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• Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 
palvelukeskus

• Toimimme hankeorganisaationa osana Varsinais-Suomen liittoa 

• Pääteemat: energia, kiertotalous, kestävä liikkuminen, 
ympäristökasvatus ja vesihuolto ja vesiensuojelu 

• Yhteistyökumppaneina kunnat ja asukkaat, viranomaiset, 
yritykset, yhdistykset

• Työntekijöitä 15, toimipaikka Ratapihankadulla Turussa 

• Rahoitus: 

– perusrahoitus V-S kunnilta (25-35 %)

– hankkeet

– myyntipalvelut

Valonia



• Valonia pyrkii edistämään vesien hyvän tilan saavuttamista ja säilyttämistä Varsinais-Suomen 
alueella.

• Vesihuolto ja vesiensuojelu kuntayhteistyö 2017-2020

– Kuntatapaamiset: yhteinen suunnittelu

– Infotilaisuudet ja neuvontakäynnit (mm. vesistökunnostukset ja vesiensuojelutietoisuus, jätevedet)

– Yhtenä pitkäaikaisena tavoitteena käytännöllisen vesiekologisen osaamisen ja vesiensuojelun saaminen osaksi 
koululaisten opetussisältöä

– keväällä ja syksyllä järjestettävät kokoukset, tutustumiskäynnit vesiensuojelukohteisiin

• Jätevesiylivuotojen parempi hallinta –hanke (2017-2018)

• Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla (HAKKU-hanke) 

• Virtavesien kunnostushanke, Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa –hanke…

Vesihuolto ja vesiensuojelu 

Valonia

Kuvat Janne Tolonen, Kirsi Ahonen // Valonia 



Mistä hanke sai alkunsa? 

Jätevesiylivuotojen parempi hallinta hanke

Verkoston 
toimintavarmuuden 

kehittäminen 
Vesien tila 

Ympäristönsuojelu

Ympäristöterveys 
Taloudelliset hyödyt 

Tarpeen 
tunnistaminen 



Jätevesiylivuotojen riskit 

• Jätevesiylivuodoista voi koitua ympäristövahinkoja 
ja hajuhaittoja

• Voivat muodostaa riskin vedenotolle ja vesi- ja 
maaekosysteemeille  

• Terveysriski esim. uimarannoilla

• Ylivuotojen vähentämien vesiensuojelun ja 
ympäristöterveydensuojelun kannalta tärkeää

• Ylivuodot puhdistamon ympäristöluvassa 

• Riskien tunnistamisen avulla pystytään myös 
kohdistamaan toimenpiteitä kustannustehokkaasti

(Turun Sanomat)



Turun seudun puhdistamo Oy:n verkostoalue 

Hankealue

• TSP Oy on 14 kunnan 
omistama 
palveluntuottaja

• 300 000 asukkaan 
jätevesien keskitetty 
käsittely Kakolanmäellä

• 2000 km 
viemäriverkostoa

• N. 500 
jätevedenpumppaamoa 



Ympäristöriskianalyysi 

Hankkeen tavoitteet

1. Tunnista riskit 

Pumppaamojen 
ympäristöriskiluvut

2. Tunnista riskien

suuruus 

Asiantuntija-arviot 
riskin 
merkittävyydestä 
herkille kohteelle 

3. Tunnista tarpeet 
nykyisessä toiminnassa  
riskien vähentämiseksi 
ja minimoimiseksi  

Teemahaastattelut 
vesihuoltohenkilöstön 
kanssa 

Taustalla YMPÄRI-hankkeen suositukset (Wessberg ym. 2006) 
http://hdl.handle.net/10138/38741  ja 
Pirkanmaalla tehty selvitys Jätevedenpumppaamoiden ylivuotojen ja 
jätevedenpuhdistamoiden ohitusten ympäristöriskit ja hallinta Pirkanmaalla 
(Siintoharju 2016) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-401-9

Toimenpide
suositukset

http://hdl.handle.net/10138/38741
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-401-9


Ympäristöriskianalyysin rajaus  

• Hankkeessa tarkastellaan 
jätevedenpumppaamoilla tapahtuvia 
ylivuototilanteita 

• Tarkastelussa kuntien vesihuoltolaitosten 
pumppaamot, osuuskuntien pumppaamot 
tarkastelun ulkopuolella 

• Jätevedenpuhdistamon ohijuoksutukset
tämän ympäristöriskianalyysin ulkopuolella Kuva: Janne Tolonen/Valonia



Tunnistetaan herkillä alueilla sijaitsevat jätevedenpumppaamot

Tavoite 1. Tunnista riskit 

• Uimarannat 
• Vesistöt ja kalastollisesti arvokkaat 

vesistöt
• Luonnonsuojelualueet
• Pohjavesialueet ja vedenottamot

Kuvat: Maiju Oikarinen, Janne Tolonen & Jarkko 
Leka / Valonia 



Tavoite 1. Tunnista riskit 

Herkät ympäristöt ja 
niiden suojavyöhykkeet

+
Pumppaamot kartalla

Pumppaamojen 
lukumäärä 

herkissä 
ympäristöissä

Pumppaamokohtaiset 
ympäristöriskiluvut

Ympäristöriskiluvun laskeminen kaikille verkostoalueen jätevedenpumppaamoille 

Riskiluku

• Pumppaamokohtaiset 
ympäristöriskiluvut 
paikkatietomenetelmin 

• Esimerkkipumppaamo 
sijaitsee: 

• 1. rannikolla 
• 1. uimarannan sekä 
• 1. luonnonsuojelualueen 

läheisyydessä
• > Pumppaamo saa 

ympäristöriskiluvun 3 



Verkostoalueen pumppaamoiden luokittelu ympäristöriskiluvun mukaan

Tuloksia paikkatietoanalyyseistä

• Riskiluvut vaihtelevat 0-
4 välillä, ei yhtään 5 –tai 
6- tason pumppaamoa

• Asiantuntijat arvioivat 
riskien merkittävyyttä 
herkille ympäristöille 



Herkkä ympäristö Pumppaamoiden lukumäärä 

herkissä ympäristöissä tai 

niiden suojavyöhykkeellä
Pohjavesialue 25
Vedenottamo 11
Uimaranta 10
Kalastollisesti arvokas vesistö 184 

Natura 2000- ja 

luonnonsuojelualueet

36 

Vesistöt 278 
Yhteensä herkillä alueilla 

sijaitsevia pumppaamoita

321

Esimerkkejä herkillä ympäristöillä sijaitsevista pumppaamoista

Tuloksia paikkatietoanalyyseistä

0
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1
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2
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• Riskin merkittävyyttä herkille ympäristöille arvioidaan sanallisesti ja 

kootaan yhteen

– Asiantuntija-arvioita laatimassa mm. Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen asiantuntijoita, Valonian vesiasiantuntijat.

– Tarkoituksena syventää paikkatietoanalyysin avulla muodostettua 

riskilaskua 

– Arviossa pyritty huomioimaan herkän ympäristön erityispiirteet

– Tarkasteltu tarkemmin esimerkiksi jätevesiylivuodon mahdollista 

kulkeutumista herkälle alueelle: maaperäolot, veden virtaussuunnat

Asiantuntija-arviot riskin merkittävyydestä herkille kohteelle 

Tavoite 2. Tunnistetaan riskien merkittävyys 
pumppaamokohtaisesti

Kuvat: Janne Tolonen



Esimerkkinä jätevesiylivuodot kalataloudellisesta näkökulmasta 

Tuloksia riskien merkittävyyksien arvioinnista

”Paimionjoen varressa sijaitsevat kolme
pumppaamoa eivät muodosta merkittävää riskiä
Paimionjoen kalastolle suhteutettuna
Paimionjoen virtaamaan.”

”Vähäjoen ja sen sivupuron Karhunojan alue on
kalastollisesti tärkeä alue, joka on uhanalaisen
taimenen esiintymisaluetta.”

”Jätevedenpumppaamo on riski alueen
kalastolle. Pumppaamon ylivuodot ohjautuvat
Karhunojan alaosaan ja siitä edelleen
Vähäjokeen.
Pumppaamon alapuolella on runsaasti
koskialuetta sekä Karhunojassa että Vähäjoessa,
joka toimii vaelluskalojen ja nahkiaisten
lisääntymisalueena”

Kuva: Janne Tolonen/Valonia 



• Pohjavesialueen X reunavyöhykkeellä on kaksi 
pumppaamoa. 

Maaperä alueella on hyvin vettä läpäisevää, joten niiden  
osalta olisi  varmistuttava, että ylivuodot ohjataan 
pohjavesialueen ulkopuolelle. 

 Vedenottamoita ei ole välittömässä läheisyydessä, mutta 
pumppaamot aiheuttavat riskin pohjavesialueen veden 
laadulle.

• Pumppaamo Y on huonosti vettä läpäisevällä savikolla 
siten, että mahdollinen ylivuoto kulkeutuu viereiseen 
ojaan edelleen ojan virtaussuunnassa vedenottamolta 
poispäin. 

 Pumppaamo ei aiheuta merkittävää riskiä 
vedenottamolle. 

Esimerkkinä jätevesiylivuodot pohjavesien suojelun ja vedenoton kannalta

Tuloksia riskien merkittävyyksien arvioinnista

Kuva: Jarkko Leka/Valonia 



Teemahaastattelut kuntien vesihuoltohenkilöstön kanssa 

3. Tunnista tarpeet nykyisessä toiminnassa  riskien vähentämiseksi 
ja minimoimiseksi  

Pumppaamot ja 
kaukovalvonta

• Ylivuodot, muutokset 
ylivuotojen määrissä 
tai toistuvuudessa  

• Toiminta 
ylivuotilanteissa

Ylivuotojen 
haittavaikutukset  

Seuranta ja 
raportointi 

• Ylivuotoihin 
varautuminen

• Ylivuotojen 
vähentäminen



• Ylivuotojen vähentäminen kiinteä osa muuta toimintaa 

• Vaikuttavimmat keinot ylivuotojen vähentämisessä 

– Kaukovalvonnan kehittäminen – tieto liikkuu ja siihen voidaan nopeasti reagoida 

– Verkoston kuntoselvitykset, vuotovesiselvitykset 

– Verkoston saneeraukset, kaivojen korjaukset – erityisesti vuotovesien vähentäminen 

• Haasteita

– Eri kokoiset resurssit  

– Toiminnan henkilöityminen ja hiljainen tieto 

• Mitä pitäisi tehdä? 

– Sekaviemäröinnistä luopuminen asteittain kunnissa 

– Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta kunnissa 

– Saneeraukset jatkuu, lisää kaukovalvontaa, ohipumppausmahdollisuudet, varavoima…

• Tarvetta ja kiinnostusta yhteistoiminnan lisäämiselle

– Yhteistoiminnalla tehokkuutta toimiin,  esimerkkinä yhteiset varaosahankinnat 

– Seudullisessa jätevesien käsittelyssä yhteistoiminnan merkitys korostuu – seudullinen verkosto osiensa summa 

 Asennemuutosta tarvitaan edelleen 

– Suurten kuormittajien (maatalous, metsätalous) rinnalla ylivuotojen merkitystä vähätellään 

Poimintoja haastatteluista 



• Viemäriverkoston ylläpitoon liittyvät 

- Järjestelmällinen ja ennakoiva ylläpito

- Kunnostus- ja varautumistoimenpiteiden kohdentaminen 

• Vuotovesiin ja hulevesiin liittyvät 

– Ylläpito 

– Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta 

– Kiinteistöjen hulevedet

• Toimenpiteet ylivuototilanteissa ja niihin varautuminen 

– Ylivuodon ohjaaminen herkän ympäristön ulkopuolelle

– Kaukovalvonta 

• Vesihuoltolaitosten välinen yhteistoiminta

– Verkostomallinnus 

– Yhteiset toimintatavat 

• Viranomaisyhteistyön vahvistaminen 

– Tiedonkulun kehittäminen 

Verkostoalueen yleiset ja kunnittaiset toimenpidesuositukset 

Toimenpidesuositukset 

”Esimerkki: Kunta x:n pumppaamo 
a sijaitsee kalastollisesti 
arvokkaalla alueella uhanalaisen 
taimenen tunnetun 
lisääntymisalueen yläpuolella. 
Mahdollinen ylivuoto on 
merkittävä riski 
lisääntymismenestymiselle. 
Ylivuotojen kohdistuminen 
lisääntymisalueelle tulisi välttää 
ohjaamalla ylivuoto toiselta 
pumppaamolta ”



• Ymmärrys jätevesiylivuotojen riskeistä verkostoalueella kasvaa 

• Ympäristöriskianalyysi mukaan päätöksentekoon vesihuollossa 

– Esimerkiksi saneerausten kohdentamisen apuna

– Varustelutason määrittely riskipumppaamoille  

» Voidaan laatia yhteiset suositukset riskipumppaamojen 
varustelutasosta

• Ympäristöriskianalyysin perusteella toimenpidesuosituksia 
riskien vähentämiseksi

– Ylivuotojen ohjaaminen hallitusti pois herkiltä ympäristöiltä 

• Toiminnanohjaus 

• Uusien pumppaamojen sijoittelu ja varustelu, 
ympäristöriskianalyysi uusille pumppaamoille jo 
suunnitteluvaiheessa 

• Yhteistoiminnan vahvistaminen vesihuoltolaitosten välillä sekä 
vesihuoltolaitosten ja muiden toimijoiden välillä

Hankkeen päätyttyä
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Kiitos!

Ota yhteyttä koska tahansa

Kirsi Ahonen, FM, projektityöntekijä
etunimi.sukunimi@valonia.fi

p. 040 125 8418

Valonia - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 
palvelukeskus / Varsinais-Suomen liitto

Ratapihankatu 36, 20101 Turku

www.valonia.fi

www.facebook.com/valonia

www.twitter.com/Valonia_keskus(@Valonia_keskus)


