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Esipuhe 

Tämä verkostoylivuotojen ja puhdistamo-ohitusten hallintaan keskittynyt osaraportti on osa laajempaa ’Itä-
meriyhteistyöllä ilmastokestävyyttä - tulva ja kuivuusriskien hallinta’ -hanketta. Hankkeessa kartoitettiin 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöihin sopeutumiseen tähtääviä suunnitelmia ja ratkaisuja 
Itämeren rantavaltioissa. Hankkeessa keskityttiin kolmeen teemaan, joista jokaisesta laadittiin osaraportti 
ja lisäksi hankkeen loppuraporttiin kerättiin keskeiset tiedot tehdyistä selvityksistä, parhaista käytännöistä 
sekä suosituksista Itämeren alueen ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tulva- ja kuivuusriskien hallinnas-
sa. Hankkeen yhteen vetävä loppuraportti laaditaan englanniksi ja julkaistaan hankkeen sivuilla   www.ym-
paristo.fi/fi-FI/LOSSI/Itameriyhteistyolla_ilmastokestavyytta. Lisäksi loppuraportissa on käsitelty Itämeren 
alueen ilmastonmuutoksen sopeutumistoimia.

Hankkeessa käsitellyt teemat (ja osaraportit) ovat:
• Kaupunkien sopeutumistoimet (hulevesien ja tulvien hallinta, luonnonmukaiset ratkaisut) - SYKE
• Maaseudun sopeutumistoimet (maatalouden ja vesihuollon sopeutumistoimet lisääntyviin kuivuusjak-

soihin) - Luke
• Vesihuollon sopeutumistoimet (viemäriverkoston ylivuotojen ja jätevedenpuhdistamojen ohitusten 

hallinnan ratkaisut Itämeren alueella) – Pirkanmaan ELY-keskus

Lisäksi hankkeessa tilattiin Hallinnan sopeutumistoimien ohjausta -käsittelevä osaraportti TYRSKY-Kon-
sultointi Oy.

Ulkoministeriön rahoittama ja Maa- ja metsätalousministeriön valvoma hanke toteutettiin vuosina 2019-
2021. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus (Pekka Parkkila). Hankkeessa laaditut neljä osa-
raporttia julkaistiin tai julkaistaan alkuvuodesta 2021. Niistä vastasivat Suomen ympäristökeskus (Antti 
Parjanne ja Mika Marttunen), Luonnonvarakeskus (Merja Myllys ja Tapio Salo), Pirkanmaan ELY-keskus 
(Kaisa Valkonen, Pepe Lindqvist ja Riitta Syvälä) ja TYRSKY-Konsultointi Oy (Kati Berninger).
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Tämän selvityksen tarkoituksena on luoda katsaus 
viemäriverkostojen ylivuotojen ja jätevedenpuhdis-
tamoiden ohitusten hallintaan Itämeren ympärys-
maissa. Löydettyjä hankkeita ja toimenpiteitä pei-
lataan sitten Suomen nykytilanteeseen.

Tarkastelun kohteena ovat nimenomaan sade- 
ja sulamisvesistä aiheutuvat ylivuodot ja ohi-
tukset, eivät esimerkiksi teknisistä vioista johtuvat 
jätevesipäästöt. Sateiden ja hulevesien kasvatta-
mista vesimääristä johtuvat ylivuodot ja ohitukset 
ovat tavallista jätevettä laimeampia, mutta vesi-
määrät voivat vastaavasti olla suuria. Toteutues-
saan ylivuoto tai puhdistamo-ohitus voi aiheuttaa 
haittaa ympäristölle tai terveysriskin, jos jätevettä 
päätyy esimerkiksi uimarantojen läheisyyteen tai 
alueelle, jossa harjoitetaan vedenottoa. Ylimääräi-
set päästöt voivat aiheuttaa haittaa myös päästäjän 
julkisuuskuvalle.

Ylivuotojen ehkäisy korostuu entisestään nyt, 
kun ilmaston lämpenemisen myötä sekä Suomen 
sademäärien että sateiden voimakkuuden on en-
nustettu kasvavan erityisesti talvella (Ilmatieteen-
laitos, 2020). Valtioneuvoston kanslian syyskuussa 
2018 julkaisemassa arviossa todetaan vesivara-
sektorin tärkeimpiä sää- ja ilmastoriskejä olevan 
muun muassa hulevesitulvien kasvaminen ja ääri-
sään aiheuttamat riskit vesihuollossa. (Tuomenvir-
ta, ym., 2018)

Lisääntyvän sadannan ja kasvaneen intensitee-
tin lisäksi ylivuotojen ja ohitusten yleisyyteen vai-
kuttavat sekaviemäröinnin määrä, viemäriverkosto-
jen kunto, verkoston kapasiteetti, maantieteelliset 
olosuhteet sekä viemäriverkoston valuma-alueen 
vettä läpäisemättömän pinta-alan määrä. Vastaan-
ottavien vesimuodostumien kunto sekä paikallinen 
lainsäädäntö puolestaan vaikuttavat siihen, millai-
siin toimiin ylivuotojen ja ohitusten vähentämiseksi 
on ryhdytty. Myös se kenen vastuulla toimenpiteet 
ovat, vaihtelee maiden ja laitosten välillä. Siksi täs-
sä selvityksessä onkin haluttu paitsi valaista Itä-
meren maiden tilannetta yleisesti, myös esitellä 
käytännön esimerkkejä eri maissa sijaitsevilta ve-
sihuoltolaitoksilta. 

Selvityksen tekeminen
Tämä selvitys päätettiin projektin alkuvaiheessa 
perustaa asiantuntijahaastatteluille, sillä ylivuotojen 
ja ohitusten hallintaan keskittyvää aineistoa ei ole 
kovin runsaasti saatavilla. Tapausesimerkit tuovat 
myös aiheeseen konkretiaa, ja haastatteluilla voi-
daan saada kohdennetumpaa tietoa, kuin valmiista 
raporteista. 

Haastatteluiden lisäksi on tutkittu saatavilla ole-
vaa kirjallista aineistoa (raportit, selvitykset, netti-
sivut), joista osa on saatu kohdemaista kontak-
toitujen henkilöiden kautta. Kotimaan tilannetta 
kuvataan pääosin Suomessa tehtyjen selvitysten 
avulla.

Ajatuksena oli haastatella mahdollisimman mo-
nesta Itämeren ympärysmaasta ainakin yhtä esi-
merkkivesihuoltolaitosta sekä vesilaitosyhdistystä. 
Käytännössä tämä ei toteutunut, vaan haastatel-
tavien löytäminen osoittautui arvioitua vaikeam-
maksi. Tämä on ymmärrettävää, sillä työ vie aikaa 
muutenkin kiireisiltä vesilaitosten työntekijöiltä, 
haastattelun tekeminen englanniksi voi olla kynnys-
kysymys, eikä ELY-keskus tahona ole kovin tuttu 
käsite Suomen ulkopuolella. 

Lopulta haastattelut saatiin viideltä laitoksel-
ta neljästä eri maasta: Hamburg Wasser (Saksa), 
Aarhus Vand (Tanska), Vand og affald/VA Svend-
borg (Tanska), VA SYD (Ruotsi), Tallinna Vesi (Viro) 
(kuva 1). 

Johdanto

Laitosten lisäksi haastateltiin Tanskan, Ruotsin ja 
Viron kansallisten vesilaitosyhdistysten DANVA:n, 
Svenskt Vattenin ja EVEL:n edustajia. Saksan Ve-
silaitosyhdistys DWA:lta ei tavoitettu ketään haas-
tatteluun. Lisäksi haastateltiin kahden verkoston-
hallintaan liittyvän tutkimusprojektin (NOAH, Future 
City Flow) vetäjiä.

Haastattelut toteutettiin Teams-puheluina. Haas-
tattelutyyppi oli teemahaastattelu. Keskustelua 
alustamaan haastateltaville lähetettiin etukäteen 
teemoihin liittyviä kysymyksiä. Kysymyslista on esi-
tetty liitteenä 1.
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Huomioita selvityksen 
tekemisestä
Haastatteluita tehdessä kävi selväksi aiheen laa-
juus ja monialaisuus. Yleiskuva verkostoylivuoto-
jen ja puhdistamo-ohitusten hallinnasta ei koskaan 
ole yhden henkilön hallussa, vaan tieto on jakau-
tunut eri osastoille ja asiantuntijoille. Haastatelta-
vat olivat pääasiassa verkostopuolen asiantuntijoi-
ta, joten selvitys painottui luonnostaan enemmän 
verkostoylivuotojen sekä hule- ja vuotovesien hal-
lintaan. Toisaalta hule- ja vuotovesien hallinta ja 
määrän vähentäminen vaikuttaa yhtä lailla verkos-
ton ja puhdistamon kapasiteettiin eikä selvää rajaa 
eri osa-alueiden ja hallintakeinojen välille voi aina 
vetää.

Kun yhteys oli saatu, haastattelut toimivat suju-
vasti ja toivat mielenkiintoisia ja käytännönlähei-
siä näkökulmia ylivuotojen ja ohitusten hallinnasta 
eri maissa. Suorien kontaktien luominen Itämeren 
ympärysmaihin palvelee myös ’Itämeriyhteistyöllä 
Ilmastokestävyyttä’ -hankkeen ajatusta verkostoitu-
misesta Itämeren ympärysmaiden välillä.

Ei liene mahdollista sivuuttaa sitä seikkaa, että 
selvitys tehtiin pääosin pandemian aikana. Koro-

nan aiheuttamat erityisolot viivästyttivät aikataulu-
ja ja olennaisena osana hankkeeseen kuuluvaksi 
suunnitellut benchmarking-matkat jouduttiin jättä-
mään väliin. Virtuaalinen yhteydenpito toisaalta toi-
mi kenties paremmin kuin olisi normaalitilanteessa 
toiminut, eikä yhteysongelmista tarvinnut kärsiä. 

Käsitteitä

Suomen ulkopuolella sekaviemäröinti on yleisem-
pää, ja ylivuodoilla tarkoitetaankin usein nimen-
omaan sekaviemäreistä tapahtuvia ylivuotoja. Hu-
levesistä johtuvat ylivuodot ovat mahdollisia myös 
erillisviemäreistä, kun niihin pääsee vuotovesiä 
- tällöin niistä tulee ”tahattomia” sekaviemäreitä, 
joten periaate ylivuodoille on sama. Myös määri-
telmät muun muassa rankkasateelle tai hulevesille 
vaihtelevat eri maissa.

Mahdolliset eroavaisuudet on hyvä pitää mieles-
sä vertaillessa maiden tilannetta. Seuraavassa on 
avattu, mitä termeillä tässä raportissa tarkoitetaan.

Ylivuodolla tarkoitetaan tässä hulevesistä aiheu-
tuvaa viemärin tai pumppaamon ylivuotoa, kun vie-

Kuva 1. Kuvassa on esitetty esimerkkilaitosten sijainti kartalla. (Karttapohja: Esri World Light Gray Canvas Base)
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märin tai pumppaamon kapasiteetti ei ole riittävä 
tilapäisesti lisääntyneelle vesimäärälle. Hulevesistä 
johtuva ylivuoto voi tapahtua niin sekaviemäristä, 
kuin erillisjärjestelmän jätevesiviemäristä, johon on 
päässyt vuotovesiä.

Vuotovesillä tarkoitetaan jätevesiviemäriin ra-
kenteiden ja viallisten tai luvattomien kiinteistölii-
täntöjen kautta pääseviä, sinne kuulumattomia hu-
levesiä.

Jätevedenpuhdistamon ohituksella tarkoite-
taan sitä, kun puhdistamolle tuleva virtaama on niin 
suuri, ettei puhdistamon kapasiteetti riitä, ja osa 
vedestä joudutaan ohjaamaan käsittelyn ohi vesis-
töön.
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Nykytila

Verkosto ja vuotovedet

Suomessa suurin osa viemäriverkostosta on erillis-
viemäröintiä, eli jätevedet ja hulevedet johdetaan 
eri putkistoissa. Sekaviemäröintiä on jäljellä erityi-
sesti suurten kaupunkien vanhoilla keskusta-alu-
eilla. Suomen Vesilaitosyhdistyksen mukaan koko 
maan tasolla sekaviemärin osuudeksi on saatavilla 
olevien tietojen ja asiantuntija-arvioiden perustel-
la arvioitu noin 5 %. Arvio on suuntaa-antava, sillä 
kattavia tietoja koko Suomen viemärien pituudesta 
ei ole. Vesihuoltolain 119/2001 mukaan hulevesien 
johtaminen jätevesiviemäriin on nykyään periaat-
teessa kielletty. 

Suomen tapauksessa ylivuodot ja ohitukset joh-
tuvat usein viemäriverkoston huonostoa kunnosta, 
jolloin hulevesiä pääsee kulkeutumaan jätevesivie-
märiin rikkinäisten viemärijohtojen tai kaivonkan-
sien kautta. Suomessa noin 12 % viemäriverkos-
tosta on huonossa kunnossa (ROTI, 2019). Lisäksi 
jätevesiviemäreihin voi päästä vettä tonteilta lu-
vattomien ja vesihuoltolaitosten verkostotiedoista 
puuttuvien hulevesi- kuivatusvesi- ja salaojaviemä-
riliitäntöjen kautta. Kyseessä voi olla luvaton liitän-
tä, tai kauan sitten tehty liitos, joka ei mahdollisesti 
ole enää kiinteistön nykyisen omistajan tiedossa.

Ylivuodot ja ohitukset

Ylivuodot kuuluvat Suomessa jätevedenpuhdista-
mojen kokonaiskuormituslaskentaan. Käytännössä 
ylivuodot voivat kuitenkin jäädä usein huomiotta, 
kun verkostossa ei ole tarkkoja mittauksia tai kat-
tavaa valvontaa. Tilanne on kuitenkin kehittynyt 
ainakin isommilla laitoksilla verkoston paremman 
valvonnan kehittyessä. Ylivuotojen tai niitä vas-
taanottavan vesistön laatua ei tarkkailla johdon-
mukaisesti, joten ympäristövaikutuksia on vaikea 
arvioida.

Jätevedenpuhdistamoilla tapahtuvat ohitukset 
ovat verkostoylivuotoja paremmin tiedossa ja nii-
den valvonta on helpompaa. Suomessa puhdis-

tamo-ohitusten tarkoituksena on estää biologisen 
prosessin häiriintyminen, joten usein ohitus teh-
dään juuri ennen biologista käsittelyä. Siten liian 
suurien virtaamien takia ohitettu jätevesi on usein 
esikäsiteltyä. Joissakin tapauksissa ohitusvesille 
on lisäksi erillinen käsittely-yksikkö. Ohitusvesien 
käsittelyyn yleisiä menetelmiä ovat kiekkosuoda-
tus, flotaatio ja mikrohiekalla tehostettu selkeytys 
(Sormanen, 2017). Usein nämä prosessivaiheet 
toimivat normaalitoiminnan aikana tertiäärikäsitte-
lynä.

Hulevedet ja ilmastonmuutokseen 
varautuminen

Hulevedet eivät vesihuoltolain mukaan kuulu vesi-
huollon käsitteeseen. Vastuu hulevesien poisjoh-
tamisesta on Suomessa kunnalla, sillä se vastaa 
myös maankäytöstä. Kuntaliiton tekemään selvi-
tykseen vastanneista kunnista 60 % tapaukses-
sa kunta vastasi kaikesta hulevesien hallinnasta, 
putkiviemärit mukaan lukien (Lindqvist & Innala, 
2020). Noin 25 % vastanneista käytti mallia, jossa 
hulevesiviemärit olivat vesilaitoksen vastuulla. 

Vuonna 2014 sekä Maankäyttö - ja rakennus-
lakiin (132/1999) että Vesihuoltolakiin (119/2001) 
lisättiin uusi, hulevesiä koskeva luku, joissa käsi-
tellään hulevesien hallintaa sekä muun muassa 
kunnallisten hulevesimaksujen ja suunnitelmien 
toteuttamista. Selvityksessä vesihuoltolain toimi-
vuudesta (Saarinen, 2020) nousi esiin hulevesien 
hallinnan vastuiden epäselvyys. Arvioinnissa tode-
taankin, että vastuunjako olisi selvempi ja lain nou-
dattaminen helpompaa, jos hulevesien hallintaan 
sovellettaisiin vain maankäyttö- ja rakennuslakia. 
Vesilaitosten oikeudesta huolehtia hulevesien joh-
tamisesta kunnan puolesta pitäisi täten säätää erik-
seen.

Hulevesiä on perinteisesti pidetty puhtaina ei-
kä niiden käsittelyä ole nähty tarpeellisena. Tämä 
ajattelutapa on muuttumassa. Nykytiedon mukaan 
maanpintaa pitkin valuneet ja viemäriin päätyneet 
hulevedet voivat erityisesti tie- ja kaupunkialueilla 
sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia yhdis-

Ylivuotojen ja ohitusten hallinta 
Suomessa
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teitä (Sillanpää, 2019). Lisäksi aiempaa rankemmat 
sateet ovat aiheuttaneet mm. katujen tulvimista ja 
kiinteistövahinkoja. Viime vuosina useat kunnat ja 
kaupungit ovatkin laatineet hulevesistrategioita ja 
-suunnitelmia. Paikoin on otettu käyttöön huleve-
simaksuja, joskin Kuntaliiton selvityksen mukaan 
noin kaksi kolmasosaa vastaajista ei ole ottanut 
käyttöön minkäänlaista hulevesimaksua (Lindqvist 
& Innala, 2020). Myös Keski-Euroopassa pitkään 
käytettyjen viherratkaisujen suosio hulevesien hal-
linnassa on kasvanut Suomessakin (Hakola, 2012).

Pitkän tähtäimen suunnittelussa vesihuolto pi-
täisi ottaa paremmin huomioon, kaavoituksesta 
lähtien. Suomessa on olemassa useitakin erilaisia 
työkaluja ilmastokestävän kaavoituksen rakenta-
miseen. Muun muassa ELY-keskuksen ylläpitämä 
KILVA (https://sa01kilvaprod.z6.web.core.windows.
net/) sivuaa myös lisääntyvien sateiden aiheutta-
mia haasteita. Kuntaliiton julkaiseman yhdyskunta-
suunnittelun ja yhdyskuntatekniikan ammattilaisille 
laaditun hulevesioppaan mukaan hulevesirakentei-
den suunnittelussa tulisi nykyisellään ottaa huomi-
oon ilmastonmuutos korottamalla mitoitussateita 
20 % (Kuntaliitto, 2012). Suomessa on olemassa 
myös ilmastonmuutokseen varautumiseen keskitty-
vä sivusto ilmastotyokalut.fi, mutta sen päivitystahti 
on hiljentynyt.

Suomessa tehtyjä selvityksiä 
ja hankkeita

Suomessa on tehty jonkin verran vuotovesien ja yli-
vuotojen vähentämiseen tähtääviä hankkeita, joista 
tässä on esitelty muutamia. Vastaavia, puhdistamo-
ohituksiin keskittyviä laajempia selvityksiä ei ole 
yhtä hyvin saatavilla. Ohituksien hallintaan liittyen 
on kuitenkin tehty kuitenkin tutkimusta ja päättötöi-
tä. Ylivuotoja koskevat selvitykset koskevat usein 
vuotovesien hallintaa, jolla on suora vaikutus myös 
puhdistamolle tuleviin vesimääriin ja siten mahdol-
lisiin ohituksiin.

Vuonna 2015 tehtiin selvitys jätevesiohituk-
sista (Castrén, 2015). Sen mukaan Suomen jäte-
vedenpuhdistamoilla ohitetun veden osuus on vain 
0,1 % puhdistamolle tulevasta vesimäärästä, mut-
ta vesistöihin päätyvästä kuormituksesta osuus on 
suurempi. Selvityksessä mukana olleiden puhdis-
tamoiden osalta ohitukset muodostivat noin 5-11 
% BHK:n, 5-10 % fosforin ja 3-5 % typen kuormi-
tuksesta. Pirkanmaan ylivuotoselvityksen (Siinto-

harju, 2016) yhteydessä todettiin, että yksittäisil-
lä puhdistamoilla ohitusvesien kuormitus osuudet 
voivat olla selvästi suurempia, jopa 20 % luokkaa. 
Castrénin mukaan ihmisen toiminnan aiheuttamas-
ta kokonaisravinnekuormituksesta ohitusten osuus 
on kuitenkin korkeintaan yhden prosentin luokkaa. 
Hetkellinen vaikutus voi silti olla merkittävä. Erityi-
sesti veden hygieeninen laatu voi ohitustilanteessa 
heikentyä huomattavasti.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhty-
mä on tehnyt selvitystä ylivuotopäästöjen hal-
linnasta Vantaanjoen alueella ensin MAKERA-
hankkeessa (2012-2013) ja siinä alkanutta työtä 
jatkaneessa VIPPA-hankkeessa (2019-2020).

MAKERA-hankkeessa luotiin jätevesipäästöjen 
torjuntastrategia ja toimenpideohjelma. Toimenpi-
teet jaettiin kolmeen teemaan, joista hulevesistä 
aiheutuviin ylivuotoihin liittyivät ’Verkoston riittävä 
kunto ja kapasiteetti’ sekä ’Sekaviemäröinnin hal-
linta’. Hankkeessa keskityttiin myös parantamaan 
pumppaamoiden toimintavarmuutta, mikä on eduk-
si erityisesti häiriötilanteista johtuvien ylivuotojen 
vähentämiseksi, mutta käytännöissä ja tekniikassa 
on rajapintaa myös hulevesistä johtuvien ylivuoto-
jen hallinnassa.

Verkoston kuntoa kartoittamaan palkattiin kesä-
työntekijöitä, jotka tarkastivat rakenteiden kuntoa 
manuaalisesti ja tuottivat tietoa saneeraustoimenpi-
teiden kohdentamiseksi. Malli todettiin ainakin täs-
sä tapauksessa toimivaksi. Hankkeen hyviksi käy-
tännöiksi koettiin erityisesti käyttöhenkilökunnan 
osallistaminen pumppaamotoimintamallin suunnit-
teluun sekä kiinteistöomistajille laadittu esite, joissa 
käsiteltiin hulevesien johtamisesta viemäriin aiheu-
tuvia ongelmia. Mahdollisiksi jatkokehityksen koh-
teiksi esitettiin muun muassa ylivuotovesien paikal-
lista käsittelyä, jos pumppaamo sijaitsee herkällä 
alueella. Tarvetta todettiin olevan paitsi tiedonke-
ruulle, myös tiedonvaihtokanaville sekä laitosten 
välillä että yleisesti. (HSY, 2014)

VIPPA-hanke jatkoi MAKERA-hankkeen lop-
putuloksista. Hankkeessa muun muassa pilotoitiin 
uusia pumppaamojen toimintavarmuutta lisääviä 
digitaalisia ratkaisuja ja päivitettiin MAKERA-hank-
keessa luotu pumppaamotoimintamalli. Lisäksi tuo-
tettiin laitosten yhteiskäyttöön kiinteistönomistajille 
tarkoitettua kiinteistöjen viemärisaneerausta kos-
kevaa viestintämateriaalia. Videot vastaavat ve-
sihuoltolaitosten ja kiinteistönomistajien väliseen 
kommunikaatiotarpeeseen. Yksityisten kiinteistö-
jen järjestelmät ovat merkittävä viemäriin pääty-

https://sa01kilvaprod.z6.web.core.windows.net/
https://sa01kilvaprod.z6.web.core.windows.net/
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vien vuotovesien lähde, mutta vesihuoltolaitosten 
vaikutusmahdollisuudet kiinteistöjen järjestelmiin 
ovat vähäisiä. 

Aineisto kattaa kaksi infovideota sekä videosta 
poimittua kuvamateriaalia (kuva 2), jotka ovat ylei-
sesti käytettävissä myös muille vesihuoltolaitoksil-
le. Näillä pyritään kertomaan yksityisille asukkaille 
tonttiviemäreiden kunnossapidon tärkeydestä ja 
kannustetaan ohjaamaan hulevedet pois jätevesi-
viemäristä. Kiinteistönomistajia kannustetaan myös 
saneeraamaan viemäri samaan aikaan runkovie-
märin saneerauksen kanssa kulujen vähentämi-
seksi. (HSY, 2020)

so ja ylivuotorakenteet tulisi tarkistaa, ja erityisesti 
haavoittuvilla alueilla sijaitsevat pumppaamot tulisi 
varustaa kaukovalvontalaittein. Kiinteistöiltä johdet-
taviin hulevesiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota 
ja pyrkiä vähentämään niiden johtamista viemäriin. 
Selvityksessä pohdittiinkin, että asian edistämisek-
si voisi tarpeen mukaan kehittää kiinteistönomista-
jille kohdistettuja kannustimia, kuten maksuhyvityk-
siä. Myös maankäytön suunnittelulla voidaan hallita 
hulevesiä ja sitä myötä vuotovesipiikkejä.

Selvitystä varten tehdyissä haastatteluissa yli-
vuotojen vähentäminen ei sellaisenaan ole ollut pri-
oriteetti, vaan sitä pidettiin verkostosaneerauksen 
sivutuotteena. Liittyessään yhteisviemäröinnin pa-
riin laitokset ovat sitoutuneet maksamaan TSP:lle 
ylivuotomaksuja, mikä on välillisesti vähentänyt yli-
vuotojen määrää. TSP:llä on käytössä oma järjes-
telmä ylivuotojen raportointia varten. 

Myös Pirkanmaan alueella on tehty selvitys 
pumppaamoylivuotojen ja puhdistamo-ohitus-
ten vaikutuksista (Siintoharju, 2016). Selvityk-
sen mukaan Pirkanmaalla purkautuu ympäristöön 
jätevesiä pumppaamoylivuotoina ja puhdistamo-
ohituksina enemmän, kuin niitä raportoidaan viran-
omaiselle. Tähän on syynä se, ettei kaikkia pump-
paamoja valvota, tai niillä ei ole tarvittavan tarkkoja 

Kuva 2. Still-kuva Vippa-hankkeessa tuotetusta tiedotusmateriaalista, joka havainnollistaa tontti- ja runkoviemärien saneerausta. 
(Lähde: HSY, Vippa-hanke, 2020)

Turun seudun puhdistamo Oy:n (TSP) verkos-
toalueen hankkeessa jätevesiylivuotojen pa-
remmasta hallinnasta (Ahonen, 2018) tehtiin 
ympäristöriskianalyysi jätevedenpumppaamoille. 
Analyysi suoritettiin paikkatietoaineistoja ja asian-
tuntija-arvioita hyödyntäen. Tärkeimpänä toimen-
piteenä ylivuotoihin varautumiseksi nostettiin esiin 
verkostosaneeraukset. Myös kaukovalvonnan te-
hostaminen nähtiin tärkeänä ylivuotojen vähentä-
misen keinona.

Hankkeen löydösten mukaan verkoston kunnos-
ta tarvitaan tietoa, jotta saneeraukset voidaan koh-
dentaa oikein. Myös pumppaamojen varusteluta-
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mittauksia. Selvityksessä selvitettiin ylivuotojen ja 
ohitusten tämänhetkinen tilanne raportoidun tiedon 
sekä asiantuntijahaastatteluiden avulla. Lisäksi 
tehtiin esimerkkilaitoksille ylivuotoja koskeva ym-
päristöriskianalyysi.

Ylivuotojen ja ohitusten vähentämiseksi on tar-
peen tietää mistä ne aiheutuvat. Ylivuodoista ai-
heutuvan haitan arvioinnin kannalta taas olisi tär-
keää tietää, miten usein ja kuinka paljon ylivuotoja 
tapahtuu. Suosituksena onkin verkoston saneera-
uksen ohella riittävällä tarkkuudella tehty pump-
paamoylivuotojen ympäristöriskianalyysi sekä ra-
portointikäytäntöjen yhtenäistäminen luotettavan 
tiedon saamiseksi. Selvityksessä nostetaan myös 
esiin ylivuodoista vesihuoltolaitoksille mahdollisesti 
aiheutuva imagohaitta.

Toisessa selvityksessä on kartoitettu Pirkan-
maan tulvariskejä (Rinne, 2014). Selvityksessä 
tarkastellun äärimmäisen harvinaisen tulvatilan-
teen sattuessa tulvariskialueella sijaitsee yhdeksän 
jätevedenpuhdistamoa ja yli 250 kunnallista jäteve-
denpumppaamoa. Raportissa suositellaan jäteve-
denpumppaamoiden korkeustietojen selvittämistä 
sekä varautumissuunnitelman laatimista tulvariski-
pumppaamoille. Raportissa mainitaan myös kunti-
en yhteistyö vesiosuuskuntien kanssa mm. runko-
pumppaamoiden tulvariskien selvittämiseksi. 
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EU -tason lainsäädäntö
Yksikään Euroopan unionin direktiivi tai laki ei kos-
ke suoraan ylivuotoja. Sen sijaan useissa vesiin ja 
vesiympäristöön liittyvissä lainsäädännössä asete-
taan vaatimuksia tai tavoitteita vesien laadulle. Näi-
tä ovat muun muassa yhdyskuntajätevesidirektiivi, 
vesipuitedirektiivi, uimavesidirektiivi ja tulvadirektii-
vi.

Vesipuitedirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin yh-
teisön vesipolitiikan suuntaviivoista (Vesipuitedirek-
tiivi 2000/60/EY) tavoitteena on saavuttaa hyvä tila 
kaikissa Euroopan pinta- ja pohjavesissä. Direktii-
vissä ei nimetä viemäriylivuotoja tai puhdistamo-
ohituksia sellaisenaan, mutta niiden vähentäminen 
on tarkoituksenmukaista direktiivin yleisen tavoit-
teen saavuttamiseksi. Riippuen vastaanottavasta 
vesialueesta, ylivuodot voivat ne olla merkittävä 
veden tilaa heikentävä tekijä, ja siten este veden 
laadun hyvänä säilymiselle tai sen pilaantumisen 
pysäyttämiselle.

Yhdyskuntajätevesidirektiivi

Euroopan unionin yhdyskuntajätevesidirektiivissä 
(Neuvoston direktiivi yhdyskuntajätevesien käsitte-
lystä 91/271/ETY) ei ole säädetty erikseen ylivuo-
doista. Ylivuodot on mainittu ainoastaan Liitteen 1 
(Yhdyskuntajätevesiä koskevat vaatimukset) koh-
tia A. Keräysjärjestelmät ja B. Yhdyskuntajätevesi-
en johtaminen vesistöön koskevassa alaviitteessä. 
Alaviitteessä mainitaan, että koska ei ole mahdol-
lista rakentaa sellaista keräysjärjestelmiä ja laitok-
sia, joiden kapasiteetti riittäisi myös rankkasateella, 
ei ylivuotojen (storm water overflows) täydellinen 
estäminen ole mahdollista (Yhdyskuntajätevesidi-
rektiivi 91/271/ETY). Sen sijaan niiden aiheuttamaa 
vesien pilaantumista rajoitettava muilla tavoilla, ku-
ten laimenemisolosuhteilla, käsittelyllä tai asetta-
malla vuotuinen ylivuotojen enimmäismäärä. Nämä 

rajoituskeinot ovat siten kunkin jäsenvaltion määri-
teltävissä ja vaihtelevat maittain. 

Yhdyskuntajätevesidirektiivin arviointi

Joulukuussa 2019 julkaistiin yhdyskuntajätevesidi-
rektiivin arviointi (Euroopan komissio, 2019) jossa 
tunnistettiin direktiivin puutteet ylivuotojen ja niiden 
vesistöihin aiheuttaman kuormituksen suhteen. 
Sade- ja hulevesistä johtuvat ylivuodot mainittiin 
ensimmäisenä niistä vesistöihin kohdistuvista pai-
neista, joita direktiivi ei nykyisellään kata. 

Arvioinnissa mainitaan, että myös Euroopan 
unionin tuomioistuin on todennut tarvetta ylivuoto-
ja koskevan ohjeistuksen luomiselle. Lisäksi kau-
punkialueiden hulevesihuuhtouman (Urban runoff) 
todettiin olevan merkittävä tekijä, jota direktiivi ei 
nykyisellään ota huomioon muuta kuin sekaviemä-
röinnin yhteydessä. 

Suoraan vesitöihin kohdistuvien kuormitusläh-
teiden lisäksi raportointikäytäntöjen todettiin ole-
van osin vanhentuneita teknologian kehitykseen ja 
digitalisaatioon nähden. Ongelmalliseksi todettiin 
myös se, että herkkä alue määritellään ohjeistuk-
sesta huolimatta hyvin eri tavalla kansallisella ta-
solla (Euroopan komissio, 2019). Tällä on merkitys-
tä muun muassa silloin, kun mietitään ylivuotojen 
sijaintia.

Viemäriylivuotoihin ja puhdistamo-ohituksiin se-
kä hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn tullaan 
siten todennäköisesti kiinnittämään tulevaisuudes-
sa tarkempaa huomiota, jos direktiiviä päädytään 
muuttamaan. Esimerkeiksi mahdollisista tulevista 
toimenpiteistä on vaikutusten arviointimenettelyä 
varten esitetty integroitujen alueidenkäytön ja vie-
märiverkoston hallintasuunnitelmien laatiminen, yli-
vuotoja ja hulevesiä koskevien EU:n tasoisten ta-
voitteiden asettaminen, riskiperustainen menettely 
toimenpiteiden toteutuksessa, pakollinen tarkkailu 
ja raportointi komissiolle sekä sadeviemäriylivuoto-
jen kieltäminen ilman käsittelyä.  

Näiden lisäksi esiin on nostettu investointien pa-
rempi suunnittelu ja rahoitusstrategiat, digitalisaa-
tio ja raportointijärjestelmän modernisointi ja uusien 
standardien ja ohjeiden laatiminen. Nämä esitykset 

Ylivuotoja koskeva lainsäädäntö
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ovat kuitenkin vielä alustavia eikä virallisia päätök-
siä direktiivin suunnasta tai muuttamisesta ole teh-
ty (Euroopan komissio, 2020).

Taustaraportti

Yhdyskuntajätevesidirektiivin arviointia varten teh-
dyn ylivuotoja koskevan taustaselvityksen loppura-
portissa (Milieu, 2016) nostettiin esiin alueet, joissa 
kaivattaisiin lisäselvityksiä: parempi käsitys ylivuo-
doista ja niiden vesistövaikutuksista, kustannuste-
hokkaiden toimenpiteiden tunnistaminen, parempi 
ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja julkinen tie-
donsaanti.

Tietoja ylivuodoista ja niiden kestosta kerätään 
usein paikallisesti, mutta niitä ei koota yhteen alu-
eellisella tai kansallisella tasolla. Lisäksi tiedot pe-
rustuvat usein arvioihin ja niiden kattavuudessa on 
puutteita. Lisää tietoa tarvitaan ylivuotojen aihe-
uttamasta kuormituksesta ja niiden vaikutuksesta 
vastaanottavissa vesistöissä. Myös tietoa erilais-
ten hallintatapojen kustannuksista ja hyödyistä 
(cost-benefit) tulisi olla paremmin saatavilla oikean 
hallintakeinon valitsemiseksi. Komissio on alkanut 
edistää luonnonmukaisten viivytysjärjestelmien 
käyttöä niiden moninaisten hyötyjen takia.

Tarkennusta kaivataan myös siihen, millaisia 
terveysriskiä nimenomaan ylivuodoista aiheutuu. 
Nykyisellään niiden vaikutuksia on vaikea erotella 
puhdistamokuormituksen ja hajakuormituksen vai-
kutuksista. Selvityksessä spekuloitiin myös pitäi-
sikö velvollisuutta ilmoittaa lyhytkestoisesta saas-
tumisesta laajentaa uimavesistä muihin talous- tai 
virkistyskäytössä oleviin vesistöihin. 

Tiedon lisäämistarpeen ohella selvityksessä 
pohditaan myös EU:n ylivuotoja koskevan lainsää-
dännön ja ohjeistuksen vahvistamista. Yhdyskun-
tajätevesidirektiiviin liittyviä käsitteitä voisi selkiyt-
tää, muun muassa määritellä tarkemmin mitä ovat 
”tavanomaiset” ja ”poikkeukselliset” sääolot. Nyt 
jäsenmaiden tulkinta esimerkiksi rankkasateesta 
käsitteenä vaihtelee. Raportissa pohditaan myös, 
olisiko lainsäädännössä mahdollista asettaa tar-
kempia vaatimuksia ja tavoitteita ylivuotojen mää-
rän ja vaikutusten vähentämiseksi.

Suomen lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus 
yhdyskuntajätevesistä 888/2006

Pykälässä 3 Jätevesien keräyksestä määrärään, 
että jätevesiviemärien suunnittelussa, rakentami-
sessa ja ylläpidossa on kiinnitettävä huomiota yli-
vuotovesistä aiheutuvaan vesien pilaantumisen ra-
joittamiseen.

Ympäristönsuojelulaki 527/2014

Ylivuotoihin liittyvät määräykset annetaan laitos-
kohtaisesti ympäristösuojelulain perusteella vaadit-
tavissa ympäristöluvissa. Toimintojen luvanvarai-
suus on määritelty Ympäristönsuojelulain liitteessä 
1. (Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, 
kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100 
henkilön jätevesien käsittelemisestä). Määritel-
mään on lisätty maininta johtamisesta, jotta luvas-
sa voidaan antaa määräyksiä verkostoon liittyen. 
Verkosto voi kuitenkin olla eri omistajan hallussa 
kuin puhdistamo. Ihanteellista olisi, että puhdista-
mon ja verkoston haltijat hakisivat lupaa yhdessä. 

Jätevesien puhdistustoimintaa koskevien ympä-
ristölupien mukaan toiminnalle asetetut päästörajat 
on saavutettava puhdistamo-ohitukset ja verkos-
toylivuodot mukaan lukien. Käytännössä kaikkia 
verkostossa tapahtuvia ylivuotoja tai niiden tarkkaa 
laajuutta ei kuitenkaan tiedetä. Myös ylivuotojen 
raportointivaatimusten taso määräytyy ympäristö-
luvissa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Hulevesien hallinnasta määrätään pääosin maan-
käyttö- ja rakennuslaissa, sillä hulevesien hallinta 
tulee ottaa huomioon alueiden käytön suunnittelus-
sa ja rakentamisessa. Hulevesien hallinnasta sää-
detään erityisesti luvussa 13a (lisätty 22.8.2014). 
Pykälän 103 b mukaan hallinta koostuu ”imeyttä-
miseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin 
ja käsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä”. Hallinnan ta-
voitteena on siten muun muassa luopua niiden joh-
tamisesta jätevesiviemäriin ja viivyttää ja imeyttää 
hulevesiä niiden syntypaikalla.
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Hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaa-
va-alueilla vastaa kunta. Kunnalla on oikeus periä 
maksu hulevesijärjestelyiden kattamiseksi. Lain pe-
rustelujen mukaan kunnalla on parhaat edellytyk-
set hulevesijärjestelmien toteuttamiseen ja kiinteis-
tökohtaisten hulevesien hallinnan ohjeistukseen. 
Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kuitenkin hu-
levesien hallinnasta kiinteistön alueella.

Vesihuoltolaki 119/2001

Hulevesien hallintaa koskeva kappale 3a on li-
sätty 22.8.2014. Pykälän 17 a mukaan kunta voi 
päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden 
viemäröinnin järjestämisestä. Pykälässä 17 d kiel-
letään hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin. 
Samalla todetaan, että jos muita mahdollisuuksia 
kiinteistöjen hulevesien hallintaan ei ole, voidaan 
hulevedet johtaa viemäriin muiden laissa mainittu-
jen reunaehtojen täyttyessä. Periaatteena on, että 
uutta sekaviemäriä ei juurikaan rakenneta. Vuonna 
2020 tehdyn selvityksen mukaan olisi yksinkertai-
sempaa, jos hulevesistä säädettäisiin vain maan-
käyttö- ja rakennuslain alla (Saarinen, 2020).

Vesihuollon uudistus

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuoden 2020 
alussa kolmivuotisen hankkeen kansallisen vesi-
huoltouudistuksen toteuttamiseksi. Hankkeen ta-
voitteena on edistää vesihuoltoalan uudistumista 
ja toisaalta varmistaa vesihuollon toimintavarmuus 
toimintaympäristön muuttuessa. Kansallisen vesi-
huoltouudistuksen ohjelmassa on tunnistettu toi-
mialan keskeisimmät kehittämistarpeet sekä suun-
niteltu ja aikataulutettu tärkeimmät toimenpiteet 
lähivuosina toteutettavaksi. 

Toimeenpano-ohjelman luonnoksessa (2020) 
on esitetty 10 toimenpide-ehdotusta, joista kolme 
liittyy myös ylivuotojen ja ohitusten hallintaan. Ve-
sihuoltolainsäädännön uudistamisesta todetaan, 
että ”lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden täyt-
tämisen tulee olla hyödyllistä vesihuoltotoiminnan 
ja vesihuollon asiakkaiden kannalta”. Toiseksi toi-
menpiteeksi on ehdotettu myös pitkäjänteistä in-
vestointisuunnittelua ja omaisuudenhallintaa. Nä-
mä molemmat korostavat riittävän tiedonsaannin 
tärkeyttä. Pitkäjänteinen ja kohdennettu saneeraus 
on olennaista myös verkoston vuotovesien vähen-

tämiseksi. Suunnittelussa mainitaan myös yhteis-
työ kunnan muiden teknisten toimialojen kanssa. 
Viimeisenä toimenpide-ehdotuksena mainitaan di-
gitalisaation ja tiedonhallinnan kehittäminen. 

Muut suositukset

HELCOM on antanut kaksi suositusta koskien yli-
vuotoja.

Suosituksessa 23/5 (hyväksytty 6.3.2002) mai-
nitaan, että sekaviemäriylivuotojen ei tulisi toistua 
kuin korkeintaan 10 kertaa vuodessa tai niiden ai-
heuttama päästö pitäisi olla korkeintaan 10 % se-
kaviemäröidyn alueen kokonaiskuormituksesta 
(HELCOM, 2002). Suosituksessa puhutaan nimen-
omaan sekaviemäröinnin ylivuodoista. Coalition 
Clean Baltic on antanut ehdotuksen suosituksen 
päivittämiseksi nykytiedon valossa. Ehdotuksessa 
mainitaan hulevesien erottaminen viemäröinnistä 
yhtenä päästövähennyskeinona. (Coalition Clean 
Baltic, 2019)

Alle 300 AVL:n jätevedenpuhdistamoita koske-
vassa suosituksessa puolestaan 28E/6 linjataan, 
ettei hulevesiä tulisi koskaan johtaa jätevesiviemä-
riin (HELCOM, 2007).
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Tanska

Taustatietoa

Haastateltavina Tanskan yleiskuvaa varten Tans-
kan vesilaitosyhdistys DANVA:lta olivat Helle 
Kayerød (jätevesi-toimialueen vastaava) ja Tho-
mas Bo Sørensen (tiedonkäyttö-toimialueen vas-
taava).

Yleistä vesihuollosta

Tanska Vesilaitosyhdistyksen DANVA:n mukaan 
sekaviemäröinnin osuus vaihtelee suuresti kun-
nittain. Rankkasateiden lisäksi imeytymisvedet ja 
nouseva pohjavesi ovat osasyynä ylivuotoihin.

Vesihuolto kuuluu Tanskassa kuntien vastuulle. 
Kunnat voivat myöntää vesihuoltolaitoksille päästö-
lupia, joissa voidaan antaa vaatimuksia esimerkiksi 
ylivuotojen sallitusta määrästä tai viivästysaltaista 
(Milieu, 2016). 

Ilmastonmuutokseen varautuminen ja 
hulevedet

Tanskassa ilmastonmuutos on otettu vahvasti huo-
mioon vesihuoltolaitosten ja kuntien toiminnassa. 
Yksi työkalu ilmastonmuutokseen sopeutumiskei-
nojen toteuttamiseksi on kunnilta vaadittava jäte-
vesisuunnitelma, jossa päätetään jätevesien ja 
hulevesien hallinnasta. Jätevesisuunnitelmaa päi-
vitetään saama tahtia kunnan jäte- ja hulevesiver-
kostoja koskevien suunnitelmien kanssa. Jäteve-
sisuunnitelmissa voidaan muun muassa määrätä 
yksityisiä asukkaita pidättämään ja käsittelemään 
sadevedet omalla tontillaan viemäriin johtamisen 
sijaan (Klimatilpasning.dk, 2020).

Ilmastonmuutokseen varaudutaan käyttämäl-
lä uusien viemärien suunnittelussa mitoitussateil-
le ilmastokertoimia. Myös itse mitoitussateita on 
muutettu. Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan 
hulevedet jo aikaisessa vaiheessa, ja hulevesien 

hallinnassa otetaan aina huomioon myös maan-
päälliset ratkaisut. Kunnat laativat ilmastonmuutok-
seen sopeutumissuunnitelman, johon vesihuoltolai-
tokset antavat oman näkemyksensä. (Kayerød & 
Sørensen, 2020)

Tanskan ympäristöhallinto Miljøstyrelsen tarjoaa 
käyttöön kaikille ilmaista Excel-pohjaista työkalua 
(PLASK), jolla voi tehdä sosioekonomisen analyy-
sin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyville 
projekteille. Tarkastelussa käytetään kolmea para-
metriä: sosioekonomiset hyödyt, kustannustenja-
ko ja projektin tuoma lisäarvo (Klimatilpasning.dk, 
2020). Työkalua voi käyttää yhtä aikaa enintään 
kolmen eri ratkaisun tarkasteluun. Työkalu löytyy 
Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvän tie-
don jakamiseen tarkoitetusta kilmatilpasning.dk-
portaalista. 

Vastuunjako

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että viemäriin me-
nevä vesi on vesihuoltolaitoksen vastuulla ja kaik-
ki ulkopuolelle jäävä kunnan vastuulla. Tanskassa 
on yleisesti hyväksytty käytäntö, että viemäreiden 
täytyy vetää tietty mitoitussade (10 vuotta seka-
viemärille, 5 vuotta erillisviemärille), ja kaikki sen 
yli menevä on kunnan vastuulla. Tämä pätee myös 
silloin, jos viemäreitä halutaan korvata luonnonmu-
kaisilla rakenteilla.  Käytäntö ei ole peräisin lain-
säädännöstä, vaan kyseessä on vanha sopimus 
DANVA:n kanssa. (Lauesen, 2020)

Ylivuodot

Tanskassa käytetään ylivuodoista yleisesti termiä 
regnbetingede udledninger, mikä viittaa sateesta 
johtuviin päästöihin tai ylivuotoihin. Ylivuodot tar-
koittavat siten yleensä sekaviemäriylivuotoja, tai 
hulevesijärjestelmistä tulevaa vettä. (Milieu, 2016). 
Vesilaitoshaastattelujen perusteella erillisestä jäte-
vesiviemäristä tapahtuvia ylivuotoja pidetään nii-
den aiheuttajasta riippumatta hätätilanneylivuotoi-

Ylivuotojen ja puhdistamo-ohitusten 
hallintakeinot Itämeren ympärysmaissa



15

na, eikä niitä nähdä niin suurena ongelmana kuin 
sekaviemäriylivuotoja.

Ylivuotojen suurimmat ympäristövaikutukset 
ovat veden hygieenisen laadun heikkeneminen ui-
marannoilla ja rehevöityminen. DANVA:n selvityk-
sessä mukana olleilla laitoksilla on yhteensä 1181 
ylivuotorakennetta, joista 43% on valvonnan piiris-
sä. Valvonnan taso vaihtelee. DANVA on aloittanut 
projektin, jossa vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja val-
vonnan järjestämiseksi laitteistojen ja laadun kan-
nalta. Vesihuoltolaitoksilla ei ole velvoitetta tark-
kailla sekaviemäriylivuotojen laatua. (Kayerød & 
Sørensen, 2020)

Ylivuotojen tarkkailu perustuu usein arvioon ja 
mallinnukseen veden määrästä ja kuormitukses-
ta. Tanskassa raportoiduista ylivuodoista julkais-
taan tietoa vuosittaisessa pistekuormitusraportissa 
(Punktkilder), joka kattaa kaikki pistekuormitus-
lähteet. Ylivuotokuormitus on jaoteltu seka- ja hu-
levesiviemäreistä tapahtuviin ylivuotoihin. Vuoden 
2018 tietojen perusteella sekaviemäreistä ja hule-
vesiviemäreistä tuleva typen, fosforin ja orgaani-
sen aineksen kuormitus ovat lähes samaa tasoa, 
mutta hulevesiviemäriylivuotojen vesimäärä on 
lähes kuusinkertainen sekaviemäriylivuotojen ve-
simäärään nähden (Miljøstyrelsen, 2019). Rapor-
tin mukaan seka- ja hulevesiviemäriylivuodot ovat 
toiseksi suurin pistekuormittaja jätevedenpuhdista-
moiden jälkeen.

Ajankohtaisia haasteita

Yleisesti ottaen on tarvetta ylivuotoihin ja huleve-
siin liittyvälle sääntelylle, mutta tarkan tiedon puute 
sekä mahdollisten säädösten ja vaatimusten aihe-
uttamat kustannukset ovat ongelmia. Dataa ylivuo-
doista on vuosittaisen raportoinnin ansiosta kerty-
nyt, mutta sitä ei ole hyödynnetty kansallisen tason 
tarkasteluun. Olisi tarpeen selvittää, mitä vaikutuk-
sia ylivuodoilla ja ohituksilla tai niiden vähentämi-
sellä on ja minkälaiset toimenpiteet olisivat tarpeen 
ja hyödyllisiä suhteessa kustannuksiin. (Kayerød & 
Sørensen, 2020)

Keväällä 2020 Tanskassa alkoi suuri julkinen 
keskustelu jätevesipäästöistä, kun pääkaupunki-
seudulla aiottiin johtaa eräästä runkoviemäristä 
käsittelemätöntä jätevettä suoraan Juutinraumaan 
rakennustyömaan takia. Päästö oli tarkoitus kuita-
ta maksamalla päästöistä asianmukainen jätevesi-
sakko. Tapaus on herättänyt yleisössä paitsi suuria 
tunteita, myös kiinnostusta jäte- ja hulevesien joh-

tamista kohtaan. Yleinen mielipide on herkistynyt 
kaikenlaisille vesiin kohdistuville päästöille, myös 
ylivuodoille ja ohituksille. Tästä syystä DANVA jär-
jesti marraskuussa 2020 seminaarin, jossa keskus-
teltiin aiheesta ”yhteiskunnan odotukset hule- ja jä-
tevesipäästöistä nyt ja tulevaisuudessa”. (Kayerød 
& Sørensen, 2020)

Selvityksiä ja kirjallisuutta

Tanskassa on laadittu oppaita ylivuotojen hallitse-
miseksi. Tanskan vesilaitosyhdistys DANVA julkai-
si vuonna 2006 katalogin, jossa esitellään erilaisia 
hulevesi- ja ylivuotopäästöjen ympäristövaikutus-
ten vähentämiseen tarkoitettuja menetelmiä (DAN-
VA, 2006). Katalogissa esitellään luonnonmukaisia 
hulevesienhallintaratkaisuja, erillisiä viivytysraken-
teita ja käsittelymenetelmiä ja niiden soveltuvuus 
eri tilanteisiin. Katalogi on tarkoitettu hakuteokseksi 
vesisektorin hankintoja ja päätöksiä tekevälle hen-
kilöstölle.

Vuonna 2017 julkaistiin ympäristöhallinnon (Mil-
jøstyrelsen) tilaama laajempi Best practice -ra-
portti. Selvityksen tarkoitus oli listata keinoja, kuin-
ka viemäriylivuotojen määrää ja laatua voidaan 
mitata ja sitä myöten määrittää ylivuotojen vaiku-
tuksia ympäristöön (DHI, 2017). Selvityksessä lis-
tataankin hulevesien hallintakeinojen ja ylivuotojen 
käsittelyratkaisujen lisäksi saatavilla olevaa mitta-
usteknologiaa virtaaman, vedenkorkeuden ja ve-
denlaadun määrittämiseen. 

Tanskan teknillinen yliopisto DTU on laatinut 
selvityksen siitä, minkälaisia vaatimuksia seka-
viemäriylivuodoille voisi asettaa (Vezzaro, ym., 
2017). Tutkimuksessa selvitettiin ylivuotojen vai-
kutusta vedenlaatuun mallintamalla. Selvityksessä 
todetaan, että ylivuotojen laatu vaihtelee niin suu-
resti, että yleisen tason vaatimusten asettaminen 
ylivuodoille ei riitä takaamaan hyvää kemiallista 
vedenlaatua. Sen sijaan paikalliset olosuhteet tulisi 
ottaa vaatimuksissa huomioon. Selvityksessä ha-
vaittiin myös, että tiettyjen yhdisteiden pitoisuudet 
nousivat vastaanottavissa vesistöissä ylivuotojen 
myötä (Tanskan) laissa vaadittua tasoa korkeam-
miksi. Toisaalta monen yhdisteen osalta ei vielä ole 
mittaustuloksia, joten johtopäätöksiä ylivuotojen 
vaikutuksista niiden pitoisuusnousuun ei voitu teh-
dä. Selvityksessä todettiin myös, että ylivuotojen 
vaikutusten erotteleminen valuma-alueen ja haja-
kuorman vaikutuksesta on vaikeaa. 
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Kaikkien ylivuotopisteiden valvonta ei kuiten-
kaan ole järkevää. Perusvalvonnan pitäisi olla yk-
sinkertaista ja perustua muutamiin parametreihin, 
joita voi tarpeen mukaan lisätä. Selvityksen ehdo-
tuksen mukaan valvonnan tulisi tapahtua asteittain, 
lähtien siitä onko vesistön kemiallinen tila hyvä vai 
ei, kuinka voimakas ylivuodon vaikutus on ja min-
kälaiset ovat sekoittumisolosuhteet. (Vezzaro, ym., 
2017)

Esimerkkilaitos: Vand og Affald (VA), 
Svendborg

konaiskuormaan ja laskutettavaan vesimäärään. 
Pumppaamoylivuotoja ei kuitenkaan laskuteta puh-
distamo-ohitusten tavoin.

Svendborgilla on paljon rantaviivaa, joten virkis-
tysarvot ovat korkealla tärkeyslistalla ja suojeltavaa 
on paljon. Kaupungin rakenne on haastava, sillä 
kaikki vedet johtuvat kohti satamaa, jossa sijaitsee 
entinen ”jätevedenpuhdistamo” – käytännössä suu-
ri maanalainen allas. Kaupungin väkimäärän, vettä 
läpäisemättömän pinta-alan ja sadannan kasvaes-
sa tämä on aiheuttanut sen, että koko kaupungin 
alueen hulevedet pakkautuvat yhteen paikkaan, 
aiheuttaen tulvia ja ylivuotoja. Satamassa on kol-
me toisiinsa yhteydessä olevaa tasausallasta (yh-
teensä 20 000 m3), mutta niiden kapasiteetti ei rii-
tä. Käytännössä koko kaupungin verkosto täytyy 
suunnitella uusiksi, kun erotustyö täytyy aloittaa 
kaupungin laidoilta sisäänpäin. Projekti on valtava 
ja sen on arvioitu vievän aikaa jopa 50-100 vuotta. 
Yleissuunnitelma työtä varten laadittiin 2016.

Svendborgissa seurataan ja pyritään vähentä-
mään energiankäyttöä, ja se onkin yksi laitoksen 
seuraamista tunnusluvuista. Hulevesien eliminoin-
nin myötä pumpattavan ja käsiteltävän veden mää-
rän vähentämistä ei silti nähdä merkittävänä ener-
giansäästökeinona. 

Hulevesien ja ylivuotojen hallintaratkaisut

Svendborgissa ylivuotojen estäminen ja veden vii-
vytys on mukana kaikessa työssä ja suunnittelus-
sa. Viemäriverkoston kapasiteetti on moni paikoin 
äärimmillään, joten hulevesiä on hallittava maan 
pinnalla. Muun muassa teiden reunakiveystä on 
paikoin korotettu, jotta vettä voi ohjata ja viivyttää 
tarvittaessa teillä. VA tarkistaa omalle vastuulleen 
kuuluvat hulevesijärjestelmät noin kerran vuodes-
sa. Vesihuoltolaitoksen vastuulle kuuluu myös hu-
levesijärjestelmien suunnittelua ja rakennuttamista. 
Jos kunta haluaa mitoittaa viherratkaisujen kapasi-
teetin suuremmaksi kuin mitä vesihuoltolaitokselta 
vaaditaan, kulut jaetaan jälkikäteen. Vesilaitos on 
kustannusvelvollinen sovittuun mitoitussateeseen 
asti.

1980-luvulla lähes kaikkialla rakennettiin erillis-
viemäriä, mutta 2010-luvulla alettiin kyseenalais-
tamaan sen kustannustehokkuus maanpäällisiin 
ratkaisuihin nähden. Vuonna 2014 VA suoritti me-
renrannan läheisyydessä sijaitsevalla Strandhu-
se-asuinalueella pilottiprojektin, jossa vertail-

• 15 työntekijää (jätevesi)
• Liittyjiä n. 21 000 taloutta
• Puhdistetun jäteveden määrä  

noin 6 000 000 m3 /a
• Viemäriverkosto 860 km  

(mukaan lukien hulevesiviemäri)
Lähde: Vand og affald

Haastateltavana Linne Marie Lauesen, Projekti-
päällikkö, jätevesiosasto

Yleistä verkostosta ja puhdistamosta

Noin 50 % Svendborgin verkostosta on sekaviemä-
riä. Svendborgin verkostossa on noin 150 ylivuoto-
rakennetta, joista noin 10 %:lla mitataan virtaamaa. 
Suurimmalla osalla ylivuotopisteistä on vedenkor-
keusmittaus, joten ylivuotojen määrät perustuvat 
laskentaan ja arvioihin. Lisämittausten tarpeesta 
on haastateltavan mukaan Tanskassa ollut yleistä 
keskustelua, mutta se tulisi kalliiksi. Samaisesta 
syystä laitoksella ei ole käytössä verkostonkäytön 
optimointiin tähtääviä digitaalisia järjestelmiä, sillä 
ne vaatisivat paljon investointeja mittauksiin. 

Svendborgin jätevedenpuhdistamolla ei ole var-
sinaista ohitusmahdollisuutta, vaan ohitus tapahtuu 
ylivuotona puhdistamoa edeltävältä pumppaamol-
ta. Puhdistamolla on lupa tietylle kuormitukselle, 
jonka ylimenevästä kuormituksesta täytyy mak-
saa sakkoja. Mikäli virtaama on siis liian suuri ei-
kä puhdistamo kykene käsittelemään sitä, laskute-
taan tästä käsittelemättömästä jätevedestä hintaa 
kilokuormituksen mukaan, joten laskusta voi tulla 
suuri. Myös puhdistamo-ohitukset sisältyvät ko-
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tiin sekaviemärin saneerausta erillisviemäriksi ja 
maanpäällisten hulevesiratkaisujen kustannuksia. 
Kokeilussa oli mukana 55 kiinteistöä. Alueen topo-
grafia mahdollisti sen, että hulevedet voitiin ohjata 
luonnollisesti alamäkeen kohti merta luonnonmu-
kaisten ratkaisujen kautta (kuva 3). Pilottiprojektin 
perusteella luonnonmukaisten hulevesiratkaisujen 
rakentaminen ei ollut merkittävästi erillisviemäröin-
tiä edullisempaa. Tämä riippuu osin alueen ominai-
suuksista ja sijainnista, eikä sitä voi sellaisenaan 
yleistää koskemaan kaikkia projekteja. Luonnon-
mukaiset ratkaisut tuovat kuitenkin lisäarvoa, kuten 
viihtyvyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Asukkaita lähestytään ensin kirjeitse, sitten yhtei-
sellä kokouksella. Lopullinen päätös saneerausta-
vasta tehdään, kun tiedetään, kuinka moni asukas 
on halukas pidättämään hulevedet kiinteistöllään. 
Asukkaat, jotka suostuvat pidättämään ja käsit-
telemään sadevedet kiinteistöllään, saavat työtä 
vastaan korvauksen (max. 25 000 DKK, n. 3300 
€). Sekaviemäriä erottaessa asukkaat joutuisivat 
kustantamaan itse omien tonttiviemäreidensä sa-
neerauksen, joten monille tarjous on houkuttava. 
Kaikkialla kiinteistökohtainen hallinta ei kuitenkaan 
onnistu maantieteellisten syiden takia. Joissakin 
tapauksissa VA on kiinteistökohtaisia järjestelyitä 
suosimalla saanut merkittäviä säästöjä, jopa koko-
naisen viemäriputken asennuksen verran. Toisaal-
ta kiinteistökohtaisten järjestelmien toimintaikä on 
lyhyempi kuin viemäreiden.

Ennen sekaviemärin erotustyön valmistumista 
VA joutuu rakentamaan viivytysrakenteita rank-
kasateiden aikaisille hulevesille. Tilaa on vaikea 
löytää, joten vesien viivytykseen on ryhdytty käyt-
tämään luonnonalueita. Esimerkkinä Tvedvej’n pro-
jekti, jossa tulvivan Trappebække-joen yläjuoksulla 
sijaitsevasta metsännotkosta tehtiin portillinen pato 
rankkasateiden varalle (kuva 4). Laskujen mukaan 
vastaavankokoisen betonialtaan rakentaminen oli-
si tullut 90 kertaa kalliimmaksi. Kyseessä on toki 
enemmänkin tulvanhallintakeino, ja laaksossa vii-
vytetty vesi on hulevettä, eikä huleveden sekaista 
jätevettä.

Kuva 3. Vasemmalla on Strandhuse-naapuruston alamäkeen viettävä katunäkymä ennen sadevesien johtamisratkaisun asentamis-
ta. Oikealla on näkymä muutostyön jälkeen, kun kadunreunan laatoitus on korvattu nurmialueella. (Lähde: Vand og Affald, 2017)

Tästä projektista sai alkunsa päätöksenteko-
menetelmä, jota VA nyt käyttää kaiken saneeraus-
toimintansa perustana. Saneerausvaihtoehdot ovat 
1. sekaviemärin erottaminen 2. maanpäälliset rat-
kaisut ja 3 vanhan sekaviemärin kunnostaminen. 
Saneeraustapa valitaan tekemällä sosioekonomi-
nen analyysi, jossa vertaillaan hankkeiden sovel-
tuvuutta ja vaikutuksia kohteeseen - kustannuksia, 
maaperä- ja maasto-olosuhteita, sekä vaikutuksia 
ylivuotojen määrään.

Yksi keino hulevesien vähentämiseen on mak-
saa asukkaille korvaus hulevesien pidättämi-
seksi kiinteistöllä. Aiemmin mainitun analyysin 
perusteella valituilla, soveltuvilla sekaviemäröidyillä 
alueilla otetaan ennen saneerausta yhteys asukkai-
siin heidän halukkuudestaan korvata sekaviemäri-
liitäntä kiinteistökohtaisilla hulevesijärjestelmillä. 
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Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on prioriteetti 
kaikessa toiminnassa. Koko verkoston erottami-
seen tähtäävä yleissuunnitelma yltää 100 vuoden 
päähän, mutta käytännön työssä mitoitussade on 
edelleen 10-vuoden sade, ellei ole syytä olettaa 
muuta. 

Jos ilmastonmuutokseen varautuminen vaatii 
joitakin erityisiä toimenpiteitä, ne pyritään sisällyt-
tämään jätevesisuunnitelmiin. Tällöin niistä tulee 
virallisempia ja ne saavat lisää painoarvoa. Myös 
hintakattoa voi tässä tapauksessa hieman kohot-
taa, mutta se vaatii sekä kunnan että valtion hy-
väksynnän.

Haasteita

Yleisesti on painetta taksojen ja hintakaton laskul-
le. Koko sektorin haaste on taloudellisten resurssi-
en puute, jonka takia työ on enemmän tulipalojen 
sammuttelua kuin ennakoivaa työtä.

Tilan ja resurssien puutteen lisäksi haastatelta-
va näki hulevesien mukana tulevan kuormituksen 
haasteena. Tanskassa on ollut yleistä keskustelua 
siitä, ovatko luontoon erillään johdetut hulevedet 
kokonaisuutena luonnolle sen parempi, kuin seka-
viemäriylivuodot. Hulevesiä tulee ylivuotoihin ver-
rattuna moninkertaisesti enemmän, joten kokonais-
kuormitus voi kasvaa samaan mittaluokkaan.

Kuva 4. Kuvissa on esitetty vasemmalla Tvedvej’n tulvapatoratkaisu rakennusvaiheessa ja oikealla valmis pato käytössä.  
(Lähde: Vand og Affald, 2017)

• 220 työntekijää
• Liittyjiä n. 350 000 
• Vuosittain puhdistetun jäteveden määrä noin 

36 000 000 m3 
• Viemäriverkosto 2250 km
• 130 pumppaamoa, 4 jätevedenpuhdistamoa, 

10 jv-allasta, 225 sadevesiallasta
Lähde: Aarhus Vand

Esimerkkilaitos: Aarhus Vand

Haastateltavana Yansi Mary Jesuloganathan, pro-
jektipäällikkö, hydrauliikka 

Verkosto ja jätevedenpuhdistamot

Aarhusin viemäriverkosta noin 25 % on sekaviemä-
riä. Ylivuodot ovat suurempi ongelma sekaviemä-
röidyillä alueilla. Aarhusiin on suunnitteilla uusi 
keskusjätevedenpuhdistamo ’ReWater’, mikä oh-
jaa paljolti vesihuoltolaitoksen strategiaa ja raken-
nustyötä. Tavoitteena on saneerata koko verkosto 
erillisviemäriksi niin, että hule- ja vuotovesien mää-
rä saadaan kuriin uutta puhdistamoa varten. Yksi 
merkittävä syy uuden jätevedenpuhdistamon ra-
kentamiselle onkin verkostoylivuotojen ja puhdista-
mo-ohitusten vähentäminen.

Yleisesti saneeraussuunnittelu perustuu aluei-
den priorisoinnin ja muiden synergiaetuja tuovien 
saneeraushankkeiden aikatauluun. 

Aarhus Vandilla on nykyisellään neljä jäteveden-
puhdistamoa. Vuonna 2028 avattavaksi suunnitel-
tu uusi ReWater-puhdistamo korvaa näistä kolme. 
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Uusi jätevedenpuhdistamo on tarkoitus rakentaa 
modulaariseksi, jotta siitä voi muokata osia tarpeen 
mukaan ja teknologioiden kehittyessä. Ajatuksena 
on, että tulevaisuuden parasta tehoa ei voi saavut-
taa nykyhetken teknologialla (Aarhus Vand, 2017).

Ohitukset ja ylivuodot

Puhdistamoilla voi olla useita eri lupamääräyksiä 
ohituksia koskien, riippuen mistä kohtaa prosessia 
vedet ohitetaan. Puhdistamoilla on käytössä myös 
viivästysaltaita hulevesien varalta, mutta niiden-
kään kapasiteetti ei kaikissa tilanteissa riitä. Pää-
puhdistamo Marselisborg’iin on rakennettu kaksi 
allasta, koska ohituksia on tapahtunut niin paljon. 
Ohitettava vesi menee yleensä mekaanisen käsit-
telyn kautta.

Aarhusin vesihuoltolaitoksella on seka- ja eril-
lisviemäriverkostossaan yhteensä yli 200 ylivuoto-
rakennetta. Ylivuotorakenteita on tarkoitus poistaa 
käytöstä kokonaan, mutta osa on jätettävä paikoil-
leen siihen asti, että yksityiskiinteistöjen hulevedet 
ovat hallinnassa. Samasta syystä vanhojen viemä-
rien saneerauksessa käytetään mittauksiin perus-
tuvaa 2 % lisämitoitusta, jolla on tarkoitus kattaa 
luvattomien liittymien aiheuttama vesimäärä.

Ylivuotojen määrää voidaan rajoittaa kuntien 
myöntämissä luvissa. Verkoston ylivuodoille ja jä-
tevedenpuhdistamolle on eri lupansa. Pumppaa-
moilta tapahtuvat ylivuodot ovat ”hätäylivuotoja”, 
eivätkä siten kuulu luvan piiriin. Lupamääräyksissä 
sallitun ylivuotomäärän ylittävistä ylivuodoista voi 
joutua maksamaan sakkoja. Jos voidaan todistaa, 
että nämä kuitenkin johtuvat ilmastonmuutoksesta, 
voi ylivuodot saada anteeksi. Yleisesti on tunnus-
tettu, että nykyisten järjestelmien kapasiteetti ei riitä 
kaikelle vedelle, erityisesti pitkäkestoisella sateella.

Ylivuotojen hallinta

Sekaviemäröinnin lisäksi myös pohjaveden suotau-
tuminen ja vuotovedet vievät kapasiteettia viemä-
reistä. Vuotovesien lähteiden selvittämistä varten 
on laadittu erillinen strategia. Vuotovesien syste-
maattinen jäljitystyö on aloitettu kuusi vuotta sit-
ten ja tehtävää varten on varta vasten koulutettu 
henkilökuntaa. Yhtiöllä on vakiohenkilöstössään 
kaksi työntekijää ja projektipäällikkö, jotka keskit-
tyvät osa-aikaisesti vuotovesien jäljitykseen. Yksi 
heistä on erikoistunut tekemään kaikki mittaukset 
ja mittalaiteasennukset. Aarhusin vesihuoltolaitok-

sen käyttämiä menetelmiä ovat fyysinen tarkistus-
kaivojen kautta tapahtuva kunnon tarkistus, väri-
ainejäljitys, lämpötilojen tarkkailu sekä virtaama-/
vedenkorkeusmittaukset.

Jos löydetään luvaton liitos, omistajalle huomau-
tetaan asiasta kirjeitse. Jos mitään ei tapahdu, asia 
voi päätyä poliisille. Jos vuodon alueelle on suun-
nitteilla muita vesihuoltolaitoksen rakennustyötä, 
vesilaitos tarjoaa asukkaille mahdollisuutta kor-
jauttaa kiinteistökohtaiset liittymänsä samalla 
maksua vastaan. Tällöin varmistetaan, että työ tu-
lee tehtyä kunnolla.

Verkoston ohjausta pyritään optimoimaan etä-
valvontaa ja viemärimallia (Mike Urban) hyödyn-
täen. Muun muassa rankkasateilla vedet johdetaan 
varastoaltaisiin sitä varten perustetun järjestelmän 
avulla. Tällä hetkellä järjestelmä toimii osin manu-
aalisesti. Jatkossa on tarkoitus yhdistää järjestel-
mään myös säätutka, jotta ohjaus voisi toimia täy-
sin automaattisesti.

Ohjausjärjestelmän kehittäminen sai alkunsa 
EU-rahoitteisessa ’Prepared’ -nimisestä projektis-
ta 2008, jossa rakennettiin viisi viivästysallasta, 
kooltaan 10 000–15 000 m3. Näiden lisäksi seka-
viemäröinnin alueella on noin 250 (hulevesi)allasta 
ja kaksi maanalaista viivästysallasta. Lisäksi kau-
pungin kanssa on sovittu tiettyjen viheralueiden 
käyttämisestä hulevesien viivyttämiseen rankkasa-
teiden aikana.

Aarhus Vand on osallisena vuosina 2018-2021 
toteutettavassa ’Donut’ (Distributed ONline monito-
ring of the Urban waTer cycle) -projektissa. Projek-
tin tarkoituksena on luoda mahdollisimman kattava 
kuva veden kierrosta kaupungissa ja kyetä hyödyn-
tämään massadataa (Innovation Fund Denmark, 
2018). Tätä varten hankkeessa kehitetään kustan-
nustehokkaita verkoston valvontamenetelmiä, 
jotta monitorointia voitaisiin tehdä mahdollisimman 
laajalti. Projektin yhteydessä tarkistetaan myös 
kaikki ylivuotorakenteet ja otetaan tarkkailuun niis-
tä tärkeimmät.  Tarkkailuun otettavat ylivuotopisteet 
valitaan kunnan kanssa yhteistyössä ja mittareiden 
asentaminen aloitetaan 2021.

Hulevesien hallinta

Aarhusin kaupunki on valinnut sinivihreän infran 
lähestymistavaksi hulevesien hallintaan, ja vesilai-
tos tukee tätä pyrkimystä. Aarhus Vand tekee siksi 
läheisesti yhteistyötä Aarhusin kaupungin kanssa. 
Kommunikaatio toimii hyvin muun muassa yhteisiä 
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etuja tuovien tietöiden aikatauluista, mutta alkuun 
se oli vaikeaa. Järjestely vaatii avoimuutta molem-
milta osapuolilta. Jo muutaman vuoden ajan vesi-
huoltolaitos on käyttänyt teitä ja muuta vastaavaa 
kaupunki-infraa rankkasateiden aiheuttaminen ve-
simäärien johtamiseen ja imeyttämiseen (kuva 5). 
Myös vesilaitoksella on viherinfran suunnitteluun 
keskittyviä työntekijöitä, jotka tekevät yhteistyötä 
kunnan aluesuunnittelun kanssa. Viime aikoina on 
keskitytty erityisesti imeytysalueiden perustami-
seen teiden varsille.

Ruotsi

Taustatietoa

Ruotsin yleiskuvaa varten on haastateltu Ruotsin 
vesilaitosyhdistys Svenskt Vattenin verkostoasian-
tuntija Magnus Bäckströmiä.

Yleistä vesihuollosta

Ruotsin vesilaitosyhdistyksen Svenskt Vattenin 
Magnus Bäckströmin mukaan Ruotsissa toiminta-
filosofia on, että puhdistamon ongelmatilanteissa 
täytyy esittää suunnitelma ongelmien ratkaisemi-
seksi. Tämän taustalla ei ole selkeää lainsäädän-
töä, joka määrittäisi toimenpiteet ylivuotojen tai 
ohitusten kanssa toimimiseksi, eikä päästöistä au-
tomaattisesti sakoteta. Epäkohdat johtavat toimen-
piteisiin (mahdollisiin sakkoihin tai jopa oikeuden-
käyntiin), mutta laitoksille annetaan ensin tilaisuus 
selvittää tilanne ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. 
Toisaalta EU kuitenkin sakottaa jäsenmaitaan, jos 
yhdyskuntajätevesidirektiiviä ei noudateta.

Kuva 5. Kuvassa on Aarhusissa asuinalueen autotielle 
rakennettu shikaani, jota käytetään liikenteen ohjaamisen 
lisäksi myös hulevesien johtamiseen ja imeyttämiseen. (Lähde: 
Aarhus Vand) 

Haasteita

Hyvästä yhteistyöstä huolimatta toiminta kaupun-
gin kanssa voi olla haasteellista. Olennaista on 
löytää yhteinen tavoite ja että kaupunki ymmärtää, 
miksi jokin projekti on tarpeen tehdä. Suurin haas-
te on löytää alueita, joissa rankkasateiden aikaiset 
hulevedet voidaan varastoida ja viivyttää. Muuten 
sekaviemärin erottamisen aikataulu hidastuu ja tu-
lee kalliiksi. Erotustyö on kuitenkin pakko tapahtua 
aikataulussa ReWater-laitoksen valmistumiseen 
mennessä.

Verkostot ja ilmastonmuutokseen 
varautuminen

Ruotsissa sekaviemäriä sijaitsee lähinnä ennen 
1950-lukua rakennetuilla kaupunkialueilla (Natur-
vårdsverket, 2018). Ruotsissa tehdyn inventaarion 
mukaan sekaviemäri kattaa kokonaisuutena noin 
13 % viemäriverkostosta (Svenskt Vatten, 2016).

Svenskt Vatten on julkaissut yleisesti jakelus-
sa olevan teoksen hulevesien, kuivatusvesien ja 
jäteveden johtamisen suunnitteluvaatimuksista. 
Teoksessa suositetaan muun muassa, että uudet 
verkostot tulee mitoittaa ilmastonmuutoskertoimel-
la korjatulla mitoitussateella. Ilmastonmuutosker-
toimeksi on määritelty 1,25 alle tunnin kestävälle 
sateelle ja 1,2 pitkäkestoiselle sateelle (Svenskt 
Vatten, 2016). Kertoimet ovat vähimmäisarvoja 
ja voivat käytännössä olla suurempiakin. Kertoi-
met perustuvat Ruotsin meteorologisen instituutin 
SMHI:n arvioihin, joten kertoimet voivat tarkistusten 
myötä muuttua.

Svenskt Vatten järjestää vuosittain verkostoihin 
ja ilmastonmuutokseen (Rörnät och klimat) keskit-
tynyttä RÖK-konferenssia, joten näihin liittyvät asi-
at ja tapaukset ovat hyvin esillä. (Bäckström, 2020)
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Hulevedet

Lain mukaan hulevedet kuuluvat vesilaitoksen vas-
tuulle mitoitussateeseen asti. Pääsääntönä on pi-
detty sitä, että harvemmin kuin kerran 10 vuodessa 
tapahtuvat sateet ovat yhteiskunnan ongelma, ja 
siten on kunnan vastuulla huolehtia niistä. Ruot-
sissa vesiasioiden valvonta jakautuu usealle eri vi-
ranomaiselle, mikä hankaloittaa tilannetta, eivätkä 
päätöksentekijät ole aina tästä tietoisia. Hulevesien 
laatua ei yleisesti valvota tai säädellä, mutta muun 
muassa teollisuusalueiden hulevesiltä voidaan 
vaatia tiettyä käsittelyä ennen vesiin johtamista.

Haastateltava mainitsee merkittäväksi haas-
teeksi riittävän ja tarpeenmukaisen tiedon saata-
vuuden. Tämänhetkisenä tavoitteena hän pitää 
mittausten ja tiedon lisäämistä, jotta voitaisiin päät-
tää sopivista ja oikeinkohdistetuista toimenpiteistä. 
Uhkana on, että tehdään lainsäädäntöä, jolle ei ole 
tarpeeksi tietoa taustalla, ja jonka vaikutukset voi-
vat jäädä vaatimattomiksi suuriin kuluihin nähden. 
Myös toimenpiteiden tehokkuuden selvittäminen 
on tärkeää. Samankaltaisten ongelmien kanssa on 
taistelu jo pitkään, mutta ei voida osoittaa varmuu-
della, onko toimenpiteistä ollut hyötyä. 

Ajankohtaisia haasteita

Haastateltavan mukaan olisi tarpeellista laatia pit-
käaikainen toimintasuunnitelma rankkasateita hi-
taampien vuotovesien hillitsemiseksi. Viranomaiset 
toivovat kuitenkin yksinkertaisempia ratkaisuja. Sik-
si päättäjien olisi tärkeää ymmärtää ylivuotojen eri 
syyt, jotta toimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. 
Pienet laitokset eivät myöskään kykene yhtä laaja-
alaiseen tarkkailuun ja kaukovalvontaan kuin isot 
laitokset. Vesisektorin eri toimijoiden pitäisi keskus-
tella keskenään siitä, mitkä toimenpiteet ovat järke-
vimpiä. Future City Flow:n (kappale 4.2.2) kaltaiset 
hankkeet ovat hänen mukaansa tarpeen, että saa-
daan asian monitahoisuus saadaan esiin.

Vuotovedet

Ruotsissa on vuosikymmenten ajan käyty keskus-
telua rankkasateista johtuvien ylivuototilanteiden li-
säksi ”normaalin” sään vuoto- ja imeytymisvesistä 
(’tillskottsvatten’, kuva 6). Vuotovesille on eri lähtei-
tä, ja määrät ja pitoisuudet vaihtelevat jo vuodenai-
kojen mukaan. Sillä saralla on tehty paljon työtä ja 
tutkimusta. Muun muassa Luulajan ja Chalmersin 
teknilliset yliopistot tekevät tutkimusta vuotovesiin 
liittyen. 

Kuva 6. Kuvassa on poikkileikkaus maaperästä ja siinä kulkevista putkista, ja nuolet esittämässä jätevesiviemäriin päätyvien imey-
tymis- ja vuotovesien (tillskottsvatten) lähteitä. (Lähde: Svenskt Vatten, Publikation P110, 2016)
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Svenskt Vatten on julkaissut 2020 uuden ra-
portin vuoto- ja imeytymisvesien tunnusluvuista 
(Clementson;Alenius;& Gustafsson, 2020). Selvi-
tyksessä kävi ilmi muun muassa, että monet lai-
tokset tekevät vuotovesiä vähentäviä toimenpiteitä 
sattumanvaraisesti, tietämättä niiden varsinaista 
aiheuttajaa (hulevedet, vuotavat juomaputket, poh-
javesi). Tutkimuksessa vuotovedet on jaoteltu kol-
meen luokkaan: Nopea sateesta johtuva valunta, 
sateesta johtuva imeytyminen ja pohjavedestä joh-
tuva imeytyminen. Erityisesti korkea pohjaveden-
pinta voi aiheuttaa jatkuvaa huomattavaa lisävirtaa-
maa viemäriputkiin, ja kasvaneen määrän lisäksi 
häiritä puhdistamon prosesseja kylmyytensä takia 
(Bäckström, 2020). Ruotsissa käytetään yleisesti 
jäteveden keskimääräistä laimentumisastetta vuo-
tovesitilanteen seuraamiseen, mutta sateen mää-
rän vuosittaisen vaihtelun takia se on epäluotettava 
keino arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta

Future City Flow

Haastateltavana projektipäällikkö Marinette Hag-
man (DHI)

Ruotsin tutkimuslaitos Sweden Water Research 
rahoittaa Future City Flow -nimisen järjestelmän 
kehitystä. Tarkoituksena on hyödyntää olemassa 
olevia verkoston ja pumppaamoiden mittaus- ja 
ohjaustekniikoita ja käytäntöjä yhdistämällä ne sa-
maan järjestelmään käytettävyyden parantamisek-
si. 

Lopputuloksena tavoitellaan tiedonkeruu- ja 
päätöksentekojärjestelmää, jota voi käyttää lyhy-
en tähtäimen päätöksentekoon optimoimalla ole-
massa olevaa verkostoa sadetilanteissa. Tällä 
pyritään estämään sekä puhdistamattoman jäte-
veden pääsyä ympäristöön sekä alentamaan jäte-
veden käsittelykustannuksia.  Lisäksi työkalua on 
tarkoitus hyödyntää pitkän tähtäimen alueidenkäy-
tön ja vesihuollon suunnittelussa. Työkalulla voi 
vertailla erilaisia skenaarioita parhaan kustannus-
hyöty- suhteen löytämiseksi. Järjestelmässä laadi-
taan tunnuslukuja, jotka kuvaavat joko vuotovesiti-
lannetta alueittain tai mahdollisten toimenpiteiden 
kustannus-hyötysuhdetta.

Järjestelmä perustuu reaaliaikaisen tiedon, sää-
tiedon, GIS-tietojen, veden virtaama- ja painetie-
tojen keruuseen. Järjestelmään syötettävän datan 
määrää voi säädellä laitoksen resurssien mukaan, 

joskin tarkemmilla lähtötiedoilla saa toki tarkempia 
tuloksia. Järjestelmää voi käyttää täysin automati-
soituna tai henkilöohjauksessa. (Hagman, 2020)

Järjestelmän on tarkoitus olla sovellettavissa ja 
kopioitavissa erikokoisiin kaupunkeihin ja maihin. 
Tältä osin suunta on sama kuin NOAH-hankkees-
sa, joka tähtää kehitettävän järjestelmän kopioita-
vuuteen. Järjestelmälle on tarkoitus laatia myös 
koulutusalusta. Hankkeessa on mukana useita eri 
toimijoita ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. 
(Sweden Water Research, 2020) (Hagman, 2020)

Esimerkkilaitos: VA SYD 

• 400 työntekijää
• 15 jätevedenpuhdistamoa
• Liittyjiä n. 500 000
• Vuosittain puhdistetun jäteveden määrä  

65 000 000 m3

• 300 pumppaamoa
Lähde: VA SYD

Haastateltavana Patrik Nilsson ja John Hägg, stra-
teginen suunnittelu, verkosto-osasto 

Verkoston rakenne

VA SYD:n toiminta-alueeseen kuuluu viisi kuntaa. 
Sekaviemärin osuus vaihtelee kunnittain (Malmö 
30 %, Lund 10 %, Eslöv 10 %, Burlöv ja Lomma 
0 %).  Jätevedenpuhdistamoja on yhteensä 15, 
joista merkittävimmät ovat Malmössa, Lundissa 
ja Eslövissä. Kahdella puhdistamoista on erillinen 
tasausallas tulvapiikkejä varten. Myös puhdista-
moiden tulevan veden ja hiekanerotuksen kapa-
siteettia on kasvatettu. Jo käytöstä poistetut jäte-
vedenpuhdistamot on muunnettu pumppaamoiksi. 
Vanhoja käsittelyaltaita käytetään tasausaltaina, 
mutta niiden kapasiteetti ei yksin riitä virtaamapiik-
kien tasaamiseen. 

Ylivuodot ovat selvästi suurempi ongelma seka-
viemäristä, jossa ylivuotopisteitä on enemmän kuin 
erillisviemäriverkostossa. Lisäksi on ylivuotopistei-
tä, joiden tarkkaa sijaintia ei tiedetä, mutta niitä sel-
vitetään paraikaa.

Vuotovesien (tillskottsvatten) määrä mitataan/
arvioidaan puhdistamolle tulevan jäteveden ja 
myydyn veden määrästä. Viemäreiden mitoitus 
tehdään Svenskt Vattenin suosituksen mukaises-
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ti, kymmenessä vuodessa tapahtuvalle sateelle il-
mastonmuutoskertoimella korjattuna.

Vastuunjako

Hulevedet ovat osin vesilaitoksen, osin kunnan 
vastuulla. ”Normaalina” pidetty sademäärä (mitoi-
tussade) on vesilaitoksen vastuulla, mutta sen ylit-
tävien sademäärien aiheuttamat hulevedet ovat 
kunnan vastuulla. VA SYD omistaa suurimman 
osan toiminta-alueensa putkista.

VA SYD tekee alueiden suunnittelussa yhteis-
työtä kunnan kanssa, ja heillä on kolme erikseen 
tätä varten osoitettua työntekijää. Laitos voi antaa 
suosituksia muun muassa luonnonmukaisten hule-
vesijärjestelmien rakentamisesta, mutta toteutus tai 
päätösvalta ei ole heidän vastuullaan. 

Ylivuotojen valvonta ja raportointi

Ylivuodot (ja muut jätevesipäästöt) raportoidaan 
vuosittain paikallisille ympäristöviranomaisille (Mil-
jönämnden, Länsstyrelsen). Vesimääriä mitataan 
verkostossa vain harvoilta pisteiltä (10 virtaamamit-
tauspistettä), joten suurelta osalta tiedot perustuvat 
mallinnukseen. Päästöjen määrä mitataan erikseen 
verkostosta, pumppaamoilta ja puhdistamolta.

Ylivuotojen laatua ei tarvitse tarkkailla, mutta 
isommilla puhdistamoilla ohitusvedestä tulee ottaa 
näytteet. Tulevaisuudessa laatutarkkailu saattaa 
kuitenkin olla vaatimus, ja uusia pumppaamoja ra-
kentaessa ja ylivuotopisteitä saneerattaessa pyri-
tään niihin lisäämään mittalaitteet tai mahdollisuus 
asentaa sellaiset jälkikäteen. 

Energiankulutusta seurataan 40 pumppaamolla 
Länsstyrelsenin rahoittamassa projektissa (Frak-
tionering av flöden i pumpstationer). Yhtiö Envidan 
on kehittänyt tavan vuotovesien vaikutusten arvioi-
miseen pumppaamojen energiankäytön perusteel-
la. Projekti liittyy vesilaitoksen yleisiin tavoitteisiin, 
joista yksi on olla energiapositiivinen vuoteen 2030 
mennessä. 

Hallintakeinot

Ylivuotojen vähentämisen ytimessä on sekaviemä-
rin saneeraus erillisviemäriksi, johon VA SYD 
käyttää runsaasti resursseja. Aina eriyttäminen ei 
kuitenkaan ole olosuhteiden takia mahdollista. 

Toinen tärkeä lähestymistapa on yksityisille 
liittyjille suunnattu kampanja, jossa asiakkaita 

kehotetaan erottamaan kattojen valuntavedet se-
kaviemäristä. VA SYD:illä on kolme erityisesti yk-
sityisasiakkaiden ja kuntien kanssa kommunikoin-
tiin keskittynyttä työntekijää. Viemäriin johtamisen 
sijaan asukkaita kehotetaan pidättämään ja/tai 
imeyttämään hulevedet omalla kiinteistöllään. Yksi-
tyisasukkaat voivat saada VA SYD:iltä korvauksen 
(2500 SEK, n. 240 €) tätä vastaan. 

Laitoksella on ollut aiemmin oman työntekijän 
kehittelemä kaukovalvontajärjestelmä, mutta 
sen käyttö lopahti avaintyöntekijöiden lähtöön. Re-
aaliaikaista valvontaa ja automaatiota asennetaan 
parhaillaan Future City Flow-projektin puitteissa. 
Hankkeessa ovat mukana Lund ja Malmö. Ensim-
mäinen vaihe on kartoittaa viemäriverkoston raken-
teita ja niiden sijaintia. Seuraavassa vaiheessa jär-
jestelmään on tarkoitus yhdistää säätutkan tiedot, 
jotta jatkossa järjestelmän ohjaus voisi toimia täy-
sin automatisoidusti säädatan perusteella. 

Lisäksi VA SYD tekee jatkuvasti viemäritutki-
muksia vuotovesilähteiden löytämiseksi. Jos 
tutkimus on tarve kohdistaa suuremmalle alueelle, 
työ teetetään konsulteilla. Yksittäistapauksissa VA 
SYD hoitaa tutkimuksen itse. Tutkimuksiin ryhdy-
tään yleensä virtaamamittauksista tehtyjen havain-
tojen tai raportoitujen kellaritulvien perusteella.

Yksittäistapauksissa vanhoja ylivuotokohtia on 
voitu säätää niin, että ne pidättävät enemmän vet-
tä. Tämä toimii vain kohteissa, joissa alueen käyttö 
ja vesimäärät ovat muuttuneet.

Toimenpiteiden vaikutuksen arvioiminen on han-
kalaa, koska vuosittainen sademäärä vaihtelee niin 
suuresti. Haastateltavien mukaan ”onnistunut yli-
vuotojen hallinta tarkoittaa yleensä sitä, että tilanne 
ei muutu huonommaksi.”

Haasteita

Haastateltavat toivoisivat lisää henkilökuntaa käy-
tettäväksi vuotovesiselvitysten tekemiseen konsult-
tien sijasta. Myös verkostotietojen puutteellisuus ja 
epätarkkuus on ongelma. Muun muassa arviolta 
noin puolet ylivuotopisteiden sijainneista ei ole tie-
dossa.
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Saksa

Taustatietoa

Saksan Vesilaitosyhdistys DWA:lta ei tavoitettu ke-
tään haastatteluun. 

Yleistä

Vuonna 2013 noin 40 % Saksan kokonaisverkos-
topituudesta oli sekaviemäriä. Sekaviemäriä on ra-
kennettu lisää ainakin vielä 2010 luvun alussa, sillä 
sen määrä kasvoi yhteensä lähes 30 000 km vuosi-
en 2010-2013 välillä. (Berger, ym., 2016/2017). Ve-
sihuollon järjestäminen on kuntien vastuulla. Kaikki 
vesilaitoksen toiminta ja ylläpito tulee kattaa vesi-
laitoksille maksettavilla käyttömaksuilla. Päätökset 
käyttömaksujen suuruudesta tehdään osavaltioit-
tain. 

Jätevesien johtamista veteen koskevan lain-
säädännön (Abwasserabgabengesetz, AbwAG) 
mukaan vesihuoltolaitos maksaa osavaltiolle jä-
tevesimaksua kaikesta vesistöihin johtamastaan 
puhdistetusta ja puhdistamattomasta jätevedestä. 
Tämä maksu tulee sisältyä asiakkailta perittäviin 
taksoihin. Jätevesimaksu käsittää reilun 2 % koko-
naisjätevesikustannuksista. (Profile of the German 
Water Sector 2015) 

Jätevesimaksun suuruus lasketaan laitoksen 
tuottaman kuormituksen perusteella. Kuormitus-
parametrit ovat COD, P, N, AOX, Hg, Cd, Cr, Ni, 
Pb, Cu sekä ekotoksisuus. Yhden kuormitusyksi-
kön hinta on viimeisimmän lakipäivityksen mukaan 
35,79 euroa. (AbwAg, 1976) (German Law Archive, 
2013)

Osavaltion tulee käyttää jätevesimaksusta ker-
tyvät tulot yksinomaan vedenlaadun ylläpitämiseen 
tai parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Näitä 
voivat olla jätevesi-infrastruktuurin, sadevesijärjes-
telmien tai lietteenkäsittelylaitosten rakentaminen, 
vesistöjen kunnostustoimenpiteet ja niihin liittyvään 
tutkimus- ja kehitystyö sekä vesihuoltohenkilöstön 
koulutus. (AbwAg, 1976) (German Law Archive, 
2013)

Jätevesimaksun on tarkoitus toimia ohjauskeino-
na vähentämään pistekuormitusta. Jos taas laitok-
set eivät saavuta vaadittuja raja-arvoja, maksuun 
lisätään ylimääräisiä korotuksia. Jätevedenpuh-
distamoihin tehtävillä, puhdistustuloksen laatua 
parantavilla investoinneilla on tietyissä tapauksis-

sa mahdollista korvata osa jätevesimaksusta. (Ru-
dolph & Block, 2001) (AbwAg, 1976) (German Law 
Archive, 2013)

Esimerkkilaitos: Hamburg Wasser

• 1110 työntekijää (jätevesi- ja viemäripuolella)
• Liittyjiä n. 2 200 000
• Vuosittain puhdistetun jäteveden määrä  

151 400 000 m3

Lähde: Hamburg Wasser 

Haastateltavana Kai-Immo Grosskopf, apulais-
osastopäällikkö, viemäriverkoston suunnittelu

Yleistä verkostosta

Noin 1/3 Hampurin viemäröinnistä on sekaviemä-
röintiä. Kaupungissa jätevedenpuhdistus on kes-
kitetty yhdelle puhdistamolle, jotta kuormitus ta-
pahtuisi suoraan isovirtaamaiseen Elbeen, eikä 
sen pienempiin haaroihin. Puhdistamolla ohitettu 
jätevesi johdetaan mekaanisen esikäsittelyn kautta 
purkuvesistöön.

Hampurin vesilaitos on tehnyt säämallinnuksia 
IPCC:n dataan pohjautuen. Mallinnusten perusteel-
la ylivuotojen määrä kasvaisi 50 % vuoteen 2100 
mennessä. Sateiden lisääntyminen on kuitenkin 
havaittu jo nyt. Sen sijaan lisääntyneen sadannan 
vaikutusta ylivuotoihin ei ole voitu erotella kaupun-
gin laajentumisesta aiheutuvasta vesimäärien kas-
vusta.

Ylivuotojen valvonta

Viranomaiset eivät ole niinkään kiinnostunut puh-
distamo-ohituksista, vaan viemäriylivuodoista. 
Viemäriylivuotorakenteita on 120, joista 20-30:llä 
tehdään mittauksia, loput katetaan mallinuksella. 
Ylivuotopisteillä mitataan vedenkorkeutta, mutta ei 
itse virtaamaa eikä veden laatua. Hampuri on kau-
punkivaltio ja päättää siten omasta hallinnostaan. 
Raja-arvot ylivuodoille ovat tiukat. Esimerkiksi El-
been sallitaan vain yksi ylivuoto vuodessa, ja haa-
rakanaaleihin vielä vähemmän. 
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Vastuu hulevesistä

Saksassa hulevesien hallintaa pidetään vesilai-
tosten, kunnan ja yksityisten kiinteistön omistajien 
yhteisenä vastuuna, mikä hankaloittaa ratkaisujen 
löytämistä. Niinpä hulevesijärjestelmien omistus-
suhteet vaihtelevat, esimerkiksi viivytysaltaat kuu-
luvat usein Hamburg Wasserin omistukseen, mutta 
suodatuskaivot eivät. Hamburg Wasserilla on kui-
tenkin yksikkö, joka työskentelee hulevesien hal-
linnan parissa. Yhteistyötä tehdään, mutta yksiköt 
ovat fyysisesti erillään. Työ oli helpompaa aiemmin, 
kun molemmat vastuut kuuluivat saman katon alle.

Ylivuotojen hallintatoimet

Kaupungin kasvun ja Elbe-joen huonon tilan vuok-
si ylivuotojen vähentämiseen on aloitettu panostaa 
jo 1980-luvulla. Omien sanojensa mukaan heillä 
oli suunnitelma ja toteutuskin jo valmiina, kun pu-
he ilmastonmuutokseen varautumisesta vasta al-
koi. Laitos on toteuttanut suuria jokien (Alster, El-

be, Bille) vedenlaadun parantamiseen tähtääviä 
projekteja. Suurin näistä on Alster-joen projekti, 
jossa rakennettiin sekaviemärin yhteyteen kuusi 
maanalaista viivytysallasta (koko 7400 m3-22400 
m3). Näiden lisäksi rakennettiin lisää syvemmäl-
lä maaperässä kulkevaa runkoviemäriä (inter-
cepting sewer) tai kunnostettiin vanhaa. Näissä on 
normaalivirtaaman lisäksi kapasiteettia myös sa-
teen alkaessa likaisimmalle ensihuuhtoumalle (first 
flush), ja vasta sen jälkeen vedet ohjautuvat viiväs-
tyssäiliöön. Likaantuneimmat jätevesijakeet valu-
vat siten syvempään viemäriin. Ylivuodon kautta 
poistuu vain puhtain osuus, joka jää viivästyssäi-
liön pinnalle, likaisemman aineksen laskeutuessa 
säiliön pohjaan. Poikkileikkaus viemärirakenteista 
on esitetty kuvassa (kuva 7).

Kuva 7. Poikkileikkaus Hampurin viemäröinnin- ja ylivuotorakenteen toimintaperiaatteesta (Lähde: Hamburg Wasser)

Alster-joen kunnostusprojekti oli suuri urakka, 
sillä se kesti parikymmentä vuotta ja sen kokonais-
kustannukset ovat noin 500 miljoonaa euroa. Va-
rautuminen on ollut siten pitkäjänteistä ja siihen on 
käytetty suuria summia, mutta nämä toimet ovat 
myös tuottaneet tulosta. Esimerkiksi Elbeen johtu-
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vien ylivuotojen määrä on lähtötilanteeseen verrat-
tuna laskenut 70 % ja Alsteriin 90 %. Kaikkia yli-
vuotoja ei kuitenkaan voida välttää, sillä viimeisten 
ongelmakohtien korjaaminen olisi hyötyyn nähden 
suhteettoman kallista.

Hampurin vedellä on meneillään hanke, jos-
sa kehitetään olemassa olevan viemärikapasitee-
tin reaaliaikaista hallintaa säätutkaperusteisella 
ohjauksella. Hankkeessa Hampuri on jaettu noin 
10 alueeseen, joille sateet reaaliaikaisesti ennus-
tetaan. Näiden ennusteiden perusteella valvomo-
henkilökunta voi tehdä päätöksiä viemäreiden vä-
listen yhteyksien sulkemisesta, sekä arvioidakseen 
näiden välisiä virtaamia ja mahdollisten ylivuotojen 
suuruutta. Suunnitelmissa ei ole tehdä järjestel-
mästä täysin automatisoitua, vaan loppukädessä 
ohjauspäätökset tekee aina henkilökunta.

Hampurin vesilaitos on mukana myös RISA-
projektissa (RainInfraStructureAdaption), jossa on 
haettu ratkaisuja tulvimisen estämiseksi sekä vie-
märiylivuotojen ja hulevesien aiheuttaman pilaantu-
misen vähentämiseksi (RISA, 2020). Käytännössä 
jatkossa tehtävä hulevesien hallinta on toteutetta-
va maan päällä, koska maan alla ei ole enää tilaa 
rakentaa. Hampurissa on otettu ”Sponge city”-lä-
hestymistapa, jossa suuri osa hulevedestä pyritään 
viemäreihin johtamisen sijaan viivyttämään maan-
pinnalla tai imeyttämään maaperään.

Haasteet

Maan alla ei enää ole tilaa rakentaa viemäriä tai al-
taita, joten jatkossa hulevesiratkaisut täytyy tehdä 
maan päällä. Kaupungin keskusta-alueella myös 
maan päällä tila on vähissä, mikä aiheuttaa haas-
teita kiinteistönomistajien kanssa. Lisäksi maape-
rän imeytyskapasiteetti on rajallinen, sillä pohjave-
den pinta on korkealla. Kun sisäänpäin vuotavia 
viemäreitä on korjattu, myös pohjaveden pinnan-
korkeuden on todettu nousseen. 

Viro

Taustatietoa
Haastateltavana Viron yleiskuvaa varten olivat Vi-
ron vesilaitosyhdistys EVEL:n toimitusjohtaja Pille 
Aarma ja Tallinnan teknillisen yliopiston TalTech:n 
professori Ivar Annus.

Verkosto ja puhdistamot

Yleisesti ottaen Virossa kunnat omistavat verkos-
tot, ja niiden operointi on ulkoistettu vesilaitoksille. 
Tallinnan vesilaitos on poikkeus, sillä se on yksityis-
tetty. Joissakin tapauksissa epäselvä vastuunjako 
verkostojen suhteen onkin ajoittain aiheuttanut on-
gelmia (Annus & Kaur, 2020).

Virossa viemäröinti on hoidettu pääosin erillis-
viemäreinä, eikä sekaviemäriä enää rakenneta. 
Sekaviemäriä löytyy lähinnä vanhojen kaupunki-
en keskustasta. Näissä on mahdollista, että seka-
viemärit tulvivat jopa kadulle. Virtaamien on todettu 
kasvavan erillisviemäreissäkin. Paikoin ylivuotojen 
purkupisteitä sijaitsee muun muassa uimarantojen 
läheisyydessä. Historiallisiksi laskettavat putket ei-
vät kuulu säätelyn pariin, eikä niistä ole välttämättä 
dokumentaatiota. Esimerkkitapauksena Tallinna Pi-
ritan alueella on löydetty useita putkien purkukoh-
tia, mutta ei tiedetä missä kyseiset putket kulkeva, 
ja mistä ja minkälaista vettä ne kuljettavat. (Annus 
& Kaur, 2020)

Monilla jätevedenpuhdistamoilla on viivästysal-
las ohitusvesiä varten, jotta ohitusvesiä ei johdet-
taisi suoraan vastaanottavaan vesistöön. Nämä 
altaat suunnitellaan jo rakennusvaiheessa, eli ne 
eivät siis ole jälkeenpäin korjaavana toimenpiteenä 
lisättyjä. (Aarma, 2020)

Ylivuodot

Tärkein ylivuotoja ehkäisevä toimenpide on seka-
viemärin vähentäminen. Viron hallitus myöntää ra-
hoitusta sekaviemäreiden muuntamiseksi erillisvie-
märiksi. Taustalla on ympäristö- ja terveysriskien 
vähentäminen, mutta myös pumpattavien vesimää-
rien vähenemisestä saatava energian säästö ja ta-
loudelliset hyödyt. Suuntaus on, että myös uudet 
viemärit rakennetaan mahdollisuuksien mukaan 
erillisenä. (Aarma, 2020)

Viron lainsäädännön mukaan ylivuodot pitää 
suunnitella niin, että jäteveden tulee ylivuodossa 
olla laimentunutta suhteessa 1:4. Laimennussuh-
de perustuu viemärien mitoitukseen ja mallinnuk-
seen. Sen toteutumista käytännössä on kuitenkin 
vaikea seurata, sillä verkostoja tai ylivuotoja ei val-
vota. Kokonaisvaltainen valvonta tulisi myös kalliik-
si. Käytännöt riippuvat tosin osin vastaanottavan 
vesistön tilasta, ja tarkempia määräyksiä voidaan 
antaa vesiluvassa. Vesiluvissa vaaditaan myös, 
että ylivuotovesien määrä pitää mitata/arvioida ja 
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raportoida.  Vesilaitokset arvioivat vesistöön pääty-
vän kuormituksen ylivuotojen laimennuskertoimen 
ja jätevedenpuhdistamolle tulevan veden pitoisuuk-
sien perusteella. Mikäli ylivuoto aiheutuu teknises-
tä viasta, täytyy laitoksen maksaa kuormitukseen 
suhteutettu ympäristövero. Sama koskee huleve-
siä: ympäristövero on maksettava, jos niiden laatu 
on vesiluvan määräyksiä heikompi. (Aarma, 2020)

Ylivuotojen määrälle ei ole asetettu vaatimuksia, 
kunhan laimennussuhde 1:4 toteutuu. Laimennus-
kertoimen takia ylivuotoja ei nähdä suurena uh-
kana ympäristölle. Asiaa ei toisaalta ole suuresti 
tutkittu, joten tietoa on saatavilla vähänlaisesti, ja 
mahdolliset ympäristöhaitat voivat jäädä siksi osin 
havaitsematta. (Aarma, 2020)

Hulevedet

Kunnat päättävät, kuka hulevesiverkoston omistaa 
tai kuka sitä operoi. Maanpäällisistä ratkaisuista on 
vastuussa kunta. Maanpäälliset luonnonmukaiset 
ratkaisut ovat Virossakin kasvattaneet suosiotaan. 
Tätä varten Viron ympäristöministeriö teetti vuonna 
2018 laajan hulevesistrategiaprojektin. Projektista 
koottiin suosituksia ja ohjeita hulevesijärjestelmien 
suunnittelua varten ja koostettiin yhteen hulevesi-
en hallinnan teknisiä ratkaisuja. Hulevesien laadul-
ta edellytetään laissa pääosin samoja vaatimuksia, 
kuin muiltakin jätevesipäästöiltä, kuten myös niiden 
käsittelyä, jos vaatimustaso ei muuten täyty. (Aar-
ma, 2020) (Milieu, 2016)

Haasteita

Haasteina ylivuotojen ja ohituksien hallinnassa 
rahanpuutteen lisäksi onkin se, että kansallisella 
tasolla hulevesien hallintaan ei ole yhtenäistä lä-
hestymistapaa. Hulevesijärjestelmien suunnittelu ja 
operointi on kuntakohtaista, ja tästä tulee ongelmia 
silloin, kun yhden vesilaitoksen toimialueella on 
useita kuntia ja siten eri käytäntöjä (Aarma, 2020).

NOAH

Haastateltavana projektinvetäjä Ivar Annus (Tal-
Tech) sekä Katrin Kaur (TalTech).

NOAH-hankkeen tarkoituksena on hankekuvauk-
sen mukaan suojella Itämerta tulvien aikaisilta jä-
tevesipäästöiltä kaupunkialueilla. Projektin vetäjä-

nä toimii Tallinnan teknillinen yliopisto (TalTech), ja 
mukana on useita Itämeren valtioiden vesihuoltolai-
toksia, vesilaitosyhdistyksiä ja korkeakouluja. Suo-
mesta hankkeeseen osallistuvat SAMK, LUKE ja 
Porin kaupunki. (NOAH, 2020).

Projektin tarkoituksena on rakentaa operointi-
malli vedenpinnan nousun ennustamiseksi ja tul-
vimisen ehkäisemiseksi. Tässä hyödynnetään 
sääennustedataa, kaukovalvontaa ja automaatio-
ohjausta, jolla vettä voidaan ohjata muualle (NO-
AH, 2020).

Projektin vetäjäntahon TalTech:n professori Ivar 
Annusin mukaan suurin haaste hulevesien hallin-
nassa Viron osalta on ennakoivan tiedon puute. 
NOAH:n myötä on tarkoitus siirtyä reaktiivisesta 
toiminnasta proaktiiviseen malliin. NOAH:n pilotti-
kohteissa seurataan jäte- ja hulevesien virtaamaa, 
joko suoraan tai laskennallisesti. Pilottikohteet ovat 
alueita, joilla on viime vuosina todettu rankkasatei-
den aiheuttamia tulvia. Sääennusteiden ja mittaus-
ten myötä tarkoitus on optimoida olemassa olevan 
verkoston käyttöä. Tämä tehdään esimerkiksi estä-
mällä meriveden virtaaminen takaisin purkuputkea 
pitkin, tai lisäämällä verkoston kapasiteettia tyhjen-
tämällä verkoston osia ennen ennustettua sadetta. 
Verkostoista on rakennettu digitaaliset kaksoset, 
joten ennen asennustöitä luukkujen vaikutusta on 
simuloitu eri skenaarioilla.

Projektissa on asennettu antureita sekä automa-
tisoituja luukkuja virtaaman säätelyä varten. Asen-
nustyö on osin kesken ja varsinainen seuranta al-
kaa sen jälkeen. Tuloksia ei siten vielä ole, mutta 
rakenteet jäävät kyseisten kuntien ja laitosten käyt-
töön jatkossakin. (Annus & Kaur, 2020)

Esimerkkilaitos: Tallinna Vesi

• Liittyjien määrä: 460 000
• Henkilöstön määrä: 310 (2018)
• Viemäriverkosto (km): 1170 km (+ 513 km 

hulevesiverkostoa), 180 pumppaamoa
• Jäteveden määrä: 40-50 000 000 m3/d

(Lähde: Tallinna Vesi) 

Haastateltavana Priit Kappak, ympäristöpalvelui-
den päällikkö
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Yleistä

Tallinna Vesi on Viron suurin vesilaitos. Tallinnassa 
toimii myös kaksi pienempää vesilaitosta. Sateista 
aiheutuvaa ylivuotojen lisääntymistä ei erota kau-
pungin kasvun aiheuttamasta vesimäärien kasvus-
ta. Sen sijaan meritulvista on tullut todennäköisem-
piä.

Yhtiön vesilupa kattaa myös laitokselle kuu-
luvan verkoston. Tallinnan alueella on kuitenkin 
verkostoa, joka ei ole Tallinnan Veden hallinnas-
sa, esimerkiksi monilla teollisuusalueilla on omat 
vesilupansa, joihin kuuluvat myös alueen huleve-
sijärjestelmät. Haastateltavan mielestä näistä tar-
vittaisiin enemmän tietoa, sillä vesilaitokset ja ym-
päristöviranomaiset eivät välttämättä ole tietoisia 
kaikista yksityisomisteisista verkostoista. Vastuut 
hulevesien johtamisesta ja käsittelystä ovat siten 
”harmaata aluetta”, sillä asia kuuluu useammalle 
taholle. Dialogi vesilaitoksen ja kaupungin välillä 
toimii kuitenkin hyvin. 

Ylivuodot

Tallinnan Veden verkostosta ylivuodot johtuvat suo-
raan vesistöihin, ja niiden laimennussuhde on vä-
hintään 1:6. Suurimmat ylivuoto-/ohitusrakenteet 
ovat jätevedenpuhdistamoa edeltävä pumppaamo 
sekä puhdistamolla mekaanisen käsittelyn jälkeen, 
joista vedet johdetaan suoraan mereen. Merkittä-
vin ylivuotokohta on siten ennen jätevedenpuhdis-
tamoa sijaitsevalla pumppaamolla, jossa ylivuodon 
määrä voidaan mitata virtaamamittauksella. Muil-
la ylivuotopisteillä ylivuodot ovat määrältään huo-
mattavasti pienempiä ja niiden suuruus arvioidaan. 
Kaikki pumppaamot ovat kaukovalvonnassa ja niil-
lä on vedenkorkeusmittaus. Osa ylivuodoista oh-
jautuu meren sijaan pienempiin uomiin. Ylivuotojen 
aiheuttamista ympäristövaikutuksista ei ole havain-
toja.

Hulevedet

Tallinnan Veden toiminta-alueella noin 80 % hule-
vesistä päätyy sekaviemärien kautta puhdistamol-
le. Loput johdetaan suoraan mereen. Kuukausittai-
sessa veden laadun tarkkailussa on hulevesissä 
välillä havaittu korkeita pitoisuuksia, ja kun pääs-
tön lähdettä on selvitetty, on lopulta löytynyt väärin/
luvattomasti hulevesiviemäriin liitetty (yksityinen) 
jätevesiviemäri. Joskus epäillyistä päästöistä tu-

lee myös ilmoituksia asukkailta tai viranomaisilta. 
Ylivuotoja erillisjätevesiviemäristä ei ole juurikaan 
havaittu tai niitä ei pidetä ongelmana. 

Joillakin alueilla on rajoituksia sille, kuinka pal-
jon hulevesiä voi johtaa viemäriin. Hulevesien hal-
litsemista paikan päällä voidaan edellyttää silloin, 
kun verkoston kapasiteetti ei riitä vastaanottamaan 
kaikkea alueella muodostuvaa vettä. Tallinnan Ve-
den verkostoon johtavien ulkopuolisten toimijoi-
den täytyy myös varmistaa, että heidän alueensa 
hulevesi on riittävän hyvälaatuista täyttääkseen 
laitoksen lupavaatimukset. Alueita, joilta on syytä 
epäillä johtuvan tavallista likaisempaa hulevettä 
(teollisuusalueet yms) tarkkaillaan erikseen.
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Tanska
Kesällä 2020 tapahtuneen Juutinrauman päästöta-
pauksen jälkeen kaikki vesiin johtuvat päästöt ovat 
olleet kovasti tapetilla. Tämä toki lisää ihmisten 
kiinnostusta päästöjen hallintaan, mutta todennä-
köisesti lisää painetta myös tarpeellisten ohitusten 
ja ylivuotojen vähentämiseen.

Aarhus Vand on iso laitos, ja sillä on siten käy-
tössä moninaisia resursseja. VA SYD:n tapaan Aar-
hus Vand on osoittanut henkilökuntaa asiakkaiden 
ja kunnan kanssa kommunikointiin. Lisäksi laitos 
on kouluttanut henkilökuntaa vuotovesiselvityksiin 
ja mittauksiin, joita tehdään suunnitelmallisesti.

Niin ikään VA SYD:n tapaan Svendborgissa 
on käytössä korvausjärjestelmä sitä varten, että 
asukkaat hoitavat tonttivetensä itse eivätkä johda 
niitä viemäriin. Ratkaisujen pitkäikäisyys huomioi-
den viemäröinti tulisi vuosien saatossa asukkaal-
le edullisemmaksi, kuin lyhyempi-ikäiset kiinteis-
tökohtaiset hulevesiratkaisut. Moni asukas tekee 
remonttipäätöksensä huomattavasti lyhyemmällä 
perspektiivillä. Vesilaitokselle kiinteistökohtaisten 
ratkaisujen edistäminen on osoittautunut toimivak-
si. Svendborgissa kaikki vesihuoltolaitoksen pää-
töksenteko perustuu vaikutusten arviointiin. Tapa, 
millä saneerattavissa tai rakennettavissa kohteissa 
edetään, valitaan tarkkaan punnituista vaihtoeh-
doista analyysin perusteella. 

Svendborg on esimerkkilaitoksista pienin, ja siel-
lä todettiin vesilaitoksen toiminnan olevan pitkälti 
tulipalojen sammuttelua. Samalla kuitenkin on tehty 
yleissuunnitelma koko verkoston saneerauksesta, 
vaikka aikajana tälle on jopa 100 vuotta. Svendbor-
gissa on sijainnin, historian ja maan muotojen takia 
kokoonsa nähden runsaasti haasteita, joten vesilai-
tos ja kunta ovat joutuneet toteuttamaan kokoonsa 
nähden valtavia projekteja.

Sekä Aarhus että Svendborg pyrkivät mahdolli-
suuksien mukaan saneeraamaan koko viemäristön 
erillisviemäriksi. Tavoitteena Aarhusissa on, että 
uuden keskusjätevedenpuhdistamon valmistuessa 
ylivuodot sen verkoston alueella ovat hallinnassa.

Ruotsi
Kiinteistöjen vesien erottaminen sekaviemäristä 
oli keskeinen osa VA SYD:n toimintaa. Heillä on 
erikseen henkilökuntaa, joiden työnkuvaan kuuluu 
kommunikointi kunnan ja asukkaiden kanssa hule-
vesiasioissa. Kyseessä on iso vesilaitos, eikä kai-
killa ole resursseja samaan. Lisäksi VA SYD:lla on 
korvausjärjestelmä sitä varten, että yksityiset asuk-
kaat hallitsevat hulevetensä itse viemäriin johtami-
sen sijaan.

Ruotsissa on ylipäätään paneuduttu voimak-
kaasti vuotovesien sielunelämän ymmärtämiseen, 
ja ajatuksena on, että niiden lähteet ja vaikutusno-
peus pitäisi olla selvillä ennen päätöksiä toimenpi-
teistä. Myös verkostot ja ilmastonmuutos ylipää-
tään ovat esillä paljon, sillä Svenskt Vatten järjestää 
vuosittain aiheeseen keskittyvää konferenssia.

Saksa

Saksassa sekaviemärin osuus on suuri ja siten 
myös jätevedenpuhdistamolle johdettavien vesien 
määrät ovat suuria. Erillisviemärien rakentaminen 
ja kapasiteetin lisääminen muun muassa viivästys-
altaita rakentamalla on ollut pitkään pääasiallinen 
toimintatapa. Sen jälkeen jäljelle jäävät hallintakei-
not ovat maanpäälliset hulevesien hallintarakenteet 
ja säädataan perustuva verkosto-ohjaus. 

Laajamittaisen saneeraustytön lisäksi mielen-
kiintoista Saksassa oli maksujärjestelmä. Kuor-
mituksen määrän ja luvan reunaehtojen mukaan 
osavaltiolle maksettava jätevesimaksu palautuu 
takaisin rahoituksena, joilla kustannetaan yksin-
omaan vedenlaatua parantavien toimenpiteitä. Li-
säksi maksun suuruutta voi saada jossain määrin 
pienennettyä investoimalla kuormitusta vähentäviin 
toimenpiteisiin. 

Yhteenveto maittain
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Viro

Virossa ylivuodot ovat sallittuja, kunhan ne tapah-
tuvat vähintään laimennussuhteen 1:4 täyttyessä. 
Tässä ei kuitenkaan ole huomioitu sitä, että hule-
vesienkin tiedetään nykyisellään kuormittavan ve-
sistöjä. Virossa ei ole laskettu verkostojen suunnit-
teluun käytettävää ilmastonmuutoskerrointa, joten 
voi olla mahdollista, että muuttuvilla sateilla liian 
tiukalle mitoitetut ylivuotokertoimet eivät enää päti-
si.  Virossa käytössä oleva laimennuskertoimen voi 
tulkita olevan yksi EU:n jätevesidirektiivissä mah-
dollisena pidetyistä toimenpidevaihtoehdoista yli-
vuotojen vaikutusten rajaamiseksi. 

Vaikka laimennuskertoimen on katsottu olevan 
riittävä hallintakeino, Viron valtio antaa avustuk-
sia sekaviemärien saneeraukseen erillisviemäriksi. 
Syyt tähän ovat ympäristönsuojelun lisäksi talou-
delliset hyödyt ja energian säästö.
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Yleistä
Selvitystä varten haastateltujen Itämeren alueen 
vesilaitoksilta ei noussut esiin selkeitä, yksittäisiä 
ylivuotojen ja ohituksien hallintaratkaisuja, joita 
Suomessa ei olisi jo käytössä tai ainakin kokeiluas-
teella. Esimerkkien perusteella vaikuttaa siltä, että 
haasteet ovat yhteisiä, sillä kaikissa tarkastelluissa 
maissa nousivat esille pääosin samat ongelmat ja 
tiedontarve. 

Ylivuotojen ja ohitusten hallinta on ennen kaik-
kea hule- ja vuotovesien hallintaa. Yksittäisten 
päästöjen hallinnan sijaan tärkeintä on pyrkiä kor-
jaamaan niiden aiheuttajat. Täydellinen ylivuotojen 
ja ohitusten välttäminen ei ole mahdollista, ja ne 
ovat tarpeellisiakin estämään mahdollisesti suu-
rempia vahinkoja. 

Erillisviemäröinti

Kaikilla esimerkkilaitoksilla pääasialliseksi toimen-
piteeksi nähtiin sekaviemärin erottaminen erillisvie-
märeiksi. Suomessa tämä ei monestikaan ole op-
timaalisin ratkaisu, sillä sekaviemärin määrä on jo 
entuudestaan alhainen.

Kenties Suomessa on päästy helpommalla sil-
lä, että sekaviemäriä on alkujaankin ollut melko vä-
hän. Sekaviemärin erottaminen ja muun muassa 
Hampurin viivytysaltaiden kustannukset ovat hyvin 
suuria ja vaativat tilaa ja valmiiksi täyteen raken-
nettujen katujen alla. Toisaalta Suomessa myös 
väestörakenne on erilainen hyvässä ja pahassa - 
harva asutus aiheuttaa logistisia ongelmia, mutta 
myöskään tilanpuute ei ole niin usein vaivana kuin 
suurissa kaupungeissa. Suomessa tehtiin ratkai-
su erillisviemäröinnistä verrattain varhain, sillä en-
simmäiset erillisviemärit rakennettiin jo 1938 (Kat-
ko, 2016). Tämä osoittaa, miten kauaskantoisia 
vesihuollossa tehtävät strategiset päätökset ovat, 
ja sen miten niitä tehdessä tulisi ottaa huomioon 
tulevaisuuden toimintaympäristön muutokset. Toi-
saalta kenties juuri sekaviemäröinnin yleisyyden 
takia hulevedet ovat muualla enemmän osa vesi-
huoltosektorin toimintaa. Muun muassa Tanskassa 

Pohdintaa 

hulevesien hallinta on mukana kunnallisissa jäteve-
sisuunnitelmissa.

Täydelliseen erillisviemäröintiin kaikkialla pyrki-
minen ei siten välttämättä ole yksiselitteisesti paras 
ratkaisu, varsinkin jos päädytään siihen, että myös 
hulevedet vaativat puhdistusta. Toisaalta pumpat-
tavan ja puhdistettavan veden määrän vähenemi-
nen voi nykynäkemyksen mukaan tuoda säästöjä 
myös taloudessa ja energiankäytössä.

Hulevesien hallinta

Kaikilla haastateltavilla oli enemmän tai vähem-
män tunne siitä, että hulevesien hallinnan vastuun 
jakautuminen on ”harmaata aluetta”. Tämä koskee 
erityisesti maksupolitiikkaa. Vesilaitoksilla ja kun-
nalla on tiettyjä määriteltyjä vastuita, mutta silti vä-
liin jää joitain hulevesien hallinnan osa-alueita, jot-
ka eivät ole kenenkään vastuulla. Moni koki myös 
yksityisten asukkaiden kanssa toimimisen ja kom-
munikoinnin haasteelliseksi. Myös vaikutuskeinot 
yksityiskiinteistöjen osalta ovat vähäiset. Isommil-
la laitoksilla onkin tätä varten allokoitu henkilökun-
taa hoitamaan hulevesiin liittyvää yhteydenpitoa 
kiinteistönomistajien ja kunnan kanssa. Kahdella 
esimerkkilaitoksista nähtiin kustannustehokkaak-
si maksaa kiinteistönomistajille siitä hyvästä, että 
tonttivesiä ei johdeta viemäriin. Kiinteistöjen hule- 
ja kuivatusvesien erottaminen jätevesiviemäristä ja 
sitä varten tarvittavat kannustimet nostettiin esiin 
merkittävän seikkana myös Suomessa tehdyissä 
selvityksissä. Pohdinnan arvoista voisi olla, toimi-
sivatko vastaavat maksut myös Suomessa, mikäli 
lakipykälät sellaiset sallisivat. TSP:n tapauksessa 
(Ahonen, 2018) verkostoon liittyviltä laitoksilta pe-
rittävät ylivuotomaksut ovat välillisesti vähentäneet 
ylivuotojen määrää, joten maksukannustimien toi-
mintaa on testattu Suomessakin.

Haastateltavissa maissa hulevesille mahdolli-
sesti asetetut laatutavoitteet ovat melko vaatimatto-
mia ja valvonta vähäistä. Sateista johtuvia ylivuoto-
ja pidetään jätevesipäästöä harmittomampia, koska 
niistä suurin osa on hulevettä. Käsittelemättömiä 
hulevesiä päätyy luontoon huomattavasti käsitte-
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lemätöntä jätevettä suurempia määriä, joten hule-
vesien kumuloituva kuormitus voi olla merkittävä. 
Tietoisuus hulevesien mukana tulevasta kuormituk-
sesta lisääntyy, ja vaatimukset ja tahtotila niidenkin 
käsittelemiseksi kasvaa. Muun muassa Suomessa 
Ympäristöministeriöllä on nyt haettavana hankera-
haa hulevesien laadun parantamiseksi (Ympäris-
töministeriö, 2020). Ylivuodoista tulevan kuormi-
tuksen lisäksi EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin 
arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös hulevesien 
mukana kulkeutuviin päästöihin, kuten metalleihin 
ja mikromuoveihin (Euroopan komissio, 2019). 

Monella laitoksella oli olemassa jo joko vanhoja 
tai varta vasten hulevesien hallintaa varten raken-
nettuja viivytysaltaita, mutta nämä eivät yksinään 
riitä. Siten ei ole yllättävää, että kaikissa esimerk-
kikohteissa panostettiin vahvasti luonnonmukai-
seen hulevesien hallintaan. Vihreän infrastruktuu-
rin tuomat hyödyt muun muassa viihtyvyydelle ja 
biodiversiteetille ovat jo tiedossa. Näitä lisäarvoja 
on pidetty parametreinä myös Tanskassa Svend-
borgin vesihuoltolaitoksella käytetyssä sosioekono-
misessa arvioinnissa, jota käytetään päätettäessä 
millainen vesienjohtamisratkaisu mihinkin kohtee-
seen sopii. 

Verkostot ja suunnittelu

Resurssien ja sekä tilan käydessä ahtaaksi sekä 
maan alla että päällä on pakko kehittää muita kei-
noja hule- ja vuotovesien hallintaan. Meteorolo-
gisen datan käyttöönotto verkoston ohjauksessa 
vaikutti olevan vireillä monella eri taholla, joko tut-
kimusprojektina tai laitoksen oma-aloitteisesti to-
teuttamana. Myös ilmastonmuutoksen huomiointi 
pitkän aikavälin suunnittelussa on olennaista. Tätä 
tarkoitusta varten eri maissa, myös Suomessa on 
laadittu ilmastonmuutoksen aiheuttamaa vesimää-
rän kasvua kuvaava, hulevesien hallintaratkaisujen 
suunnitteluun tarkoitettu ilmastonmuutoskerroin. 
Päätöksenteon tueksi voi olla tarpeen käyttää kus-
tannus-hyöty- ja riskianalyyseja.

Suomessa suurin osa verkostoa on erillisvie-
märöity, joten tarve hulevesien erotukselle johtuu 
pääasiassa verkoston heikentyneestä kunnosta tai 
kiinteistöiltä väärien liitäntöjen kautta johdettavista 
hulevesistä. Siksi lähtökohtana on hyvä olla pit-
käjänteinen saneeraussuunnittelu ja investointien 
kohdentaminen riskiperusteisen arvioinnin perus-
teella. Tämä nojaa vahvasti tiedonhankintaan, sillä 

riskien arviointi ja pitkän tähtäimen suunnittelu vaa-
tii perustakseen tietoa ja olemassa olevan tiedon 
hyödyntämistä. Siksikin verkoston kunnon selvit-
täminen ja vuotovesien lähteiden paikallistaminen 
ovat haastateltavien sekä Suomessa tehtyjen sel-
vitysten keskeisimpiä toimenpiteitä. 

Yleisesti tiedostettiin myös resurssien puute se-
kä tehostusvaatimusten ristiriitaisuus lisääntyvän 
investointi- ja saneeraustarpeen kanssa. Monet 
vesihuoltolaitokset toimivat nykyiselläänkin alimi-
toitetuin resurssein, ja saneerausta ohjaavat muut 
tarpeet kuin ylivuotojen ehkäisy. Verkoston ja yli-
vuotorakenteiden valvonta ja kuntotarkistus vaati-
vat myös investointeja. Tätä ongelmaa on yritetty 
ratkaista Aarhus Vandin Donut-projektissa kehittä-
mällä edullista tekniikkaa ylivuotojen ja koko ver-
koston valvontaan.

Tiedon määrä ja laatu

Sekä haastatteluissa että Suomessa tehdyissä sel-
vityksissä nousi esiin tietojen vajavaisuus tai puute.  
Puutteita on ylivuotodatan lisäksi usein myös tie-
doista ylivuotorakenteiden sijainnista ja verkoston 
kunnosta. Kun tiedetään paremmin missä kunnos-
sa verkosto on, ja missä ja kuinka paljon ylivuotoja 
tapahtuu, on laitosten omaa saneeraustarvetta ja 
toimenpiteiden priorisointia helpompi määrittää. 

Ylivuotoja ei raportoida EU-tasolla ollenkaan, jo-
ten yhtenäistä dataa niiden määrästä tai vaikutuk-
sista ei ole. Tietoa on jossakin määrin kerätty kai-
kissa tarkkailluissa maissa, mutta sen analysointi 
ja jäsentely on jäänyt vähäiseksi. Määrien tarkkailu 
perustuu yleensä arvioon, ja ylivuotoveden laatua 
ei velvoiteta tutkimaan missään esimerkkimais-
ta. Yksi yhdyskuntajätevesidirektiivin mahdollisen 
uudistuksen huomiokohdista olikin raportoinnin 
modernisointi ja tiedonkeruun yhtenäistäminen. 
Raportointikäytäntöjen yhdenmukaistaminen luo-
tettavan tiedon saamiseksi koettiin tärkeänä myös 
Pirkanmaan ylivuoto- ja ohitusselvityksessä (Siin-
toharju, 2016).

Yhteisenä pelkona ovat myös yksikantaiset vi-
ranomaismääräykset, joiden laatimiseen ei ole ollut 
riittävästi taustatietoa. Tästä seuraisi mahdollises-
ti toimenpiteitä, joiden kustannukset ovat korkeat, 
mutta hyödyt suhteessa vähäiset. Seuraava loogi-
nen askel olisi selvittää ylivuotojen nykytila. Sen jäl-
keen voidaan arvioida, minkälaiset toimenpide- tai 
lainsäädäntövaatimukset olisivat tarpeen. Tarvetta 
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tiedon lisäämiseksi puoltavat myös Suomessa teh-
dyt ylivuotoja koskevat selvitykset (Ahonen, 2018) 
(Siintoharju, 2016) sekä Euroopan Unionin yhdys-
kuntajätevesidirektiivin arvioinnin taustaraportin 
johtopäätökset (Milieu, 2016). Taustaraportissa 
kaivattiin paremmin saataville myös tietoa erilaisten 
hallintakeinojen kustannustehokuudesta.

Konkreettisen mittausdatan keräämisen lisäksi 
olisi tärkeää mahdollistaa keskustelualusta eri toi-
mijoille ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin 
yhdessä, mutta myös jakaa tietoa ratkaisuista ja 
toimintatavoista. Tiedonvaihdon parantaminen ja 
benchmarking on tärkeää myös Suomen sisällä. 
Tämä on korostunut entisestään koronavuonna, 
kun konferenssit ja muut tapahtumat on peruttu tai 
siirretty verkkoon, jossa puuttuu vertaisverkostoitu-
misen mahdollisuus. 

Lainsäädäntö ja ohjaus

Ylivuotojen käsittelystä tai hillinnästä ei niin ikään 
nykyisellään ole EU:n kattavaa selkeää linjausta. 
Mahdollisesti ylivuodoille ja hulevesille tullaan jat-
kossa asettamaan vaatimuksia Yhdyskuntajäteve-
sidirektiivissä. Tällöin voidaan olettaa, että myös 
EU:n rahoitusmekanismeja voidaan jatkossa käyt-
tää apuna uusien tavoitteiden saavuttamiseen.

Jos EU:n yhdyskuntajätevesidirektiiviä päädy-
tään muuttamaan, tulee hulevesistä todennäköi-
sesti luonnollisempi osa vesihuoltoa - erityises-
ti jos tullaan edellyttämään hulevesien käsittelyä. 
Toisaalta Suomessa suunta on vesihuollon toimi-
vuudesta tehdyn selvityksen mukaan enemmänkin 
se, että hulevesien olisi yksinkertaisuuden vuoksi 
parempi kuulua kokonaan maankäyttö ja rakennus-
lakiin.

Monessa maassa ylivuotoja ei tarkkailla eikä niis-
tä rankaista, mutta puhdistamon kautta tuleva lisä-
kuormitus voi olla kilohinnalla laskutettavaa ja siten 
kallista. Houkutus olisikin maalailla piruja seinälle 
ja todeta, että ylivuotojen salliminen verkostosta 
olisi helppo porsaanreikä puhdistamo-ohituksista 
seuraavien ongelmien välttämiseksi. Saksassa lai-
toksen tulee maksaa kaikesta vesistöihin päästä-
mästä kuormituksesta, ei ainoastaan ylimääräises-
tä kuormasta. Tämä osavaltiolle maksettava maksu 
kuitenkin palautuu takaisin rahoituksena vesistöjen 
vedenlaadun tilaa parantaviin toimenpiteisiin.

Automaattisesti laskutettava ylimääräinen jä-
tevesikuormitus voi toisaalta olla ongelma, sillä 

päästöt voi tuolloin tulkita kuittaavansa maksamal-
la sakot. Tästä esimerkki on keväällä 2020 Köö-
penhaminan alueelle suunniteltu rakennusprojekti, 
jossa jätevedet sovittiin johdettavan sakkomaksua 
vastaan käsittelemättömänä Juutinraumaan. Toi-
saalta juuri uimakautta edeltävä tapaus herätti laa-
jalti huomiota ja kansalaisten kiinnostus vesiin joh-
dettaviin päästöihin nousi uudelle tasolle.
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Ylivuotojen ja ohitusten hallinta on hyvin poikkileik-
kaava aihe, ja siitä saisi aikaiseksi useita tarkempia 
teknillis-taloudellisia selvityksiä. Tehdyn selvityksen 
rajaus oli laaja, ja tuloksena on siten yleisluotaava 
katsaus nykytilanteesta. Keskeiset esiin nousseet, 
lisähuomiota vaativat aiheet voidaan kuitenkin tii-
vistää seuraavasti:

1. Tiedon hankinta, jäsentely ja jakaminen

Tietoa tarvitaan parempaan päätöksentekoon ja 
turhien toimenpiteiden välttämiseksi. Tiedon han-
kinta pitäisi kuitenkin voida toteuttaa ilman kohtuut-
tomia investointeja, joten myös edullisia ratkaisuja 
mittaamiseen ja valvontaan tarvitaan.

2. Omaisuudenhallinta ja pitkän aikavälin suun-
nittelu 

Tähän kuuluvat muun muassa verkoston kunnon 
selvittäminen, kapasiteetin optimaalinen hyödyn-
täminen, ilmastonmuutoksen huomioiminen suun-
nittelussa ja mitoituksessa sekä riski- ja kustan-
nustehokkuusanalyysit ynnä muut menetelmät 
päätöksenteon tueksi.

3. Hulevesien hallinta - myös laadulliselta kan-
nalta

Hulevesien hallinta parantaa myös ylivuotojen ja 
ohitusten hallintaa. Vastuut hulevesien hallinnas-
ta kaipaavat selkeyttämistä. Jatkossa on todennä-
köistä, että myös hulevesien laatua tullaa säätele-
mään lailla. 

Haastatteluissa esille tulleet hallintakeinot voidaan 
vetää yhteen ajatuksella, että ylivuotojen ja ohi-
tusten hallinta on pääasiassa hule- ja vuotovesien 
hallintaa. Yhdelläkään esimerkkilaitoksella ei ollut 
toteutettu varta vasten puhdistamo-ohituksien tai 
ylivuotojen käsittelyyn tähtääviä toimenpiteitä. Yli-
vuotojen paikalliset käsittely- tai pidätysratkaisut 
voisivatkin olla mahdollinen jatkotarkastelun aihe, 
sillä ylivuotojen täysi estäminen ei kaikissa olosuh-
teissa ole mahdollista.

Huomioita selvityksestä

Lakitekstien monimutkaisuuden vuoksi selvityk-
sessä käsitelty tieto maakohtaisista laeista on suu-
rimmaksi osaksi peräisin haastateltavilta tai muista 
selvityksistä. Tarkempi selonteko lainsäädännölli-
siä ja hallinnollisista eroista voisi valaista aihetta li-
sää. Tämä vaatii joko luotettavia lähteitä tai erittäin 
hyvää kielitaitoa ja laillista osaamista, jotta asia tu-
lee varmasti ymmärretyksi oikein. 

Haastatellut laitokset olivat pääosin isoja organi-
saatioita, joissa resurssit ovat suuremmat ja seka-
viemäriä on Suomen keskitasoa enemmän. Laitos-
ten sijainti on Suomeen verrattuna melko eteläinen, 
joten hallinnassa ei tarvitse huomioida esimerkiksi 
sulamisvesiä samassa mittakaavassa kuin täällä. 
Nyt tiedetyn perusteella vertaisarviointikohteita olisi 
hyvä hakea mahdollisesti Ruotsista, jossa on myös 
paljon pienempiä laitoksia, ja jossa väestötiheys 
ja olosuhteet voivat paikoin olla Suomea vastaa-
vat. Samaa logiikkaa noudattaen voi miettiä, olisiko 
vastaavia selvityksiä tarpeen tehdä myös Suomes-
ta. Tiedonkulku hyväksi todetuista hallintakeinoista 
ja toimenpiteistä ei ole aina itsestäänselvyys maan 
sisälläkään.
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Liitteet

Liite 1. Kysymykset
1.  What is the current state of the sewer network regarding overflows/need for bypasses? 

2.  What is/are the main problems overflows/bypasses cause?

3.  Are water utilities also responsible for storm water management?

4.  Do you monitor overflows/bypasses and how? What do you do with the monitoring data?  
 Are there fines for excess overflows?

5.  What is done to reduce overflows/bypasses? Have the measures proven successful?

6.  How is climate change considered when planning future networks and WWTP’s?

7.  What are the challenges or bottlenecks you have come across with overflow management?



38

K U V A I L U L E H T I
Julkaisusarjan nimi ja numero 

Raportteja 6/2021

Vastuualue

Ympäristö ja luonnonvarat

Tekijät 

Kaisa Valkonen
Pepe Lindqvist
Riitta Syvälä

Julkaisuaika

Helmikuu 2021

Kustantaja /Julkaisija

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen rahoittaja / toimeksiantaja

Ulkoministeriö

Julkaisun nimi 

Viemäriverkoston ylivuotojen ja jätevedenpuhdistamo-ohitusten hallinnan ratkaisut Itämeren alueella
Itämeriyhteistyöllä ilmastokestävyyttä

Tiivistelmä 

Selvityksessä kartoitettiin ylivuotojen ja ohitusten hallintakeinoja haastattelemalla vesihuollon asiantuntijoita Itämeren valtioissa. Haastat-
teluja saatiin Tanskasta, Ruotsista, Virosta ja Saksasta. Aihe on erityisen ajankohtainen nyt, kun ylivuotojen ja ohitusten voidaan olettaa 
lisääntyvän ilmastonmuutoksen kasvattamien sademäärien myötä. Ylivuotojen ja hulevesihuuhtouman aiheuttama kuormitus nostettiin 
esiin huomiota vaativana asiana myös EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) toimivuuden arvioinnissa.

Haastattelujen ja saatavilla olevan kirjallisuuden perusteella hallintakeinot ja haasteet ovat pääosin yhteisiä eri maissa.  Yleisesti voidaan 
sanoa, että ylivuotojen ja ohitusten hallinta on ennen kaikkea hule- ja vuotovesien hallintaa. Tärkeimmiksi hallintakeinoiksi mainittiin 
sekaviemärin erottaminen erillisviemäriksi, viivästys- ja pidätysaltaat verkostoissa sekä hulevesien paikallinen hallinta ja luonnonmukaiset 
ratkaisut. Lisäksi useilla laitoksilla tai erillisissä projekteissa oli kehitteillä verkoston optimointiin tähtääviä, meteorologista dataa hyödyntä-
viä verkoston ohjausjärjestelmiä. Myös vuotovesien lähteiden selvittämisen ja poistamisen eteen tehtiin paljon työtä. Hulevesien hallinnan 
vastuunjakautuminen koettiin kaikkialla olevan osin harmaata aluetta. Yksityisten kiinteistöjen kanssa toimimista tonttivesiä koskevissa 
asioissa pidettiin haastavana, ja joillakin laitoksilla oli tätä varten erikseen henkilökuntaa. Eräillä laitoksilla oli nähty kustannustehokkaaksi 
maksaa kiinteistönomistajille kertakorvaus tonttivesien paikallisesta hallinnasta. 

Yleisesti ongelmaksi nähtiin tiedon puute. Ylivuotojen määrä perustuu usein arvioihin, eikä niiden laatua tarkkailla järjestelmällisesti mis-
sään kohdemaista. Puhdistamo-ohitukset ovat paremmin tiedossa. Myös tiedot verkoston kunnosta ja ylivuotorakenteiden sijainnista ovat 
usein puutteellisia. Riittävää tietoa ylivuotojen ympäristövaikutuksista ja verkoston kunnosta tarvitaan perustaksi sekä vesihuoltolaitosten 
omaan suunnitteluun että tarpeenmukaisen lainsäädännön laatimiseen.  

Asiasanat (YSA:n mukaan)

viemäriylivuoto, puhdistamo-ohitus, hulevedet, vuotovedet, ilmastonmuutokseen sopeutuminen

ISBN (Painettu) ISBN (PDF)

978-952-314-904-5
ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

2242-2854

www

www.doria.fi/ely-keskus
URN

URN:ISBN:978-952-314-904-5
Kieli

Suomi
Sivumäärä 

44

Kustannuspaikka ja -aika

Tampere 2021
Painotalo



39

D O C U M E N T A T I O N  P A G E
Publication series and numbers

Raportteja  6/2021

Area(s) of responsibility

Environment and Natural Resources

Author(s)

Kaisa Valkonen
Pepe Lindqvist
Riitta Syvälä

Date

February 2021

Publisher

Centre for Economic Development, Transport 
and the Environment for Pirkanmaa 
Financier/commissioner

Ministry for Foreign Affairs of Finland
Title of publication 

Good practices on managing sewer overflows and WWTP bypasses
Baltic Sea Cooperation for Climate Resilience/ Adaptation of water supply and sanitation
(Viemäriverkoston ylivuotojen ja jätevedenpuhdistamo-ohitusten hallinnan ratkaisut Itämeren alueella - Itämeriyhteistyöllä ilmastokestävyyttä)

Abstract 
With the climate change bringing more torrential rains, there is increased need to manage and reduce sewer overflows and WWTP bypasses resulting from rain events. 
Overflows and bypasses can have harmful local consequences for the environment and even for human health. CSO’s and bypasses are in essence diluted with rain-
water, but nowhere near clean - and as has become evident, urban runoff is by no means clean water either. CSO’s and urban runoff as a source of pollution has been 
noticed also in the evaluation of the Urban wastewater treatment directive (91/271/EC), which until now has only taken notice of CSO’s in the footnote.
The purpose of this study was to find out how overflows and bypasses are managed in other countries of the Baltic Sea Region. The amount of existing literature on the 
topic is limited and mostly available in the language of the country where it was made. For this reason, the material was mostly gathered as interviews from water utili-
ties and national water utility associations, as well some researchers. Example cases were found in Estonia (Tallinna Vesi), Sweden (VA SYD), Denmark (Aarhus Vand, 
VA Svendborg) and Germany (Hamburg Wasser). The scope of the study is very broad, and detailed technical comparisons were left out.
In overview, management practices were largely similar in the studied countries. There was no single solution could be introduced as completely new, but some utilities 
had interesting approaches to old problems. 
The primary solution for reducing overflows and bypasses in all the countries was to separate existing combined sewers. Another measure practiced by all the inter-
viewed utilities was local management on runoff by green infrastructure, in public spaces as well as on private property. Eliminating runoff from private properties was 
considered pivotal yet challenging. Therefore, some of the interviewed utilities had estimated it was cost-efficient to offer a payment to property owners, if they agree 
to manage stormwater locally on their property instead of not leading it in the sewer. VA SYD and Aarhus had also allocated staff to communicate with private property 
owners about runoff management issues. Aarhus Vand and VA SYD had also put great effort into finding and eliminating all the sources of excess water leaking into the 
sewers.
The most prominent technical feature was sewer control systems coupled with meteorological data. Such systems were being developed on utility level, but also in 
bigger research projects (NOAH, Future City Flow). Using weather data to (semi) automatically operate sewer systems according to flow, enables optimising the existing 
system capacity, and bringing the approach from reactive to proactive. Such systems would of course require a high level of digitalisation and widespread monitoring of 
the network, which requires funding. 
One major challenge encountered everywhere was lack of usable data – both regarding the network, as well as concerning the amounts, causes and effects of over-
flows. Data is necessary for the water utilities to operate their network and to plan ahead. Sufficient data is also needed in order to draft effective legislation that does 
not become disproportionately costly. The vicious cycle is, that data is required for better and cost-effective planning, but getting more data requires investments.
Other common challenges were the lack of room for building new infrastructure, above and below ground, as well as the pressure for tightening the price cap. Therefore 
Svendborg had started implementing a system for analysing wider environmental-economical-societal benefits when choosing a renovation method. Aarhus Vand has 
another approach, as it is partnering in a project to create affordable methods for network and overflow monitoring and data acquisition.
This study confirmed that overflow management more or less equals stormwater management. No solutions for local treatment/handling of overflows or bypasses came 
up in the examples. This emphasizes the importance of renovation measures and network design and surveillance, as well as green infrastructure. To avoid having to 
build emergency solutions in the future, it is important to consider the effects of climate change in planning today. Problems with privately owned sewer pipes as well as 
lacking data quality came up frequently also in Finnish projects concerning overflows done in recent years.
Despite differences in responsibilities, storm water management was seen everywhere as grey area. In Sweden and Denmark a design rain is used to divide the res-
ponsibility between the municipality and the water utility. However public spaces and private properties complicate the mix.
To summarize, solutions exist, but room and resources for implementing them are limited. The question lies in allocating the measures so, that they are sufficient for 
environmental health within the available resources.  The three focal points found in the study and requiring more attention would be 1) Data quality and acquisition, 2) 
Network management and design and 3) Management and treatment of storm water. Data is needed to make better decisions and planning, and affordable measuring 
techniques are required to get better data. Decision support methods analysing the environmental health risks and the cost-benefit ratio of the options are therefore 
recommended, as well as methods for optimising the existing infrastructure, be it sewer network or public spaces for water retention. Storm water is at the root of everyt-

hing, but the responsibilities around it are unclear. It is likely there will be requirements for stormwater quality in the near future.

Keywords 

ISBN (print) ISBN (PDF)

978-952-314-904-5
ISSN-L ISSN (print) ISSN (online)

2242-2854
www

www.doria.fi/ely-keskus
URN

URN:ISBN:978-952-314-904-5
Language

Finnish
Number of pages 

44
Place of publication and date

Tampere 2021
Printing place



RAPORTTEJA  6 | 2021

VIEMÄRIVERKOSTON YLIVUOTOJEN JA JÄTEVEDENPUHDISTAMO-OHITUSTEN HALLINNAN RATKAISUT 
ITÄMEREN ALUEELLA 
ITÄMERIYHTEISTYÖLLÄ ILMASTOKESTÄVYYTTÄ -HANKKEEN OSARAPORTTI 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ISBN 978-952-314-904-5 (PDF)

ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)

URN:ISBN:978-952-314-904-5

www.doria.fi/ely-keskus | www.ely-keskus.fi


	Esipuhe 
	Johdanto
	Selvityksen tekeminen
	Huomioita selvityksen tekemisestä
	Käsitteitä

	Ylivuotojen ja ohitusten hallinta Suomessa
	Nykytila
	Verkosto ja vuotovedet
	Ylivuodot ja ohitukset
	Hulevedet ja ilmastonmuutokseen varautuminen

	Suomessa tehtyjä selvityksiä ja hankkeita

	Ylivuotoja koskeva lainsäädäntö
	EU -tason lainsäädäntö
	Vesipuitedirektiivi
	Yhdyskuntajätevesidirektiivi

	Suomen lainsäädäntö
	Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006
	Ympäristönsuojelulaki 527/2014
	Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 
	Vesihuoltolaki 119/2001
	Vesihuollon uudistus

	Muut suositukset

	Ylivuotojen ja puhdistamo-ohitusten hallintakeinot Itämeren ympärysmaissa
	Tanska
	Taustatietoa
	Selvityksiä ja kirjallisuutta
	Esimerkkilaitos: Vand og Affald (VA), Svendborg
	Esimerkkilaitos: Aarhus Vand

	Ruotsi
	Taustatietoa
	Future City Flow
	Esimerkkilaitos: VA SYD 

	Saksa
	Taustatietoa
	Esimerkkilaitos: Hamburg Wasser

	Viro
	Taustatietoa
	NOAH
	Esimerkkilaitos: Tallinna Vesi


	Yhteenveto maittain
	Tanska
	Ruotsi
	Saksa
	Viro

	Pohdintaa 
	Yleistä
	Erillisviemäröinti
	Verkostot ja suunnittelu
	Tiedon määrä ja laatu
	Lainsäädäntö ja ohjaus

	Huomioita selvityksestä
	Lähteet
	Liitteet
	Liite 1. Kysymykset


