelyä, kuten desinfiointia. Näin 
ollen pohjaveteen mahdollisesti kulkeutuneet 
mikrobit pumpataan kuluttajan hanaan sellai-
senaan. Maasuodattamon aiheuttama pohjave-
sien likaantuminen voi johtua monesta syystä. 
Maasuodattamossa voi olla rakennusvirhe, 
kuten väärä mitoitus tai suodatinkerroksen maa-
aines, joka voi johtaa hyvän puhdistustuloksen 
kannalta riittämättömään viipymään. Järjestelmä 
voi myös vuotaa ja toimia siten maahanimeyt-
tämönä. Maasuodattamo voi olla myös väärin 
sijoitettu ollen joko liian lähellä ja/tai ylärin-
teessä juomavesikaivoon nähden. Toisaalta 
järjestelmän huolto voi olla laiminlyöty, jolloin 
esimerkiksi sakokaivot voivat tulvia ja mikrobeja 
päätyä jäteveden mukana ympäristöön.

Maasuodattamoiden kyky poistaa 
mikrobeja vaihtelee

Maasuodattamoiden kykyä puhdistaa jäteve-
destä mikrobeja on tutkittu suhteellisen vähän 
ja toisaalta maailmalla saatuja puhdistustuloksia 
ei voi sellaisenaan soveltaa Suomen olosuhtei-
siin. Tekesin rahoittamassa MASU-projektissa 
tutkittiin maasuodattamoiden toimintaa ja 
kykyä puhdistaa jätevedestä ravinteita ja mikro-
beja sekä pilot- että kenttäkokeiden avulla 
(Matikka ym. 2012). Pilot-kokeessa mukana 
oli kolme erityyppistä maasuodattamoa: 
normaali hiekkasuodattamo, biotiittisuodat-
tamo ja moduulilla varusteltu suodattamo. 
Lisäksi pilot-kokeessa tutkittiin moduulisuo-
dattamon perään asennetun fosforinpoistoyk-
sikön (P-suodin) toimintaa. Kenttäkokeessa 

Maasuodattamoiden riskit 
pohjaveden mikrobiologiselle laadulle

ARI KAUPPINEN
FT, erikoistutkija, 
Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 
ari.kauppinen@thl.fi

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaan jätevedet on johdettava ja 
käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesien maaperäkäsitte-
lyyn perustuvat maasuodattamot ovat yleinen vaihtoehto kiinteistökohtaiseen jätevedenkäsittelyyn. 
Tutkimukset osoittavat, että maasuodattamot eivät välttämättä riitä poistamaan mikrobeja tarpeeksi 
tehokkaasti vesiturvallisuuden näkökulmasta.
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mukana oli yhteensä seitsemän maasuodattamoa: kolme 
normaalia hiekkasuodattamoa, kolme biotiittisuodat-
tamoa ja yksi moduulilla varusteltu suodattamo.

Yhden vuoden kestäneessä pilot-maasuodattamokokeessa 
saatujen tulosten perusteella mikrobit voivat läpäistä 
puhdistusprosessin ja erityisesti virusten kulkeutuminen 
järjestelmän läpi voi olla tehokasta (Kauppinen ym. 
2014). Pilot-maasuodattamokokeessa mikrobien poisto-
tehokkuudet jäteveden puhdistuksessa vaihtelivat välillä 
0 ja > 5 log10-yksikköä riippuen mikrobista, maasuodatta-
mosta ja vuodenajasta (Kuva 1, Pilot-suodattimet). Pilot-
maasuodattamoiden poistotehokkuuksissa oli selkeitä 
eroja, ja osassa puhdistamoista kulkeutuminen oli tehok-
kaampaa talvella kuin kesällä. Toisaalta yli- tai alikuormi-
tuksella ei havaittu olevan juurikaan vaikutusta mikrobien 
poistotehokkuuksiin.

Vuoden kestäneessä kenttäkokeessa kiinteistökohtaisten 
maasuodattamoiden puhdistetuista jätevesistä löydettiin 
indikaattoribakteereiden lisäksi taudinaiheuttajaviruksia 
(Martikainen ym. 2018). Seitsemästä tutkitusta maasu-
odattamosta noroviruksia (GII-genoryhmä) löydettiin 
kuuden järjestelmän (72.9 % näytteistä positiivisia) ja 
adenoviruksia kaikkien järjestelmien puhdistetusta jäteve-
destä (39.6 % näytteistä positiivisia). Kenttäkoekohteiden 

tulokset osoittavat, että taudinaiheuttajaviruksia esiintyy 
laajasti jo yhden talouden jätevesijärjestelmissä ja virukset 
voivat läpäistä nämä puhdistusjärjestelmät. Tulokset viit-
taavat siihen, että maasuodattamo voi toimia taudinai-
heuttajavirusten suhteen tietynlaisena varastona, josta 
virukset kulkeutuvat hitaasti järjestelmän läpi. Tulosten 
perusteella suodattamotyypillä, vuodenajalla tai suodat-
tamon iällä ei ollut havaittavissa selkeitä vaikutuksia 
puhdistetun jäteveden mikrobiologiseen laatuun.

Vesiepidemiat ovat paljastaneet järjestelmien 
haavoittuvuuden

Oman kaivon likaantuminen voi olla vaikea havaita, sillä 
maaperän läpi pohjaveteen suotautuneet mikrobit eivät 
välttämättä aiheuta esteettistä (haju, maku, väri) haittaa 
veteen. Toisaalta veden laadusta kertova indikaattoribak-
teerianalyysi ei aina paljasta likaantumista, sillä maape-
rässä tehokkaammin kulkeutuvat virukset voivat olla 
päätyneet kaivoon, vaikka laatu olisi bakteerianalyysien 
perusteella kunnossa. Kaivon laatuongelmien havaitse-
mista voi vaikeuttaa myös se, että vatsataudit kiertävät 
väestössä säännöllisesti ja vastustuskyky pitää huolen, että 
samaan taudinaiheuttajaan ei sairastuta heti uudestaan. 
Näin esimerkiksi perheen sisällä kiertänyt vatsataudin-
aiheuttaja ei sairastuta perheenjäseniä enää uudestaan, 
vaan mahdollinen kaivon likaantuminen voi tulla esille 
vasta vieraiden sairastuttua. Vaikka maasuodattamoista 
johtuvat pohjavesikaivojen likaantumiset voivat olla alira-
portoitu terveysriski, on niiden aiheuttamia vesiepidemi-
oita tavattu Suomessa ja maailmalla. Alla on kuvattu kaksi 
Suomessa 2010-luvulla sattunutta maasuodattamon aihe-
uttamaa vesiepidemiaa. Nämä tapaukset ovat liittyneet 
perhejuhliin tai mökin vuokraustoimintaan.

Etelä-Suomessa sijaitseva neljä vuotta vanha maasuodat-
tamo aiheutti 17 ihmisen sairastumisen norovirusinfek-
tioon vuonna 2011 (Kauppinen ym. 2018). Epidemian 
aikana kerättiin vesinäytteitä ja määritettiin maasuodat-
tamon puhdistustehokkuus useiden mikrobien osalta. 
Epidemian perimmäinen syy oli huonosti toimiva maasu-
odattamo, joka sijaitsi noin 45 metriä juomavesikäytössä 
olevasta rengaskaivosta ylärinteeseen. Vesinäytteistä löytyi 
runsaasti noroviruksia ja juomavesiepidemian aiheuttaneen 
maasuodattamon poistotehokkuus norovirukselle oli vain 
1.1 log10-yksikköä (Kuva 1, Epidemia). Huomionarvoista 
oli, että järjestelmä poisti kuitenkin tehokkaasti indikaatto-
ribakteereita (E. coli ja suolistoperäiset enterokokit).

Pohjois-Suomessa vuonna 2009 käyttöön otetussa loma-
asunnossa, jota on myös vuokrattu, oman maasuodat-
tamon epäiltiin saastuttaneen porakaivon veden, kun 9 
ihmistä sairastui noroviruksen aiheuttamaan vatsatau-

Kuva 1. Pilot-maasuodattamoiden ja epidemian aiheut-
taneen maasuodattamon kyky poistaa mikrobeja jäteve-
destä. Pilot-maasuodattamoiden osalta on esitetty vuo-
den keskimääräiset poistotehokkuudet (log10-reduktiot). 
Epidemia- kuvaaja viittaa seuraavaan lukuun.
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tiin vuonna 2018. Sairastuneita todettiin kolmena peräk-
käisenä viikkona ja selvityksen yhteydessä ilmeni, että 
kyseinen kohde oli aiheuttanut sairastumisia myös aikai-
semmin. Lomakohteen noin 60 metriä syvä porakaivo 
sijaitsi lähellä, noin 30-40 metrin päässä ylämäkeen jäteve-
sien imeytysalueesta. Vesinäytteistä löytyi runsaasti noro-
virusta ja adenovirusta. Kaivon ja kiinteistön vesijohto-
verkoston puhdistaminen klooraamalla tai epidemian 
havaitsemisen jälkeen asennettu UV-desinfiointi ei pois-
tanut ongelmaa, vaan viruksia havaittiin edelleen vedestä. 
Lopulta tilanne ratkaistiin asentamalla uusi kaivo noin 
150 metrin päähän edellisestä.

Kohti turvallisempaa vesiympäristöä
Uutta haja-asutuksen jätevesilainsäädäntöä voidaan pitää 
merkittävänä parannuksena lähivesien laadulle ja ympä-
ristöterveydelle. Suomessa yli puolen miljoonan asuk-
kaan vesihuolto perustuu yksityiskaivojen käyttöön. 
Useat näistä kaivoista voivat olla alttiita kiinteistökoh-
taisten jätevesijärjestelmien vaikutukselle. Lainsäädäntö 
asettaa puhdistusvaatimukset ravinteille (kokonaisfosfori 
ja -typpi) ja orgaaniselle aineelle. Toisaalta vesiturvalli-
suuden näkökulmasta tärkeille mikrobeille ei ole asetettu 
puhdistusvaatimuksia. 

Vesiepidemiat ovat osoittaneet, että nykyiset maasuodat-
tamoon perustuvat jätevedenkäsittelytekniikat eivät vält-
tämättä riitä poistamaan mikrobeja ja erityisesti taudinai-
heuttajaviruksia tarpeeksi tehokkaasti. On hyvä tiedostaa, 
että esimerkiksi 1 g norovirustartunnan saaneen ihmisen 
ulostetta voi sisältää teoriassa jopa 5 miljardia tartunta-
annosta. Täten on mahdollista, että jopa yksi norovirus-
tartunnan saanut henkilö voi haastaa pienen järjestelmän 
puhdistuskyvyn ja johtaa pohjaveden ja/tai ympäröivän 
pintaveden saastumiseen. Tutkimusten perusteella maasu-
odattamoilla saavutettavat mikrobien keskimääräiset pois-
totehokkuudet ovat kuitenkin vertailukelpoisia yhdys-
kuntien jätevedenpuhdistamoihin, joissa on myös suurta 

vaihtelua puhdistustuloksissa ja esimerkiksi virusten 
osalta poistotehokkuus on tyypillisesti 1–4 log10-yksikköä. 
Tehdasvalmisteisten pienpuhdistamoiden tehokkuudesta 
mikrobien poistossa tarvitaan lisää tutkimustietoa. Kaiken 
kaikkiaan vesiturvallisuuden kannalta jätevesijärjestelmien 
kehittäminen entistä tehokkaammiksi on tärkeää.

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien oikeanlainen 
valinta, sijoittaminen ja huolto ovat keskeisessä asemassa, 
jotta vältytään mahdolliselta pohjaveden likaantumiselta. 
Paikalliset olosuhteet, kuten tärkeät pohjavesiesiintymät, 
herkät vesistöt tai tiivis asutus voivat tehdä alueen riskialt-
tiimmaksi jätevesivaikutuksille, mikä vaatii entistä tehok-
kaampaa jätevesien käsittelyä (Kuva 2). Erityistapauksissa 
voidaan tarvita jäteveden hygienisointia esimerkiksi 
desinfioinnilla. Mikäli epäilys oman jätevesijärjestelmän 
toiminnasta herää, niin tutkimukset juomavesikaivon 
laadusta voivat olla paikallaan. Panostus jätevesijärjestel-
mien suunnitteluun ja huoltoon kannattaa, sillä pahim-
massa tapauksessa pohjavesi pysyy likaantuneena pitkään 
ja ainoa vaihtoehto puhtaan veden saamiseksi voi olla 
uuden kaivon asennus tai liittyminen mahdollisuuksien 
mukaan kunnalliseen vesijohtoverkostoon. 

Kuva 2. Vapaa-ajan asunnolle tehdyssä jätevesiremon-
tissa asennettiin umpisäiliö mustille jätevesille ja maa-
suodattamo harmaille jätevesille. Kuva: Ari Kauppinen 
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KAIKKEEN
VEDENKÄSITTELYYN
Kalkkituotteita käytetään vedenkäsittelyssä eri tarkoituk-
siin. Nordkalkin tuotteet sopivat juomaveden käsittelyyn, 
jätevedenpuhdistukseen, luonnonvesien, kaivosvesien ja 
prosessivesien neutralointiin sekä lietteen stabilointiin. 
Kalkkituotteilla nostetaan veden pH:ta ja säädetään sen 
kovuutta ja alkaliteettia. Kalkilla voidaan myös saostaa 
fosforia ja metalleja sekä hygienisoida lietteitä.

KÄYTTÖKOHTEET

www.nordkalk.fi
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• Jätevedet
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Kiinteistöjen vesilaitteistoissa 
käytetyimmät materiaalit ovat 
kupari, ristisilloitettu polyeteeni 
(PEX), monikerrosmuovit (PEX 

ja PE-RT) ja ruostumaton teräs. Messinkiä 
ja muoveja käytetään liittimissä ja venttii-
leissä. Sinkittyä terästä ei ole asennettu enää 
1970-luvun jälkeen.

Metallisista vesilaitteiston osista liukenee 
veteen metalli-ioneja erityisesti käytön alku-
vaiheessa, mutta hyvälaatuisessa vedessä 
liukeneminen yleensä vähenee suojaker-
rosten muodostuttua sisäpinnoille. On 
siis normaalia, että metallipitoisuudet ovat 
korkeat ensimmäisten käyttöviikkojen ajan 
ja pienenevät ajan myötä. Esimerkiksi kupa-
riputkesta voi liueta kuparia ja messinkiosista 
lyijyä. Lämpimässä vedessä metalleja liukenee 
yleensä enemmän kuin kylmässä vedessä.

Muovituotteiden valmistuksessa käyte-
tään monenlaisia kemikaaleja varmista-
maan lopputuotteelle toivotut ominai-
suudet. Muoveista liukenevat aineet voivat 
olla terveydelle haitallisia, aiheuttaa haju- 
ja makuhaittoja tai lisätä mikrobikasvua. 
Liukeneminen on yleensä voimakkainta 
käytön alkuvaiheessa ja vähenee ajan myötä. 
Myös muovimateriaaleilla veden lämpötila 
vaikuttaa liukenemiseen, ja reaktiot ovat 
yleensä nopeampia lämpimässä vedessä.

Viranomaissäädökset
Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja 
koskevan ympäristöministeriön asetuksen 
(1047/2017) mukaan laitteistot tulee suun-
nitella ja rakentaa niin, että niiden käytöstä 
ei aiheudu terveydellistä vaaraa eikä muuta 
haittaa laitteiston koko käyttöiän aikana. 

Vesilaitteistoon johdettavan veden tulee 
olla sosiaali- ja terveysministeriön antaman 
talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaista, 
mutta asetus sisältää sitovia vaatimuksia 
vain veden terveydelliseen laatuun vaikut-
taville muuttujille. Vaikka vesi täyttäisi 
terveydelliset laatuvaatimukset, se voi aihe-
uttaa metallien liukenemista tai paikallista 
syöpymistä. Vesijärjestelmän suunnittelijan 
on tunnettava vesilaitteistoon johdettavan 
veden laatu, jotta vesilaitteistoon voidaan 
valita soveltuvat ja kestävät materiaalit.

Vesilaitoksen tai -osuuskunnan veden olete-
taan täyttävän talousvesiasetuksen vaati-
mukset, ja yksityiskohtaiset veden laatu-
tiedot saa selville kysymällä vesilaitokselta. 
Mikäli kiinteistöllä on oma kaivo, siitä tulee 
ottaa vesinäyte ennen vesijärjestelmän suun-
nittelua. Kaivoveden laadun arviointiin voi 
käyttää kaivoveden analyysitulkkia, joka 
löytyy verkkosivulta www.vesi.fi.

Olennaisten teknisten ominaisuuksi-
en vaatimukset koskevat kaikkia ve-
silaitteistojen tuotteita

Vesilaitteistossa käytettävien tuotteiden on 
oltava talousveden johtamiseen soveltuvia, 
testattuja ja tarkastettuja. Ympäristöministeriö 
on antanut tuotteiden kelpoisuuden arvi-
ointia koskevat vaatimukset erillisissä olen-
naisten teknisten vaatimusten asetuksissa 
(Taulukko 1). Nämä asetukset ovat pohjana 
tuotevaatimuksille sekä CE-merkinnässä 
että kansallisessa tyyppihyväksynnässä. 
CE-merkintä ei toistaiseksi ole käytössä 
juomaveden kanssa kosketuksissa oleville 
tuotteille, mutta tyyppi hyväksyntäasetukset 
(Taulukko 1) kattavat hyvin Suomessa 
käytetyt putket, liittimet, vesikalusteet ja 

Rakennusten talousvesilaitteistoja 
koskevat tuotevaatimukset

AINO PELTO-HUIKKO
dipl.ins., Vesi-Instituutti 
WANDER/Satakunnan 
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ammattikorkeakoulu
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Talousveden ja vesilaitteiston materiaalien väliset reaktiot voivat aiheuttaa terveydelle haitallisten 
aineiden liukenemista materiaaleista, käyttöikää lyhentävää korroosiota ja mikrobikasvun voimistumis-
ta. Vesilaitteistoon tulee asentaa vain tuotteita, jotka soveltuvat suomalaiseen talousveteen.
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venttiilit. Tyyppihyväksyntä ei ole pakollista, mutta se on 
tuotevalmistajalle helpoin tapa osoittaa tuotteen soveltu-
vuus vesijärjestelmiin Suomessa.

PEX-putkia, monikerrosputkia ja joustavia kytkentäputkia 
koskevat teknisten vaatimusten asetukset sekä niihin perus-
tuvat tyyppihyväksyntäasetukset tulivat voimaan vuonna 
2018 (Taulukko 1). PE-putkille asetusten valmistelu on 
vielä työn alla. Muita tuoteryhmiä koskevat asetukset 
tulevat voimaan vuoden 2020 alusta.

Asetuksissa (Taulukko 1) on tuotteen kelpoisuudesta 
talousveden johtamiseen oma pykälänsä, jossa annetaan 
myös tarvittavat testausmenettelyt. Eri materiaalityyppien 
vuorovaikutusilmiöt veden kanssa poikkeavat toisistaan 
siinä määrin, että myös testausmenettelyt ovat erilaisia.

Muovisten vesijohtoputkien 
talousvesikelpoisuus perustuu testaukseen

Talousvesikelpoisuutta koskevat vaatimukset on annettu 
PEX-putkille, monikerrosputkille sekä joustaville kytken-
täputkille. Joustavalla kytkentäputkella vesikaluste liite-
tään vesijohtoon. Putkesta ei saa tulla veteen terveydelle 
haitallisia aineita eikä se saa aiheuttaa veteen vierasta 
hajua, makua, ulkonäön muutosta tai terveydelle haital-
listen mikrobien kasvua.

Joitakin vuosia sitten oli tapauksia, joissa uudet PEX-putket 
aiheuttivat pahaa hajua ja makua kylmään ja lämpimään 
veteen. Ongelmat johtuivat puutteellisesta laadunval-
vonnasta putkien valmistusvaiheessa. Haju- ja makuvir-
heen aiheuttivat PEX-putkista liuenneet MTBE, ETBE, 
TAME ja TBA, joille ei ole Suomessa eikä Euroopassa 
terveysperusteisia raja-arvoja talousvedessä. MTBE, 
ETBE ja TAME eivät ole kovin vaarallisia, ja matalan 
haju- ja makukynnyksen vuoksi veden käyttäjä havaitsee 
ne jo pieninä pitoisuuksina. Sen sijaan TBA eli tert-butyy-
lialkoholi aiheuttaa munuaisvaurioita, eikä sille tunneta 
haju- tai makukynnystä. PEX-putkille tehdyissä tutki-
muksissa havaittiin, että eri valmistajien putkien välillä oli 
eroja TBA:n liukenemisessa. Tulosten perusteella esitettiin 
TBA:lle tuotehyväksynnässä mahdollisesti asetettava raja-
arvo. (Kaunisto ym. 2017)

Muoviputken soveltuvuus talousvesikäyttöön arvioi-
daan putken raaka-aineen koostumustietojen ja labora-
toriotutkimusten perusteella. Putken lähtömateriaaleina 
käytettyjen kemikaalien turvallisuuden arviointi perustuu 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevia muovisia 
materiaaleja koskeviin EU:n asetuksiin. Muoviputkien 
ominaisuudet riippuvat valmistusmateriaalien lisäksi 
valmistusprosessista, joten lopputuotteiden testaus on 

tarpeen. Lopputuotteiden vaikutus veden aistinvarai-
seen laatuun testataan tuotehyväksynnän yhteydessä 
Suomessa pitkään käytössä olleen kansallisen menettelyn 
mukaisesti. Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntää voivat 
tehdä ympäristöministeriön hyväksymät tyyppihyväksyn-
tälaitokset, joita on tällä hetkellä kaksi: Eurofins Expert 
Services Oy ja Inspecta Sertifiointi Oy. Lopputuotteelle 
tehdään myös migraatiotestaus, mutta vaikutusta mikro-
bikasvuun ei Suomessa vaadita testattavaksi.

Tuotevaatimuksissa ei ole veteen liukeneville aineille 
kemikaalikohtaisia raja-arvoja (esim. TBA), mutta veteen 
liuenneiden orgaanisten hiiliyhdisteiden kokonaispitoi-
suudelle (Total Organic Carbon, TOC) on asetettu enim-
mäisarvo laboratoriotestauksessa. Orgaanisten hiiliyhdis-
teiden kokonaismäärästä ei kuitenkaan voi päätellä, mistä 
orgaanisista yhdisteistä hiili on peräisin eikä näin ollen 
myöskään arvioida kyseisten yhdisteiden mahdollisia 
haittavaikutuksia.

Kupariputket
Ympäristöministeriön asetuksessa (Taulukko 1) on 
annettu vaatimukset mm. kupariputken kemialliselle 
koostumukselle sekä putken sisäpinnan puhtaudelle. 
Kupariputkien talousvesikelpoisuuden arvioinnissa ei 
vaadita aistinvaraista arviointia, koska talousvesiasetuk-
sessa on annettu enimmäisrajat metallipitoisuuksille, ja 
lisäksi korkeat, terveydelle haitalliset metallipitoisuudet 
aiheuttaisivat kuluttajan havaitsemaa veden laadun 
heikentymistä.

Metallien liukeneminen riippuu olennaisesti talousveden 
laadusta. Happamassa, pehmeässä ja hiilidioksidia sisäl-
tävässä vedessä putkien sisäpinnalta voi liueta kuparia 

Tuoteryhmä Asetus 
olennaisista 

teknisistä 
vaatimuksista

Tyyppi
hyväksyntä

asetus

PEX-putket 476/2018 1/18

Joustavat kytkentäputket 475/2018 2/18

Kupariputket 455/2019 2/19

Sulkuventtiilit 477/2019 6/19

Messinkiset ja kupariset putkiyhteet 480/2019 3/19

Kupariputkien mekaaniset liittimet 481/2019 1/19

Yksisuuntaventtiilit 482/2019 8/19

Vesikalusteet 497/2019 7/19

PEX-putkien liittimet 499/2019 5/19

Monikerrosputket ja niiden liittimet 500/2019 4/19

Taulukko 1. Ympäristöministeriön asetukset 
vesilaitteistojen tuoteryhmille.
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veteen etenkin käytön alkuvaiheessa, ennen kuin suoja-
kerros on muodostunut. Liukenemisen seurauksena sani-
teettikalusteet voivat värjäytyä. Käyttöönottovaiheen 
huuhtelu puhtaalla vedellä epäpuhtauksien poistami-
seksi on erittäin tärkeää suojakerroksen muodostumiselle. 
Asennuksen jälkeen vettä tulee juoksuttaa putkissa vähin-
tään viikoittain myös ennen varsinaisen käytön alkua, sillä 
putkissa pitkään seisova vesi heikentää suojakerroksen 
muodostumisedellytyksiä.

Messinkiosista ei saa liueta liikaa lyijyä
Messinkituotteiden kelpoisuus vesilaitteistoihin edellyttää, 
että niistä ei liukene veteen liikaa haitallisia metalleja, 
kuten lyijyä tai kadmiumia. Tyyppihyväksyntätestauksiin 
on pitkään kuulunut lopputuotteen lyhytaikainen (10 
vrk) lyijyn ja kadmiumin liukenemisen testaus synteet-
tisellä talousvedellä. Lyijyaltistusta pyritään vähentä-
mään, joten uusissa asetuksissa vaatimukset ovat aiempaa 
tiukempia. Testausta ei edellytetä, jos kupariseoksen lyijy-
pitoisuus on enintään 0,2 %.

Vaihtoehtoisena talousvesikelpoisuuden osoittamistapana 
messinkituotteita koskevat asetukset antavat 26 viikon 
liukenemiskokeen, joka tehdään valmistusmateriaalille, ei 
siis lopputuotteelle. Nämä kaksi testiä mittaavat eri asioita. 
Ensin mainittu, Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa 
pitkään käytetty testi kertoo lopputuotteen käyttäytymi-
sestä ja turvallisuudesta käytön alkuvaiheessa, kun taas 
jälkimmäinen testi kertoo käytetyn messinkiseoksen 
pitkäaikaiskäyttäytymisestä.

Messinkiosien kestävyys
Sinkinkato on messingin korroosiomuoto, jossa metal-
liseoksesta liukenee sinkkiä ja jäljelle jää tiiviytensä ja 
lujuutensa menettänyt rakenne. Seurauksena voivat olla 
messinkiosien tukkeutumiset tai murtumat. Jo 1980-
luvulta vesilaitteistojen messinkiosilta on edellytetty, että 
ne tehdään veden koskettamilta osiltaan sinkinkadonkes-
täviksi. Uusissa asetuksissa (Taulukko 1) vesilaitteistojen 
messinkituotteilta edellytetään Suomessa sinkinkadon-
kestävyyden testausta, jos messingin sinkkipitoisuus on 
yli 15 %. Testauksen hyväksyntärajaa on tiukennettu, ja 
sinkinkadonkestävyyden osoituksena tuotteissa on CR- 
tai DZR-merkintä.

Aiempien säädösten mukaan vesikalusteissa sallittiin 
vähäisessä määrin sinkinkatoa. Uusissa asetuksissa messin-
kiosia koskevat vaatimukset on yhdenmukaistettu, joten 
myös vesikalusteiden veden kanssa kosketuksissa olevien 
paineenalaisten messinkisten rungon osien on oltava 
sinkinkadonkestäviä.

Messinkisissä liittimissä voi tapahtua myös jännityskor-
roosiota, joka aiheuttaa murtumia. Asetusten mukaan 
käyttövesijärjestelmien kiristettävien messinkiliittimien 
vaatimuksiin kuuluu myös jännityskorroosionkestä-
vyyden testaus.

EU-säädökset voivat tuoda muutoksia 
kelpoisuuden arviointiin

Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu kansalli-
siin vaatimuksiin, mutta kelpoisuuden osoittamisessa 
käytetään yhtenäisiä eurooppalaisia standardeja. Myös 
juomavesijärjestelmien rakennustuotteille on valmisteltu 
CE-merkintämenettelyä, mutta tämä työ loppui komis-
sion päätöksellä vuonna 2012. Kansallisten hyväksyntä-
menettelyjen pohjalta kehitettyä materiaali- ja tuotehy-
väksyntämenettelyä ei komission näkemyksen mukaan 
voinut toteuttaa rakennustuoteasetuksen alla.

EU:n juomavesidirektiiviä uusitaan parhaillaan, ja juoma-
veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien turvalli-
suuden varmistaminen on nostettu yhdeksi uudistuskoh-
teeksi. Nykyisin vaatimukset annetaan kansallisesti, mutta 
arviointimenettelyjä ja kriteerejä haluttaisiin yhden-
mukaistaa EU-tasolla. Suomi on loppuvuoden 2019 
EU-puheenjohtajamaana pyrkinyt voimakkaasti edistä-
mään direktiivin valmistelutoimenpiteitä. 

Kuva 1. Messingin sinkinkato on edennyt seinämän  
läpi. Ulkopinnalla on marenkimaista saostumaa, ja  
messingin väri on muuttunut punertavaksi.  
(Kuva: Aino Pelto-Huikko, Satakunnan AMK)
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Maalämmön lämmönkeruu-
järjestelminä käytetään 
Suomessa yleisimmin ener-
giakaivoja (osuus >85 %), 

maahan kaivettuja vaakaputkistoja (>10 %) 
ja vesistöjen pohjaan upotettuja vaakaput-
kistoja (<1 %). Prosenttiosuudet on laskettu 
maalämpö- ja kaivonporausurakoitsijoille 
sekä suunnittelutoimistoille tehdyn kysely-
tutkimuksen pohjalta (Majuri, 2018). Myös 
joitain yksittäisiä pohjavesilämpöpumppuja 
on asennettu, joissa pohjavettä pumpataan 
lämpöpumpun lämmönvaihtimelle.

Suomessa energiakaivot ovat tyypillisesti 
100 – 250 metrin syvyisiä, joskin suurissa 
energiakaivokentissä saatetaan käyttää esimer-
kiksi 350 metrin syvyisiä kaivoja. Vaakasuorat 
lämmönkeruuputkistot asennetaan maahan 
1,0 – 1,5 metrin syvyyteen, tai vesis-
töihin vähintään 2 metrin syvyyteen järven, 
lammen tai meren pohjaan. Keruuputkistona 
kaikissa keruupiirityypeissä käytetään poly-
eteeniputkea. Suomessa yleisimmin käytetty 
lämmönsiirtoneste putkistoissa on denatu-
roitu etanoliliuos (yleensä 28 paino-%, jääty-
mispiste −17 C). Lämmönsiirtonestettä on 
saatavana sekä korroosionestoaineilla että 
ilman (Altia, 2017).

Lämmönsiirtoneste
Lämmönsiirtonesteen vuodon sattuessa pohja-
veden laatua heikentävät nesteen ainesosien tai 
niiden hajoamistuotteiden myrkyllisyys, sekä 
ainesosien biohajoamisen aiheuttama happi-

kato. Etanolia sinällään ei luokitella ympä-
ristölle vaaralliseksi (Työterveyslaitos, 2017). 
Lämmönsiirtonesteen vuotoja tapahtuu 
huomattavasti harvemmin energiakaivoissa 
olevissa putkissa kuin vaakaputkistoissa tai 
energiakaivon ja lämpöpumpun välisissä siir-
toputkissa. Maalämpöalan toimijoiden kyse-
lytutkimuksessa raportoimista vuodoista 8 % 
oli ilmennyt energiakaivossa ja 92 % vaaka-
putkissa (Majuri, 2018). Vaakaputkiin vauri-
oita aiheuttavat yleisimmin kaivuutyöt.

Muualla Euroopassa keruupiireissä käyte-
tään yleisesti glykolipohjaisia lämmönsiir-
tonesteitä, jotka saattavat sisältää esimer-
kiksi korroosionestoaineita. Tutkimuksissa 
niiden on todettu olevan myrkyllisempiä ja 
heikommin biohajoavia kuin lisäaineettomat 
glykolit. Etanolipohjaisista lämmönsiirtones-
teistä ei ole vastaavia tutkimuksia olemassa. 
Lämmönkeruujärjestelmien vuotojen osalta 
on syytä huomata, että yleensä koko putkisto 
ei vuoda tyhjäksi, sillä neste valuu pois ainoas-
taan pohjaveden (tai vesistön) pinnan yläpuo-
lella olevista putkiston osista.

Vuotojen ennaltaehkäisy lähtee keruupiirin 
asiallisesta mitoittamisesta. Liian niukka 
mitoitus aiheuttaa energiakaivon jäätymisen 
tai vastaavasti voimakasta routimista vaaka-
putkiston ympärillä, jotka kummatkin altis-
tavat putkistot vaurioille. Seuraava askel on 
putkien laadun varmistaminen. Putkistot 
tulee koeponnistaa ohjeiden mukaisesti, ja 
kuljetuksen ja asennuksen aikana huolehtia, 
ettei vaurioita synny.

Maalämmön keruujärjestelmien 
mahdolliset vaikutukset talousvesi-
kaivoihin ja riskien vähentäminen
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Maalämpöjärjestelmät voivat aiheuttaa riskejä talousvesikaivoille esimerkiksi lämmönsiirtonesteen 
vuotojen, pinta- ja pohjaveden sekoittumisen tai energiakaivojen porauksen komplikaatioiden kautta. 
Riskien vähentämisen kannalta olennaista on varmistaa alan toimijoiden riittävä ammattitaito sekä 
kehittää maalämmön suunnitteluohjeita ja rakentamissäädöksiä.
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Asennuksen yhteydessä huolehditaan, että keruuput-
kiston sijainti käy selväksi kaikille, jotka tontilla työs-
kentelevät ja mahdollisesti kaivuutöitä tekevät: energia-
kaivon sijainti merkitään selkeästi ja siihen rakennetaan 
suojakaivo, samoin vaakaputkiston sijainti merkitään 
ja sen yläpuoliseen maakerrokseen asennetaan varoitus-
nauha. Vaakaputkistojen ja siirtoputkien ympäriltä pois-
tetaan hiertävät kivet myös putkien alapuolelta, josta routa 
saattaa nostaa niitä putkien kylkeen.

Suojakaivon huolellinen rakentaminen suojaa ener-
giakaivon ja siirtoputkien välisiä liitoksia rasituksilta, 
joita liitosten peittäminen suoraan maalla aiheuttaisi. 
Suojakaivo mahdollistaa myös energiakaivon myöhemmän 
tarkastamisen ja huoltotoimet.

Poraus ja porareikä
Energiakaivon porauksen ja porareiän aiheuttamat pohja-
vesiriskit liittyvät usein joko aiemmin erillään olleiden 
(pohja)vesikerrosten kytkeytymiseen porareiän kautta, 
tai porauksen kannalta haastaviin geologisiin olosuh-
teisiin. Seurauksena voi olla pintaveden sekoittumista 
pohjavesikerroksiin, pohjavesikerrosten sekoittumista, 
pohjaveden korkeuden ja laadun muutoksia tai talous-
vesikaivojen tuottoisuuden muutoksia. Porauksen aikana 
saattaa myös paineilmaa purkautua ei-toivottuun suun-
taan, jolloin esimerkiksi talousvesikaivoon voi sekoittua 
savisia maa-aineksia.

Pintaveden pääsy pohjavesikerroksiin saattaa olla 
jopa isompi riski kuin lämmönsiirtonesteen vuoto. 
Lämmönsiirtonesteen vuoto tulee ilmi viimeistään lämpö-
pumpun matalapainehälytyksen myötä, ja vuoto korja-
taan, jotta järjestelmä saadaan uudelleen toimimaan. Sen 
sijaan pintaveden sekoittumista pohjaveteen ei usein-
kaan paljasta mikään. Tilanne saattaa jatkua vuosia ja 
vaikuttaa ympäristössä mahdollisesti olevien porakai-
vojen veden laatuun. Vaikka laatumuutokset huomattai-
siin, niitä ei välttämättä osata yhdistää energiakaivoon. 
Ongelma on kuitenkin estettävissä, kun energiakaivoon 
asennetaan kunnollinen pintavesieristys, joka estää pinta-
maasta ja kallion pintaosan halkeamista tulevan veden 
pääsyn porareikään. Menetelmiä on useita, kuten talo-
usvesiporakaivoissa perinteisesti käytetty eristysputkitus, 
keruuputkiston mukana asennettava tulppamainen tai 
kuppimainen tiivistys, sekä kaivon suuputken tiivistä-
minen kallioon mankeloimalla tai betonoimalla. Eri 
menetelmien toimivuudesta ja tehokkuudesta kaivattai-
siin kuitenkin lisää tutkimustietoa.

Pohjavesikerrosten sekoittuminen porareiän välityksellä 
saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi, jos syvemmällä 

kalliossa on suolaisen veden kerroksia, tai jos porauspai-
kalla on saastuneita maa-aineksia tai pohjavesikerroksia. 
Kyselytutkimuksessa yksikään alan toimija ei raportoinut 
tapauksia, joissa olisi porattu pilaantuneilla maa-alueilla 
(Majuri, 2018). Nykyisen kunnallisen valvonnan puit-
teissa onkin epätodennäköistä, että energiakaivon toimen-
pidelupa myönnettäisiin rekistereihin merkitylle pilaan-
tuneelle maa-alueelle ennen kuin alue on puhdistettu. 
Sen sijaan kiinteistöillä olleiden öljysäiliöiden ympäristöt 
on syytä tarkastaa huolella pienempien vuotojen varalta. 
Osassa kunnista vanhojen öljysäiliöiden käsittely onkin 
huomioitu toimenpidelupien lupamääräyksissä.

Suolavesikerrokset voidaan eristää muista pohjavesi-
kerroksista täyttämällä kaivo tarvittavilta osin. Usein 
tarkoitukseen käytetään bentoniittipitoisia seoksia. 
Suolavesikerrosten havaitsemiseksi Juvonen ja Lapinlampi 
(2013) kehottavat pohjavesialueilla seuraamaan pora-
uksen aikana kaivosta tulevan veden kloridipitoisuutta 
tai sähkönjohtavuutta. Toisin kuin Suomessa, monin 
paikoin esimerkiksi Keski-Euroopassa energiakaivot täyte-
tään aina. Taustalla ovat Suomen peruskalliosta huomat-
tavasti eroavat kallioperän ominaisuudet sekä vakiintu-
neet toimintatavat. Myös pintavesien pääsyä pohjavesiin 
voidaan estää täyttämällä energiakaivo, mutta Suomen 
oloissa kunnolla toteutettu pintavesieristys on helpompi 
ja varmempi tapa hoitaa asia.

Energiakaivojen porauksen aiheuttamat pohjaveden 
pinnankorkeuden, laadun ja tuottoisuuden muutokset 
talousvesikaivoissa liittyvät yleensä haasteellisiin geologi-
siin olosuhteisiin. Näitä ovat esimerkiksi erityisen rikko-
nainen kallioperän pintaosa, maaperässä olevat poikkeuk-
sellisen läpäisevät kerrokset sekä hyvin tiiviit savikerrokset. 
Kaivonporarin keskeistä ammattitaitoa on tunnistaa nämä 
olosuhteet ja säätää porausnopeus, porauksessa käytettävä 
ilmanpaine sekä tarvittavan suojaputkituksen pituus sen 
mukaisesti. Rikkonaisia vyöhykkeitä kallioperässä joudu-
taan toisinaan myös injektoimaan betonilla, jotta pora-
reikä pysyy auki ja porausta voidaan jatkaa hallitusti.

Porauksessa käytetty liian suuri ilmanpaine saattaa 
purkautua läpäisevien kerrosten kautta lähialueiden talo-
usvesikaivoihin ja tuoda epäpuhtauksia niihin. Korjaavina 
toimina käytetään tällöin kaivon puhdistusta ja veden 
juoksutusta. Rikkonaisessa kalliossa liian lyhyt suojaput-
kitus tai betoni-injektoinnin puuttuminen johtaa vaikeuk-
siin porauksessa. Tällaisissa tapauksissa saatetaan esimer-
kiksi puhaltaa niin paljon vettä ylös, että pohjaveden pinta 
laskee, ja lähialueen vesikaivot kuivuvat. Pohjavesi toki 
palautuu yleensä vähitellen, mutta naapurustolle aiheu-
tettu haitta on merkittävä.
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Miten riskejä voidaan pienentää hallinnon 
tasolla?

Kaivonporarien, maalämpöasentajien ja maalämpöjär-
jestelmien suunnittelijoiden ammattitaito on avainase-
massa pohjavesiriskien pienentämisessä. Toimijoille tarvi-
taan pätevyysvaatimukset ja niiden tueksi koulutusjärjes-
telmät, jotka antavat tarvittavan tietämyksen geologiasta 
ja pohjavesistä. Keruupiirien rakentamiselle tulee luoda 
suunnitteluohjeet ja mallipiirrokset erilaisiin geologi-
siin olosuhteisiin. Suunnitteluohjeiden pohjalta voidaan 
antaa sitovat säädökset rakentamisesta, jotta työn laatu ei 
jää hintakilpailun jalkoihin. Maalämpöalan toimijoiden 
keskuudessa tämän tyyppinen malli on saanut kannatusta. 

Toimijoille tehdyssä kyselyssä 62 % vastaajista kannatti (ja 
16 % vastusti) sitä, että energiakaivon toimenpideluvan 
saaminen edellyttäisi tiettyjen standardien noudattamista 
(Majuri, 2016). Joissain tapauksissa, kuten pohjavesialu-
eilla, maalämmön keruujärjestelmiltä edellytetään myös 
vesilain mukaista lupaa. Kunnallinen toimenpidelupa tai 
-ilmoitus koskee käytännössä kaikkia järjestelmiä, joten 
pätevyysvaatimusten ja rakentamissäädösten valvonta 
tulisi todennäköisesti kuntien rakennusvalvonnan tehtä-
väksi. Tämä edellyttää rakennusvalvonnan toimintaan 
liittyvän lainsäädännön ja ohjeistusten tarkentamista ja 
selkeyttämistä sekä lisäkoulutuksen tarjoamista rakennus-
tarkastajille. 
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Länsi-Uusimaa muodostaa maan-
tieteellisesti alueen, jolle on tyypil-
listä pitkä rannikkoviiva, suuret ja 
pienet sisävesistöt sekä alueen läpi 

kulkevat Salpausselät harjualueineen. Sijain-
nista johtuen myös merkittävä osa haja-
asutuksesta sijoittuu nk. erityisalueille, kuten 
pohjavesi- ja ranta-alueille. Näillä herkillä 
alueilla jätevesien asianmukainen käsit-
tely on erityisen tärkeää sekä toisaalta myös 

haasteellista. Länsi-Uudenmaan kahdeksassa 
kunnassa on arvioitu olevan yhteensä vajaa 
40 000 kiinteistöä viemäriverkoston ulko-
puolella, joka on noin 6 % koko Suomen 
haja-asutuskiinteistöistä.

Länsi-Uudellamaalla jätevesineuvonnalle 
erityisvaatimuksia asettavat vaativien luon-
nonolosuhteiden lisäksi kaksikielisyys sekä 
jäteveden käsittelyjärjestelmätyyppien laaja 

kirjo. Useat alueen kunnat ovat vuosi-
kymmenten aikana asettaneet voimassa 
ollutta vesilakia tiukempia määräyksiä 
jäteveden käsittelylle, mistä johtuen 
vanhemmatkin järjestelmät voivat 
täyttää nykyisen lainsäädännön minimi-
vaatimuksen. Neuvonnan näkökulmasta 
järjestelmien kirjo asettaa haasteita, sillä 
asukkaiden on usein hankala hahmottaa 
ja kertoa, minkälaisesta järjestelmästä 
on kyse, sekä toisaalta arvioida uudis-
tamistarvetta. Länsi-Uudellamaalla ei 
siten ole voitu nojautua pelkkään yleis-
neuvontaan, vaan neuvot on räätälöity 
kohteen mukaan.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
(myöh. LUVY; www.luvy.fi) on alueel-
linen vesiensuojeluyhdistys, jonka 
jäsenistöön kuuluvat alueen kunnat, 
yrityksiä, alueen teollisuutta sekä 
pienempiä vesien käytöstä kiinnostu-
neita yhteisöjä (toiminta-alue, Kuva 1). Kuva 1. Kartta LUVY:n toiminta-alueesta. Vihreä = pohjavesialueet.

Haja-asutuksen jätevesineuvonta 
ja jätevesijärjestelmien valvonta 
Länsi-Uudellamaalla

VIRVE STÅHL
hankekoordinaattori, 
Länsi-Uudenmaan 
vesi ja ympäristö ry
virve.stahl@luvy.fi

Haja-asutuksen kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa on tehty Länsi-Uudellamaalla jo vuodesta 2009. 
Kiinteistökäynneiltä on saatu arvokasta tietoa jätevesien käsittelyn nykytilasta. Kartoitustieto on myös 
jaettu kunnalle silloin, kun tähän on saatu lupa käynnin kohteelta. Kunnilla on edessään uusi tilanne 
siirtymäajan piirissä olevien kiinteistön valvonnan osalta. Kaikkien kohteiden valvonta on kohteiden 
määrästä johtuen epärealistista, joten ainakin alkuun työ tulee painottumaan haittailmoituksiin ja eri-
koistilanteisiin sekä poikkeamislupahakemusten käsittelyyn.
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Yhdistys on vuosikymmenten ajan tutkinut ja seurannut 
toiminta-alueensa vesistöjen tilaa ja osallistunut aktiivisesti 
ympäristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden toimin-
tatarkkailuun. LUVY koordinoi myös useita vesistöjen 
kunnostushankkeita mm. Lohikalat Karjaanjokeen -, 
Hiidenveden kunnostus - sekä Siuntionjoki 2030 
-hanketta.

Kuntayhteistyö
Länsi-Uudenmaan kunnat ovat aktivoituneet haja-
asutuksen jätevesiasiaan jo vuonna 2004, jolloin ns. 
hajajätevesiasetus astui voimaan. Kunnissa on laadittu 
määräyksiä ja ohjeita koskien jätevesiä sekä järjes-
tetty tiedotusta ja koulutusta asiasta. LUVY on koor-
dinoinut tätä yhteistoimintaa alusta alkaen. Kuntien ja 
Uudenmaan liiton rahoittamia haja-asutuksen jäteve-
sineuvonta hankkeita on ollut vuosina 2009 – 2010 ja 
2011. Kiinteistökohtaiseen neuvontaa painottuvia Länsi-
Uudenmaan hajajätevesihankkeita, LINKKI-hankkeita, 
on toteutettu vuosina 2012 – 2019. LINKKI-hankkeita 
ovat rahoittaneet alueen kunnat sekä ELY-keskus valtion 
neuvonta-avustuksella. Rahoittamisen ohella kunnat ovat 
osallistuneet hankkeen toteutukseen ohjaus- ja työryh-
mätyöskentelyn muodossa sekä valitsemalla neuvonnan 
kohdealueet ja hankkimalla kohderyhmän yhteystiedot. 
Kuntayhteistyön ja em. hankkeiden myötä LUVY:n 
toiminta-alueella on toteutettu vuoden 2019 syksyyn 
mennessä mm. yli 8 100 kiinteistökohtaista kartoitus- 
ja neuvontakäyntiä, yhtenäistetty kuntien käytäntöjä, 
ylläpidetty aktiivisia jätevesiverkkosivuja sekä tarjottu 
yleisneuvontaa niin puhelimitse, sähköpostilla kuin 
yleisötapahtumissakin.

Haja-asutuksen jätevesineuvonnan toteutus

Haja-asutuksen jätevesihankkeiden tarkoituksena on ollut 
turvata puolueettoman, laadukkaan ja kansantajuisen sekä 
kaksikielisen jätevesitietouden saatavuus. Neuvonnan 
pääpaino Länsi-Uudellamaalla on ollut kiinteistökohtai-
sissa kartoitus- ja neuvontakäynneissä. Koska neuvottavia 
kiinteistöjä on valtava määrä, on neuvonta kohdennettu 
kuntien kanssa valituille erityisalueille kuten pohjavesi- ja 
ranta-alueille. Neuvontaa tarjotaan ns. nuohoojateknii-
kalla, jolla on viime vuosina tavoitettu n. 70 % kohdealu-
eiden kiinteistöistä. Käyntiin kuuluu nykyisen jäteveden 
käsittelyn tilan kartoitus sekä räätälöityjen neuvojen anta-
minen suullisesti ja kirjallisesti. Käyntien tavoitteena on 
lisätä asukkaiden tietotaitoa ja valmiuksia asianmukaiseen 
jätevesien käsittelyyn sekä antaa selkeä käsitys siitä, kuulu-
vatko he puhdistusvaatimuksen piiriin tai koskeeko heitä 
jokin kunnan asettama tiukempi käsittelyvaatimus. Jos 
järjestelmä ei täytä nykyisiä vaatimuksia, annetaan asuk-
kaille selkeät ohjeet siitä, millä toimenpiteillä tavoittee-
seen päästään.

Tehdyn laajamittaisen työn tuloksena läntisen Uudenmaan 
asukkaat ja kesäasukkaat ovat suhteellisen hyvin tietoisia 
jäteveden käsittelylle asetetuista vaatimuksista. Käytäntö 
on kuitenkin osoittanut, että asukkaiden on hankala 
tarkastella omaa jätevesitilannettaan ja vetää oikea johto-
päätös tarvittavista toimista. Siirtymäajan lopun lähesty-
essä varsinkin herkkien alueiden kiinteistönomistajat ovat 
heränneet jätevesijärjestelmien uudistamisen tarpeellisuu-
teen. Neuvontaa ja tiedottamista lainsäädännön vaati-
muksista sekä rohkaisua ryhtyä toimenpiteisiin tarvi-
taan jatkossakin. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on tehty 
Länsi-Uudellamaalla vuosien 2009 – 2019 aikana yli 
8 100 (Taulukko 1). Kuitenkin vielä noin 70 % Länsi-

Kunta Hajaasutus kiinteistöjä 
yhteensä (arvio)

Kartoitus ja neuvonta
käyntiä tarjottu 

kiinteistölle

Kartoitus ja 
neuvonta käynti  

tehty (2009–2019)

Kontaktoi mattomia 
kiinteistöjä jäljellä

Hanko 900 591 kpl 466 kpl 52 % 309

Inkoo 3 200 1 271 kpl 963 kpl 30 % 1 929

Karkkila 1 300 615 kpl 456 kpl 35 % 685

Kirkkonummi 5 800 1 595kpl 999 kpl 17 % 4 205

Lohja 11 800 2 493 kpl 1 812 kpl 15 % 9 307

Raasepori 8 400 1 670 kpl 1 028 kpl 12 % 6 730

Siuntio 2 000 1 270 kpl 897 kpl 45 % 730

Vihti 5 400 2 114 kpl 1 529 kpl 28 % 3 286

Yhteensä 38 800 11 619 kpl 8 150 kpl 21 % n. 27 181

Taulukko 1. Arvio LINKKI 2019-hankkeen toiminta-alueen hajakiinteistöistä, näillä tehdyn neuvontatyön määrä.
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Uudenmaan haja-asutusalueiden asutuksesta on vailla 
tarjottua neuvontakäyntiä.

Sähköinen tiedonkeruu
Haja-asutuksen vesihuollon tiedonhallinta on ollut Länsi-
Uudenmaan kunnissa jatkuva haaste. Jäteveden käsitte-
lytiedot ovat hajallaan kiinteistöillä ja vain uusimpien, 
lupamenettelyiden piiriin tulleiden, kohteiden osalta 
kuntien käytössä. Talousvesikaivojen tiedot ovat vain kiin-
teistöjen omistajilla, koska kaivot eivät ole luvanvaraisia. 
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien riskejä ei voida arvi-
oida näiden tietojen, erityisesti sijaintitietojen, puuttu-
essa. LINKKI-hanke sekä Energian ja ravinteiden kierrä-
tyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa -hanke (myöh. 
Kehä-hanke) kehittivät tiedonhallintaa neuvonnan tarpeet 
huomioiden.

Jätevesineuvonnassa on vuodesta 2009 lähtien kerätty 
tietoja jäteveden käsittelyn tilasta kiinteistökohtaisesti. 
Vuonna 2017 luotiin kartoitus- ja neuvontatyön käyttöön 
sähköinen tiedonkeruulomake ja samalla myös kaikki 
aiemmin hankitut tiedot siirrettiin niitä varten kehitet-
tyyn paikkatietokantaan. Kartoituslomake toimii tabletilla 
tai tietokoneella ja sitä kautta kiinteistöllä kerätty tieto 
tallennetaan tietokantaan reaaliajassa ja on tarkasteltavissa 
paikkatieto-ohjelmalla (Kuva 2).

Kartoitustietojen luovutus kuntiin

Sähköisen tiedonkeruun ja sen välineiden kehittämisen 
jälkeen toteutettiin kartoitustietojen sähköinen jaka-
minen kuntiin. Tiedot jaettiin salasanasuojattuna rajapin-
tana, joka muokattiin yhteistyössä Kehä-hankkeen kanssa. 

Rajapinnan toimintaperiaate on seuraava: Aineisto sijaitsee 
LUVY:n tietokannassa, josta otetaan kopio julkaisutieto-
kantaan. Julkaisutietokannassa luodaan haluttu näkymä 
kullekin kunnalle ja tämä aineisto jaetaan Geoserverin 
kautta. Aineistot jaetaan pääsääntöisesti vektorimuotoi-
sina WMS (Web Map Service) -tasoina, jotka on symbo-
loitu havainnollisesti. Kaikilla kunnilla on rajapintaan 
oma käyttäjätunnus ja salasana, joilla omia aineistojaan 
pääsee lataamaan.

Kuntien rajapinnat sisältävät kartoitustulokset kaikilta 
kiinteistöiltä, joilla kiinteistönomistaja on antanut 
luvan luovuttaa tiedot kunnalle. Nämä kohdekoh-
taiset tiedot on saatavissa pistemäisenä aineistona, 
josta näkee kaikki kohteesta kerätyt tiedot. Lisäksi raja-
pinnan kautta ovat ladattavissa tiedot kaikista neuvonta-
alueiden yleisistä tiedoista, ns. aluekortti-aluetiedoista, 
jotka ovat myös julkisesti nähtävissä hankkeen verkko-
sivuilla. Tasot ovat tarkasteltavissa paikkatieto-ohjelma 
QGIS:ssä ja vietävissä kuntien omiin paikkatieto-ohjel-
miin. Paikkatietopohjaisen aineiston kautta kartoi-
tustulokset ovat helposti kuntien tarkasteltavissa ja 
hyödynnettävissä.

Jätevesijärjestelmien uudistamisen valvonta
Hajavesihankkeiden tulosten perusteella Länsi-
Uudellamaalla uudistamistarpeessa on noin 30 % kiin-
teistöjen jätevesijärjestelmistä. Uudistamistarve vaihtelee 
paljon alueittain, eivätkä kaikki kiinteistöt sijaitse herkillä 
alueilla eivätkä ne siten ole siirtymäajan piirissä. Määrä on 
kuitenkin suuri verrattuna siihen, kuinka paljon toimen-
pidelupia jätevesijärjestelmien uusimiseen kunnissa on 
viime vuosina haettu. Jätevesijärjestelmien uusimisen 
valvonta on haasteellista ja sen konkreettista toteutusta on 
mietitty kunnissa vasta vähän. Kuntien resurssit ovat rajal-
liset ja kaikkien kiinteistöjen valvonta on epärealistista. 
Tästä johtuen valvonta tulee todennäköisesti perustumaan 
mm. haittailmoituksiin sekä muihin erikoistilanteisiin. 
Ranta- ja pohjavesialueilla uudistamisten toteutumisen 
valvonta alkaa siirtymäajan päätyttyä poikkeamislupaha-
kemusten käsittelyllä. Poikkeamista voi hakea puhdistus-
vaatimusten täyttämisestä määräaikaan mennessä perus-
tuen jätevesien vähäiseen määrään tai uudistamisen 
kohtuuttomuuteen.

Valvonnan resurssien tarve
Valvonnan toteuttamisen resurssitarpeen kartoittamiseksi 
on suunniteltu pilotoitavan pienelle alueelle kohdistuvia 
tarkastuksia ainakin yhdessä Länsi-Uudenmaan kunnassa. 
Lähtökohtaisesti valvontakierros kohdistuisi kiinteistöille, 
jotka sijaitsevat herkällä alueella ja asutus on vanhahkoa. 

Kuva 2. Kartoitustietojen kerääminen, tallentaminen ja 
tarkastelu sähköisessä järjestelmässä.
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Alueen valinnassa hyödynnetään 
neuvontahankkeen keräämiä kartoitus-
tietoja, jolloin tiedetään jo jotain kiin-
teistöjen jätevesijärjestelmien kunnosta 
ja uudistamistarpeesta. Pilotointi olisi 
toteutuessaan seuraavanlainen: Aluksi 
selvitetään valitun alueen ja rakennusten 
nykytilanne, haettujen rakennus- ja 
toimenpidelupien tiedot sekä kiin-
teistön nykyiset omistajat ja asukkaat. 
Kiinteistöllä tehtävästä valvontakäyn-
nistä ilmoitetaan asukkaille etukä-
teen kirjeitse. Käynnillä käydään läpi 
jätevesien käsittelyn tilanne, tehdään 
muistio sekä tarpeen mukaan keho-
tetaan kiinteistön omistajia uudista-
maan jätevesienkäsittely täyttämään 
lainsäädännön vaatimukset ja mahdol-
liset kunnan ympäristönsuojelumäärä-
ykset. Toteutuneiden käyntien pohjalta 
tehdään yhteenveto alueen tilanteesta. 
Tällaisen pilotoinnin toteutus vaatisi 
lisää resursointia kunnan ympäristötoi-
melta joko nykyisille työntekijöille tai 
harjoittelijan palkkaamiseen. Kokeilun 
tuloksia olisi mahdollista hyödyntää 
pohdittaessa valvonnan toteuttamiseen 
jatkossa tarvittavia resursseja.

Haja-asutuksen jätevesienkäsit-
telyn valvontaa on pohdittu edel-
lisen asetuksen voimassa ollessa 2014 
Kaisa Autio-Nousiainen opinnäyte-
työssä. Työn tarkoituksena oli tarkas-
tella monitavoitearvioinnin sovelta-
mista jätevesijärjestelmien valvontaan 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
alueella. Vuonna 2014 haja-asutuksen 
lainsäädännössä oli vielä voimassa 
yhteinen siirtymäaika kaikkien puut-
teellisten jätevesijärjestelmien uudista-
miselle. Kuitenkin jo tällöin lähtökoh-
daksi otettiin se, että valvontaa on järke-
vintä kohdistaa pilaantumisen kannalta 
herkille ranta- ja pohjavesialueille. 

Monitavoitearvioinnissa pisteytettiin 
herkät alueet eri parametrien mukaan, 
jolloin saatiin priorisointijärjestys sen 
suhteen millä alueella jätevesijärjestel-
mistä voi aiheutua eniten ympäristön 
pilaantumisen vaaraa ja terveyshaittaa. 
Valvonnan konkreettinen toteutta-
minen rajattiin opinnäytetyön ulko-
puolelle, mutta työssä esitellään malli 
valvonnan toteuttamisen pohjaksi 
sekä arvioidaan valvontaan vaadittavia 
resursseja. Opinnäytetyön arvioiden 
mukaan esimerkiksi 50 kiinteistön 
valvontakierros kaikkine mahdollisine 
vaiheineen voi viedä 2 – 0,8 henkilötyö-
vuotta. Nämäkin arviot kertovat siitä, 
että kaikkien haja-asutuksen jätevesijär-
jestelmien valvonta edes herkillä alueilla 
on epärealistista.

Yhteistyön kautta sujuvampaa 
valvontaa

Tulevien valvontatapausten sujuvan 
käsittelyn toteutumiseksi yhteistyö 
kuntien rakennusvalvonnan ja ympäris-
tötoimen kanssa on tärkeässä roolissa, 
jotta kaikki tietävät, milloin mm. jäte-
vesijärjestelmä on uusittava ja millainen 
alkuperäinen rakennusluvassa myön-
netty järjestelmä on ollut. Esimerkiksi 
rakennusrekisterin päivityksen yhte-
ydessä voi ilmaantua kohteita, joissa 
jätevesien käsittelyä tulisi uudistaa. 
Herkkien ja tiiviisti asuttujen alueiden 
osalta olisi myös tärkeää tietää vesi-
huollon toiminta-alueiden mahdollisten 
päivitysten tilanne ja laajenemismahdol-
lisuudet. Näiden avulla voidaan arvi-
oida, onko alueelle tulossa viemäröinti 
lähivuosina. Asukkaita tulisi motivoida 
jätevesijärjestelmien uudistamisiin myös 
herkkien alueiden ulkopuolella oman 
lähiympäristön ja kaivovesien suojele-
miseksi. 
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Ympäristönsuojelulaki (YSL, 
527/2014) ja valtioneuvoston 
asetus talousjätevesien käsitte-
lystä viemäriverkostojen ulko-

puolisilla alueilla (157/2017) määrittelevät 
perustason puhdistusvaatimuksen talous-
jäteveden käsittelylle viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla. Kiinteistökohtaisten 
ennen 1.1.2004 luvan saaneiden jätevesi-
järjestelmien perustason puhdistusvaati-
muksen toimeenpanon aikataulu vaihtelee 
sen mukaan, missä kiinteistön rakennukset 
ja jätevesijärjestelmät sijaitsevat. Enintään 
100 metriä vesistöstä tai meren rannasta tai 
vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen 
soveltuvalla pohjavesialueella jätevesien 
käsittely tuli saattaa vastaamaan perus-
tason puhdistusvaatimusta viimeistään 
31.10.2019 mennessä.

Vuoden 2004 jälkeen rakennetuissa asun-
noissa kiinteistökohtaisen jätevedenkäsit-
telyn on oletettu olevan lainsäädännön 
mukaista, sillä perustason puhdistusvaa-
timus on koskenut uudisrakentamista jo 
15 vuotta.

Käytetyt aineistot
Rakennustiedot haettiin vuoden 2018 
Rakennus- ja huoneistorekisteristä (RHR) 
ja rekisterin tilanne vastasi vuoden 2017 
lopun tilannetta. Rakennuksia, joille ei ole 
koordinaatteja, ei huomioitu, koska niiden 

sijaintia ei tunneta. Rakennukset, joiden 
rakentamisvuositietona oli nolla tai tyhjä, 
tulkittiin niin, että ne on rakennettu ennen 
vuotta 2004, sillä vanhoissa tiedoissa on 
enemmän epävarmuuksia.

Tarkastelussa tehtiin oletus, että taajama-
alueet ovat viemäröityjä. Taajaman ulko-
puolisten alueiden oletettiin olevan kiin-
teistökohtaisen jätevedenkäsittelyn varassa. 
Rakennuksen sijoittuminen joko taajamaan 
tai haja-asutusalueelle määriteltiin SYKEn 
vuoden 2017 taajamarajauksen perusteella.

RHR:stä haetuille rakennuspisteille tehtiin 
päällekkäisanalyysi aiemmin tuotetun 
Hajajätevesien YSL:n mukainen siirtymä-
aika-alue -aineiston kanssa. Aineisto kuvaa 
vesistöistä 100 metrin etäisyyteen ulottuvaa 
vyöhykettä sekä pohjavesialueita.

Määrittely
Rakennusaineiston rajaus oli kolmivai-
heinen: rakennuksen rakennusluokituksen, 
käyttötarkoituksen ja käytössäolotilanteen 
mukainen. Rajauksen tavoitteena oli hakea 
ne vakituiset asuinrakennukset, joissa 
voidaan olettaa olevan kiinteistökohtainen 
jätevedenkäsittely. Rakennusluokituksesta 
”asuinrakennukset” rajattiin käyttötarkoi-
tusluokituksen perusteella ”yhden asunnon 
talot”, ”kahden asunnon talot”, ”muut eril-
liset pientalot”, ”rivitalot” ja ”ketjutalot”.

Hajajätevesilainsäädännön 
siirtymäajan piirissä olevat 
asunnot ja jätevesikuormitus
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Käytössäolotilanne on ajantasaisin vakituiseen asuinkäyt-
töön tarkoitettujen rakennuksen osalta, koska tietojen 
päivitys perustuu muuttojen käsittelyn yhteydessä tehtyyn 
henkilön asumistiedon rekisteröintiin. Kun henkilö 
muuttaa rakennukseen, merkitään tälle rakennukselle 
käytössäolo: ”käytetään vakituiseen asumiseen” tai ”käyte-
tään muuhun tilapäiseen asumiseen”. Mukaan poimin-
taan otettiin myös ne asuinrakennukset, joiden käytös-
säolotilanne oli ”käytöstä ei tietoa”, ”muu”, ”toimitila- 
tai tuotantokäytössä” tai tietoa ei ollut tallennettu. Niitä 
rakennuksia, joiden käytössäolotilanne on ”ränsistymisen 
vuoksi hylätty” tai ”tyhjillään” ei sisällytetty selvitykseen.

Vakituiseen asutukseen otettiin huomioon myös ne 
rakennukset, joiden rakennusluokitus on ”vapaa-ajan 
rakennus”, mutta joiden käytössäolotilanne on ”käyte-
tään vakinaiseen asumiseen” tai ”käytetään muuhun tila-
päiseen asumiseen”.

Vastaavasti tavoitteena oli hakea vapaa-ajan asuinraken-
nukset, joissa voidaan olettaa olevan kiinteistökohtainen 
jätevedenkäsittely. Käyttötarkoitusluokituksen mukaan 
näitä ovat RHR:n käyttötarkoitusluokitukset ”vapaa-ajan 
asuinrakennukset” ja ”vuokrattavat lomamökit ja –osak-
keet”. Vuokrattavien lomamökkien ja –osakkeiden raken-
nusluokitus on ”liikerakennukset”.

Vapaa-ajan asuntojen käytössäolotilannetta ei tiedetä. 
RHR:n ”tyhjillään” -tila ei kerro onko vapaa-ajan asunto 
käytössä vai ei, eli kesäasukkaat voivat käyttää rakennusta 
ympärivuotisesti, satunnaisesti tai ei ollenkaan. Ei ole 
olemassa tilastointia, jolla saisi tietoon miten yksittäistä 
vapaa-ajanrakennusta käytetään ja tieto päivittyisi väestö-
tietojärjestelmään. Tämän johdosta selvitykseen otettiin 
mukaan kaikki vapaa-ajan rakennukset, kuitenkin siten, 
että niitä vapaa-ajan asuntoja, joiden käytössäolotilanne on 
”ränsistymisen vuoksi hylätty”, ei sisällytetty selvitykseen.

Vapaa-ajan asuntoihin sisällytettiin mukaan myös ne 
asuinrakennukset, joiden käytössäolotilanne on ”käyte-
tään loma-asumiseen”.

Arvio jätevesijärjestelmien kunnosta
Haja-asutuksen jätevesineuvonnan neuvontakäyntien 
yhteydessä asukas on saanut kirjallisen arvion siitä, edel-
lyttääkö järjestelmä tehostamis- tai kunnostustoimia. 
Näiden arvioiden koonteja on tilastoitu hanketasolla, ja 
tiedon pohjalta voidaan tehdä arvio valtakunnallisesta 
saneeraustarpeesta.

Valtaosa neuvontahankkeista tarjosi neuvontakäyntiä 
ehdottamalla kirjeitse käyntiaikaa. Tällä menetelmällä 

alueita on käyty systemaattisesti läpi. Toteutuneiden 
neuvontakäyntien määrä verrattuna lähetettyihin kirjei-
siin vaihtelee ollen noin 60–70 %. Osa asukkaista ei ole 
paikalla käynnin aikaan, mutta osa (noin 25–30 %) soitti 
etukäteen ja peruutti ehdotetun käynnin. Syyksi mainit-
tiin tyypillisesti rakennuksen vähäinen käyttö tai vähäinen 
jätevesimäärä.

Systemaattisesti alueita läpikäyneiden hankkeiden tulosten 
oletetaan olevan edustava otos kiinteistöistä. Vuoden 2017 
neuvontatulosten perusteella siirtymäaika-alueilla sijait-
sevista vakituisista asunnoista 68 % tarvitsi jätevesijärjes-
telmän saneerauksen. Vastaavasti vapaa-ajan asunnoista 
20 % tarvitsi saneerauksen.

Arviointi ei kerro tarvittavan tehostamistoimen laajuu-
desta. Vapaa-ajan asunnoilla tarvittava saneeraus on 
tyypillisesti harmaiden pesuvesien käsittelyn tehosta-
minen, mikä on laajuudeltaan pienempi muutostoimi 
kuin mustien jätevesien koko järjestelmän uusinta.

Vakituiset asunnot pohjavesi- ja ranta-alueilla
Haja-asutusalueilla on paikkatietotarkastelun mukaan 
noin 279 000 vakituisesti asuttua, ennen vuotta 2004 
rakennettua asuinrakennusta, sekä 7 300 vastaavaa vapaa-
ajan rakennusta, joita käytetään vakituiseen asumiseen. 
Yhteensä kiinteistökohtainen jätevedenkäsittelyjärjes-
telmä arvioidaan olevan 286 000:lla ennen vuotta 2004 
rakennetulla vakituisesti asutulla asunnolla. Näistä asun-
noista 67 000 sijaitsee siirtymäaika-alueilla. Näiden raken-
nusten kuntakohtainen jakauma on esitetty Kuvassa 1. 
Asukkaita näissä asunnoissa on kirjoilla yhteensä 143 000, 
keskimääräisen asuntokunnan ollessa 2,1 asukasta.

Jätevesijärjestelmän saneeraustarve siirtymäajan puit-
teissa kosketti noin 45 000:ta vakituista asuntoa. Arvio on 
laskettu olettamalla, että 68 % asunnoista tarvitsi jonkin-
asteisen jätevesijärjestelmän saneerauksen.

Vuonna 2011 SYKE teetätti selvityksen, jonka mukaan 
haja-asutusalueilla oli yhteensä noin 51 000 vakituisesti 
asuttua asuntoa, joiden ennen 9.3.1943 syntyneet omis-
tajat täyttivät ikävapautuksen edellytykset. Näiden asun-
tojen omistajuustietoja ei tässä vaiheessa tarkistettu, mutta 
paikkatietoanalyysin mukaan kyseisistä rakennuksista 
noin 12 000 sijaitsee siirtymäaika-alueilla.

Vapaa-ajan asunnot pohjavesi- ja ranta-alueilla
Haja-asutusalueilla on tarkastelun mukaan noin 412 000 
vapaa-ajan asuinrakennusta, jotka ovat valmistuneet ennen 
vuotta 2004. Lisäksi on 28 000 vastaavaa asuinrakennusta, 
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joita käytetään vapaa-ajan asumiseen. Yhteensä kiinteistö-
kohtainen vesihuolto arvioidaan olevan 441 000:lla ennen 
vuotta 2004 rakennetulla vapaa-ajan asunnolla. Näistä 
vapaa-ajan asunnoista 343 000 sijaitsee siirtymäaika-
alueilla ja kuntakohtainen jakauma on esitetty Kuvassa 1.

Vapaa-ajan asuntojen käyttössäolotilanteesta ei ole tarkkaa 
tietoa, eikä tietoa saa väestötietojärjestelmästä tai RHR:stä. 
Mökkeilyä on selvitetty kyselytutkimuksilla mm. Suomen 
ympäristökeskuksen raportissa ”Vapaa-ajan asuminen 
Suomessa” ja Mökkibarometrissa. Suomalaisista noin 
57 % viettää aikaa omalla tai jonkun muun omistamalla 
vapaa-ajan asunnolla vuosittain, keskimäärin 48 yötä 
vuodessa (mediaani 30 yötä). Mökkibarometrin mukaan 
keskimääräinen vapaa-ajan asumiseen käytettävä mökki 
oli oman kotitalouden tai jonkun muun henkilön käytössä 
keskimäärin 79 vuorokautta vuoden aikana. Tiedoista ei 
kuitenkaan ole pääteltävissä se, paljonko Suomessa on 
aktiiviseen mökkeilyyn käytettyjä rakennuksia.

Jätevesijärjestelmän saneeraustarve siirtymäajan puitteissa 
koski arviolta noin 69 000:ta vapaa-ajan kiinteistöä, mikä 
on noin 16 % kaikista vapaa-ajan asunnoista, joilla on 
kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä. Arvio on laskettu 

olettamalla että 20 % vapaa-ajan asunnoista tarvitsee 
jonkinasteisen jätevesijärjestelmän saneerauksen. Arvio on 
viitteellinen ja suurella todennäköisyydellä liian suuri, sillä 
vapaa-ajan käyttöasteesta ei ole tietoa. Neuvontakäyntejä 
peruttiin mm. kohteen käyttämättömyyteen viitaten, 
mutta myös muista syistä.

Rakennusten määrät ja saneeraustarve 
siirtymäaika-alueilla

Kuvassa 2 on esitetty vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen 
sijoittumista haja-asutusalueilla. Tuloksista huomataan, 
että merkittävä osa vapaa-ajan asunnoista on pohjavesi- tai 
ranta-alueilla. Toisaalta vapaa-ajan asunnoissa jätevesien 
käsittelyn tehostamista tarvitaan harvemmin. Kuvaajassa 
ei ole vähennetty ikävapautettuja vakituisia asuntoja.

Vaikutus vesistökuormitukseen
Vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arvi-
ointijärjestelmä VEMALA:an on arvioitu vakituisen 
asunnon asukkaan ja yksittäisen vapaa-ajan asunnon jäte-
vesipäästöjen ravinnemääriä. Arvioidut lähtötiedot on 
esitetty Taulukossa 1.

Kuva 1. Vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen määrät siirtymäaika-alueilla kunnittain (kpl/kunta).

Vapaa-ajan asuntojen 
määrä siirtymäaika-alueilla 
kunnassa (kpl/kunta)

Vakituisten asuntojen 
määrä siirtymäaika-alueilla 
kunnassa (kpl/kunta)
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Tässä vesistökuormituksen arviointi on tehty ennen 
jätevesilainsäädännön täysimittaisia tehostamistoimia, 
eli tilanteessa jossa 68 % vakituisista asunnoista ja 
20 % vapaa-ajan asunnoista tarvitsee jäteveden käsit-
telyn tehostamista. Siirtymäajan piirissä oleva vakituisen 
asutuksen rakennuskanta ja niiden 143 000 asukasta 
tuottavat vesistöihin 34 tn/v fosforia ja 309 tn/v typpeä. 
Vastaavasti 343 000 vapaa-ajan rakennusta pohjavesi- ja 
ranta-alueilla tuottaa 38 tn/v fosforia ja 261 tn/v typpeä. 
Kuormitusarvio havainnollistaa vapaa-ajan asuntojen 
vesistökuormituksen merkitystä.

Jätevedenkäsittelyn tehostuminen pienentää vesistökuor-
mitusta, joskaan ei nollaan, sillä fosforin osalta puhdis-
tusvaatimus on 70 – 80 % ja typen osalta 30 – 40 %. 
Muiden kuin siirtymäajan piirissä olevien alueiden vesis-
tökuormituksen ei voi olettaa merkittävästi muuttuvan 
vapaaehtoisten saneeraustoimien kautta. Valitettavasti 
Suomessa ei ole mitään menetelmää seurata kuormi-
tuksen muutosta tai haja-asutusalueiden jätevedenkäsit-
telyn kehitystä, sillä tietoa jätevedenkäsittelyjärjestelmistä 
tai niiden muutoksista ei koota mihinkään. Esimerkiksi 
Rakennus ja huoneistorekisteriin tallennetaan edel-
leenkin vain tieto vesijohto- tai viemäriliittymistä.

Epävarmuustekijät
Tulosten tarkastelussa on hyvä huomioida arviointiin liit-
tyvät epävarmuustekijät. Merkittävin puute lähtötiedoissa 
on viemäriverkostoon liitettyjen rakennusten lukumäärä-

tieto. Arvio perustuu olettamaan taajamien viemäröin-
nistä, mutta viemäriverkostoa on monin paikoin laajen-
nettu myös taajamien ulkopuolelle.

Rakennuksen tunnistetietoihin liittyy epävarmuutta. 
Vakituisen asumisen tieto saadaan maistraatin kautta, 
mutta vapaa-ajan asuntojen käytössäolotilanteesta 
ei ole tietoa, joten saneeraustarpeen arvioinnissa on 
epävarmuutta.

Arvio jätevesien käsittelyjärjestelmien kunnosta perustuu 
neuvontahankkeiden tekemiin havaintoihin. Järjestelmien 
kunto kuitenkin vaihtelee alueellisesti johtuen mm. kuntien 
erilaisesta historiasta luvituskäytännöissä. Käyttämällä 
keskiarvoa yhdeksän hankkeen tuloksista saadaan arvio 
koko maan tasolla, mutta alueellisesti arviois sa voi olla 
merkittävääkin vaihtelua.

Rakennusten sijaintitietoon liittyy myös epävarmuutta, 
ja RHRssä rakennukset on kuvattu vain pisteenä. Mikäli 
käytettävissä olisi rakennusten todellisia mittasuhteita 
mallintavia polygoneja, 100 metrin etäisyysvyöhykkee-
seen osuvien rakennusten lukumäärätieto olisi erilainen 
kuin pisteitä käytettäessä. 

Kuva 2. Vakituiset ja vapaa-ajan asunnot haja-asutus-
alueilla (kpl).

Taulukko 1. VEMALA-mallissa käytetyt lähtötiedot.

Fosfori Typpi 

Yksittäisen vakituisen asunnon 
asukkaan jätevesipäästö vesistöön 
keskimäärin (kg/v*asukas)

0,24 2,16

Yksittäisen vapaa-ajan asunnon 
jätevesipäästö vesistöön keskimäärin 
(kg/v*asunto)

0,11 0,76
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Vesihuollon rakennemuutokseen 
liittyvissä selvityksissä (Silfver-
berg P 2017, Berninger ym. 
2018) on esitetty paljon erilaisia 

kehittämistarpeita. Julkisessa keskustelussa 
päällimmäiseksi asiaksi on usein jäänyt ehkä 
helpoimmin hahmotettava kokonaisuus 
eli laitosmäärän vähentäminen. Rakenne-
muutos on ollut ja on edelleenkin jatkuvaa, 
sekä laitosmäärät että toimintakenttä ovat 
olleet muutoksessa jo pitkään. Vesiosuuskun-
tien kohdalla muutoksia on hyvä tarkastella 
historia huomioiden, nykyisyys tunnistaen ja 
tulevaisuuteen realistisesti suhtautuen.

Tarkasteltaessa asiaa nimenomaan vesiosuus-
kuntien osalta, voidaan huomata merkit-
tävät muutokset jo vuosikymmenten takaa. 

Osuuskuntien vesijohtoverkostoista noin 
30 % on rakennettu ennen 1990-lukua, 
lähes puolet taas on toteutettu vasta vuoden 
2000 jälkeen. Vesiosuuskuntien viemäriver-
kostoista noin 90 % on rakennettu kahden 
viime vuosikymmenen aikana. (Pimiä N. 
2019) Vesiosuuskuntien voimakas luku-
määräinen kasvu sijoittuu myös 2000–2015 
väliseen aikaan, jolloin ns. jätevesiasetus ja 
vesihuollon rakennushankkeiden tuke-
minen olivat voimissaan.

Osuuskuntien lukumäärän kehittyminen 
(kuvio alla) toimialoittain on noudattanut 
samankaltaista kaavaa. Vesiosuuskuntien 
määrän kehittyminen poikkeaa hieman 
muista toimialoista, mutta huippu on saavu-
tettu ja määrä vähenee tulevaisuudessa. 

NINA PIMIÄ
toiminnanjohtaja, 
Suomen Vesihuolto-
osuuskunnat ry
nina.pimia@svosk.fi

Vesihuollon rakennemuutos 
– esimerkkejä osuuskunnista
Vesihuollon rakennemuutoksesta puhuttaessa keskitytään usein vesihuoltolaitosten lukumäärään, jota 
pitäisi vähentää. Vesihuoltolaitoksista suurin osa on vesiosuuskuntia, joiden kehitys on kulkenut eri 
tavalla kuin kunnallisten laitosten. Osuuskunnat on perustettu asukkaiden omasta aloitteesta, niiden 
toiminnan kehittämisestä ja ratkaisuista rakennemuutoksen paineissa päättävät viime kädessä osak-
kaat, edelläkävijöiden esimerkeistä oppia ottaen.

Osuuskuntien lukumäärien kehitys. (Karhu S. 2018)
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Määrien kehitykseen liittyen on huomattava, että millään 
toimialalla ei ole ulkoapäin määritelty sopivaa toimi-
joiden lukumäärää. Yhteiskunnan ohjaus on keskittynyt 
kullakin toimialalla edellytettyyn toiminnan laatuun sekä 
esim. vakavaraisuuden vaatimuksiin. Nämä saavuttaak-
seen osuuskunnat ovat tehneet ratkaisuja, joiden seurauk-
sena niiden määrä on vähentynyt. (Karhu S. 2018)

Vaikka isot laitokset ovat keskimäärin vakaammalla pohjalla 
kuin pienet on todettava, että toimintavarmoja ja laaduk-
kaasti toimivia vesihuoltolaitoksia löytyy kaikista eri koko-
luokista, samoin heikommin toimivia. Vesihuollonkin osalta 
mahdollinen sääntely kannattanee keskittää toiminnan 
laadullisiin tekijöihin, kuten veden laatuun ja toimitus-
varmuuteen sekä taloudelliseen tasapainoon ja häiriöihin 
varautumiseen. Näiden tekijöiden toteutumista tulisi myös 
valvoa riittävästi. Tällöin kehitys mahdollistaa monipuo-
liset ja tarkoituksenmukaiset ratkaisut niin vesiosuuskun-
tien kuin muidenkin vesihuoltolaitosten keskuudessa.

Vesiosuuskunnissa on jo nyt käytössä monia erilaisia 
keinoja, joilla ne tavoittelevat toimintansa laadun ja 
toimintavarmuuden paranemista, pysyen silti itsenäisinä 
toimijoina. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten ostopalve-

lujen hyödyntäminen ja yhteistyö muiden osuuskuntien 
kanssa. Isännöintipalvelun käyttö mahdollistaa käytännön 
tehtävien siirtämisen ammattilaiselle, mutta viimesijaisen 
päätösvallan ja vastuun pysymisen vesiosuuskunnalla. 
Mikäli osuuskunnan itsenäisyys ei ole kynnyskysymys, 
voi ratkaisun löytää yhdistymisestä muiden vesiosuuskun-
tien kanssa tai toiminnan siirtämisestä/myynnistä muulle 
vesihuoltolaitokselle.

Kuntien laitosten houkutteleva syli
Suurin osa vesiosuuskuntien tekemistä kehittämisen 
ratkaisuista on ollut liittymisiä kuntien omistamiin vesi-
huoltolaitoksiin. Kunta mielletään yleisesti luotettavaksi 
tahoksi, jolle vesiosuuskunta voi toiminnan luovuttaa. 
Liitosten taustalla on usein tilanne, jossa vesiosuuskun-
nasta ei löydy riittävästi vastuuhenkilöitä huolehtimaan 
verkostosta ja osuuskunnan hallinnosta. Asiaan vaikuttaa 
tietenkin viime vuosina lisääntynyt vesihuoltoon liittyvä 
sääntely, jota myös vesiosuuskuntien tulee noudattaa. 
Liittymisissä verkostot siirtyvät usein nimellisellä hinnalla 
uudelle omistajalle, eikä vesiosuuskunnan liiketoiminnalle 
juuri arvoa anneta. Ratkaisua pidetään kuitenkin osuus-
kunnissa helpompana kuin jatkamista itsenäisenä.

Raimo Järvinen ja Markku Levaniemi ovat tyytyväisiä 
Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan kehitykseen yhdis-
tymisen jälkeen.

Rakennemuutoksessa on tärkeää kiinnittää huomio toi-
mintavarmuuteen, tässä välittömästi käyttöön otettava 
desinfiointivalmius.
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Käytännöt ja kiinnostus vesiosuuskuntien verkostojen 
liittämisestä kuntien omistamiin vesihuoltolaitoksiin 
vaihtelevat paljon alueellisesti ja kunnittain. Esimerkiksi 
Toivakan kunta Keski-Suomessa on tehnyt kaikille alueel-
laan toimiville vesiosuuskunnille tarjouksen ottaa vastaan 
niiden verkostot ja toiminta. Suurin osa osuuskunnista 
on jo tarttunut tarjoukseen. Toisessa ääripäässä lienee 
Viitasaaren kaupunki, joka myi oman vesihuoltolaitok-
sensa Jyväskylän Energialle, samalla vaihtui alueen vesi-
osuuskuntien neuvottelukumppani.

Vesihuollon organisaatiomallit kunnissa voivat olla 
monimutkaisia ja aiheuttaa haasteita yhdistymishalui-
sille. Saarijärvellä talousvesihuollosta ja viemäröinnistä 
vastaavat eri laitokset: vesiosuuskunnan talousvesiverkosto 
sai uuden omistajan vesihuoltolaitoksesta, mutta viemä-
rilaitos ei ole halukas ottamaan vastaan osuuskunnan 
viemäriä. Vesihuollon rakennemuutos on tämän osuus-
kunnan tapauksessa jäänyt puolitiehen ja osuuskunta 
huolehtii nyt aiempaa pienemmän laitoksen ylläpidosta.

Yleensä vesiosuuskunnan on oltava velaton ennen kuin 
kunnan laitos suostuu edes neuvottelemaan mahdollisesta 
laitosten yhdistymisestä. Muilta osin ratkaisut vaihtelevat 
tapauskohtaisesti hyvinkin paljon. Käytännössä liittymisiä 
on tehty mm. seuraavasti: Kaikki osuuskunnan verkoston 
osat ovat siirtyneet kunnan laitokselle sellaisinaan yhden 
euron hinnalla (myös kiinteistöpumppaamot), vain 
verkostojen runkolinjat on otettu vastaan, joten kiinteis-

töpumppaamot on pitänyt siirtää osuuskunnalta kiinteis-
tönomistajien vastuulle ennen liittymissopimuksen tekoa. 
Eräässä tapauksessa osuuskunta jäi huolehtimaan olemassa 
olevilla varoillaan osakkaille siirrettyjen pumppaamojen 
ylläpidosta.

Osuuskuntien yhdistymisen haasteet ja 
mahdollisuudet

Vesiosuuskuntien väliset yhdistymiset ovat varteenotet-
tava, mutta liian harvoin tunnistettu ratkaisu etsittä-
essä vahvuutta ja kehittämismahdollisuuksia toimintaan. 
Osuuskunnat toimivat osuuskuntalain mukaisesti samalla 
arvopohjalla, ”harjoittaen taloudellista toimintaa jäsen-
tensä taloudenpidon tukemiseksi”, joten yhteisen sävelen 
luulisi löytyvän helposti. Kunta koetaan silti mieluisam-
pana vaihtoehtona. Syitä tähän on varmasti monia, pahim-
millaan syynä saattaa olla kateus tai epäluulo toista vesi-
osuuskuntaa ja sen toimijoita kohtaan. Tyypillisesti kyse on 
enemmän haluttomuudesta jatkaa vesihuollon ylläpitoa. 
Pitkään vesiosuuskunnan vastuutehtävissä toimineet halu-
avat jo päästä ”eläkkeelle” ja näkevät siksi toiminnan siir-
tämisen kokonaan eri organisaatiolle vapauttavana.

Usein ajatellaan, että osuuskuntien verkostojen tulisi olla 
yhteydessä toisiinsa, jotta sulautuminen olisi järkevää. 
Tällöin hyödyt ovat helpoiten osoitettavissa, kun esimer-
kiksi valvontatutkimus- ja häiriötilannesuunnitelmia sekä 
muita verkostoja koskevia asiakirjoja tarvitaan jatkossa 

Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan vedenottamo.
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vain yksi. Verkostojen yhteys ei ole kuitenkaan välttämä-
töntä vaan hyödyt hallinnon ja muiden toimien yhdistä-
misestä on mahdollista saavuttaa, vaikka verkostot olisivat 
eri puolilta kuntaakin.

Harkiten ja huolellisesti valmisteltu yhdistyminen lisää 
osuuskunnan vahvuutta, taloudellista kantokykyä ja 
mahdollistaa osaamiseen panostamisen. Esimerkiksi 
Etelä-Korpilahden ja Korpilahden Hyrkkölän vesiosuus-
kuntien yhdistyminen mahdollisti vastuuhenkilöiden 
työnjaon kautta toimintojen tehostumisen ja osaamisen 
kehittämisen aiempaa paremmin, myös talous on kehit-
tynyt odotettua paremmin.

Yhdistymisprosessista itsestään kertyi paljon hyödyllistä 
kokemusta, jota muut osuuskunnat voisivat hyödyntää. 
Kokemusten mukaan ratkaisevan tärkeää on tiedotta-
minen jäsenistölle, jotka viime kädessä ratkaisevat sen, 
toteutuuko sulautuminen vai ei. Jäsenten tiedonhalua 
tai haluttomuutta ei pidä aliarvioida, jo ajatus mahdolli-
sesta yhdistymisselvityksestä kannattaa saattaa jäsenistön 
tietoon ja tiedottamisesta on huolehdittava koko prosessin 
ajan. Asiallisella ja oikea-aikaisella tiedotuksella estetään 
perättömien huhujen syntyminen ja leviäminen.

Ostopalvelut, isännöinti ja yhteistyön 
kehittäminen

Ostopalvelujen ja isännöinnin käyttö vesiosuuskun-
nissa on kasvanut viime vuosina. Ne eivät kuitenkaan ole 
”oikotie onneen”. Vaikka kaikki operatiivinen toiminta 
ja yleishallinto olisi ostettu palveluntuottajalta, vastuu 
toiminnasta ja vesihuoltopalvelusta pysyy edelleen osuus-
kunnan hallituksella. Hallituksen on kyettävä valvomaan 
palveluntuottajaa ja sopimuksia. Käyttämällä ostopalve-
luja osuuskunta voi hankkia käyttöönsä osaamista, jota 
sillä ei ole ja jota se ei pysty itse itselleen hankkimaan.

Infraisännöitsijäselvityksen mukaan tarvetta isännöinti-
palveluille on olemassa ja sen kysyntä tullee lisääntymään. 
Etenkin pienet vesiosuuskunnat, joille sopivaa kumppania 

ei löydy ja joiden vastuuhenkilöt luopuvat tehtävistään, 
tulevat tarvitsemaan isännöitsijöitä vesihuoltopalvelujensa 
ylläpidossa. Haasteena palvelujen käytössä on usein raha, ei 
välttämättä sen puute, vaan oletus palvelujen kalleudesta. 
Syynä tähän on talkootyö, jonka määrää ei ole seurattu 
ja jolle ei tällöin voi laskea hintaakaan. Tällaisessa tilan-
teessa mikä tahansa palveluntarjoajan ehdottama hinta voi 
tuntua kalliilta. (Pimiä N. 2019)

Yhteistyön kehittäminen vesiosuuskuntien välillä on yksi 
mahdollisuus kehittää toimintaa. Vesiosuuskunnat voivat 
hankkia palveluja yhteistyössä muiden kanssa esim. yhtei-
sellä kilpailutuksella. Kouvolan seudulla osuuskunnat ovat 
perustaneet oman yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi 
ja hankkineet siirrettävän desinfiointiyksikön verkos-
tojen puhdistusta varten. Mikäli jollakin osuuskunnalla 
on riittävästi osaamista ja resursseja käytössään, se voi 
tarjota palveluita myös muille ja saada siten lisätuloja. 
Myös yhteisen työntekijän palkkaaminen on mahdollista. 
Hieman pidemmälle yhteistyössä voidaan mennä vaik-
kapa perustamalla yhteinen ”operointiosuuskunta”, jonka 
tehtävänä olisi hoitaa kaikkien jäsentensä vesihuoltotoi-
minta ja verkostojen sekä laitteistojen kunnon ylläpito.

Lopuksi
Sen sijaan, että tarkastellaan vesihuollon toimivuutta 
laitosten koon, lukumäärän tai hallintomuodon 
mukaan, huomio tulee kiinnittää toimintavarmuuteen 
ja palveluiden laatuun. Esimerkiksi vesihuoltolain jo 
nyt edellyttämän häiriötilannesuunnitelman sisällölle 
tulisi määritellä vähimmäisvaatimukset. Asettamalla 
yhteiset kriteerit vesihuoltopalveluille ja seuraamalla 
niiden toteutumista, ohjataan kaikkia vesihuoltolai-
toksia lempeästi oikeaan suuntaan. Vesihuoltolaitosten 
tulee voida itse tarkastella vaihtoehtoja ja päättää millai-
silla ratkaisuilla ne voivat täyttää asetetut vaatimukset. 
Tällainen toimintatapa johtaa pitkällä aikavälillä myös 
laitoskoon kasvuun ja lukumäärän laskuun, juuri niihin 
tavoitteisiin, jotka useimmin ovat esillä rakennemuutok-
sesta keskusteltaessa. 
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Toiminta-alueille, joilla oli 
ryhdytty toimenpiteisiin 
vesihuollosta huolehtimi-
seksi ennen 1.9.2014, kiin-

teistön liittämisvelvollisuus määräytyi 
vuoden 2018 loppuun asti vanhan lain 
mukaisesti. Siirtymäajan jälkeen myös 
näillä alueilla noudatetaan muutetun 
lain säännöksiä. Siirtymäajan loppuessa 
kesken jääneet riitautetut liittämispro-
sessit raukesivat ja tällaisilla kiinteistöillä 
ei ole velvollisuutta liittyä verkostoon, 
jos kaikki VHL 10 §:ssä säädetyt edel-
lytykset täyttyvät.

Vuoden 2014 lakimuutoksen seurauk-
sena monien vesihuoltolaitosten ja jäte-
vesiosuuskuntien toimintamahdolli-
suudet vaikeutuivat oleellisesti varsinkin 
niillä toimijoilla, joille ei ollut 1.9.2014 
mennessä määritelty toiminta-aluetta. 
Myös niillä toimijoilla on ollut ongelmia, 
jotka eivät olleet ryhtyneet toimenpitei-
siin viemäröinnistä huolehtimiseksi jo 
hyväksytyillä toiminta-alueilla. Vuonna 
2018 loppunut siirtymäaika aiheutti 
vielä lisäpainetta niillekin osuuskun-
nille, joille toiminta-alue oli ehditty 
määrittää ja viemäröinti toteutettu.

Tilannetta pahensi vielä vuonna 2017 
haja-asutuksen jätevesilainsäädäntöön 
tehdyt lievennykset. Uusien säännösten 
mukaan ennen vuotta 2004 rakenne-
tulla kiinteistöllä ei tarvita saostussäi-
liöitä tehokkaampaa jätevedenpuhdis-
tusta, mikäli kiinteistö ei sijaitse pohja-
vesialueella tai alle 100 metrin päässä 
vesistöstä. Tehostamisen tarve laukeaa 
näillä kiinteistöillä käytännössä vain 
peruskorjauksen yhteydessä. Säännösten 
lievennysten vuoksi poistui huomatta-
valla osalla kiinteistöistä tarve liittyä jo 
valmisteilla olleeseen tai rakennettuun 
viemäriverkostoon.

Syynä vesihuoltolaitosten toimintamah-
dollisuuksien vaikeutumiselle oli, että 
aiempien säännösten perusteella tehdyt 
laskelmat potentiaalisista liittyjämää-
ristä ja kyselyiden tulokset liittymisha-
lukkaista olivat monilla ennen lainsää-
däntömuutosta aloitetuilla viemäröin-
tihankkeilla kaksin- tai kolminkertaiset 
lakimuutosten jälkeiseen tilanteeseen 
nähden. Näin todellisia maksajia verkos-
tolle oli vain kolmasosa tai puolet suun-
nitellusta määrästä. Tätä eroa ei usein-
kaan pystytty kompensoimaan korot-

JYRKI LAMMILA
johtava vesitalousasiantuntija, 
Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
jyrki.lammila@ely-keskus.fi

Vuonna 2014 muutettuun vesihuoltolakiin (681/2014) säädettiin helpotus kiinteistön liittämisestä 
vesihuoltolaitoksen vesi- tai/ja viemäriverkostoon toiminta-alueella, joka sijaitsee taajama-alueiden 
ulkopuolella. Vanhan 10 §:n mukaisesti toiminta-alueeseen liittämisestä oli mahdollista saada vapau-
tus vain hakemuksesta. Muutetun pykälän perusteella haja-asutusalueella ei ennen toiminta-alueen 
hyväksymistä rakennetun vesihuoltolaitteiston omaavalla kiinteistöllä ole velvollisuutta liittyä vesijoh-
toverkostoon kuin siinä tapauksessa, että kaivon talousvesi ei täytä pienten yksikköjen terveysvaati-
muksia. Viemäriin liittäminen on pakollista vain siinä tapauksessa, että voimassa olevan ympäristön-
suojelulain mukainen jätevedenkäsittelymenetelmä aiheuttaa ympäristö- ja/tai terveyshaittoja.

Lainsäädännön muutosten 
vaikutukset vesihuoltolaitosten ja 
-osuuskuntien toimintaedellytyksiin
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tamalla liittymismaksua, koska liittymismaksu oli jo 
aiemmin määritelty ja sopimukset tehty. Lisäksi kaksin- 
tai kolminkertaiseksi korotettu liittymismaksu olisi vähen-
tänyt liittyjiä entisestään.

Lakien muuttaminen nopeasti vain muutamien vuosien 
välein on myös aiheuttanut sen, että niin vesihuoltolai-
tokset, osuuskunnat kuin kuntien viranhaltijatahotkaan 
eivät ole sisäistäneet muutoksia ja toimenpiteisiin ryhty-
minen on viivästynyt tästä syystä.

Lakimuutosten seurauksena on pienten kunnallisten vesi-
huoltolaitosten ja vesiosuuskuntien kannettavaksi jäänyt 
viemäriverkosto, joka on mitoitettu selvästi tarvetta 
suuremmaksi, ja myös kustannukset, joille ei varsinaisesti 
ole maksajaa. Julkisuudessa on usein esitetty väitteitä, 
että kyseisten toimijoiden laskelmat on tehty yliop-
timistisesti. Todellisuudessa vesihuoltolain muutokset 
eivät olleet ennalta arvattavia. Lakimuutosten valmis-
telun alkuvaiheessa oli jopa tarkoitus tiukentaa liit-
tämisvelvollisuutta toiminta-alueella. Aivan valmis-
telun loppuvaiheessa säännökset päätettiin muuttaa 
niin, ettei liittäminen verkostoon taajaman ulkopuo-
lella ole pakollista. Ristiriitaista viestiä antoi myös se, 
että samanaikaisesti kannustettiin haja-asutusalueiden 
viemäröintiin valtakunnallisella viemäröintitukiohjel-
malla, jossa jaettiin avustuksia taajamien ulkopuo-
lelle sijoittuville viemäröintihankkeille. Näissä toteut-
tajina olivat pääasiassa pienten kuntien vesihuolto-
laitokset ja kylien puuhamiesten vetämät vesiosuus-
kunnat. Nyt valtion rahoituksella on tuettu hankkeita, 
joiden toteuttajat on lainsäädännön muutoksilla ajettu 
konkurssin partaalle. Nurinkurista, eikö totta.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä tällaisista tapauk- 
sista:

Kunta 1:n vesihuoltolaitoksen hankkeen alueelle 
oli määritetty vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 
3.6.2013. Hankkeessa yhdistettiin vesistön rannalla 
sijaitsevia kyliä toisiinsa siirtoviemärillä ja samalla 
saatiin suljettua yksi saneerauskuntoon tullut kylä-
puhdistamo. Hanke alkoi syksyllä 2012. Viimeinen 
osa verkostosta valmistui syksyllä 2018. Hankkeelle 
myönnettiin vesihuoltoavustusta. ELY-keskus oli vesi-
huollon kehittämissuunnitelmasta annetussa lausun-
nossa kehottanut kuntaa viemäröimään hankkeen 
alueen perusteena suuren asukasjoukon tarve ja ympä-
ristönsuojelulliset syyt, pohjavesialueen osalta myös 
terveydensuojelulliset syyt. Alue ei kuitenkaan ole niin 
tiivisti rakennettua, että se luokiteltaisiin taajamaksi. 
Alueen kiinteistöistä 15 sijaitsee pohjavesialueella ja 
40 ranta-alueella.

Hankkeen toteutus maksoi kunnalle 1,4 M€. Liittymän 
hinnaksi oli päätetty 4 500 €/kiinteistö. Toteutusalueella 
sijaitsee noin 300 kiinteistöä, joista tällä hetkellä 132 on 
liitetty verkostoon. Vapautusta haki 80 kiinteistöä, joiden 
käsittely jäi pääosin kesken. Liittämisprosessia ei ehditty 
toteuttamaan lain siirtymäajan puitteissa, joten suurin osa 
näistä kiinteistöistä on jäänyt liittämättä. Lisäksi iso osa 
kiinteistöistä ei edes hakenut vapautusta, vaan jäivät odot-
telemaan pakkotoimia, joita ei kunnan ympäristötoimen 
pienten resurssien ja siirtymisajan loppumisen takia ei 
koskaan tullut.

Kunnan Vesihuoltolaitoksen arvion mukaan liittämät-
tömien kiinteistöjen määrällä tulee olemaan vaikutusta 
vesihuoltolaitoksen talouteen ja toimintaankin, koska 
jätevesiliittymien kokonaismäärä on vain 683 liittymää. 

Kuva 1. Osa Kunta 1:n hankkeen toiminta-alueesta
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Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevien säännösten 
lieventäminen vaikutti liittymishalukkuuteen. Ennen 
muutosta liittymishalukkaita oli paljon. Nyt, kun verkosto 
on valmis ja haja-asutuksen jätevesiä koskeva lainsäädäntö 
muuttunut, tilanne on eri. Alue on määritetty toiminta-
alueeksi jo ennen hankkeen valmistumista. Hanke olisi 
lasketulla liittyjämäärällä ollut sekä taloudellisesti kannat-
tava että ympäristön kannalta tärkeä. Kunta koitti käsitellä 
viimeiseen asti asukkaiden vapautushakemuksia, mutta iso 
osa niistä raukesi siirtymäajan loppumisen seurauksena.

Kunta 2:n vesihuoltolaitoksen hankkeen alueelle oli 
määritetty vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 27.5.2013. 
Viemäröinti rakennettiin 2012–2015. Hankkeen koko-
naiskustannukset olivat noin 300 000 €. Liittymismaksu 
on 7 000 € ja se sisältää pumppaamokustannuksen. 
Hankkeelle myönnettiin valtion vesihuoltoavustusta.

Osa hankkeessa viemäröidystä alueesta luokitellaan taaja-
maksi, mutta suurin osa on kuitenkin joen rannalla olevaa 
kylämäistä asutusta. Ranta-alueelle (< 100 m vesistöstä) 
on sijoittunut 10 joen varrella olevaa kiinteistöä. Alueella 
on kaiken kaikkiaan 108 kiinteistöä, joiden liittäminen 
verkostoon on mahdollista. Liitettyjä kiinteistöjä on tällä 
hetkellä vain 35 kpl. Vapautuksia on myönnetty 18 kpl, 
joista muutama on väliaikaisia. Lisäksi muutaman kiin-
teistön vapautushakemus oli vireillä vielä viime syksynä. 
Lisäksi iso osa kiinteistöistä jäivät odottelemaan pakko-
toimia, joita ei kunnan ympäristötoimen pienten resurs-
sien ja siirtymisajan loppumisen takia koskaan tullut.

Kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon on 
liitetty noin 300 kiinteistöä, joten investointi on kyseisen 
kunnan mittakaavassa merkittävä. Lainsäädännön 
muutosten takia liittymishalukkuus laski huomatta-
vasti ja liittämisiä on tehty vasta patistelujen jälkeen. 
Kiinteistöt, joita ei ehditty velvoittaa liittämään vuoden 
2018 loppuun mennessä, jäävät todennäköisesti liittä-
mättä, koska pakkoa ei enää ole.

Kunta 3:n vesihuoltolaitoksen hankkeen alueelle oli 
määritetty vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 16.5.2011. 
Viemäröinti rakennettiin 2013–2017. ELY-keskus on 
kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta anta-
massaan lausunnossa kehottanut viemäröimään osan 
hankealueesta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yli 
1,3 M€. Liittymismaksu on 5 117 €. Hankkeelle myön-
nettiin valtion vesihuoltoavustusta.

Hankkeen alueella sijaitsee noin 300 kiinteistöä, joista 
liitettyjä on reilu puolet, 164 kpl. Osa viemäröidystä 
alueesta on taajamaa (20 kiinteistöä), mutta pääosin alue 
muodostuu kylämäisestä joen rannalla olevasta asutuk-

sesta. Kiinteistöistä noin 60 sijaitsee pohjavesialueella ja 
15 kiinteistöä alle sadan metrin päässä vesistön rannasta.

Vesihuoltolaitoksen jätevesiliittymien kokonaismäärä on 
591 liittymää, joten investointi on kyseisen kunnan mitta-
kaavassa merkittävä. Vesihuoltolaitoksen arvion mukaan 
liittymättömien määrällä voi olla jatkossa vaikutusta vesi-
huoltolaitoksen kannattavuuteen. Kaikkineen ympäris-
tönsuojelulakiin ja vesihuoltolakiin tehdyillä muutoksilla 
on ollut todella suuri vaikutus liittymishalukkuuteen.

Vesihuolto-osuuskuntien osalta tilanteet vaihtelevat 
melkoisesti. Pääosin osuuskunnille kuten osalle kunnis-
takin on liittymisvapauden helpottuminen tullut yllätyk-
senä. Joissakin osuuskunnissa on syntynyt lähes kansan-
sanliike osuuskuntaan liittämistä vastaan. Monissa osuus-
kunnissa on esiintynyt myös taloudellisia ongelmia.

Pientä helpotusta tilanteeseen saattaa syntyä, kun haja-
asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvä siirtymäaika pohja-
vesialueilla ja vesistöjen ranta-alueilla päättyi 31.10.2019. 
Kiinteistöt, jotka eivät ole siirtymäajan aikana paranta-
neet jätevesijärjestelmiä lainsäädännön mukaisiksi, ovat 
nyt velvollisia liittymään viemäriverkkoon vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueilla. Tämä mahdollistaa uusien liit-
tyjien saamisen toiminta-alueeksi määritettyjen pohjave-
sialueiden ja ranta-alueiden osalta.

Tässä oli vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä lainsää-
dännön epäjohdonmukainen ja jatkuva muuttelu voi 
yhteiskunnassa aiheuttaa. Lainsäädännön valmistelun 
toivoisi olevan paremmin harkittua ja linjauksiltaan pitkä-
jänteistä. Siinä ei pidä lähteä mukaan populistiseen kilpa-
laulantaan. Taloudellisten vaikutusten lisäksi toteutettujen 
verkostojen toimivuus on vaarassa mm. verkoston tukkeu-
tumisten johdosta, kun mitoitusta selvästi pienemmät vesi-
määrät eivät huuhtele riittävästi viemäriputkia. Vaikutus 
on suuri myös muutenkin hiipumassa olevaan talkoohen-
keen ja kylien yhteishenkeen, kun hyvässä uskossa toteu-
tettu vapaaehtoistoiminta saattaa aiheuttaa henkilökoh-
taisia taloudellisia vaikeuksia sekä henkistä painetta kiis-
tojen ja jopa uhkailujen muodossa.

Vesihuoltotoimintojen ohella myös varsinainen syy jäte-
vesien keräämiseen ja parempaan puhdistamiseen, eli 
vesien ja ympäristön kuormituksen vähentäminen, on 
jäänyt kauas alkuperäisistä tavoitteista. Samalla olemme 
menettäneet asemamme edistyksellisimpänä pohjois-
maana haja-asutuksen asumisjätevesien hoidossa. Vielä 
2000-luvun alussa muut pohjoismaat ottivat meiltä 
oppia, mutta nyt kun ne ovat pääsemässä Suomessa 2000-
luvun alussa asetettuihin tavoitteisiin, Suomi on jäänyt 
lähtökuoppiin. 
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Erityisesti taajamien ulkopuoli-
silla haja-asutusalueilla laitos-
muotoisen vesihuollon järjes-
täminen osuuskunnaksi järjes-

täytyneen vesihuoltolaitoksen puitteissa 
on perusteltu vaihtoehto, mikäli osuus-
kunnan perustamista tähän tarkoitukseen 
voidaan muilta osin pitää tarkoituksen-
mukaisena. Vesihuolto-osuuskunnat ovat 
tyypillisiä kuluttajaosuuskuntia, joiden 
jäsenet hyötyvät osuuskunnan tuotta-
mista talousvesi- ja muista vesihuolto-
palveluista. Myös haja-asutusalueilla 
vesihuollon järjestämistä laitosmuotoi-
sesti voidaan perustella mm. huoltovar-
muuden parantumisella sekä jätevesien 
paremmilla käsittelymahdollisuuksilla, 
mikäli viemäriverkosto on käytettävissä. 
VHL:n mukaiseksi vesihuoltolaitokseksi 
tällainen laitos katsotaan, mikäli sille on 
kunnan toimesta määrätty VHL 8 §:n 
mukainen toiminta-alue. Toiminta-
alueella toimivat kiinteistöt tulevat tällöin 
VHL:n oikeusvaikutusten piiriin, joista 
keskeisimpiä on VHL 10 §:n mukainen 
kiinteistön liittämisvelvollisuus vesihuol-
tolaitoksen verkostoon.

Osuuskuntamuotoisten, toiminta-alueel-
listen vesihuoltolaitosten asiakassuhteiden 
sääntelyn osalta VHL:n ja OKL:n sään-

nösten soveltamisalat ovat jossakin 
määrin päällekkäisiä, kuitenkin niin, että 
VHL:lla on erityislakina etusija vesihuol-
tolaitoksen asiakassuhteita käsittelevissä 
kysymyksissä, mikäli siitä on osoitetta-
vissa käsillä olevaan tilanteeseen sovel-
tuva oikeusohje (ns. lex specialis-periaate). 
VHL:a sovelletaan erityisesti vesihuolto-
palveluista veloitettaviin maksuihin sekä 
kyseisiä palveluja koskeviin sopimuksiin. 
Vesihuolto-osuuskunnan yritysoikeudel-
lisiin kysymyksiin liittyvät asiat puoles-
taan ratkaistaan pääasiallisesti OKL:n 
mukaisessa järjestyksessä.

Osuuskunta vai vesiyhtymä?
Vesihuolto-osuuskunnan perusta-
misen taloudellisena edellytyksenä olisi 
kuitenkin pidettävä riittävän laajaa asia-
kaspohjaa, sillä ainoastaan muutaman 
yksittäisen kiinteistön tarpeita vastaavan 
vesihuollon järjestämiseksi se saattaisi olla 
tarpeettoman raskas organisaatio. Tällöin 
vaihtoehtona voisi olla tämän tyyppisen, 
pienimuotoisen vesihuollon järjestä-
minen esim. vesiyhtymän pohjalta. 
Toisaalta osuuskunnan ilmeisenä etuna 
vesiyhtymään on kuitenkin mm. sen 
asema oikeushenkilönä, mitä lähinnä 
asianosaisten keskinäisiin, yksityisoikeu-

JAAKKO GUSTAFSSON
HTM, ympäristöoikeuden 
asiantuntija
jaakko.gustafsson@gmail.com

Vesihuolto-osuuskunnat 
vesihuoltolain ja osuuskuntalain 
rajapinnalla
Vesihuoltolakia (VHL, 119/2001) sovelletaan sellaisiin asutuksen vesihuollosta vastaaviin vesihuoltolai-
toksiin, joille kunta on hyväksynyt toiminta-alueen, ja joiden katsotaan olevan kykeneviä huolehtimaan 
yhdyskunnan vesihuollosta. VHL:ssa ei aseteta suoranaisia vaatimuksia vesihuoltolaitoksen organisaa-
tiomuodolle. Organisaatiomuotoon liittyvät seikat tulee järjestää erikseen kutakin organisaatiomuotoa 
koskevien elinkeino-oikeudellisten säädösten perusteella (kunnallisesti omistetuissa laitoksissa kun-
talaki (410/2015), osakeyhtiössä osakeyhtiölaki (OYL, 624/2006) ja osuuskunnissa osuuskuntalaki (OKL, 
421/2013), ja joiden säännöksiä sovelletaan niiltä osin kuin VHL:sta tai muusta erityislaista ei muuta johdu.
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dellisiin sopimuksiin perustuvilla vesiyhtymillä ei välttä-
mättä ole. OKL:n mukaiset oikeusvaikutukset muodos-
tuvat rekisteröimisellä. Tässä yhteydessä tulee myös 
huomata, että mikäli tällaista vesihuoltolaitosta (vast.) ei 
ole merkitty osuuskuntana kaupparekisteriin osuuskun-
talain 2.1 §:n mukaisesti, se ei saa käyttää itsestään osuus-
kunnan nimitystä.

Rekisteröintiä vailla olevien vesiyhtymien toiminta 
puolestaan perustuu siihen, mitä asianosaiset ovat näistä 
asioista keskenään yksityisoikeudellisesti sopineet. Mikäli 
kyseisellä yhtymällä ei ole kunnan määräämää toiminta-
aluetta, sen toimintaa ei ohjata VHL:n nojalla, sillä se ei 
ole tällöin VHL:ssa tarkoitettu, yhdyskunnan vesihuol-
losta huolehtiva vesihuoltolaitos. Mikäli tällaista yhtymää 
ei puolestaan ole rekisteröity osuuskunnaksi, OKL:a ei 
voida soveltaa. Tällaisen rekisteröimättömän toimijan 
ilmeisinä haittoina saattavat olla esim. keskinäisten sopi-
musten ym. asiakirjojen epämääräisyys ja epätäsmäl-
linen dokumentaatio, mikä saattaa aiheuttaa epäsel-
vyyksiä. Oikeushenkilöllisyyden puuttuminen puolestaan 
johtaa siihen, että rekisteröimättömän ja vailla toiminta-
aluetta olevan yhtymän voi olla vaikeaa toimia omissa 
nimissään oikeuksien ja velvoitteiden haltijana. Olisi siis 
toivottavaa, että vesiyhtymät järjestäytyisivät mahdolli-
suuksien mukaan sellaiseen organisatoriseen muotoon, 
joka mahdollistaa niiden oikeudellisen aseman määrit-
telyn johdonmukaisella tavalla (esim. rekisteröityminen 
osuuskunnaksi).

Mikäli tällaisella toiminta-alueettomalla/rekisteröimättö-
mällä yhtymällä on esim. oma vedenottamo tai se huolehtii 
jätevesien kokoamisesta ja käsittelystä, se voi tarvita tällai-
siin toimintoihin esim. vesilain tai ympäristönsuojelulain 
mukaisia lupia. Talousvesiasetusta (StmA 1352/2015) 
sovelletaan niiden toiminnan valvontaan, mikäli veden-
jakelualueelle toimitetaan vettä vähintään 10 m³ päivässä 
tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Mikäli toimitet-
tavan veden määrä jää alle 10 m³ tai sitä toimitetaan alle 
50 henkilön tarpeisiin, sovelletaan toiminnan valvon-
taan StmA 401/2001:ssä säädettyä (ns. pikkuasetus). 
Edellä mainittuja, talousveden laadunvalvontaan liittyviä 
asetuksia sovelletaan myös silloin, kun laitoksen toimintaa 
ei ohjata VHL:n säännösten perusteella.

Liittämisvelvollisuus verkostoon ja 
osuuskunnan jäsenyys ovat eri asioita

VHL:n mukaisen liittämisvelvollisuuden ja tältä pohjalta 
muodostuvan asiakassuhteen käsillä olosta ei kuitenkaan 
voida sellaisenaan katsoa suoraan seuraavan kiinteistön 
omistajan tai haltijan velvollisuutta liittyä myös vesihuolto-
osuuskunnan jäseneksi. VHL:n järjestelmässä verkostoon 

liittyjä on kiinteistö, OKL:n mukaisten osuuskuntien 
osalta jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä. Osuuskunnat 
voivat tuottaa palveluja myös muille asiakkaille kuin 
omistajajäsenilleen, joten vesihuolto-osuuskunnan jäse-
neksi liittyminen ei sellaisenaan ole välttämätön VHL:n 
mukainen edellytys asiakkaan tarvitsemien palvelujen 
toimittamiselle. Vesihuolto-osuuskuntien kannalta saattaa 
siis olla jossakin määrin epäselvää, kuinka tulisi suhtautua 
sellaisiin asiakkaisiin, jotka ovat VHL:n mukaisen, kiin-
teistönsä sijainnista johtuvan liittämisvelvollisuuden 
vuoksi velvoitettuja liittymään vesihuolto-osuuskunnan 
verkoston asiakkaiksi, mutta eivät kuitenkaan jostakin 
syystä haluaisi liittyä samalla myös itse osuuskunnan jäse-
niksi, jos osuuskunnan säännöt eivät tähän sellaisenaan 
velvoita.

Vesihuolto-osuuskuntien suhtautuminen asiakkaiden jäse-
nyyteen saattaa vaihdella. Joidenkin osuuskuntien sään-
nöissä asiakas voidaan velvoittaa liittymään myös osuus-
kunnan jäseneksi sekä suorittamaan osuusmaksun, ennen 
kuin liittymissopimus osuuskunnan verkostoon voidaan 
allekirjoittaa. Jäsenhakemuksen saa vesiosuuskunnan 
hallitukselta, joka tekee päätöksen jäseneksi hyväksymi-
sestä. Jäsenhakemuksessa liittyjä sitoutuu noudattamaan 
vesihuolto-osuuskunnan sääntöjä ja sitoutuu suorit-
tamaan vesihuolto-osuuskunnan osuusmaksun ja/tai 
mahdollisen lisäosuusmaksun vesihuolto-osuuskunnan 
tilille. Joidenkin vesihuolto-osuuskuntien säännöt eivät 
edellytä liittyjän liittymistä myös vesihuolto-osuuskunnan 
jäseneksi, vaan vesiliittymän voi tällöin saada pelkästään 
solmimalla liittymissopimuksen vesihuolto-osuuskunnan 
kanssa sekä suorittamalla taksan mukaisen liittymis-
maksun. Vesihuolto-osuuskuntien säännöissä on siis eroja, 
joten osuuskunnan sääntöihin tutustuminen on tärkeää 
ennen liittymispäätöksen tekemistä. Säännöt voi pyytää 
vesihuolto-osuuskunnan hallitukselta tutustumista varten. 
Erityisesti pienten osuuskuntien osalta on sekä taloudelli-
sista syistä että toimintaan sitoutumisen kannalta tärkeää, 
että mahdollisimman moni asiakas liittyisi myös osuus-
kunnan jäseneksi.

Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen asiakkaan 
kannalta osuuskunnan jäsenyydestä kieltäytyminen 
saattaisi olla joka tapauksessa epätarkoituksenmukaista 
siltäkin kannalta, että jäsenyyden puuttuminen estää 
tällaista asiakasta osallistumasta osuuskunnan päätöksen-
tekoon esim. osuuskuntakokouksissa. Lopputuloksena 
saattaisi siten olla tilanne, jossa jäsenyydestä kieltäyty-
neelle asiakkaalle asetettaisiin tosiasiallisesti samat talou-
delliset ym. velvoitteet kuin osuuskunnan omistajajäse-
nyyden omaaville asiakkaillekin, mutta ilman mahdol-
lisuutta voida mainittavasti vaikuttaa osuuskunnan 
päätöksentekoon.
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Maksut ja niiden siirto- ja palautuskelpoisuus

VHL:ssa ei anneta suoranaista vastausta siihen, voitai-
siinko osuuskunnan jäsenyydestä kieltäytyneiltä vesi-
huoltolaitoksen asiakkailta esim. veloittaa korkeampia 
liittymismaksuja kuin saman laitoksen omistaja-asiak-
kailta. Yhtäältä VHL:n mukaisesti vesihuoltopalve-
luista veloitettavien liittymis- ym. maksujen ja toisaalta 
OKL:n mukaisten osuuskunnan osuus- ja liittymismak-
sujen keskinäinen suhde tulisi joka tapauksessa määritellä 
ja dokumentoida sekaannusten välttämiseksi mahdolli-
simman tarkasti. OKL:n mukaisten maksujen osalta tulee 
kiinnittää huomiota yhdenvertaisuusperiaatteen toteutu-
miseen. VHL:n mukainen liittymismaksu on mahdol-
lista porrastaa alueellisesti, mikäli tähän on osoitettavissa 
perusteltu syy (esim. korkeammat rakentamiskustan-
nukset ko. liittyjäkiinteistön osalta).

VHL:n mukainen kiinteistön liittymissopimus on järke-
vintä pyrkiä siirtämään jo kaupanteon yhteydessä kiin-
teistön uudelle omistajalle tai haltijalle, ja selvyyden 
vuoksi asia on syytä mainita kauppakirjassa. Sopimuksen 
asiakas- ym. tiedot tulee tässä yhteydessä päivittää kiin-
teistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Osuuskunnan säännöissä on mahdollista määrätä siihen 
liittyvälle jäsenelle myös OKL:n mukainen liittymis-
maksu, joka tulee suorittaa jäsenen liittyessä osuuskuntaan 
tai silloin, kun jäsenen osuuksien lukumäärää lisätään. 
Osuuskunnan jäsenyys on OKL 1:4:n mukaisesti siirto-
kelvoton, ellei säännöissä määrätä toisin. Osuuskunnan 
osuusmaksu tulee kuitenkin OKL 17:1 mukaisesti palauttaa 
osuuskunnasta eronneelle, kun tämä luopuu jäsenyydestä 

esim. kiinteistöltä pois muuttamisen yhteydessä. Mikäli 
jäsenyyden siirtäminen on sallittu osuuskunnan sään-
nöissä, omistajanvaihdostilanteissa olisi tarkoituksenmu-
kaisinta siirtää myös osuuskunnan jäsenyys kiinteistön 
uudelle omistajalle, mikäli osuuskunnan hallitus ei näe 
estettä kyseiselle menettelylle. Jäsenyyden arvo voitaisiin 
ottaa tällöin VHL:n mukaisen liittymismaksun tavoin 
huomioon esim. kiinteistön kauppahinnasta sovittaessa. 

Maveplan 1/3 vaaka
www.maveplan.fi
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Tarkasteltavana on kolme Kuvan 1 mukaista 
tapaus ta. Tarkastelut perustuvat yhdenmuotoi-
suus -ja affiniteettisääntöihin.

Tapauksessa 1 pumppaamoon liittyvä verkosto tai siir-
tojohto on sellainen, jossa pumppaamon nostokorkeus 
muodostuu ainoastaan staattisesta nostokorkeudesta Hst, 
jollainen tilanne voi lähes toteutua hydraulisesti väljillä 
verkostoilla ja/tai lyhyillä painelinjoilla

Tapauksessa 2 nostokorkeudesta puolet on staattista 
nostokorkeutta nimellisarvon kohdalla ja loput dynaa-
mista virtaaman neliöön verrannollista.

Tapauksessa 3 nostokorkeus on pelkästään dynaamista 
virtaaman neliöön verrannollista.

Yleispätevyyden lisäämiseksi käytetään dimensiottomia 
suureita, jotka ovat:

• N*= N/Nnim; kierrosluvun ja nimelliskierrosluvun suhde

• H*=H/Hnim; nostokorkeuden nimellisnostokorkeuden suhde

• Q*= Q/Qnim; virtaaman ja nimellisvirtaaman suhde

• ŋ*= ŋ/ŋnim; hyötysuhteen ja nimellishyötysuhteen suhde

 (nimellisarvo on parasta hyötysuhdetta vastaava arvo)

Vedenjakelujärjestelmän ominaisuuksien 
vaikutus pumppaamon optimaalisen 
toteutukseen ja käyttöön
Onnistuneen ja energiatehokkaan pumppaamon suunnittelu, toteutus ja käyttö sisältää monia tekijöitä, 
joita suunnittelijan ja käyttäjän tulee arvottaa ja analysoida. Tärkeimpien asioiden listan kärkipäässä ovat 
pumppaamoon liittyvän verkoston tai vesijohdon ominaisuudet, joiden merkitystä tietoiskussa havain-
nollistetaan.

Kuva 1. Verkoston tai siirtojohdon systeemikäyrät.
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Tarkastelun pumppu on radiaalinen keskipakopumppu, 
jonka ominaiskierrosluku on alueella 10…35 r/min 
(ominaiskierrosluku on yhdenmuotoisuussääntöihin 
perustuva parametri; Virtaustekniikka R2018 s.84). 
Tällaiset pumput ovat tyypillisiä vesilaitostekniikassa. 
Kuva 2 esittää tällaisen pumpun dimensiottomia nosto-
korkeus- ja hyötysuhdekäyriä dimensiottoman virtaaman 
funktiona.

Esitetyn perusteella affiniteettisääntöjä noudattamalla 
voidaan laatia Kuvan 3 mukainen käyrästö. Kuvasta 
voidaan todeta energiatehokkuuden riippuvan suuresti 
pumppaamoon liittyvän vesijohdon tai verkoston 
ominaisuuksista.

Tapauksessa 1, jossa nostokorkeus muodostuu ainoastaan 
staattisesta osasta, kierroslukusäätö ei ole energiateho-
kasta. Kierrosluvun säätöalue on erittäin kapea, virtaama 
laskee nollaan 88%:n kierrosluvulla ja hyötysuhde heik-
kenee hyvin nopeasti (punaiset käyrät).

Tällaisessa toimintaympäristössä pumppaamo kannat-
taisi varustaa usealla vakionopeuspumpulla, mikäli täydel-
linen tuoton portaaton säätö ei ole välttämätöntä. Pumput 
voivat olla esimerkiksi nimellistuotoltaan porrastettuja; 
esimerkiksi 10%, 20%,30% ja 40% maksimi tarvittavasta 
arvosta. Tällöin pumppaamon tuotto saadaan säädettyä 
maksimiinsa saakka 10 % yksikön portain eri yhdistelmiä 
käyttämällä hyötysuhteen pysyessä koko ajan parhaassa 
arvossaan.

Jos vaaditaan täysin portaaton säätö, pumppukohtainen 
taloudellinen kierroslukualue tulee hyvin kapeaksi kuten 
Kuvan 3 perusteella voidaan todeta.

Tapauksessa 2, jossa nostokorkeudesta 50% on staattista 
nimellisarvolla, kierroslukusäätö yhdellä pumpulla ei ole 
energiatehokasta kuin rajoitetusti sillä myös tässä tapa-
uksessa hyötysuhde laskee jyrkästi alle 75 % kierroslu-
vulla (siniset käyrät). Tuotto on nolla, kun kierrosluku 
on laskenut 62% arvoon. Tässä tapauksessa kannattaa 
käyttää esimerkiksi kahta kierroslukusäätöistä erikokoista 
pumppua, jotka toimivat yksittäin tarpeen mukaisilla 
tuottoalueilla. Tapausta on tarkemmin kuvailtu Vesitalous 
lehden 2019/3 kirjoituksessa.

Tapauksessa 3, jossa nostokorkeus on vain dynaamista, 
pumppaamoon riittää yksi aktiivinen kierroslukusää-
töinen pumppu. Pumpun hyötysuhde pysyy vakiona ja 
tuotto on lineaarinen kierroslukuun nähden. Kuvan 3 
vihreät suorat esittävät tapausta. Pumpulla on kuitenkin 
suositeltavaa olla yksi varayksikkö.

Yhteenveto

Reaalimaailmassa todelliset tilanteet sijoittuvat esitettyjen 
kolmen teoreettisen tapauksen välisille alueille. Esimerkki 
antaa kuitenkin tärkeitä suuntaviivoja suunnittelijalle ja 
käyttäjälle. Jos pumppaamon sisäiset putkisto-, moottori- 
ja muut komponenttihäviöt ovat pieniä, energiatehok-
kuuden tunnusluku ETpu (Vesitalous 3/2019 ja 5/2018) 
vaihtelee hyvän ja erinomaisen välillä ehdotetuilla toimen-
piteillä tapauksissa 1 ja 2, tapauksessa 3 tunnusluku on 
erinomainen koko säätöalueella. 

Kuva 2. Pumpun dimensioton ominaiskäyrästö.

Kuva 3. Tuotto- ja hyötysuhdekäyrät erilaisissa 
toimintaympäristöissä.
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Maa- ja vesitekniikan tuen tunnustuspalkinnot 

Professori Bjørn Kløven johtamalle vesitekniikan 
tutkimukselle Oulun yliopiston Vesi, Energia ja 
Ympäristötekniikan tutkimusyksikössä myönnettiin 
30 000 euron palkinto. Yksikössä toimii kolme vesi-
tekniikan tutkimusryhmää. Tutkimusyksikössä tutki-
taan hydrologiaa, vesivaroja, vesitaloutta, vesihuoltotek-
niikkaa ja vesitekniikka laajasti. Viime vuosina pohjoi-
suus ja arktinen tutkimus ovat olleet keskeisessä roolissa 
Oulun yliopistossa. Vesitekniikan tutkimusryhmissä 
toimii noin 35 tutkijaa ja väitöstyöntekijää.

Professori Olli Varikselle on myönnetty 10 000 euron 
palkinto. Professori Varis on vesi- ja ympäristöalan 

kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu osaaja. Erityisen 
tunnettu hän on Aasian kasvutalouksien alueella teke-
mästään tutkimuksesta. Myös hänen perustamansa ja 
johtamansa Vesi- ja kehitys –tutkimusryhmä on erit-
täin arvostettu maailmalla. Olli Variksen työ on ollut 
yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää. Hän on aktii-
visesti osallistunut globaalien veteen liittyvien haas-
teiden ratkomiseen useissa YK:n alaisissa järjestöissä, 
kuten UNESCOssa. Hänellä on lukuisia luottamusteh-
täviä Aasian eturivin yliopistoissa, kuten Hongkongin 
yliopistossa ja Southern University of Science and 
Technologyssa Kiinassa. Varikselle on myönnetty 
kunniaprofessuuri Asian Institute of Technologyssa 
Thaimaassa.

120 vuotta vesialan yhteistyötä 
– juhlaseminaarissa palkittiin työstä vesialan hyväksi

Helsingin Säätytalossa järjestetyssä seminaarissa juhlistettiin kahden keskeisen vesialalla vaikuttavan 
yhdistyksen historiaa ja saavutuksia. Maa- ja vesitekniikan tuen 70- ja Suomen vesiyhdistyksen 50-vuo-
tisen taipaleen kunniaksi yhdistykset jakoivat myös tunnustusta vesialalla vaikuttaville merkittäville 
tutkijoille.

Maa- ja vesitekniikan tuen palkinnot menivät Oulun yliopiston tutkimusyksikölle johtajanaan professori Bjørn Kløve 
sekä Aalto-yliopiston professori Olli Varikselle. Palkintoja olivat jakamassa Pekka Österlund (vas.) ja Timo Maasilta (oik.) 
Maa- ja vesitekniikan tuesta.
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Suomessa Professori Varis on vaikuttanut laajalti myös 
tiedeyhteisön ulkopuolella, ja toiminut muun muassa 
Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantunti-
janeuvoksena vuosina 2006–2015.Olli Varis valmistui 
tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 
1991. Hän on työskennellyt Aalto-yliopistossa ja sen 
edeltäjässä Teknillisessä korkeakoulussa jo vuodesta 
1983 lähtien ensin tutkijana ja vuodesta 2008 lähtien 
vesitalouden professorina. Vuonna 2015 Varis nimitet-
tiin Matti Pursula -professoriksi, ja Aalto Distinguished 
-professoriksi vuonna 2019. Lisäksi hän on toiminut 
tutkimuksen ja innovaatioiden varadekaanina Aalto-
yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa vuosina 
2013–2018. Variksen julkaisutoiminta on ollut hyvin 
mittavaa, ja töitä on julkaistu 14 eri kielellä. Hän on 
myös ansioitunut opettaja. Hän on ohjannut 10 väitös-
kirjaa ja johtanut Aalto-yliopiston Sustainable Global 
Technologies -koulutuskokonaisuutta vuodesta 2007 
alkaen.

Pro Aqua -palkinto Tapio Kovaselle
Joka viides vuosi jaettava Pro Aqua -palkinto on Suomen 
vesiyhdistys ry:n kunnianosoitus vesialan hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä. Suomen vesiyh-
distyksen historian seitsemännen Pro Aqua -palkinnon 

saaja on ympäristöneuvos Tapio Kovanen. Aiempia 
palkinnon saajia ovat Matti Wäre, Matti Viitasaari, 
Heino Leskelä, Seppo Mustonen, Pertti Seuna sekä 
viimeksi Timo Maasilta.

Tapio Kovanen on edistänyt Suomen vesialaa jo 1970-
luvulta alkaen. Vesirakennuksen diplomi-insinööriksi hän 
valmistui vuonna 1972 ja tekniikan lisensiaatiksi 1985. 
Tämän jälkeen hän työskenteli vesihallituksessa, Imatran 
Voimalla, Ekonolla ja korkeimman hallinto-oikeuden yli-
insinöörineuvoksena. Vuonna 1992 hän aloitti vesioike-
usinsinöörinä Länsi-Suomen vesioikeudessa. Sittemmin 
hallinnonuudistuksen myötä vesioikeus muuttui Länsi-
Suomen ympäristölupavirastoksi ja vielä Etelä-Suomen 
aluehallintovirastoksi. Viran nimike muuttui samalla 
ympäristöneuvokseksi. Hän jäi eläkkeelle Etelä-Suomen 
aluehallintovirastosta vuonna 2013. Näissä tehtävissä hän 
oli luvittamassa mm. Itämeren kaasuputkea, Loviisan 
ydinvoimalaitosta, Olkiluodon nykyisiä ja rakenteilla 
olevaa ydinvoimalaitosta ja Vuosaaren satamaa.

Edellä mainittujen työtehtävien lisäksi hänen panoksensa 
Suomen vesiyhdistyksen hyväksi on merkittävä. Hän on 
toiminut pitkään Suomen vesiyhdistyksen hallituksen 
jäsenenä ja näistä hallituksen puheenjohtajana vuosina 
2018–2014. 

Pro Aqua -palkinto annettiin tänä vuonna ympäristöneuvos Tapio Kovaselle. Palkintoja olivat jakamassa Jari Koskiaho (vas.) 
ja Riku Vahala (oik.).
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Suomen Vesiyhdistys ry:n Hajavesihuoltojaosto 
teki syyskuussa 2019 ammatillisen opintomatkan 
Ruotsiin saaden pari päivää rautaisannoksen haja-
jätevesien käsittelyä, talousveden hankintaa ja 

energiakaivoja hengästyttävällä 11 ruotsalaisen asiantun-
tijan seminaariohjelmalla.

Matkan teki poikkeuksellisen monipuoliseksi huikea 
18-hengen osallistujaryhmä: Suomalaisia asiantuntijoita 
oli 10:sta eri työnantajan organisaatiosta yhdistysaktiivien 
lisäksi. Ryhmässä oli sekä jätevesi- että talousvesihuollon 
ammattilaisia mm. viranomais-, tutkimus-, suunnittelu- 
ja neuvontaorganisaatioista.

Hajajätevesistä ja ravinteiden talteenotosta
Ensimmäisen matkapäivän aamupäivän seminaari järjes-
tettiin Sveriges lantbruksuniversitetin (SLU) isännöi-
mänä. Yliopiston ympäristöalan insinööritieteiden osasto 
tutkii professori Björn Vinneråsin johdolla mm. jäte-
veden kastelukäyttöä, biohiiltä jäteveden käsittelyssä sekä 
lietteiden hygienisointia.

Yksi pitkäaikainen tutkimusteema on vessajakeiden erot-
teluun pohjautuva ravinteidenkierrätys. Tohtoriopiskelija 
Prithvi Simha perehdytti kuulijat virtsan ravinteiden 
talteenottoon. Haihdutukseen perustuvalla menetelmällä 
200 litraa nestettä tiivistetään 12 kiloon kuiva-ainetta ja 
samalla saadaan myös arvokas typpi talteen yli 90 prosent-
tisesti. Menetelmää on testattu myös Suomessa kahdessa 
pilot-hankkeessa: MORTTI-hankkeessa Porin Prikaatin 
harjoitusalueella ja Nutricity-hankkeessa Tampereen 
Hiedanrannassa.

Ruotsin hajajätevesilainsäädännöstä oli kiinnostavaa 
kuulla Margareta Lundin Ungerilta Havs- och vatten-
myndighetenistä. Ruotsissa on yleisellä tasolla oleva 
ympäristönsuojelulaki (miljöbalken), joka kieltää ympä-
ristön pilaamisen. Lisäksi on ohje, jota paljolti nouda-
tetaan soveltamisessa. Miljoonalla ruotsalaisella on kiin-
teistökohtainen jätevesijärjestelmä, ja näistä kohteista 
noin 70 prosentilla on vesivessa. Joka kolmannella on 

jätevedenkäsittelynä pelkkä primäärikäsittely, eli sako-
kaivo, joten tekemistä riittää Ruotsissakin. Ravinteiden 
poistovaatimukset ovat tiukemmat kuin Suomessa, 
90 % BOD ja 70 % P; ympäristönsuojelullisesti herkillä 
alueilla 90 % BOD, 90 % P ja 50 % N. Saneerausaste on 
2 – 3 % vuodessa, mitä ei pidetä riittävänä. Siksi valvontaa 
ollaan tehostamassa ja luvitusta (prövning) kehittämässä. 
Ruotsissakin pidetään puutteena valtakunnallisen jäteve-
sijärjestelmiä koskevan tietojärjestelmän puuttumista ja 
vajetta ollaan paikkaamassa ICT-hankkeella. Myös naapu-
rimaassa asiantuntijat ovat olleet median ja populaaripo-
litiikan riepoteltavana – argumenteilla liian kovista vaati-
muksista, luonnollisen ravinteiden pidättymisen unohta-
misesta ja vertaamisesta yhdyskuntajätevesiin.

Ruotsissa toimii yritys nimeltä VA Guiden, jonka toimintaa 
esitteli Björn Eriksson. VA Guidenilla on 230 jäsen-
kuntaa, joille se tarjoaa mm. asiantuntijatukea, koulutusta 
ja keskustelualustoja. Kaikille avoimilla sivuilla on puolu-
eetonta ja yhdenmukaisesti kuvattua tietoa markkinoilla 
olevista jätevesijärjestelmistä ja palveluntarjoajien yhte-
ystietopankki. Mielenkiintoista oli kuulla, että Ruotsissa 
kaivinkoneyritykset tekevät paljon myös jätevesijärjestel-
mien suunnittelua. Ruotsissa ei ole suunnittelijoiden serti-
fiointia kuten Suomessa FISE, mutta osallistumista suun-
nittelijakurssille pidetään esillä.

Myös Upsalan kunnan ympäristönsuojelutoimen 
Oscar Rosales uppoutui hajajätevesiin, sillä Upsalassa on 
noin 12 000 kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää, joista 
10 000:ssa käsitellään vesikäymälän jätevettä. Järjestelmien 
luvitukseen käytetään 2 500 työtuntia vuodessa, 
valvontaan 2 000 tuntia ja lausuntoihin 200 tuntia. 
Valvontasuunnitelmassa kunta on jaettu riskiperusteisesti 
alueisiin, joita käydään systemaattisesti läpi – tarkempaa 
valvontaa tehdään noin 400 – 500 kohteessa vuosittain. 
Mielenkiintoista on, että umpisäiliötä ei suositella eten-
kään kaikille jätevesille, sillä tyhjennyksestä aiheutuvalla 
rekkarallilla on haitallisia ympäristövaikutuksia. Yleisin 
rakennettava kiinteistökohtainen jäteveden käsittelyjär-
jestelmä on maahanimeytys.

Suomen Vesiyhdistys ry:n Hajavesihuoltojaoston 
opintomatka Ruotsiin 3.6.9.2019
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HULEVESI2020
Otaniemi, Espoo 
27.5.2020 klo 9-16

Hulevesiseminaari kokoaa yhteen 
hulevesikysymysten parissa työskentelevät 
asiantuntijat yli sektorirajojen.
Tapahtuman tarkoituksena on edistää tiedon jalkauttamista 
käytäntöön, kokemusten jakamista, vuoropuhelua sekä 
verkostoitumista. Toivotamme tervetulleeksi esitelmät 
ajankohtaisista suunnitelmista, tuoreista tutkimustuloksista ja 
hulevesien hallintaa edistävistä hankkeista.

Abstraktin tulee sisältää soveltuvin osin työn tausta ja/tai 
uutuusarvo, menetelmät, kohteen kuvaus ja keskeiset johto-
päätelmät. Tapahtuman kieli on suomi, esitelmän voi pitää 
myös englanniksi. Tarkemmat ohjeet verkossa, esitelmäkutsu 
päättyy 31.1.2020. 

Seminaarin tavoitteena on tarjota mahdollisimman 
monipuolinen kattaus hulevesiaiheista ja sisällyttää päivään 
mahdollisimman monta puheenvuoroa. 

Lisätietoja tapahtumasta antavat Hulevesijaoston puheenjohtaja 
(nora.sillanpaa@sitowise.com) ja sihteeri (maija.taka@aalto.fi). 
Ohjelmaan hyväksytyille ilmoitetaan 17.2.2020 mennessä.
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Opintomatkan ensimmäisen päivän päätti kenttävierailu 
FANNin suodatinmoduuleilla toteutettuun kohteeseen. 
FANNin edustaja Kent Zachari kertoi, että konferens-
sikeskuksen jätevedet johdetaan 32 m³ saostussäiliön 
kautta maasuodattamoon, jossa on 96 imeytysmoduulia. 
Yrityksen myynnistä noin 95 % on yksittäisten talouksien 
jätevesienkäsittelyjärjestelmiä; vastaavia suuria kohteita ja 
yhteiskäsittelyjärjestelmiä on vähemmän. Myyntiedustajan 
näkemyksen mukaan haasteena on olemassa olevien järjes-
telmien käyttö ja huolto – arviolta noin kymmenesosa 
käsittelyjärjestelmistä ei toimi kuten pitäisi.

Varsinainen kenttäretki toteutettiin maaseudulle 
Eskilstunaan. Advanced Aerobic Technology Sweden 
AB (A2T) on spin-off -yritys, joka on perustettu kaupal-
listamaan vuodesta 1998 toiminutta lietteenkäsit-
telyä. Anna Calo esitteli hygienisointimenetelmää, joka 
perustuu mustien jätevesien erotteluun ja lietteen ilmas-
tukseen. Laitos kokoaa koulun WC-vedet 40 vakuu-
mikäymälästä sekä keräilyyn liittyneiden mökkiläisten 
jätökset 25 kunnan alueelta. Mökkiläisten ravinneluo-
vutuksessa käsittelyyn saapuu kesäkaudella 800 – 1500 
isoa ämpäriä viikossa. Roskien poiston jälkeen lietettä 
ilmastetaan siten, että lämpötila nousee 55 °C astee-
seen 10 tunniksi ja liete hygienisoituu. Lopputuotteena 
on kahvia muistuttavaa nestemäistä ravinneliuosta, jossa 
myös hiili on tallessa. A2T kehittää prosessia skaalaten 
sitä pienempään, konttimittakaavan yksikköön, jota 
voidaan hyödyntää mm. Punaisen Ristin katastrofialu-
eilla. Tekniikkaa on viety myös Boliviaan yhdyskuntajä-

tevedenpuhdistamon lietteen käsittelyyn, mutta vastaavaa 
kiinnostusta ei ole Ruotsissa, sillä lopputuotteen käsitte-
lyyn liittyy rajoituksia.

Pohjavesi ja kaivot
Suomalaisen GTK:n vastinpari on Sveriges geolo-
giska undersökning (SGU), josta alustuksen pitivät 
Mattias Gustafsson ja David Eveborn. Ruotsin 
10 miljoonasta asukkaasta noin 8,7 miljoonaa on liit-
tynyt keskitettyyn vesijohtoverkostoon – loput hankkivat 
vetensä kiinteistökohtaisesti. Kaivoista noin 150 000 on 
porakaivoja. Ruotsissa on ollut vuodesta 1976 lähtien 
laki, joka velvoittaa kaivonporaajia ilmoittamaan talous-
vesiporakaivot ja energiakaivot kansalliseen rekisteriin. 
Suurimman osan tiedoista SGU:hun toimittavat pora-
kaivoyrittäjien etujärjestöt Geotec ja Avanti. Rekisterissä 
on noin 660 000 kohdetta ja näistä yli 65 % on ener-
giakaivoja. Täydennyksiä vanhojen kaivojen osalta tulee 
edelleen. Kohteiden sijaintitiedot ovat saatavilla ylei-
sillä nettisivuilla, mutta kaivoveden analyysitiedot eivät 
ole julkisia. SGU kuitenkin kerää myös laatutietoa, ja 
noin 45 000 kaivosta on vedenlaatutieto jo koottuna. 
Pohjaveden suojelua ajatellen SGU julkaisee ohjeita, 
joissa esim. mainitaan suositus olla imeyttämättä jätevettä, 
mikäli maakerroksen paksuus pohjaveteen on vähemmän 
kuin 1 metri. Organisaatio tuottaa myös tietoa ”normi-
kaivon” poraussääntöihin sekä rengas- ja lähdekaivoille, 
kuin myös kuukausittaisen pohjavesitilanteen erikseen 
pienille ja suurille vesimuodostumille.
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HULEVESI2020
Otaniemi, Espoo 
27.5.2020 klo 9-16

Hulevesiseminaari kokoaa yhteen 
hulevesikysymysten parissa työskentelevät 
asiantuntijat yli sektorirajojen.
Tapahtuman tarkoituksena on edistää tiedon jalkauttamista 
käytäntöön, kokemusten jakamista, vuoropuhelua sekä 
verkostoitumista. Toivotamme tervetulleeksi esitelmät 
ajankohtaisista suunnitelmista, tuoreista tutkimustuloksista ja 
hulevesien hallintaa edistävistä hankkeista.

Abstraktin tulee sisältää soveltuvin osin työn tausta ja/tai 
uutuusarvo, menetelmät, kohteen kuvaus ja keskeiset johto-
päätelmät. Tapahtuman kieli on suomi, esitelmän voi pitää 
myös englanniksi. Tarkemmat ohjeet verkossa, esitelmäkutsu 
päättyy 31.1.2020. 

Seminaarin tavoitteena on tarjota mahdollisimman 
monipuolinen kattaus hulevesiaiheista ja sisällyttää päivään 
mahdollisimman monta puheenvuoroa. 

Lisätietoja tapahtumasta antavat Hulevesijaoston puheenjohtaja 
(nora.sillanpaa@sitowise.com) ja sihteeri (maija.taka@aalto.fi). 
Ohjelmaan hyväksytyille ilmoitetaan 17.2.2020 mennessä.
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Ruots in ruokaviraston 
Livsmedelsverketin edustaja 
Christina Lantz tiesi kertoa, 
että Ruotsissa on 2 000 rekis-
teröityä kunnallista vesilaitosta 
ja 3 600 muuta rekisteröityä 
vesilaitosta (98/83/EC), sekä 
noin 450 000 yksityistä talous-
vesikaivoa. Kaivojen määrä on 
samaa luokkaa kuin Suomessa. 
Livsmedelsverket tekee paljolti 
samantyyppistä opastusta, kuin 
SYKE Suomessa. He tuottavat 
ohjeistusta esim. oikean kaivon-
paikan etsinnästä ja vedenlaa-
dusta, ja uusi ohjeistus on tulossa 
kesällä 2020. He myös opastavat 
kaivonomistajia laajasti esim. 
ilmastonmuutokseen sopeu-
tumisesta ja sinilevän haitoista 
sekä siitä, mitä tulee tietää osta-
essaan talon, jossa on kiinteistö-
kohtainen vedenhankinta.

Porakaivot ja maalämpö
Dominika Rydel Ruotsin kaivoporausyrittäjien edun-
valvontajärjestö Sveriges Avanti-Borrare Föreningistä 
kertoi, miten talousvesikaivoja ja energiakaivoja poraavat 
yritykset ovat järjestäytyneet. Yhdistyksiä on tällä hetkellä 
kaksi, mutta nämä ovat päättäneet yhdistää toimintansa 
uuteen BorrFöretagen-yhdistykseen, joka tulee edusta-
maan reilua 100 porakaivoyritystä Ruotsissa. Yhteensä 
yrityksiä on noin 180, joten kaikki eivät tule olemaan 
uuden yhdistyksen jäseniä. Avantilla on jäsenenä 
35 yritystä. Ruotsissa porakaivoyrittäjien tulee huolehtia 
yritys- ja henkilökohtaisen pätevyyden osoittavasta serti-
fioinnista sekä huolehtia 5 miljoonan kruunun arvoisesta 
ympäristövakuutuksesta. Ruotsissa porataan vuodessa 
noin 25 000 kohdetta, joista noin 6 000 on talousvesikai-
voja. Avanti on mukana eurooppalaisen CEN-standardin 
valmistelussa, joka koskee sekä talousvesi- että energiakai-
voja. Avanti on järjestänyt jo 30 vuoden ajan ammattilai-
sille suunnatun seminaarin, Brunnsborrardagenin, johon 
myös suomalaiset toimijat ovat tervetulleita. Seuraavan 
kerran seminaari järjestetään syksyllä 2020.

Maalämpöratkaisuiden markkinatilanteesta alus-
tuksen piti Martin Forsén NIBE Climate Solutionsilta. 
Ilmastomuutoksen hillintään tähtäävät poliittiset 

toimet sekä asenneilmapiirin muutos ovat vaikuttaneet 
maalämpöratkaisujen markkinatilanteeseen. Suomessa ja 
Ruotsissa markkinoita ei ole ohjattu taloudellisilla tuilla, 
mutta muualla Euroopassa tilanne on toinen. Esimerkiksi 
Ranskassa vähävarainen talous voi saada maalämpöjärjes-
telmän eurolla. Uudisrakentamisen kohteita ohjaa kansal-
linen rakennuslainsäädäntö ja Ruotsissa 90 %:iin uusista 
kohteista asennetaan jonkin tyyppinen lämpöpumppu. 
Lämpöpumppujen tilastoinnissa tulee huomioida, että 
laskentaan tulevat mukaan myös ilmalämpöpumput 
silloin, kun niitä käytetään lämmitykseen eikä jäähdy-
tykseen. Energiakaivojen poraaminen pohjavesialueilla 
on Ruotsissa säädeltyä, ja tietyillä vyöhykkeillä kiellettyä. 
Järjestelmien legionella-riskiä ei pidetä erityisenä huolen-
aiheena, mutta esiintymistä seurataan, ja ehkäisyyn etsi-
tään muita keinoja kuin lämpötilan nosto. 

JOHANNA KALLIO
Hajavesihuoltojaoston puheenjohtaja vuoden 2020 alusta
johanna.kallio@iki.fi

SANNA VIENONEN
Hajavesihuoltojaoston puheenjohtaja 2018-2019
sanna.vienonen@hotmail.com

Käsittelyyn tuotuja mökkiläisten käymäläjätöksiä Advanced Aerobic 
Technology Sweden AB (A2T):n käsittelylaitoksella Eskilstunassa. 
SANNA VIENONEN
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LIIKEHAKEMISTO
VESITALOUS-LEHDEN

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta.
Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm,  

kaksi palstaa 170 mm.

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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Vesitalous 1/2019
Seija Virtanen: Maankuivatus ja 
ilmastonmuutos linkittyvät vahvasti 
toisiinsa

Joni-Pekka Pietikäinen, Kimmo 
Ruosteenoja ja Ari Venäläinen: 
Tuoko ilmastonmuutos Suomeen 
kuivuutta vai ylen määrin sateita?

Maiju Narikka ja Harri Koivusalo: 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
lumipeitteeseen Etelä-Suomessa

Matti Kummu ja Elina Lehikoinen: 
Globaalit haasteet ja mahdollisuu-
det ruoantuotannossa – myös Suomi 
osallisena

Mikael Hildén: Ilmastonmuutoksen 
haasteet maatalouspolitiikalle

Laura Höijer, Eija Hagelberg ja Liisa 
Kulmala: Carbon Action – pelto eläväksi

Markku Puustinen, Marja Jalli, Katja 
Kauppi, Kaisa Västilä, Sirkka Tattari, 
Jari Koskiaho ja Laura Alakukku: 
Viljelyjärjestelmien sopeutuminen 
muuttuviin ilmastollisiin olosuhtei-
siin ja ympäristövaatimuksiin – käy-
tännön ratkaisut ja vaikutusten seu-
ranta kokeilualueilla

Kaija Hakala: Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset maatalouteen Suomessa 
ja viljelijän mahdollisuudet sopeutua

Merja Myllys: Turvepeltojen ravinne-
huuhtoumien vähentämismahdolli- 
suudet

Markku Yli-Halla: Märkyyden merkit 
Suomen viljelymaissa

Jyrki Nurminen, Maija Paasonen-
Kivekäs ja Helena Äijö: Tuotanto-
suunnan vaikutus peltoalueelta tulevaan 
ravinne- ja kiintoaine kuormi tukseen

Maija Paasonen-Kivekäs, Helena  
Äijö, Merja Myllys, Jyrki Nurminen, 
Olle Häggblom ja Heidi Salo: 
Tä yd e n ny s o j i t u k s e n  v a i k u -
tus savipellon kuivatukseen ja 
ravinne huuhtoumiin

Pekka Stén, Krister Dalhem, Sten  
Engblom, Anders Grannas, Eva 
Hög fors-R önnholm,  R ainer 
Rosendahl ja Peter Österholm: 
Kemiallinen täsmäkäsittely happa-
milla sulfaattimailla

Petri Juuti, Tapio Katko ja Riikka 
Rajala: Vesihuollon haasteet Suo-
messa – saneerausvelka ja tutkimus-
resurssien puute ongelmina

Jari Silander, Antti Parjanne ja 
Maija Tiitu: Suomen tulvariskit nyt ja 
tulevaisuudessa

Gustav Rehnberg: Ilmastonmuutos 
on haaste ihmiskunnalle ja 
maataloudelle

Vesitalous 2/2019
Juhani Järveläinen: Laadullisen hal-
linnan merkitys korostuu tulevaisuu-
den hulevesirakentamisessa

Juhani Järveläinen, Kirsi Kuoppa-
mäki ja Mikko Pöysti: Hulevesien siir-
to, biosuodatuskäsittely ja suodatus-
materiaalien vertailu Lahdessa

Sonja-Maria Ignatius, Olli Hakala, 
Joel Kerkkänen, Kirsi Kuoppamäki, 
Pietu Pankkonen, Nora Sillanpää ja 
Leena Sänkiaho: Uusia hulevesirat-
kaisuja tiiviissä kaupunkiympäristössä

Joel Kerkkänen, Nora Sillanpää, 
Emilia Lehikoinen, Toni Laurila, 
Kirsi Kuoppamäki, Elina Kalliala, 
Marjo Valtanen ja Johanna Jalonen: 
Hajautettua huleveden hallintaa 
Espoon Niittykummussa

Emmi Vesala, Nora Sillanpää, Harri 
Keinänen ja Timo Nikulainen: 
Hulevesien hallinnan monikäyttöiset 
alueet ja vuorovaikutus

Giovanni Chaurand, Nora Sillanpää, 
Tuija Hänninen, Elina Kauppila, 
Perttu Hyöty ja Harri Koivusalo: 
Lentoaseman hulevesiä käsitellään 
pian maanalaisessa kosteikossa

Piia Leskinen ja Heidi Vilminko: 
Rakennustyömaiden vesienhallinnan 
keinoja savimailla

Kristel Pynnönen ja Jukka Kero: Hule- 
vesitaksasta alennusta jätevesimaksuihin

Anna Karjalainen, Johanna 
Salmelin, Jaana Wallin, Hanna Arola, 
Jussi Kukkonen, Marjo Niittynen, 
Päivi Meriläinen, Tarja Pitkänen, 
Ilkka Miettinen, Matti Leppänen, 
Marie Korppoo ja Markus Huttunen: 
Metallimalmikaivostoiminnan vesis-
tö- ja terveysvaikutusten kokonais-
valtainen riskinarviointi

Mika Kurkilahti, Mikko Olin, Jukka 
Ruuhijärvi, Katja Kulo ja Martti Rask: 
Verkkomäärät koekalastusseurannas-
sa – esimerkki koekalastussuunnitel-
masta Talvivaaran kaivoksen alapuoli-
sessa vesistössä Sotkamon reitillä

Linnea Blåfield, Petteri Alho, Hannu 
Hyyppä ja Elina Kasvi: Jokiuoman 
geometrian ja virtauskentän mittaa-
misen haasteet ja uudet menetelmät

Tuulia Innala: Hulevedet – rasittees-
ta resurssiksi?

Vesitalous 3/2019
Mika Rontu: Yhdyskuntatekniikka 
2019 –näyttely kokoaa vesihuollon 
ammattilaiset Jyväskylään

Minna Hanski ja Paul Silfverberg: Vesi- 
huolto tarvitsee hallittua uudistamista

Jari Rintala: Pohjavedenottamoiden 
velvoitetarkkailu – nykytila ja kehitys- 
tarpeet

Ilkka Miettinen, Outi Zacheus ja 
Tarja Pitkänen: Talousvesien mikro-
biologisia uhkia – havaintoja 20 vuo-
den ajalta

Tuija Laakso ja Suvi Virta: Suomen 
vesihuoltoverkoston kunto ja sanee- 
raustarpeen kehittyminen tulevai- 
suudessa

Jyrki Paavilainen: Tulossa: Vesihuolto-
laitoksen omaisuudenhallinnan käsi-
kirja 2019

Sofia Risteelä ja Henri Haimi: MBR-tek- 
niikka Taskilan jätevedenpuhdistamolla

Kalle Kiisto: Prosessiurakka, hankin-
nan näkökulma – case Taskilan MBR

Juha Pirkkamaa: Laatujärjestelmä 
kierrätyslannoitteille

Tuomo Häyrynen: Haitalliset aineet 
jätevesissä – tutkimus lisääntyy
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Jaakko Gustafsson: Vesihuolto-
laitoksen toiminta-alueen oikeasuh-
taisen koon määrittämiseen liittyvistä 
haasteista

Martti Pulli: Eräs esimerkki pump-
paamon energiatehokkuuden mää-
rityksestä ja korjauksesta

Anders Buur Baekgaard: Miksi vesi-
huoltolaitokset ovat mukana kan-
sainvälisessä toiminnassa?

Vesitalous 4/2019
Outi Setälä: Vesien muovit – tutki-
musta, säätelyä ja uusia avauksia

Maiju Lehtiniemi ja Outi Setälä: 
Mikromuovit Suomen vesistöissä

Markus Sillanpää, Julia Talvitie 
ja Hannu Kiviranta: Mikromuovia 
talous vedessä?

Kalle Ryymin, Pauliina Salmi, Anna 
Karjalainen, Sonja Saviranta ja 
Julia Talvitie: Kiekkosuodatin pidät-
tää mikromuoveja tehokkaasti 
jätevedenpuhdistamolla

Pietu Pankkonen, Olli Hakala ja Julia 
Talvitie: Hulevesien laadullista hallin-
taa ja mikromuovitutkimusta kehi-
tetään samanaikaisesti Helsingin 
Taivallahdessa

Tapio Katko: Vesihuollon koulutus ja 
tutkimus lähemmäksi rakennettua 
ympäristöä

Jarmo Hukka: Oliko tulevaisuudessa 
kaikki paremmin?

Pekka Pietilä: Vesihuolto muualla 
Euroopassa

Katri Tolonen, Virpi Lehtoranta, 
Sari Väisänen, Jaana Rintala, Riina 
Rahkila, Jukka Aroviita ja Seppo 
Hellsten: Vapaaehtoiset toimijat 
vesiensuojelun uudeksi voimavarak-
si tulevaisuudessa

Katriina Etholén: Lontoo: lapsiystä-
vällinen näyttely vesirakentamisesta

Timo Pohjamo ja Juha-Pekka 
Triipponen: Jäidenpidätysrakenteilla 
tulvavahinkojen torjuntaan

Tuomo Häyrynen: Hiitolanjoen kos-
kien ennallistaminen käyntiin

Kari Hyytiäinen: Täydennys vastuulli-
sen tupakoitsijan määritelmään: vas-
tuu jätehuollosta

Vesitalous 5/2019
Timo Maasilta ja Riku Vahala: Suo ma-
laisen vesialan toimijoilla juhlavuosi

Rauni Nokela: Tuki, 70-vuotias toi-
mija suomalaisen vesiosaamisen 
verkostossa

Ari Niemelä: Jätevedenpuhdistuksen 
kehityksestä Suomessa

Erkki Santala ja Jorma Kaloinen: 60 
vuotta hajajätevesiä

Pirkko Öhberg, Jussi Ahonen ja 
Jaana Mäki-Torkko: Pohjavesijaoston 
lyhyt historiikki

Nora Sillanpää, Maija Taka, Thomas 
Banafa, Lauri Harilainen, Juhani 
Järveläinen, Paula Kuusisto-Hjort, 
Valtteri Lankiniemi, Tero Niemi, 
Leena Sänkiaho ja Camilla Tuomela: 
Hulevesien hallinta murroksessa

Leena-Maija Kimari: Vesihuoltojaosto 
– katse tuleviin sukupolviin

Hannu Marttila: Hydrologian jaosto  
– yhteistyötä kokonaisvaltaisen veden - 
hallinnan edistämiseksi

Annina Takala ja Thor Danielsen: 
Onko osaamisellesi kysyntää 25 vuo-
den päästä?

Leena Finér, Markus Huttunen, 
Laura Härkönen, Pirkko Kortelainen, 
Ahti Lepistö, Tuija Mattsson, Sirpa 
Piirainen, Sakari Sarkkola, Tapani 
Sallantaus, Sirkka Tattari ja Liisa 
Ukonmaanaho: Metsätalouden 
vesistökuormituksen arviointimene-
telmiä on kehitettävä

Jarno Turunen, Ritva Nilivaara-
Koskela, Tarja Stenman, Kaisa 
Ruuska, Samuli Lahtela, Anssi 
Karppinen ja Raimo Ihme: 
Maatalouden valumavesien fosfori  
kiinni ja takaisin pellolle biopoly- 
meerisaostuksella

Tuomo Häyrynen: IPCC varoittaa voi-
mistuvista muutoksista jäätiköissä ja 
merissä

Pertti Seuna: Vettä on virrannut…

Vesitalous 6/2019
Ari Niiranen: Hajajätevesisääntelyn 
pysyvyys ja kohtuullisuus löytyivät

Lauri Ahopelto ja Sanna Vienonen: 
Äärevien sääilmiöiden vaikutus haja-
asutusalueiden vedensaantiin

Ari Kauppinen: Maasuodatta moi den 
riskit pohjaveden mikro biologiselle 
laadulle

Tuija Kaunisto ja Aino Pelto-Huikko: 
Rakennusten talousvesilaitteistoja 
koskevat tuotevaatimukset

Pirjo Majuri: Maalämmön keruu-
järjestelmien mahdolliset vaiku-
tukset talous vesikaivoihin ja riskien 
vähentäminen

Virve Ståhl: Haja-asutuksen jätevesi-
neuvonta ja jätevesijärjestelmien val-
vonta Länsi-Uudellamaalla

Johanna Kallio ja Jaakko Suikkanen: 
Hajajätevesilainsäädännön siirty-
mäajan piirissä olevat asunnot ja 
jätevesikuormitus

Nina Pimiä: Vesihuollon rakenne-
muutos - esimerkkejä osuuskunnista

Jyrki Lammila: Lainsäädännön 
muutosten vaikutukset vesihuolto-
laitosten ja -osuuskuntien toiminta - 
edellytyksiin

Jaakko Gustafsson: Vesihuolto-
osuuskunnat vesihuoltolain ja osuus-
kuntalain rajapinnalla

Martti Pulli: Vedenjakelujärjestelmän 
ominaisuuksien vaikutus pumppaa-
mon optimaalisen toteutukseen ja 
käyttöön

Esko Kuusisto: Erään mökin vesihuol-
lon vaiheita
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LIIKEHAKEMISTO

Huber (80 x 50)

Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

Slatek (80 x 80) Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

Kemira (80x80)

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja  

jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua  

ja toimituksia yli 50 vuotta

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

Rictor_2017.indd   1 12.1.2017   20:21:24

 b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

 b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Tehdään yhdessä 
maailman parasta 
vettä.

www.slatek.fi

                         

 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

 b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia 
aina kemiallisesta saostamisesta 
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajun- 
ja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja 
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 
Lue lisää: www.kemira.com/fi

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn

 b VESIKEMIKAALIT
www.kaiko.fi 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
kaiko@kaiko.fi 
www.kaiko.fi 

• Vuodonetsintälaitteet 

• Vesimittarit 

• Annostelupumput 

• Venttiilit 

• Vedenkäsittelylaitteet 
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Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta  
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi  
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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WSP (80 x 40)
Sweco (80 x 40)

Pöyry (80 x 70)

Ramboll (80x60)

Teollisuuden 
Vesi 80x70

johanlundberg

 b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
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Lauri Ahopelto and Sanna Vienonen: The impact of extreme 
weather phenomena on water supply in thinly populated areas

Finland has suffered drought for the second year. Increasingly 
extreme weather phenomena, such as drought, storms and floods, 

jeopardise our water supply in many ways. Climate change has been 
forecast to strengthen these extreme phenomena in a large part of 
Finland. In thinly populated areas, preparations against extreme 
conditions are often inadequate and the water supply may be threat-
ened. Fortunately, there are many ways to improve preparedness.

Ari Kauppinen: Risks posed by filter basins to the 
microbiological quality of groundwater

According to legislation on wastewater treatment in thinly popu-
lated areas, wastewater must be piped and processed in such a way 

that it does not entail a risk of contaminating the environment. Filter 
basins on the basis of soil-based wastewater treatment are a common 
alternative for building-specific wastewater treatment. Studies show 
that filter basins are not necessarily sufficient for removing microbes 
efficiently enough from the perspective of water safety.

Tuija Kaunisto and Aino PeltoHuikko: Product requirements 
applicable to buildings’ water supply hardware

Reactions between supply water and water hardware may result in 
harmful substances leaching from materials as well as corrosion 

that decreases the service life and increased microbial growth. Only 
products suitable for Finnish supply water should be fitted to water 
hardware.

Pirjo Majuri: The potential impacts of geothermal heating collec-
tion systems on supply water wells and reducing the risks

Geothermal heating systems may pose risks to supply water 
wells, such as leaks of heat transfer fluids, mixing of surface 

and groundwater, or by complications in drilling for energy shafts. 
In order to reduce the risks, it is essential to ensure adequate profes-
sional skills on the part of operators in the sector as well as to develop 
geothermal heating design guidelines and building codes.

Virve Ståhl: Wastewater consultancy in thinly populated areas 
and monitoring of wastewater systems in Western Uusimaa

Advisory services for wastewater in individual buildings in less 
densely populated areas have been provided in Western Uusimaa 

since 2009. Site visits have provided valuable data on the present 
state of wastewater treatment. Charting data has also been supplied 
to municipalities when permission for this has been granted from the 
site visited. The municipalities are confronted by a new situation in 
respect of properties included in the transitional period. Monitoring 
all the sites is unrealistic due to their large numbers, so at least at first 
the work should focus on problem notifications and special situations 
as well as dealing with applications for exemption permits.

Johanna Kallio and Jaakko Suikkanen: Homes within the 
transitional period of legislation on treating domestic waste-
water in areas outside sewer networks and wastewater 
contamination

Location data methods may be used to estimate the number of resi-
dential and leisure homes built before 2004 in groundwater and 

shore areas. Residential buildings in these areas amount to roughly 
286,000 and leisure homes to some 343,000, of which 45,000 and 
69,000 respectively are in need of renovation according to a guideline 
estimate. Before full-scale enhancement of wastewater treatment, 
these areas’ impact on waterways is estimated at 72 t/pa phosphorus 
and 570  t/pa of nitrogen. As a final result, municipality-specific 
materials were also produced, and these are available on the Finnish 
Environment Institute website.

Nina Pimiä: Structural change in water services – examples 
from cooperatives

When discussing structural change in water services, the focus is 
often on the number of water treatment plants which should 

be reduced. A large proportion of water treatment plants are water 
cooperatives, the evolution of which has taken a different path from 
that of municipal plants. Cooperatives were set up on the residents’ 
own initiative, and decisions on their operational development and 
solutions in the pressures of structural change will be made in the 
final analysis by the members, learning from the examples of their 
predecessors.

Jyrki Lammila: The effects of changes in legislation on the 
operational prospects for water treatment plants and cooper-
atives

The Water Services Act, amended in 2014, regulates relief for 
connecting a property to a water treatment plant’s water supply 

and/or sewer network in an operating area located outside built-up 
areas. Under the old Article 10, exemption from connection to an 
operating area was possible to get relief only by application. On the 
basis of the amended Article, there is no obligation in a thinly popu-
lated region for a property possessing water supply hardware which 
was built before the approval of the operating area to connect to a 
water supply network except in a case in which the well’s supply water 
does not fulfil the health requirements for small units. Connection to 
sewerage is obligatory only in the event that the wastewater treatment 
method pursuant to the current Environmental Protection Act does 
not cause adverse effects to the environment or to health.

Jaakko Gustafsson: Water services cooperatives on the 
borderline of the Water Services Act and the Cooperatives Act

The Water Services Act is applied to such water services plants 
responsible for water services in pursuance of the Act for which 

the municipality has approved a sphere of activity and which are 
deemed capable of handling the community’s water services. The 
Water Services Act does not set explicit demands for the water treat-
ment plant’s form of organisation. Matters pertaining to the form of 
organisation should be arranged separately on the basis of the busi-
ness law provisions for each form of organisation, and the provisions 
of which are applied insofar as not otherwise stated in the Water 
Services Act or in another specific law.

Other articles

Ari Niiranen: Stability and reasonableness were found to 
wastewater treatment regulations in thinly populated areas 
(Editorial)

Esko Kuusisto: The history of the water services of a cottage
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Erään mökin vesihuollon vaiheita

Lapsuudenkotini oli Ruoveden pappilan entinen 
torppa, isoisäni rakentama vuonna 1902. Koska 
järveä tai lähdettä ei ollut lähellä, kaivo piti tehdä 
heti. Se sijaitsi saunan tuntumassa, se oli viitisen 

metriä syvä ja laudoilla vuorattu. Vesi nostettiin käsipum-
pulla. Kovin laadukasta ei vesi ollut, mutta kukaan ei siitä 
tiettävästi sairastunut. Navetan lantalalle ei kyllä ollut 
kuin parikymmentä metriä.

Vesi riitti talouskäyttöön myös kuivina aikoina. Suurin 
kuluttaja oli kuitenkin karja, jota varten olikin sodan 
jälkeen kaivettu toinen kaivo peltotien varteen. Se oli 
veivikaivo, ruosteinen kettinki kiertyi kitisten kuusipöllin 
ympärille. Vesi oli ruskeahkoa, sitä ei mielellään maistellut.

Sateisina kesinä karja sai vettä myös peltojen läpi virtaavasta 
ojasta. Useimpina vuosina oja kuivui syyskesällä, samoin 
veivikaivo. Silloin piti karjalle hakea vettä Myllyojasta, 
vajaan kilometrin päästä. Tätä varten oli hitsattu kaksi 
peltitynnyriä peräkkäin, päällä oli täyttöaukko ja toisen 
alalaidassa hana. Koko komeus oli viritetty hevoskärryyn.

Uusi aika koitti vuonna 1960. Metsässä päilyi suoran-
tainen lampi, jonka pinta oli 5–15 metriä kylän taloja 
korkeammalla. Lammella on kartoilla komea nimi, Iso 
Kiimajärvi. Sieltähän se vesi virtaisi pelkällä painovoimalla 
kylän taloihin!

Tuumasta toimeen. Kymmenen talon miehet tarttuivat 
lapioihin. Kaivumatkaa kertyi yhteensä runsaat kolme 
kilometriä. Metsässä väänneltiin kiviä, pelloilla oli haas-
teena tiukka savi.

Muoviputki oli vallankumouksellinen uutuus. Ja vettä 
tuli. Toisena päivänä jo heikommin, kolmantena enää 
muutama tippa. Lammen rannasta putki nousi loivasti liki 
kymmenmetrisen mäenharjanteen yli. Kaasut kertyivät 
tulpaksi korkeimpaan kohtaan. Pumppaamo piti rakentaa, 
sähköt vetää metsän keskelle.

Kiiman vesi virtasi vuoteen 1983 saakka. Kesäisin se 
maistui tukevasti suolta, aikaa myöten siihen totuttiin. 
Mutta isommalla kylällä puuhattiin pohjavedenottamoa 
ja Myllyperän talot päättivät lopettaa suoveden käytön. 
Raikas pohjavesi alkoi virrata Kuusistoonkin, runsaan 
kolmen kilometrin päästä.

Nyt ei lapioita enää paljoa heiluteltu. Muoviputket 
päätyivät entistä syvemmälle, vaikkei Kiiman vesikään 
juuri ollut jäätymisiä kokenut.

Jätevesistä ei lapsuuteni kotikylällä kukaan puhunut 
mitään. Joka talossa oli ulkohuussi, Mustajärven koululla 
peräti seitsenreikäiset. Sakokaivoja ilmestyi vuosituhannen 
loppuun mennessä moniin taloihin, mutta Ruojärveen 
tulvi ravinteita jokaista ojaa pitkin. Salmet kasvoivat 
umpeen, särjet pullistuivat.

Vuonna 2009 perustettiin Mustajärven jätevesiosuus-
kunta. Siihen liittyi noin 60 kiinteistöä. Jätevedet pumpa-
taan kirkonkylään puhdistamolle. Kuusiston jätevesille 
kertyy putkimatkaa noin 8 kilometriä.

Mustajärven vesiosuuskunta liitettiin kirkonkylän 
Osuuskunta Vesijakoon vuonna 2017. Ruovedelle jäi 
pieniä vesiosuuskuntia kuitenkin vielä puolen tusinaa. 

ESKO KUUSISTO
mökkiläinen, Pirkanmaa
Vieraskynäilijän viittaan pukeutunut kirjoittaja
on myös tämän lehden toimituskunnan jäsen.

Pieni poika vääntää veiviä kaksi käsin. Ämpärin yläreuna kurkottelee jo kaivonkantta. Yksi kierros vielä! 
Ja se onnistuu. Isä tarttuu ämpäriin ja kaataa veden saaviin. Poika on riemuissaan.
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Uponor

Uponor Barrier PLUS merkitsee läpimurtoa ja 
turvallisempaa tulevaisuutta puhtaan veden jakelussa 
riskialttiilla alueilla. Se yhdistää muoviputkiston 
helppouden ja joustavuuden testattuun ja vertaansa vailla 
olevaan suojaan jopa voimakkaimpia haitta-aineita kuten 
trikloorietyleeniä (TCE) vastaan.

Uponor Barrier PLUS. Ajattele pidemmälle.

www.uponor.fi

Uponor Barrier PLUS
Talousvettä turvallisesti
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