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VEVO-hankkeen tuloksia

Vesihuoltolaitosten vuotovedet hallintaan

VEVO – Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä 

– vähähiilisyyden edistämiseksi -hankkeen loppuseminaari 

28.9.2017

Riina Tuominen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

VEVO-HANKE

TAVOITE
• Lisätä Etelä-Savon kaupunkien vesihuoltolaitosten energiatehokkuutta

• Selvittää jätevesiverkoston vuotovesien määriä, niiden muodostumista ja 
vaikutusta laitoksen energiankulutukseen

• Kehittää pumppaamoihin uusia innovaatioita ja online-
mittausteknologiaa vuotovesien seurantaan

KESTO
• 1.1.2016-30.9.2017

RAHOITTAJA

• Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta
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VEVO-HANKKEEN TOIMENPITEET

1) Esiselvitys vuotovesien nykytilasta Mikkelin, Pieksämäen ja   

Savonlinnan jätevesiverkostoissa

2) Etsitään vähähiilisiä ratkaisuja vuotovesien vähentämiseksi

3) Arvioidaan vuotovesien vaikutuksia ympäristöön

4) Uudet innovatiiviset mittausteknologiat

5) Raportointi

Mistä vuotovedet muodostuvat?
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• Selvitys hulevesien käsittelystä ja hyötykäyttökohteista 

• Ohje omakotitalojen kiinteistökohtaisesta hulevesien käsittelystä 

(luettavissa hankkeen nettisivuilla https://www.xamk.fi/wp-

content/uploads/2016/06/Vevo-hulevedet-hyodyksi.pdf)

• Rakennusvalvonnan käyttöön tietopaketti sadevesijärjestelmien 

suunnittelusta ja rakentamisesta 

• Raportti vuotovesien suorasta ja epäsuorasta vaikutuksesta ympäristöön

• Raportti vuotovesien havainnoinnista ja monitoroinnista

– Tapaustutkimus jatkuvatoimisella johtokyky- ja lämpötila-anturilla 

Otavassa 

– Jäteveden johtokyvyn ja lämpötilan kenttämittaukset

• Etelä-Savon vuotovesiselvitys, Ramboll Finland Oy

VEVO-HANKKEEN TULOKSIA

Julkaisu ladattavissa osoitteessa:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-034-0
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Jatkuvatoiminen johtokyky- ja lämpötila-anturi 

vuotovesien havainnoinnissa

Jatkuvatoiminen johtokyky- ja lämpötila-

anturi vuotovesien havainnoinnissa



10/9/2017

5

Johtokyky- ja lämpötila-mittari 

vuotovesien havainnoinnissa

MITTAUSPISTE LÄMPÖTILA, C° JOHTOKYKY, mS/m

1 9,9 64

2 11,9 87

3 11,1 46

4 11,4 66

5 11,3 74

6 17,9 67

7 12,3 62

8 12,6 47

9 14,6 90

10 12,4 61

KIITOS!
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26.1.2017

ESISELVITYS ETELÄ-SAVON
VESIHUOLTOLAITOSTEN
VUOTOVESISTÄ –VEVO-HANKE
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
LEENA VIHAVAINEN

26.1.2017

• Hankeryhmä

• MAMK
• Mikkelin vesilaitos
• Savonlinnan vesilaitos
• Pieksämäen vesilaitos
• Ramboll Finland Oy

• CASE-alueet

• Tuppurala, Mikkeli

• Heikinpohja, Savonlinna

• Vaalijalan Nenonpelto, Pieksämäki

(erillainen kohde toisiin verrattuna)

• Saneerausten kohdentaminen, 
kiireellisyysjärjestys kohteissa

VUOTOVESISELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT
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26.1.2017

TUTKIMUSMENETELMÄT
CASE-ALUEILLA
• Pumppaamojen virtaama- ja

säätietojen tarkastelu

• Johtotietojen tarkastelu

• Materiaalit ja ikä

• Maaperätietojen tarkastelu

• Maalajit

• Pohjavesialueet

• Haastattelut

• Kenttätutkimukset

• Kaivojen kunto, 61 kaivoa

• Jäteveden sähkönjohtokyky ja lämpötila

26.1.2017

 ARVIOT

 VUOTOVESIEN 
ENERGIA 
VAIKUTUKSESTA

 VUOTOVESIEN 
HIILIJALANJÄLJESTÄ
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26.1.2017

PUMPPAAMOVIRTAAMAT JA PUMPPAAMON VALUMA-
ALUEIDEN VUOTAVUUS
• Pumppaamon valuma-alueen

vuotavuus virtaustietojen perusteella

• Vuotavuus kuivan ja märän ajan
erotuksena johtopituutta kohti pumppaamo
alueittain

• Vuotavuuden suositusarvo 0,3…0,6 l/s/km

• CASE Mikkeli 0,96 l/s/km

• CASE Savonlinna

• Heikipohja n. 3,0 l/s/km 

• Jukolansalo 2,75 l/s/km

• Kotilahti 2,45 l/s/km

• Sortteerinlahti 3,71 l/s/km

• CASE Pieksämäki 0,76 l/s/km

26.1.2017

KENTTÄTUTKIMUKSET
(1-2 PÄIVÄÄ/CASE)

1. Silmämääräinen kaivojen kuntoarvio

2. Jätevesikaivoista vesinäyte ja mitattiin 
kenttämittarilla sähkönjohtokyky ja lämpötila

• Yhdyskuntajätevesien tyypillinen sähkönjohtavuus 
kuivana aikana 100-140 mS/m

• Vuotovedet kylmiä
• Huom! Teollisuus- ja kaatopaikkavesien 

ominaisuudet poikkeavat yllä mainituista!
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• Energiankulutusarvio 
perustuu kuukausittaisiin 
energiankulutustietoihin

• Ei huomiotu virtaamien 
vaikutuksia pumppujen 
hyötysuhteeseen tai 
toimintapisteeseen. 

• Energian hinta 0,066 
€/kWh, mutta
kokoanishinta

• noin 0,22 €/kWh

• Heikinpohjan virtaama
tiedoissa virhettä

ARVIO VUOTOVESIEN ENERGIA VAIKUTUKSESTA

Kohdealue/jvp

m3/d m3/v % m3/d m3/v kWh/m3 kWh/v €/v

Mikkeli

Tuppurala 3 905 1 405 954 33 1 271 464 072 0,044 20247 4325

Graani 14 5 204 13 2 680 0,121 82 18

Savonlinna

Heikinpohja  2 307 830 359 5 107 1686 0,10 19179 4096

Sortteelinlahti 494 177 840 25 124 45 260 0,087 3943 842

Kotilahti 681 245 246 34 231 84 402 0,083 7023 1500

Jukolansalo 114 41 189 39 44 16 211 0,141 2284 488

Pieksämäki

Vaalijala 101 36 414 37 37 13 560 0,278 3768 805

Pumpatut 

virtaamat 

Vuotovesien arvioidut 

määrät Energiankulutus vuotovedet

26.1.2017

• Hiilijalanjälki kuvaa 
hiilidioksidipäästöjä, jotka 
aiheuttavat ilmaston 
lämpenemistä.

• Etelä- Savon Energia Oy:n 
ja Suur-Savon energia 
Oy:n sähköntuotannon 
ominaishiilipäästöt on 
saatu laitosten 
kotisivuilta.

ARVIO VUOTOVESIEN VAIKUTUKSESTA HIILIJALANJÄLKEEN

Vuotovedet energiankulutuksen hiilijalanjälki

Sähköntuotannon 

omimaishiilipäästö

Hiilipäästö vuodessa

Vuotovesien 

aiheuttaman 

energiankulutus 

pumppaamoilla 

yhteensä 2015 Hiilipäästö vuodessa

g/kWh kg/v kWh/v kg/v

Mikkeli 714000 82 824

Tuppurala 116 2 349

Graani 116 10

Yht. 2 358

Savonlinna 924 863 232 141

Heikinpohja  251 4 814

Sortteelinlahti 251 990

Kotilahti 251 1 763

Jukolansalo 251 573

Yht. 8 140

Pieksämäki 345000 58 650

Vaalijala 170 641

Kohdealue/jvpp



7

26.1.2017

HIILIJALANJÄLKI  JA SEN HALLINTA
• Vähähiiliset vuotovesien hallintatoimet:

• Vuotovesien hiilijalanjälki pienenee tehokkaimmin vuotovesien vähentämisellä taikka 
poistamisella viemäriverkostosta 

• Toimenpiteitä viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi on esim.

• Pumppaamoiden säännölliset huollot sekä saneeraukset

• Viemäriverkoston saneeraukset, vain materiaali ja työ hiilijälki

• Kaivo- ja kanaalisaneeraukset, vain materiaali ja työ hiilijälki

• Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää suosimalla käyttöenergia niukasti tai ei ollenkaan 
vaativia hallintamenetelmiä  

• Vettä läpäisevien pintojen lisääminen rakennetussa ympäristössä

• Passiivisia imeytyksiä ja pidäkkeitä (altaat)

• Maaston muotoilulla kansivuotojen hallinnassa

• Hulevesienviettoviemäröintiä

• Vuotovesien hallinnan vähähiiliset hallintatoimet ovat mekaanisia, paikallisia tai 
välillisiä toimenpiteitä

26.1.2017

JOHTOPÄÄTÖKSET 
 Hulevesistä muodostuu merkittävä osa vuotovesistä

 Hulevesien hallintoimet avain asemassa 

 Useiden toimijoiden yhteistyö: kuntatekniikka, kaavoitus, vesihuoltolaitos, kiinteistön omistajat

 Verkostoputkiston saneerauksilla (vähentää pohjavuotoja) vain osa vaikutus vuotovesien hallinnassa

 Hulevesien määrä ja ääriolot yleistyvät ilmaston muuttuessa => HAASTE

 Vuotovedet aiheuttavat merkittäviäkin kuluja ylimääräisen pumppausenergiantarpeen vuoksi

 Viemäriverkostojen vuotovesien suuren määrän vuoksi hallintatoimia joudutaan priorisoimaan

 Saneeraussuunnittelu 

 Ennakkoselvitykset ja kiireellisyys luokittelu

 Lähtötietotarkastelu ja katsastus sekä vuotovesimittaukset , muut tarkeselvitykset lisänä

 Vuotovesillä on myös välillisiä vaikutuksia verkoston ja puhdistamon toimintaan sekä laitteiden 
elinikään 

 Välillinen kustannusvaikutus
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JOHTOPÄÄTÖKSET 
• Vesihuoltolaitoksilla on perinteisesti toimintaa mitattu ja arvioitu käsittelyn ja myydyn 

vesimäärän (virtaama) sekä niiden mukaisten tulojen ja kulujen perusteella 

• Jätevedenkäsittelyä on arvioitu puhdistamon vesistökuormituksen mukaan

• Vesihuoltolaitoksilla seurataan moni vedenlaatu parametrejä sekä muita seikkoja, kuten 
energiankulutusta ja pumppausvirtaamia

 Nykyisiä mittaustietoja tulisi hyödyntää paremmin tehokkaammin mm. verkoston tilan sekä 
jäteveden laadun seuraamiseksi

 Virtaamatiedot on peruslähtökohta myös verkostojen toiminnan mallinnuksessa

 Jätevedenpumppaamoiden virtaamamittausta tulisi ehdottomasti kehittää alkaen 
päälinjapumppaamoista pienimpiin

 Verkostojen seurannan kehittämisellä voidaan optimoida verkoston toimintaa 

 parantaen energiatehokkuutta

 laatia tarkempia korjaus- ja huoltosuunnitelmia 

 toteuttaa mahdollisia uusia laitoksen toiminnan mittarointeja, kuten elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskentaa. 

26.1.2017

KIITOS MIELENKIINNOSTA!

KYSYMYKSIÄ ?

LISÄTIETOJA:

LEENA VIHAVAINEN
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
RAMBOLL /WATER/ SAVONLINNA 

M +358 50 3829 011
leena.vihavainen@ramboll.fi 
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ESISELVITYS ETELÄ‐SAVON VESIHUOLTOLAITOSTEN 
VUOTOVESISTÄ VEVO‐HANKE

SAVONLINNAN VESI

VERKOSTOINSINÖÖRI SATU KUPARINEN

LÄHTÖKOHDAT TUTKIMUKSELLE

• Savonlinnan keskusta, Heikinpohjan asuinalue

• Aiemmat vastaavanlaiset tutkimukset

• Olemassa oleva tieto

• Tutkimustarve
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TUTKIMUSTULOKSET

• CASE Savonlinna

• Heikinpohja n. 3,0 l/s/km

• Jukolansalo 2,75 l/s/km

• Kotilahti 2,45 l/s/km

• Sortteerinlahti 3,71 l/s/km

• Vuotavuuden suositusarvo 0,3…0,6 l/s/km

• Lisätutkimuskohteita 3,5 km

• Korjattavat kaivot 8/31

TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

• Tutkimustyöstä saatu tieto hyödyllistä

• Korjaustarpeiden tarkka sijainti

• Jätevesiviemärit

• Tarkastuskaivot

• Energiatehokkuus

• Jätevesipumppaamot

• Tulevien saneerauskohteiden suunnittelu
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ENNAKKO‐ODOTUKSET HANKKEELTA

• Ennakko‐odotukset

• Tutkimusryhmän työskentely

Olemassa olevista tiedoista yhdessä tutkimuksen kanssa 
ryhmä työsti asiakaslähtöistä ja käyttökelpoista 
tutkimusmateriaalia ja tuloksia verkoston kunnosta.



Muuttuva toimintaympäristö vaatii  

UUDENLAISIA RATKAISUJA 



•
–

•
•

–
•

–
•

–
–
–
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Kriittisyysanalyysit ohjaavat TOIMINTAA 

© Mipro Oy Oikeudet 
muutoksiin pidätetään. 
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Kriittisyysanalyysit ohjaavat TOIMINTAA 



© Mipro Oy Oikeudet 
muutoksiin pidätetään. 

Millaisia mittavia tietoja voitaisiin 
mitata? Mitä, miten ja miksi? 
Millaisia mittavia



Mipro Industrial 
Cloud - 
ohjelmistotuotteet



Mipro Industrial Cloud 

MIPRO REGO 
SITUATION  AWARENESS SOLUTION 

© Mipro Oy Oikeudet 
muutoksiin pidätetään. 



MIPRO VIVO 
ASSET MANAGEMENT SOLUTION 

Tuotanto KuPi 

Augmented Reality (AR) 



 
Marko Kaasalainen 
Account Manager 
Safety Related Systems & Services 
  
MIPRO OY 
Kunnanmäki 9 | FI-50600 Mikkeli | FINLAND 
Mobile +358 40 142 5706 | Fax +358 15 200 1333 
marko.kaasalainen@mipro.fi | www.mipro.fi | LinkedIn 
 

Mipro Industrial Cloud 

WWW.MIPROREGO.IO 
 

WWW.MIPROVIVO.IO 
 

WWW.MIPROARGO.IO 
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Viemäriverkoston vuotovedet ympäristönsuojelun 
valvonnassa

VEVO-hankkeen loppuseminaari 26.9.2017, Mikkeli

1

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Juho Kotanen

Vuotovesien määristä

 Hulevesi: rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle 
pinnalle kertyvä sade- tai sulamisvesi

 Vuotovesi: viemäriverkostoon päätyvä hule- ja pohjavesi

 Runsaimmin vuotovesiä esiintyy keväällä lumen ja roudan sulamisen aikaan ja 
syksyllä runsaiden sateiden vaikutuksesta

 Vesilaitosyhdistyksen mukaan vuotovesien osuus puhdistuslaitokselle tulevasta 
vedestä on vuosien 2010–2014 aikana vaihdellut 37–47 % välillä.

 Vuosiraporttien perusteella vuotovesikertoimet Etelä-Savon laitoksilla yleisesti 
vuositasolla n. 10-35 % tulovirtaamasta, ylivirtaama-aikana huhtikuussa jopa 80 % 
luokkaa

2
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Lainsäädäntö
 Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014): 15 § Vesihuoltolaitoksen selvilläolo- ja 

tarkkailuvelvollisuus:

 Vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyttämänsä raakaveden määrään tai 
laatuun kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kunnosta. Tässä 
tarkoituksessa vesihuoltolaitoksen on tarkkailtava käyttämänsä raakaveden 
määrää ja laatua, laitteistonsa kuntoa sekä vuotovesien määrää laitoksen 
vesijohto- ja viemäriverkostoissa. Tiedot verkostojen sijainnista on saatettava 
sähköiseen muotoon.

 Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä: Vesihuoltolaitteiston kunnon ja viemärivuotovesien 
määrän tarkkailu edistäisi osaltaan kunnossapitotarpeiden suunnitelmallista huomioon 
ottamista laitoksen taloudenpidossa sekä riittävän rahoituksen varaamista 
kunnossapitoa varten.

3

Ympäristölupaehdot

 Vuotovesien hallinta ja vähentäminen tullut lupaehdoissa entistä tärkeämmäksi

 Vanhoissa luvissa ollut usein yleinen lupaehto:
– Luvan saajan on huolehdittava viemäriverkon suunnitelmallisesta kunnostamisesta niin, että vuoto- ja 

hulevesien joutuminen jätevesiviemäreihin on mahdollisimman vähäistä”

 Uudemmissa luvissa usein yksityiskohtaisemmin, esim:
– Luvanhaltijan on huolehdittava viemäriverkkoon joutuvien vuoto- ja hulevesien määrän 

rajoittamisesta mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistamoon liitettyä viemäriverkkoa uusittaessa ja 
uutta viemäriä rakennettaessa viemäröinti on toteutettava pääasiassa erillisviemäröintinä. Lisäksi on 
huolehdittava, että puhdistamon, viemäriverkon ja pumppaamojen mitoitus riittää normaalioloissa 
estämään viemäriveden ylivuodot. Viemäriverkon pumppaamot on liitettävä kaukovalvontaan ja 
niiden ylivuotokohdat on varustettava laitteilla, jotka rekisteröivät ylivuodot ja niiden kestoajan.

 Esim. Kangasniemen puhdistamon uusi ympäristölupa (ei lainvoimainen): 
– Luvanhaltijan on laadittava viemäriverkon vuotovesiselvitys ja tehtävä vuotovesien vähentämiseen 

tähtäävä vuosittainen verkoston saneerausohjelma. Suunnitelman toimenpiteet vuoteen 2026 
mennessä on mitoitettava niin, että vuotovesien määrä saadaan rajoitettua olemaan keskimäärin 
enintään 30 prosenttia puhdistamon tulovirtaamasta. Selvitys ja suunnitelma tulee toimittaa 
31.5.2018 mennessä tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Kangasniemen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 Nykyisen ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristöluvat voimassa 
toistaiseksi, ei enää lupaehtojen tarkistamista määräajoin kuten ennen

4



3

Valvonta
 Määräaikaistarkastukset (n. 1-4 vuoden välein riippuen valvontakohteesta)

– keskusteltu ongelmakohteista ja selvityksistä

– vesilaitoksilla budjetoitu rahaa vuosittain viemäriverkoston saneeraukseen

– saneerauksessa etusijalla ongelmallisimmat kohteet

– hankalimpia taajaman keskusta-alueilla sijaitsevat vanhat betoniviemärit

– usein nähty keskeisinä myös notkoissa sijaitsevat viemärinkannet, joista vuotovesiä voi 
päästä verkostoon

– keskusteluissa noussut myös esille kiinteistöjen laittomat sade- ja kuivatusvesien 
kytkennät jätevesiviemäriin, joita ajoittain huomattu

 Viikkovirtaamaraportit

– toimitetaan jälkeen päin vuosittain ELYlle

– näkyy puhdistamolla keväisin tai rankkasateiden yhteydessä tulovirtaamien kasvuna, 
usein moninkertaistuvat normaalivirtaamiin nähden

 Vuosiraportit

– esitetään vuotovesiprosentti tai –kerroin, joka on yksi verkostojen saneeraustarpeen 
indikaattori (kaikki eivät edelleenkään raportoi, tässä olisi parantamisen varaa)

– ylivuodot ja ohijuoksutukset laitoksilla (raportointivelvollisuus)

– raportointivelvollisuus viemäriverkoston laajentamisesta, tehdyistä toimenpiteistä vuoto-
ja hulevesien vähentämiseksi ja muista verkoston kunnostustöistä

 Erilliset ELYlle toimitetut vuotovesiselvitykset

– kuvaukset ja savukokeet viemäriverkoston kunnostustöiden yhteydessä tai omana 
hankkeenaan

5

Vaikutuksia puhdistamolla ja ympäristössä
 alentunut tulevan veden lämpötila viilentää prosessiolosuhteita puhdistamolla, jäteveden 

viileneminen merkittävin typenpoistoa haittaava tekijä

– nitrifikaatio-denitrifikaatio hidastuu tai pysähtyy -> voi vaikuttaa lupaehtojen toteutumiseen 
(erityisesti puhdistustehon osalta) mikäli puhdistamolla lupaehtona esim. ammonium- tai 
kokonaistypen poisto

– lupaehtojen toteutuminen vaarantuu etenkin, jos tulokset lasketaan jaksoittain kuten 
suuremmissa puhdistamoissa (esim. 4 jaksoa vuodessa) ja kuormitustarkkailunäytteitäkin 
ehkä otetaan minimimäärä

– yleisesti orgaaninen aines yhdessä jätevesien sisältämän ammoniumtypen kanssa kuluttaa 
vesistössä happea

 rankkasateiden aiheuttamat virtaamapiikit voivat heikentää myös kokonaisfosforin, kiintoaineen ja 
biokemiallisen hapenkulutuksen (BOD) puhdistustehoa

 sulamis- ja sadepiikkien aikana jätevesiverkoston kapasiteetti saattaa ylittyä, jolloin joudutaan 
tekemään ohijuoksutuksia puhdistamolta tai pumppaamoilta

– vaillinaisesti puhdistettu jätevesipäästö voi aiheuttaa rehevöitymistä, ekologisia vaikutuksia 
vesieliöille, terveysvaikutuksia suolisto- ja ihoinfektioina, vaikutuksia ympäristön 
virkistyskäyttöön 

– vaikutuksia vesihuoltolaitosten toimintaan haitallisen julkisuuskuvan myötä

 Kustannukset kasvavat vuotovesien määrän kasvaessa

– vaikeuttaa saostuskemikaalien määrän arviointia, kemikaalia voi kulua enemmän

– energiankulutus laitoksella sekä pumppaamoissa kasvavat, energiatehokkuus kärsii

– pumppujen ym. laitteistojen elinkaari lyhenee
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Yhteenvetoa
 Sään ääri-ilmiöiden ennustetaan lisääntyvän: ilmastonmuutos lisää hetkittäisten sateiden 

määrää ja esim. talvisia vesisateita -> vuotovesien ajallinen vaihtelu voi muuttua

 Vuotovesien hallinta entistä tärkeämpi osa valvontaa

– kiristyvät lupaehdot, joissa määrällisiä ja ajallisia ehtoja sekä raportointivelvollisuus

– puhdistamon vakaan toimivuuden kannalta viemäriverkoston kunnostaminen hule- ja 
vuotovesien määrän vähentämiseksi on välttämätöntä

 Viemäriverkoston kunnon selvittäminen vuotovesiselvityksellä ja vuotovesien vähentämiseen 
tähtäävä saneerausohjelma edesauttavat viemäriverkostossa tarpeellisten 
kunnostustoimenpiteiden kohdentamista. 

– tarpeen vuotovesistä johtuvien häiriöiden vähentämiseksi jätevedenpuhdistamolla ja 
puhdistamolta vesistöön johdettavan kuormituksen vähentämiseksi.

 anturi- ym. teknologian kehittyminen ja langaton tiedonsiirto -> mahdollistaa entistä 
helpommin hulevesimäärien mittaamisen ja pahimpien vuotokohtien selvittämisen?

 sovellusten ja käyttöliittymien kehittyminen -> reaaliaikainen tieto asiakkaalle 
selkeässä muodossa?

 Ongelmia ehkäisevä toimenpide on viemäriverkostojen saneeraus

– tähän on hyvä varautua riittävällä rahoituksella ja toteuttaa kohteita priorisoiden  

 Entistä tiiviimpi rakentaminen kaupunkialueilla, päällystetyt pinnat

– hulevesien syntymisen estäminen ja käsittely entistä tärkeämpää (kuntien vastuulla)

 kaavoitus: jätetään luontaisia kosteikoita, viivytetään ja imeytetään hulevesiä niiden 
kerääntymispaikalla

 pohjana hulevesiselvitykset ja -suunnitelmat

 kuormituksen hallinta vesistötasolla: hulevesiä ym. kuormitusta tulee useilta alueilta
7
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Ajankohtaisasioita 

vesihuoltoon ja rahoitukseen

Vevo – Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä 

– vähähiilisyyden

edistämiseksi -hankkeen loppuseminaari 28.9.2017

9.10.2017

Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus

Sisältö

 Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu 

sekä muita velvoitteita

 Pohjavesialueiden kokonaisvaltainen riskienhallinta

 Ilmoitusluontoinen asia 

 Muut rahoituslähteet

 Huomioitavaa

Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus
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Häiriö- ja erityistilanteiden 

varautumissuunnittelu

 Vesihuoltolaitokset laativat suunnitelman häiriötilanteisiin varautumisesta 

31.12.2016 mennessä

– Suunnitelmat on lähetettävä tiedoksi ELYlle, kunnan terveyden- ja 

ympäristönsuojeluviranomaisille sekä pelastuslaitokselle

 Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja verkostojen piiriin saatettavat alueet on 

esitettävä kartoilla ja yleisesti saatavilla tietoverkossa 2016 (kunnat)

 Verkostojen sijaintitiedot on oltava sähköisessä muodossa 2016 

(vesihuoltolaitokset)

  Etelä-Savon ELY-keskus selvittää em. velvoitteiden tilanteen

9.10.2017Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus

Pohjavesialueiden kokonaisvaltainen riskienhallinta –

tehdäänkö sitä, tarvitaanko?

 Pohjavesialueiden riskit kokonaisvaltaiseen tarkasteluun 

– Vaikeusaste 1: Pohjavettä otetaan vähemmän kuin luontainen 

antoisuus ja pohjavettä mahdollisesti vaarantavat riskit ovat 

pääosin ko. pohjavesialueella

– Onko suunnitelma riskien vähentämisestä tehty ja toteutetaanko 

sitä käytännössä  hitaasti pohjaveden laatuun vaikuttavat 

seikat (vuotovedet?)  onnettomuustilanteet liikenteessä 

(öljyrekka) tai alueella olevissa yrityksissä (päästöt, 

sammutusvedet)

– Onko tehty kuntatasolla ”päätös” siitä, ettei uusia riskitoimintoja 

tuoda alueelle? Miten eri toimijat ymmärtävät riskitoiminnon?

– Seurataanko mahdollisia haitta-aineita?

9.10.2017Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus
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Pohjavesialueiden kokonaisvaltainen riskienhallinta –

tehdäänkö sitä, tarvitaanko? 

 Pohjavesialueiden riskit kokonaisvaltaiseen tarkasteluun

– Vaikeusaste 2: pohjavettä otetaan yli luontaisen antoisuuden ja 

antoisuutta listään rantaimeytyvällä tai pumpatulla 

tekopohjavedellä

- Ulotetaanko riskien tarkastelu ja vähentämistoimet myös 

pintavesien valuma-alueelle voiko tarkastelualuetta rajata?

- Minkälaisen selvitystyön riskien tunnistaminen vaatii?

- Tehdäänkö selvitystyö valuma-alueella toimivien yritysten ja eri 

viranomaisten kanssa yhteistyössä?

– Minkälainen järjestelmä olisi hyvä riskienhallinnan työkaluna 

– automaattisesti päivittyvä digitaalinen (paikkatieto, pinta- ja 

pohjavedenlaatu, eri toimijoiden varautumissuunnitelmat yms.)  

järjestelmä, josta tilannetta hallitaan ennakoivasti??

9.10.2017Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus

Valtion rahoitus vesihuoltoon on päättymässä

 MMM:n ja YM:n kansallinen rahoitus vesihuoltoon on loppunut  2016

 Tuetut hankkeet valmistuvat viimeistään v. 2018

 Rahoituksella on tuettu (kansalliset tuet, valtion vesihuoltotyöt ja 

aiemmin myös EU-tuet) yleissuunnittelua, haja-asutusalueiden 

vesihuoltoverkkoja, yhdysvesijohtoja, siirtoviemäreitä, 

pohjavesitutkimuksia ja vedenottamoita. 

 Etelä-Savossa haja-asutusalueiden vesihuoltoverkostoja on riittävästi, 

muutama laajennus on vielä toteuttamatta

 Yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit jäävät jatkossa laitosten ja kuntien 

rahoituksella toteutettaviksi

 Painopiste uudisrakentamisesta ylläpitoon ja saneeraukseen

Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus
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Muut rahoituslähteet

 EU:n Maaseutu- ja Leader- rahoitustuet voivat olla mahdollisia joihinkin 

pieniin maaseudun vesihuoltohankkeisiin

 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto 

(ESR), Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen 

rakennerahasto-ohjelma 

- Kehittämishankkeet (EAKR) ja yritysten omat kehittämishankkeet 

(EAKR), ympäristö ja luonnonvarat  toivotaan vähähiilisyyttä ja 

kiertotaloutta edistäviä hankkeita

- Pilotoinnit mahdollisia, investointi + kehittämishanke

- Osaamisen kehittäminen, koulutus (ESR)

 Hallituksen kärkihankkeiden tyyppiset rahoitukset mm. Sininen biotalous

Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus

Huomioitavaa

 Etelä-Savon uusi maakuntastrategia Puhtaasti paras! –

Etelä-Savo Saimaan maakunta 2030 on valmistunut

 Strategian kärkiä ovat vesi, metsä ja ruoka

 Näille kärkivalinnoille maakunta rakentaa tulevaisuuden 

kasvun

 http://strategia.esavo.fi/

Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus
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