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Euroopan vesistöistä 60 % 
ei täytä ekologista ja kemiallista 
laatua koskevia standardeja. 
Nykyisin on kuitenkin tekniikoita, 
joilla voidaan merkittävästi 
pienentää kemikaalipäästöjä 
ja suojella vesivaroja niin, ettei 
päästöjä vesistöihin tapahdu.
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Urban Health & Well-Being – Vesi ja kaupungit

Johdanto
Rankkasateet ja tulvat ovat nykyisin todellisuutta myös 
Euroopassa.

Kesällä 2021 tuhoisat tulvat koettelivat useita kaupunkeja 
Belgiassa, Saksassa, Sveitsissä, Alankomaissa ja Ruotsis-
sa. Rankkasateet nostivat jokien pintaa suurissa osissa 
Länsi-Eurooppaa. Vesi- ja mutavirrat rikkoivat joentörmiä, 
täyttivät koteja ja katuja sekä veivät mukanaan rakennuk-
sia Belgiassa ja Saksassa, mikä johti satojen ihmisten me-
nehtymiseen. Nämä kohtalokkaat tulvat sekä rakennuksiin, 
infraan ja kaupunkialueisiin kohdistuneet vahingot ovat 
aiheuttaneet tuhoa ja hävitystä yhteisöissä.

Kumpuileva maasto, haavoittuva infrastruktuuri ja ennennä-
kemättömät sääolot muodostivat tuhoisan yhdistelmän, jon-
ka tuloksena valtavat vesimassat valtasivat kylät. Useimmat 
viemäriverkostot eivät selviä tällaisista ennätyksellisistä hu-
levesimääristä. Viemäriverkostot ovat monin paikoin yli sa-
tavuotiaita, eikä niitä ole mitoitettu valtaville tulville. Lisäksi 
Euroopan kaupunkien viemäri- ja vesijohtoverkostot ovat 
rapistumassa, ja 10–20 vuoden kuluessa viemäriverkostot 
saattavat romahtaa materiaalien rapautuessa. 

Ilmastonmuutos, jota IPCC:n vuoden 2021 raportissa kuvat-
tiin hälyttäväksi, ja kaupungistuminen aiheuttavat yhdessä 
valtavia haasteita, joihin meidän on kiinnitettävä huomiota. 

”Äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen lisää terveys- ja 
turvallisuusriskejä kaikkialla Euroopassa. Tarvitaan toi-
menpiteitä, joilla voidaan minimoida tulviin, saastumiseen 
ja terveysuhkiin liittyvät riskit”, suunnittelija Tia Savolainen 
Sweco Finlandista sanoo.

Saasteet ovat toiseksi suurin terveysriski Euroopan kau-
punkialueilla. Käsittelemättömät jätevesipäästöt ja vie-
märiverkostojen rapistuminen aiheuttavat pohjaveden ja 
maaperän pilaantumista ja sitä kautta vakavia terveyson-
gelmia. Historiassa viemäriverkostojen viat tai viemäröinnin 
puuttuminen ovat aiheuttaneet joukkoepidemioita, kun 
kolera, lavantauti ja punatauti ovat levinneet jätevesien 
saastuttaman juomaveden mukana. Tällä hetkellä erilaiset 
saasteet, kuten mikromuovit, kemikaalit ja lääkejäämät, 
ovat löytäneet tiensä elinympäristöömme ja ravintoketjuihin 
ja vaikuttavat kaikkeen orgaaniseen elämään maapallolla.

Toisaalta samaan aikaan vesipula aiheuttaa valtavia haas-
teita koko maailman mittakaavassa. Vaikka veden kulu-
tuksessa ei tapahtuisi muutoksia, vedentarpeen odotetaan 
ylittävän käytettävissä olevat vesivarat 40 prosentilla 
vuoteen 2030 mennessä väestönkasvun, kaupungistumi-
sen kiihtymisen, ilmastonmuutoksen ja ravintotottumusten 
muutoksen seurauksena1. 

Maanalaisten verkostojen hallinta ja kunnossapito on 
haastavaa ja kallista. Ennaltaehkäisevät yksittäiset toimet, 
kuten putkistojen saneeraukset, eivät juuri saa poliittista 
tukea. Monitoimiratkaisusta voi kuitenkin olla hyötyä yhtei-
sön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta sekä lyhyellä että 
pitkällä aikavälillä. 

Jotta puhdasta vettä riittäisi tulevaisuudessa kaikille ja 
vesihuoltojärjestelmän viat voitaisiin estää toimivan hallin-
tajärjestelmän avulla, ehdotamme kolmea vesistrategiaa, 
jotka sivuavat myös terveyteen liittyviä haasteita: tilan 
varaaminen vedelle ja ihmisille, luonnon palauttaminen 
kaupunkeihin sekä jätevesien vähentäminen, uudelleen-
käyttö ja puhdistus. 

Tässä raportissa käsitellään asiantuntijoiden ja suunnit-
telijoiden tunnistamia haasteita. Kerromme myös veden 
kiertokulusta ja paljastamme terveyteemme vaikuttavan 
maanpäällisen ja maanalaisen vesi-infrastruktuurin mah-
dollisia mullistavia innovaatioita. 

Tämä raportti tukee useita YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teita. Painopisteinä ovat erityisesti seuraavat tavoitteet:

31 % Euroopan pohjavesivaroista  
on huonossa kemiallisessa tilassa 
ja 10 % on huonossa määrällisessä tilassa2

Kaksi kolmasosaa Euroopan kosteikoista 
on hävinnyt  
Vielä 100 vuotta sitten olemassa olleet kosteikot ovat hävin-
neet, ja samalla suoalueet sekä pienet tai matalat järvet ovat 
vähentyneet merkittävästi, ne ovat kooltaan entistä pienempiä 
ja niiden luonnonympäristöt ovat osin tuhoutuneet. Tämä on 
muuttanut niin maisemakuvaa, alueen vesitasapainoa kuin 
muitakin ympäristöön liittyviä toimintoja.3

WHO:n mukaan yli 16 miljoonalla ihmisellä  
Euroopassa ei edelleenkään ole  
saatavillaan riittävästi juomakelpoista vettä.4

Euroopan alueella menehtyy joka päivä 
14 ihmistä  
sairauksiin, jotka liittyvät huonoon vedenlaatuun,  
sanitaatioon ja hygieniaan.6

TIESITKÖ?



Tulvien, kuivuuden ja 
saastumisen aiheuttamat 
terveyshaasteet
Tulvien, kuivuuden ja saastuneen veden aiheuttamat ter-
veys- ja turvallisuusriskit ovat kasvussa eri puolilla maail-
maa. Mitä tulevaisuudessa on odotettavissa? 

IPCC:n uuden raportin perusteella tutkijoilla on nykyisin 
enemmän todisteita siitä, että ilmastonmuutos on sääolo-
jen muutosten taustalla. ”Eurooppa lämpenee nopeammin 
kuin muu maailma”, IPPC toteaa. ”Voimakkaat hellejaksot 
yleistyvät riippumatta kasvihuonekaasupäästöjen kehityk-
sestä.” Kun IPCC julkaisi raporttinsa, maapallon keskiläm-
pötila oli noussut jo 1,1 °C esiteolliseen aikaan verrattuna. 
Seuraukset näkyvät yhä selvemmin joka päivä. Jos maa-
pallon keskilämpötila nousee 2 °C, voimakkaat helleaallot 
ylittävät raportin mukaan useammin ruoantuotannon ja 
terveyden kannalta kriittiset raja-arvot. 

KUIVAT ALUEET KUIVUVAT, KOSTEILLA ALUEILLA  
SATEET LISÄÄNTYVÄT
Kaikissa mahdollisissa ilmastoskenaarioissa sademäärät 
ja niiden jakautuminen muuttuvat ja rankkasateiden riski 
kasvaa. Alueelliset erot Euroopassa osoittavat, että Poh-
joismaissa sademäärät ja tuulet lisääntyvät ja tulvariski 
kasvaa. Länsi- ja Keski-Euroopan alueilla kesien kuivat jak-
sot yleistyvät ja pitenevät, ja maastopalojen riski kasvaa. 
Samalla haihtumisen lisääntyminen ja lämpötilojen nousu 
kasvattavat ilmakehän kosteutta ja voimistavat sateita. 
Golf-virran hidastuessa tuhoisten tulvien riski kasvaa. 

KUIVUUS JA TULVAT
Sademäärät voivat tilapäisesti ylittää maaperän imeytysky-
vyn ja aiheuttaa tulvia sekä eroosiota. Kun kaupungistumi-
nen kiihtyy, vedenkulutus lisää pohjaveden pumppaamista 
käyttöön ja maaperän vedenläpäisyvyys pienenee, jolloin 
pohjavettä ei enää synny luonnollisen kierron mukaisesti. 
Tämä johtaa itseään ruokkivaan kehään, jossa pohjavesi-
varannot vähenevät ja pintavesien vedenpinnat laskevat. 
Tämän vuoksi lisääntyvät sateet ja veden vähyys kulkevat 
yhdessä. Vesipula liittyy osin siihen, miten maaperää 
muokataan asumis- ja muuhun käyttöön, miten pinnat 
päällystetään ja miten hulevesiä hallitaan ennen niiden 
päätymistä luonnolliseen kiertoon.

HELTEIDEN AIHEUTTAMAT SAIRAUDET, VESIPULA  
JA SAASTUMINEN
Helleaalloista kärsivät eniten iäkkäät ja pienituloiset, joille 
lämpöhalvaukset, kuumuuden pahentamat sairaudet sekä 
tulipalot aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia. Kaupungeis-
sa kärsitään vesipulasta ja julkisten tilojen puutteellisesta 
jäähdytyksestä. Kaupungeissa ongelmana on myös huleve-
den keruuseen ja viivytykseen tarvittavan tilan löytyminen 
sekä saastuneiden valuma- ja pintavesien puhdistus.
Tulvatuhojen lisäksi Euroopan viimeaikaisten tulva-aluei-
den asukkaita ovat rasittaneet sanitaatioon liittyvät 
ongelmat, kuten suuret mutamäärät, polttoainejäämät, ke-
mikaalit ja muut haitalliset aineet, joita tulvavedet levittivät 
asuinalueille ja ympäristöön. Talousveden jakelu keskeytyi, 
kun tulvivat viemärit saastuttivat pintavedet ja rapistuvan 
viemäriverkoston kantokyky ylittyi. 

NOLLAPÄÄSTÖT
Tiedämme, mitä meidän tulee tehdä. Valtiot kaikkialla 
maailmassa ovat mukana ilmastosopimuksissa, joiden 
tavoitteena on hiilineutraalius. IPCC:n raportissa painote-
taan, että maailman nykyiset 40 gigatonnin vuosipäästöt 
on vähennettävä nollaan kiireellisesti, koska maapallon 
hiilibudjetissa on käytettävissä enää 500 gigatonnia 
CO2-päästöjä. Luonnonvarojen kulutusta on pienennettävä 
ja sopeutumiskykyä parannettava. Eurooppalaiset insinöö-
rit, kaupunkisuunnittelijat ja vesihuollon asiantuntijat ovat 
tutkineet ilmastonmuutokseen sopeutumista ja laatineet 
varautumissuunnitelmia jo pitkään. 

Varautumista on nyt tehostettava, sitä on levittävä laajem-
malle ja ilmastonmuutokseen sopeutumista on nopeutet-
tava. Tässä raportissa halutaan antaa yleiskatsaus oival-
luksista, joita on saatu edistyksellisistä pilottihankkeista 
ja viimeaikaisista ideoista, jotta tulevaisuuden muutoksiin 
pystytään mukautumaan ja näin varmistamaan terveelli-
nen ympäristö.

6
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Tilaa vedelle ja ihmisille
Keskitymme tässä raportissa kolmeen vesihuoltostrate-
giaan, jotka käsittelevät myös terveyshaasteita. Ensim-
mäinen strategia eli tilan varaaminen vedelle ja ihmisille 
liittyy työhön, jota tutkijat, vesihuollon asiantuntijat, mai-
sema-arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat ovat tehneet 
jo vuosikymmenen ajan. Kun vedelle kuuluva tila tuodaan 
takaisin kaupunkeihin, samalla voidaan edistää asukkai-
den terveyttä. 

Kuivuutta ja tulvia ehkäistään toteuttamalla toimenpiteitä 
ketjun alkupäässä. Hulevesien keräys- ja varastointijärjes-
telmät, jokialueiden viihtyisyyden parantaminen, vesiaihei-
den tuominen julkisille paikoille ja vettä läpäisevät pääl-

lysteet ovat esimerkkejä toimista, joilla vesi voidaan tuoda 
takaisin elinympäristöön osaksi tervettä vedenkiertoa. 

Kunnostamalla luonnolliset jokitörmät ja purot, mikro-
painanteet ja suoalueet, jotka keräävät, suodattavat ja 
varastoivat sadevettä, voidaan parantaa kaupunkilaisten 
hyvinvointia ja hyödyntää luonnollisen vesiekosysteemin 
positiivisia vaikutuksia keinokasteltujen viheralueiden 
sijaan. 

LAAJAT TERVEYSVAIKUTUKSET
Jokia käytettiin entisinä aikoina viemäreinä, ja ne peitettiin 
negatiivisten vaikutusten, kuten hygieniaongelmien ja 

8

STRATEGIAT:  

KUIVA

KOSTEA
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tartuntatautien leviämisen, ehkäisemiseksi. Oikeanlais-
ten viemäriverkostojen ja jätevesien käsittelyn ansiosta 
jokialueet ovat kuitenkin elpymässä. Jokien avaaminen 
uudelleen voi parantaa fyysistä ja henkistä terveyttä sekä 
sosiaalista hyvinvointia. Pintavedet parantavat kaupun-
kiympäristön lämpöviihtyvyyttä ja turvallisuutta, jäähdyt-
tävät ilmaa, tarjoavat kosteikkomaisemia ja helpomman 
pääsyn viheralueille sekä lisäävät alueiden virkistyskäyt-
töpotentiaalia, ja useiden tutkimusten mukaan nämä 
tekijät edistävät suoraan terveyttä.7 Epäsuorasti kosteik-
kokasvillisuuden palauttaminen voi edistää hengitysilman 

MONITOIMIALUEET 
Tiheästi rakennetuilla kaupunkialueilla tila on kortilla. Niinpä kaupunkisuunnittelijoiden ja -insinöörien on etsittävä 
innovatiivisia ja luovia ratkaisuja. Koska vedelle, luonnolle, asukkaille ja kukoistaville yhteisöille on vain rajallisesti 
tilaa, tarvitaan ratkaisuja, jotka yhdistävät erilaisia toimintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi sadevettä keräävät viherka-
tot, ulkokalusteina toimivat hulevesisäiliöt, maanalaisilla varastointisäiliöillä varustetut pysäköintialueet sekä hule-
vesialtaina toimivat aukiot. Innovaatioissa ja uusissa teknologioissa on huomioitava äärimmäiset ilmastoskenaariot, 
jotta voidaan tarjota turvallisia ja terveyttä edistäviä ratkaisuja.

laatua merkittävästi. Pitkällä aikavälillä näin voidaan paitsi 
ehkäistä hengityselinsairauksia, myös hillitä ilmaston-
muutosta. Kosteikkokasvillisuudella on merkittävä vaiku-
tus pintavesien luonnollisena puskurina ja pidättäjänä. 
Pintaveden palauttaminen kaupunkiin puolestaan tarjoaa 
asukkaille mahdollisuuden uida avoimissa vesissä, mikä 
ei ennen onnistunut. On myös havaittu, että vaihtelevat 
maisemat ja niiden tarjoamat kokemukset voivat edistää 
liikkumista tai muita käyttäytymismallien muutoksia, kuten 
sosiaalisia kohtaamisia.8

KUIVA

KOSTEA
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JEKER-JOKI TERVEYDEN JA KESTÄVYYDEN EDISTÄJÄNÄ  
BELGIASSA
Jeker-joen avaaminen on tuonut lisää avointa tilaa 
Tongerenin kaupungin asukkaille. Jeker padottiin
vuonna 1954 hygieniasyistä, kuten monet muutkin 
Euroopan joet. Tänä vuonna Jeker avattiin uudelleen, 
ja kaupungin läpi virtaava puhdas, luonnollinen vesi 
tarjoaa nyt mahdollisuuksia kaupunkilaisten terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiselle. Uudessa kaupunkipuis-
tossa vedellä on tilaa levitä. Puisto parantaa asukkai-
den tietämystä luonnollisesta vedenkierrosta, tarjoaa 
tiloja vuorovaikutukselle ja virkistäytymiselle sekä 
tuo monia terveyshyötyjä muun muassa lievittämällä 
helteestä aiheutuvaa stressiä. Puisto kerää myös hule-
vesiä ja vähentää siten viemärien ylivuotoja sekä niistä 
aiheutuvaa saastumista.

Tietoa: Public Space Prize 2021

Suunnittelija: Sweco
Paikka: Tongeren, Belgia
Swecon rooli: Tekniset työt, suunnittelu ja osallistuminen
Tilaaja: Tongerenin kunta 
Valokuvat: Bram Goots

ELÄMÄNLAADUN PARANTAMINEN RUOTSIN KARLSTADISSA
Karlstadin kaupungin niemi suunniteltiin uudelleen asuk-
kaiden elämänlaadun ja viihtyvyyden parantamiseksi. 
Karu niemeke haluttiin muuttaa houkuttelevaksi kaupun-
kipuistoksi tuomalla sinne maisemallisia elementtejä, 
kasveja, penkkejä, virkistysalueita ja vesiaiheita. Veden 
vaikutusta henkiseen hyvinvointiin tutkitaan neuro-
tieteessä ja ympäristöpsykologiassa, mutta projektin 
onnistuneet terveysvaikutukset ovat ilmiselvät. Puisto on 
muuttanut monen Karlstadin asukkaan elämäntapaa tar-
joamalla veden partaalla sijaitsevan ja auringonlaskuun 
antavan hiljaisen paikan, jossa on leveitä jalkakäytäviä, 
näköaloja monelta tasolta ja reheviä laaksoja keskellä 
kaupunkia.

Suunnittelija: Thorbjörn Andersson, Sweco
Paikka: Karlstad
Tilaaja: Karlstadin kaupunki, Ruotsi
Valokuvat: Kasper Dudzik 



Suunnittelija: Stockholm Vatten AB:n kaupunkisuunnittelun ja ympäristö-
koordinoinnin lautakunta yhteistyöprosessissa kunnan viranomaisten,  
kaupunkisuunnittelijoiden, kehittäjien, arkkitehtien, maisema-arkkitehtien, 
ekoteknologiayritysten insinöörien, energiayhtiö Fortumin ja Tukholman vesi-
laitoksen kanssa.
Paikka: Hammarby Sjöstad, Tukholma, Ruotsi
Swecon rooli: mukana vuonna 1999 käynnistyneen projektin vesihuollossa 
alusta lähtien
Tilaaja: Tukholman ympäristö- ja terveyslautakunta

LUONNOLLINEN VESIJÄRJESTELMÄ, 
HAMMARBY SJÖSTAD, TUKHOLMA, RUOTSI
Hammarby Sjöstadin ekokaupunginosa mainitaan 
useimmiten esimerkkinä toteutetuista hankkeista. 
Luonnonmukaisen hulevesien hallinnan (Sustainable 
Drainage Systems, SuDS) integrointi on osoittautunut 
tehokkaaksi ratkaisuksi hulevesien viivyttämiseen. 
SuDSin avulla hulevedet voidaan varastoida väliaikai-
sesti ja vapauttaa hitaasti takaisin luontoon. Järjes-
telmät ovat myös olennainen osa onnistunutta ja elin-
kelpoista kaupunkiympäristöä. Avoimet tilat tarjoavat 
paikan ihmisten välisille kohtaamisille, virkistäytymisel-
le ja luontokokemuksille. Sinisten ja vihreiden verkosto-
jen kognitiiviset, sosiaaliset ja psykologiset hyödyt ovat 
aidosti terveen asuinympäristön elementit.

11
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TERVEET SINISET VERKOSTOT
Sinisillä verkostoilla on kaupunkiympäristössä moni-
tahoinen rooli. Ne voivat parantaa kokonaishaihduntaa 
(lämmönvaihtoa) ja vaikuttaa siten viilentävästi. Sinisten 
rakenteiden muita hyötyjä ovat ilman- ja valonsuodatus, 
kaupunkimelun vaimentaminen ja vihreät verkostot, jotka 
tarjoavat virkistysalueita kaupungeissa liikkuville ihmisille. 
Tutkimukset ovat osoittaneet vesimaisemien ja vesikontak-
tin hyödyt mielenterveydelle.9 Tutkijat ovat yleisesti havain-
neet, että kaukana suurista vesistöistä sijaitsevilla alueilla 
ilmeni enemmän mielenterveyshäiriöitä, erityisesti vakavaa 
masennusta ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä.10

VESI JA KAUPUNGIT 
Kaupunkien ja kaupunkilaisten on otettava yhdessä vastuu 
terveellisen elinympäristön muokkaamisesta. Kaupungin 
jokaisella elementillä yksityistonteista julkisten tilojen 
suunnitteluun on oma roolinsa luonnollisen vedenkierron 
tasapainon säilyttämisessä. Hulevesien talteenotto ja 
uudelleenkäyttö sekä veden kulutuksen vähentäminen ja 
jätevesimäärän pienentäminen ovat osa ratkaisua tonttita-
solla. Hulevesien keräämistä ja käsittelyä sekä raakaveden 
jakeluverkkojen käyttöönottoa kaupungin mittakaavassa 
on vielä tutkittava. 

RAAKAVEDEN JAKELUVERKOSTO 
Kaupunkisuunnittelussa järjestelmät, jotka mahdol-
listavat veden uudelleenkäytön kaupunkialueiden 
jäähdytyksessä, herättävät kiinnostusta eteläisessä 
Euroopassa. Nizzan kaupunki kokeilee parhaillaan 
simpukankuoripohjaisia katukiviä uuden raitiotien 
varrella. Haihduttavia päällysteitä, joiden alla sijaitsee 
hulevesiverkosto, täydennetään teiden kastelujär-
jestelmällä (sprinklereillä), ja molemmat on liitetty 
kaupungin raakaveden jakeluverkkoon. Vedenlaadun 
parantuessa uiminen jokien ja entisten satama-altai-
den luonnonvesissä on nostanut suosiotaan. 

Pariisissa on käytössä raakaveden jakeluverkosto rat-
kaisuna infrastruktuurin vanhenemiselle, vedenjake-
luun kohdistuville paineille ja sääntelyn kiristymiselle. 
Pariisin kaksivesijärjestelmä koostuu talousveden ja 
raakaveden jakeluverkostoista. Raakaveden jakeluver-
kolla on omat tuotanto-, varastointi- ja jakeluputkis-
tonsa. Vedenlaadun lisäksi alempi paine erottaa sen 
talousvesiverkostosta. Raakavettä koskevat laatuvaati-
mukset ovat lievempiä. Siten toimivan verkon ylläpito-
kustannukset ovat pienemmät, vesi on edullisempaa ja 
sitä käytetään paljon. Raakavettä käytetään Pariisissa 
paloposteissa, suihkulähteissä, katujen pesuun, julkis-
ten viheralueiden kasteluun ja viemärien huuhteluun 
talousveden sijaan.11

Yhdistämällä 10 % päällystetyistä 
alueista raakaveden jakelu-
verkostoon huleveden 
uudelleenkäyttöpuskureihin 
saadaan tilavuus, joka vastaa 
40 % nykyisistä vesivarastoista.
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Luonnon palauttaminen 
kaupunkeihin
Toinen strategia koskee sitä, miten luontoa ja maaperää 
voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa kuivuuden 
ja tulvien ehkäisemiseksi. Kun luonnon vedenkierto ja 
prosessit sekä niiden kestävä käyttö ymmärretään perus-

teellisesti, tästä hyötyvät niin luonto kuin kaupunkilaisten 
terveys. Yksi esimerkki tästä ovat niin kutsutut pesusieni-
kaupungit.

luonnolle  
ja monimuotoiselle  

ekosysteemille

veden- 
jakelulle

vuorovaikutukselle 
ja liikunnalle 

lämpö-
viihtyvyydelle 
(kaupunkien 

jäähdytykselle)

turvallisuudelle  
(tulvat ja saastu-

minen)

mielen- 
terveydelle

Tulvatasankojen  
palautuminen

Vesiviljely

Suoalueet

PESUSIENIKAUPUNGIN TERVEYSHYÖDYT

  

SINISTEN JA VIHREIDEN VERKOSTOJEN HYÖDYT

STRATEGIAT:  

   

 

Vesimaisemat

Keruualtaat

Viherjulkisivut

Tasaus-
lammikot

Rannan 
virkistysalue

Veden
saanti

Kattopuutarhat
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MITEN KAUPUNGIT VOIDAAN MUUTTAA JÄTTIMÄISIKSI 
PESUSIENIKSI?
Esitimme kysymyksen Kongjian Yulle. Yu on paitsi mai-
sema-arkkitehtuurin professori Pekingin yliopistosta, 
myös ekologinen urbanisti, kaupunkisuunnittelija, maise-
ma-arkkitehti ja Pekingissä toimivan Turenscape-suun-
nittelutoimiston perustaja. Yu on ollut mukana 600 aihee-
seen liittyvässä hankkeessa eri puolilla maailmaa. 

Pesusienikaupunki on luonnonmukainen ratkaisu, joka 
pidättää mahdollisimman paljon vettä sen lähteessä, 
hidastaa valumista ja torjuu tulvia ketjun loppupäässä. 
Kyseessä on kokonaisvaltainen ja hajautettu järjestelmä. 
Siinä luonto toimii ilmastonkestävänä järjestelmänä, joka 
imee ja puhdistaa vettä pesusienen tavoin. 

Hulevesien hallintaa on harjoitettu jo tuhansia vuosia, ja 
tietämys on pitkälle edistynyttä varsinkin monsuuni- 
ilmastossa. Kiinan maatalouskirjallisuudessa sanotaan, 
että jokaista neljän hehtaarin viljelyalaa kohti on varatta-
va yksi hehtaari vettä varten.

”Ihmisillä täytyy olla fyysinen ympäristö, joka sallii va-
paan liikkumisen ja levittäytymisen. Ajattelemme luontoa 
järjestelmänä. Pandemia ja rajoitustoimet estivät meitä 
liikkumasta ja aiheuttivat sairauksia sekä mielenterveys- 
ongelmia. Kaupunkeihin luomamme järjestelmä antaa 
ihmisten liikkua vapaasti. On tärkeää myös luoda paikko-
ja, joissa ihmiset voivat kohdata, muodostaa yhteisöjä, 
löytää kulttuurisen identiteettinsä ja kokea yhteenkuulu-
vuuden tunnetta”, Kongjian Yu sanoo. 

Pesusienikaupungeissa on 
tarkoitus luoda paikkoja, 
joissa ihmiset voivat kohdata, 
muodostaa yhteisöjä, löytää 
kulttuurisen identiteettinsä 
ja kokea yhteenkuuluvuuden 
tunnetta.
Kongjian Yu 

QIAOYUANIN KOSTEIKKOPUISTO TIANJINISSA 
Aiemmin pahoin saastuneelle alueelle 
istutettiin kosteikkokasvillisuutta puhdista-
maan suolapitoista ja emäksistä maaperää. 
Luonnonkasvien käyttö mahdollisti monet 
ekosysteemipalvelut, ja kunnossapitotarpeet 
ovat vähäiset. Puisto suojaa elinympäristöä 
pidättämällä ja puhdistamalla hulevesiä ja 
parantamalla maaperää. Samalla se parantaa 
tietämystä ympäristöstä.

Paikka: Tianjin, Kiina
Suunnittelija: Turenscape
Tilaaja: Environment Construction and Investment Co., Ltd, 
Tianjinin kaupunki
Valokuva @ Turenscape

Maisema-arkkitehtuurin professori Kongjian Yu 
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MINGHUN KOSTEIKKOPUISTO 
Shuicheng-joki laaksoineen elvytettiin 
ekologiseksi infrastruktuuriksi, joka tarjoaa 
ekosysteemipalveluja väestölle kaupunki-
puiston muodossa. Laakso palautetiin 
Liupanshuin kaupungin elämänlangaksi 
istuttamalla kasvillisuutta sekä järjestämällä 
tilaa, jossa voi kuljeskella ihailemassa 
luonnollisia penkereitä.

Paikka: Liupanshuin kaupunki
Suunnittelija: Turenscape
Tilaaja: Liupanshuin kunta
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Tulvat, veden saastuminen ja kuivuus aiheuttavat haasteita 
maaperälle. Vanhan verkoston rapistumisen, ilmaston-
muutoksen ja rankkasateiden yleistymisen myötä  
viemäriverkoston kapasiteetti voi osoittautua riittämättö-
mäksi. Tällöin myös maaperän laatu on vaarassa.

Terve maaperä, jossa on oikeanlaista kasvillisuutta, ei 
pelkästään ehkäise valumaa, vaan se toimii myös suurena 
vesisäiliönä laajan pinta-alansa ja vedenpidätyskykynsä 

VEDEN VÄLITYKSELLÄ LEVIÄVIEN TAUTIEN 
TORJUNTA JA VEDENLAADUN PARANTA-
MINEN, ÅLEBÆKKEN, TANSKA 
Suunnittelija: Sweco yhteistyössä  
Rambøllin, NCC Danmark A/S Civil  
Engineeringin kanssa 
Paikka: Karlstad
Tilaaja: Lyngby-Taarbæk Fors
Visualisointi: Ramboll

VANHAT RAKENTEET ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN 
Projektin tarkoituksena on vähentää jätevesipäästöjä Mølleåen-jokeen ja 
samalla parantaa alueen vedenlaatua. Näin voidaan torjua veden välityksellä 
leviäviä tauteja sekä varmistaa parempi vedenlaatu ja elinympäristö joen eläi-
mistölle. Projektiin sisältyy myös suunnitelma alueen avaamisesta kaupunkilai-
sille. Tarkoituksena on perustaa uusi maisemapuisto, joka yhdistetään käytöstä 
poistetun käsittelylaitoksen rakenteisiin. Projektin aikana huolehditaan hylätyn  
käsittelylaitoksen betoni- ja teknisten rakenteiden kierrätyksestä. Näin 
CO2-päästöjä voidaan pienentää ja luonnonvaroja säästää merkittävästi.  
Alueen kivet ja kaadetut puut jätetään paikoilleen ja yhdistetään uuteen 
puistoon alueen historian säilyttämiseksi. 

JÄLKEENENNEN

ansiosta. Sitä täytyy suojella, jotta hyvä vedenlaatu ja poh-
javesivarantojen määrä voidaan turvata. Molemmat tekijät-
hän ovat myös terveysindikaattoreita. 

Teollisuuden myrkylliset saastepäästöt, kuten raskasmetal-
lit, lääkejäämät ja kemikaalit (esimerkiksi PFOS-yhdisteet), 
sekä jätteistä ja maataloudesta peräisin olevat saasteet 
paljastuvat maaperän valvonnan avulla. Lääketieteellisen 
tutkimuksen edistyessä syöpää aiheuttavien tekijöiden 
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Suunnittelija: ARGE Emscherkanal (Emscherin viemäriverkosto-
yhtymän jäsenet Dorsch International Consultants, Pöyry, Germany; 
Sweco Germany; Prof. Dr. & Partners GmbH)
Tilaaja: Emschergenossenschaft 
Osasto: Vesiteknologia
Paikka: Dortmundista Bottropiin (Saksa)
Swecon rooli (yhdessä muiden kanssa): suunnittelu, 
rakennustöiden johto, rakennusvalvonta

EMSCHER – JOKI VIEMÄRISTÄ TERVEYSLÄHTEEKSI 
SAKSASSA
Emscher-jokeen on päästetty jätevesiä Ruhrin alueen 
teollisen kehityksen alusta lähtien. Kaivostoiminta 
Pohjois-Ruhrin alueella on suurelta osin loppunut, ja 
nyt joki on määrä palauttaa luonnolliseksi vesireitiksi. 
Projektin ansiosta Ruhrin alueen asukkaat pääsevät 
viimein nauttimaan kukoistavasta ja terveestä vesi-
ekosysteemistä. Projektin keskipisteenä on Emscherin 
uusi rakennelma, noin 35 km:n pituinen viemäriverkosto.

Uusi viemäriverkosto erottaa jäteveden jokivedestä ja 
turvaa kukoistavan ja terveen vesiekosysteemin 
Emscherin alueella.

Urban Health & Well-Being – Vesi ja kaupungit

luetteloon lisätään aina vain uusia haitallisia aineita. 
Omassa puutarhassa kasvatetut tuotteet voivat joskus 
olla epäterveellisempiä kuin kaupoista ostetut.12 Myös 
”puhtaista” luonnollisista lähteistä (porakaivoista, joista 
tai luonnonlähteistä) saatavan veden juontia kehotetaan 
tietyillä alueilla välttämään, koska veden välityksellä leviä-
vät taudinaiheuttajat (luonnon kemikaaleista bakteereihin 
ja viruksiin) ovat pilanneet valuma-alueen pintaveden ja 
maaperän.13

Vesihuollon tekniset innovaatiot ovat perusta uuden 
urbaanin rakenteen ja menestyvien, terveiden yhteis-
kuntien luomiselle. 

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT VESIJÄRJESTELMÄT  
IKIVANHOILLA ASUINPAIKOILLA
Keskusta-alueiden parantunut hygienia on tukenut 
kaupunkirakenteen kehittämistä kaupunkisuunnittelun 
alkuajoista lähtien. Vesihuollon tekniset innovaatiot 
Machu Picchun keinokastelluista penkereistä ja 
Kööpenhaminan metron vesisäiliöistä Pariisin tai 
Lontoon viemäriverkostoihin ovat uuden kaupunki-
rakenteen ja menestyvien, terveiden yhteiskuntien 
ytimessä. Ikivanha vesiviljelytekniikka herättää nykyisin 
kiinnostusta myös integroidun vesihuollon ja ilmaston-
muutokseen sopeutumisen alueilla.



18

VEDENKIERRON HIDASTAMINEN
Vedenlaadun vaihtelu ja kuivuus aiheuttavat haasteita 
maaperälle. Kasvava kaupunkiväestö tarvitsee enemmän 
vettä, ja näin tiheästi asutetut alueet herkistyvät vesistres-
sille. Tarvitsemme juomavettä elääksemme, ja lisäksi 
terveytemme on epäsuorasti riippuvainen elinympäristöm-
me hydroekologisesta tilasta. Tutkimuksissa korostuvat 
vaihtelevien maisemien,14 monimuotoisten rakenteiden 
ja monipuolisten viheralueiden tuomat terveyshyödyt. 
Mikrobiologinen monimuotoisuus saattaa vahvistaa myös 
immuunijärjestelmää.16

Euroopan kuivuus- ja tulvaongelmat johtuvat samasta 
syystä: ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-
ilmiöiden yleistymisestä. Ne ovat kuitenkin seurausta myös 
muuttuneista maankäyttötavoista, jotka lisäävät valuntaa 
ja haihtumista.

Tiheästi rakennetun alueen, vesivaroihin kohdistuvien 
paineiden ja maaperän tiivistämisen yhdistelmä luo veden-
kiertoon oikotien, jota pitkin vesi virtaa nopeasti suoraan 
mereen. Väestön kasvaessa ja kaupungistumisen kiihtyes-
sä monissa Euroopan maissa etsitään ratkaisuja, joiden 
avulla vedenkiertoa voidaan hidastaa.

VESISTRESSI
Euroopan karttaa tarkasteltaessa on helppo huomata korrelaatio vesistressin ja kaupungistumisen aiheuttaman maaperän 
tiivistymisen välillä. Vesistressi tarkoittaa tilannetta, jossa vedentarve ylittää vesivarojen saatavuuden.17 Käytettävissä olevan 
veden määrä asukasta kohti Euroopassa on pienimmillään esimerkiksi Belgiassa, vain 1 480 m³/asukas/vuosi. Kansainvä-
listen standardien mukaan myös Tšekin tasavalta, Italia, Puola, Saksa ja Iso-Britannia ovat tulevaisuudessa erityisen alttiita 
kuivuudelle. Ilmastonmuutos pahentaa kuivuusongelmaa pidentämällä kuivia jaksoja. 

VESISTRESSI EUROOPAN MAISSA: 2040

VEDEN KULUTUKSEN JA TARJONNAN SUHDE

  Alhainen (> 10 %)

  Alhaisesta keskitasoon (10–20 %)

  Keskitasosta korkeaan (20–40 %)

  Korkea (40–80 %)

  Erittäin korkea (> 80 %)
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MAAPERÄTIIMIEN JALKAUTTAMINEN 
Maaperän ongelmien ratkaisemiseksi meidän on ensin 
ymmärrettävä alueelliset maisemapiirteet, maaperän omi-
naisuudet, pohjaveden taso ja vaihtelu sekä luonnolliset ja 
keinotekoiset valumajärjestelmät. Tähän tarvitaan monia-
lainen tiimi maaperäasiantuntijoita, pohjaveden mallinta-
jia, ekologeja ja maisema-arkkitehteja, jotka voivat yhdes-
sä pohtia näitä ominaisuuksia ja niiden riippuvuussuhteita 
sekä luoda selkeän kuvan vesijärjestelmän toiminnasta. 
Tämä on ratkaisevan tärkeää määriteltäessä, ovatko pro-
jektin (infrastruktuurin, tien tai luontoalueen suunnittelun 
tai kaupunkirakentamisen) vaikutukset hyväksyttäviä tai 
jos eivät, miten ne voidaan minimoida. 

PESUSIENIVAIKUTUS
Kaupungin vedenpoistojärjestelmä on nykyisellään 
monimutkainen kourujen, kanavien, ojien, kanaalien, 
hulevesiviemärien ja putkistojen verkosto. Aikoinaan ne 
rakennettiin kuljettamaan liiallinen hulevesi pois. Nyt ne 
voidaan muuntaa keräyssäiliöiksi kuivuuden torjuntaa var-
ten. Teolliset ratkaisut, kuten suurimittainen pohjaveden 
kuivatus pyöreillä keraamisilla putkilla, joita Ison-Britan-
nian maaseudulla käytettiin 1800-luvulla, olivat lähtöisin 
Euroopasta. Maaperän pesusienivaikutus ja hitaat, syvät 
suodatusprosessit ohitettiin. Tutkimukset viittaavat siihen, 
että pesusienivaikutuksen palauttamisen ja pohjavettä 
johtavien kerrosten elvyttämisen mahdolliset vaikutukset 
ovat paljon suuremmat maaseudulla kuin kaupungeissa.18 
Moninaiset hyödyt kaupunkialueilla ovat kuitenkin aivan 
yhtä tärkeitä. Hulevedet on kerättävä talteen tai ainakin 
valumista on hidastettava ja imeytystä edistettävä mahdol-
lisuuksien mukaan.

DIGTERKVARTERETIN VIISI SADEPUUTARHAA TANSKASSA 
Digterkvarteretin viisi puutarhaa ovat esimerkki ilmastonkes-
tävästä ja terveyttä edistävästä kaupunkisuunnittelusta. Ne 
varastoivat ja puhdistavat hulevesiä. Näin viemäriverkosto 
ei ylikuormitu, ja hulevesien kertyminen teille ja talojen ym-
päristöön sekä virtaaminen suoraan mereen voidaan estää. 
Projekti tuottaa myös virkistysarvoa: asukkailla on mahdolli-
suus rentoutua tutkimalla monia jännittäviä luontokohteita. 
Puutarhat on rakennettu viideksi pengerretyksi altaaksi, 
joista jokaisella on oma kasvillisuutensa, ja viideksi kumpui-
levaksi alueeksi, joilla on erilaista toimintaa niin lapsille kuin 
aikuisille. Projektin ensisijaisena tarkoituksena on kuitenkin 
sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamaan sademää-
rien kasvuun.

Suunnittelija: Sønderborg Forsyning, Sønderborgin kunta ja Sweco 
Denmark toteuttivat hankkeen yhteistyössä.
Paikka: Digterkvarteret, Sønderborg 
Swecon rooli: projektinhallinta, suunnittelun johtaminen, hankkeen 
yksityiskohdat, tarjouspyyntöasiakirjat ja valvonta 
Tilaaja:  Sønderborg Forsyning A/S (kunnallinen yritys)
Valokuvat: Niels Nygaard

Kosteikkojen osuus pieneni Euroopassa pitkään, 
sillä maa tarvittiin muuhun käyttöön. Viime vuosina 
kosteikkojen merkitys luonnon monimuotoisuudelle 
ja tulvien ehkäisylle on kuitenkin oivallettu, ja kiin-
nostus vanhojen alueiden elvyttämiseen ja uusien 
rakentamiseen on virinnyt.
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Kolmas strategia liittyy veden kierrätysmalleihin, joilla voi-
daan vähentää luonnollisten vesivarojen liikakäyttöä. Vä-
estönkasvun myötä myös vedenkulutus kasvaa. Käyttämäl-
lä vettä uudelleen voimme vähentää jokiin purkautuvien 
hulevesien määrää ja ehkäistä tulvia ketjun loppupäässä. 
Vedenlaadun paraneminen vaikuttaa myös turvallisuuteen 
ja terveyteen.

Teollisuuslaitokset, jotka pumppaavat pohjavettä prosessi- 
tai jäähdytysvedeksi, ovat suurimpia veden kuluttajia ja 
päästöjen aiheuttajia. Muita esimerkkejä ovat pysyvä tai 
väliaikainen peltojen kastelu ja vedenpumppaus rakennus-
työmailla. 

Jäteveden vähentäminen, 
uudelleenkäyttö ja puhdistus 

WULPEN, JÄTEVESI VEDENTUOTANTOON LUONNOLLISTEN SUODATTIMIEN (HIEKKADYYNIEN) KAUTTA
Talousvettä tuotetaan suoraan kunnallisesta jäteveden käsittelylaitoksesta Belgian Wulpenissa. Puhdistettu jätevesi 
injektoidaan kalvosuodatuksen jälkeen dyyneihin syötteeksi muutaman kilometrin päässä tapahtuvalle vedentuotannolle. 
Näin saadaan korkealaatuista pohjavettä, joka voidaan muuttaa talousvedeksi yksinkertaisen puhdistuksen avulla. 
Suodatetun määrän osuus on 35 % juomavesiyhtiö IWVA:n tuotantovolyymista. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 
2002, ja se estää kestävällä tavalla suolaisen rannikkoveden imeytymisen pohjaveteen.

STRATEGIAT:  
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Käyttäessämme vettä saastutamme sitä erilaisilla kemi-
kaaleilla. Vaikka päästöjen sisältämien kemikaalien koko-
naismäärä onkin varsin pieni, niillä on merkittävä vaikutus 
vesiekosysteemeihin ja terveyteemme. Typpi ja fosfori ovat 
makroravinteita, joilla on valtava vaikutus jo muutamana 
milligrammana vesilitrassa, mutta jotkin muut kemikaalit 
voivat vaikuttaa haitallisesti ekosysteemiin ja terveyteen jo 
pitoisuuksina, jotka ovat alle 1 µg/l.

VEDENKULUTUKSEN PIENENTÄMINEN
Alueilla, joilla on pulaa vedestä, on tärkeää vähentää ve-
denkulutusta, jotta hyvä vedenlaatu voitaisiin turvata mah-
dollisimman edullisesti. Tällaisilla alueilla kotitalouksien  
vedenkulutus voidaan helposti minimoida hankkimalla  
älyteknologialla varustettu pesukone tai astianpesukone 
sekä vettä säästävä suihku, WC-istuin ja vesihana. Myös 
ihmisten käyttäytymisellä on merkittävä vaikutus vedenku-
lutukseen. Tiedotuskampanjat ja vahva hintastrategia ovat 
erittäin tärkeitä, jotta jokaisella on jatkossakin käytettävis-
sään hyvänlaatuista vettä.

JÄTEVEDEN UUDELLEENKÄYTTÖ
Merkittäviä vaikutuksia voidaan saavuttaa myös jäteveden  
uudelleenkäytöllä. Käsiteltyä jätevettä voidaan käyttää uu-
delleen paikallisesti tai keskitetystä lähteestä tarkoituksiin, 
joissa ei tarvita juomakelpoista vettä, kuten WC:n huuhte-
luun. Nykyisin on myös järjestelmiä, jotka puhdistavat jäte-
vettä juomavedeksi (verkon ulkopuoliset ratkaisut). 

Teknologian kehitys on mahdollistanut kaikentyyppisen  
veden uudelleenkäytön. Suurena haasteena on edelleen  
jäteveden puhdistuksen ja uudelleenkäytön maksimointi 
ilman monimutkaista teknologiaa. Jäljelle jäävän jäteveden 
käsittely on todennäköisesti erittäin haastavaa, mutta puh-
distamolle päätyvä jätevesimäärä pienenee merkittävästi, 
joten ratkaisu on taloudellisesti kannattava. Jos nestemäi-
sistä päästöistä ympäristöön päästään kokonaan eroon, 
tällä on epäsuorasti valtava vaikutus terveyteemme.

Urban Health & Well-Being – Vesi ja kaupungit

Jäteveden vähentäminen, 
uudelleenkäyttö ja puhdistus 

PROSESSIVEDEN UUDELLEENKÄYTTÖ 
TEOLLISUUSLAITOKSISSA
Kemikaalien käyttöä voidaan vähentää merkittävästi 
hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Kun mukaan 
otetaan veden uudelleenkäyttö, veden kokonais-
kulutusta ja kemikaalipäästöjä voidaan pienentää. 

Teollisuuslaitoksessa ei tarvitse käyttää talousvettä, 
vaan uudelleenkäytetty prosessivesi voidaan käyttää 
demineralisoidun veden tuotantoon. Kalvoteknolo-
gian ansiosta lisättyjä kemikaaleja tarvitaan mini-
maalisesti. Ratkaisu vaatii vain vähän tilaa, se on 
helposti asennettavissa ja se tarjoaa ehtymättömän 
veden lähteen. Jäteveden uudelleenkäyttö pienentää 
vedenkulutuksen ja jätevesipäästöjen lisäksi myös 
kemikaalien käyttöä ja kemikaalipäästöjä, joten sen 
ympäristövaikutukset ovat erittäin positiiviset.

18 % 93 %
pienempi veden-
kulutus ja päästöt

pienempi suolan 
käyttö ja päästöt



JÄTEVEDEN UUDELLEENKÄYTTÖ MAATALOUDESSA KAPELLESSA 
ALANKOMAISSA
Kuivuudella voi olla vakavat seuraukset maataloustuotannolle. 
Kierron sulkeminen voi helpottaa selviytymistä kuivista jaksois-
ta. Elintarvikealalla syntyy paljon jätevettä erilaisten elintar-
vikkeiden käsittelystä. Käsitelty jätevesi voidaan varastoida ja 
käyttää peltojen kasteluun ruoantuotannon turvaamiseksi. Alan-
komaissa tehty Impuls Zeeland -toteutettavuustutkimus selvitti, 
oliko käsitellyn jäteveden käyttö pelloilla mahdollista. Ratkaisun 
ansiosta Kapellessa toimiva vihannesalan yritys voi käyttää vuo-
sittain uudelleen 600 000 m3 vettä.

Vedenkulutuksen pienentäminen 
Pienentämällä teollisuuden (jäähdytysvesi pois lukien) 
ja kotitalouksien vedenkulutusta 10 % voisimme pienen-
tää pohjavesien (eli yhden juomaveden lähteen) kulutusta 
23 %. Näin saataisiin aikaan strateginen vesipuskuri 
kuivia jaksoja varten. Vaikutus kaksinkertaistuisi, jos 
jäähdytysveden kulutus pienenisi 10 %. 

Suolanpoistosta saasteiden 
vähentämiseen 
Jos vain 10 % teollisuudesta käyttäisi vaihtoehtoisia tek-
nologioita pehmennetyn veden tuotantoon, suolapäästöt 
pienenisivät 50 %. Tämä vastaa kotitalouksien yhteenlas-
kettua suolan kulutusta yli 1,3-kertaisesti.
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MIKROEPÄPUHTAUKSIEN VAIKUTUKSET
Mikroepäpuhtauksien vaikutuksia vesiekosysteemeihin 
ei vielä täysin tunneta. On kuitenkin selkeitä todisteita 
siitä, että niiden vaikutus on merkittävä. Vaikutuksen 
arvioidaan olevan negatiivinen erityisesti pitkällä 
aikavälillä, koska epäpuhtaudet kertyvät vesieliöihin 
ja ihmisen elimistöön, ovat myrkyllisiä eivätkä hajoa 
ympäristöön päädyttyään. Niiden päästöjä koskeva lain-
säädäntö on siten ratkaisevassa asemassa vesielinym-
päristön ja pintaveden laadun parantamisessa.

Mikroepäpuhtauksia koskevaa sääntelyä ei vielä ole 
koko Euroopan mittakaavassa. Sveitsi on ensimmäisenä 
Euroopan maana rajoittanut lainsäädännöllä mikroepä-
puhtauksien pitoisuuksia kunnallisten jätevedenpuh-
distamoiden käsitellyissä vesissä. Hyväksi havaitut 
tekniset prosessit tehokkaaseen mikroepäpuhtauksien 
poistoon perustuvat hapettaviin, adsorboiviin ja fysikaa-
lisiin menetelmiin.
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VIEMÄRIEN YLIVUOTORISKI
Ilmastonmuutoksen myötä rajuilmat yleistyvät ja voimistu-
vat.19 Perinteiset viemäriverkostot tukkeutuvat useammin, 
erityisesti kaupunkialueilla, joilla on paljon läpäisemät-
tömiä pintoja. Hulevesitulvat ja viemärien ylivuodot ovat 
kasvava turvallisuus- ja terveysriski. Perinteisissä viemäri-
verkostoissa hulevedet valuvat viemäreihin ja sekoittuvat 
jäteveteen. Jos vesimäärät ovat suuria, jakeluinfrastruk-
tuuriin ja jäteveden käsittelyyn liittyvät taloudelliset kus-
tannukset voivat olla mittavat.

Jos hulevesivalumaa vähennettäisiin, hulevedet ohjattai-
siin erilliseen keruujärjestelmään ja samalla vedenkulu-
tusta ja vesipäästöjä pienennettäisiin, myös puhdistamolle 
päätyvä jätevesimäärä pienenisi. Vihreiden ja sinisten ver-
kostojen maksimaalinen integrointi kaupunkirakenteisiin 
tekisi vesihuollosta taloudellisesti kannattavampaa ja pa-
rantaisi siten tehokkaasti vedenlaatua ketjun loppupäässä. 

TEHOSTETTU JÄTEVESIEN KÄSITTELY ETELÄ-BRYSSELISSÄ
Etelä-Brysselissä sijaitseva jäteveden käsittelylaitos oli 
peruskorjattava, jotta se selviytyisi kasvaneista jätevesi-
määristä ja täyttäisi aiempaa tiukemmat jäteveden laatua 
koskevat standardit. Vaatimusten täyttämiseksi valittiin 
kalvoteknologia tilaa säästävänä ratkaisuna. Teknologian 
merkittävänä etuna on jäteveden korkea laatu, joka tukee 
vesieliöiden elinympäristöä ja epäsuorasti myös asukkaiden 
terveyttä.

Suunnittelija: Sweco
Tilaaja: SBGE
Paikka: Bryssel, Belgia
Swecon rooli: Konseptisuunnittelija, tekniset työt, projektinhallinta
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KRIITTINEN VESI-INFRASTRUKTUURI TERVEESSÄ KAUPUNGISSA 
Ilmastoon mukautuva kaupunki, jonka asukkaat saavat terveyttä vedestä, on paikka, jossa ihmisillä on suora kontakti 
veteen ja he ovat turvassa tulvien ja kuivuuden aiheuttamilta vaaroilta. Tällaisessa kaupungissa kaikki vesijärjestelmät 
ylläpitävät luonnollisen vedenkierron tasapainoa ja minimoivat kaupungistumisen vaikutukset. Terveessä kaupungissa 
hidastetaan hulevesien valuntaa, kierrätetään ja uudelleenkäytetään jätevesiä pohjaveden kulutuksen minimoimiseksi 
ja asennetaan juomakelvottoman veden jakelujärjestelmiä. Tällaisessa kaupungissa asukkaat ovat yhteydessä veteen 
ja toisiinsa, ja luonnolliset elinympäristöt tarjoavat asukkaille erilaisia mukavuuksia, kuten lämpöviihtyvyyttä, puhdasta 
ilmaa, melunvaimennusta, varjoa, paikallisesti tuotettua ruokaa, virkistysalueita sekä vaihtoehtoisia liikuntamuotoja. 
Vesivarojen suojeleminen ja luonnonympäristöjen säilyttäminen kaupunkialueilla on elintärkeää elämän ylläpitämiseksi, 
ja niillä on keskeinen asema myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.
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Integroidut vesihuollon 
omaisuudenhallinta-
työkalut
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Kaupunkisuunnittelua koskevan kolmen strategian ohella 
saatavilla on myös kaksi tehokasta työkalua, joilla vesi-
huoltoa voidaan parantaa. Ensimmäinen on visio, joka 
pohjautuu Euroopan vesilainsäädäntöön ja vesipolitiikan 
puitedirektiiviin. Toinen olennainen työkalu, joka voi auttaa 
varautumaan tulevaisuuden haasteisiin, on digitaalinen 
omaisuudenhallinnan työkalu, jonka avulla kaupungit ja 
vesihuollon asiantuntijat voivat yhdistää erilaisia ratkaisu-
ja ja tehdä budjettia, aikataulua ja turvallisuutta koskevia 
päätöksiä. 

KUN VISIO JA SUUNNITTELU YHDISTYVÄT
Euroopan kaupungeissa laaditaan toimintapoliittisia 
asiakirjoja, joissa määritellään suuntaviivat kaupunki-
suunnittelulle ja vesisuunnitelmille. Niiden tarkoituksena 
on varautua veteen liittyviin riskeihin ja ketjun alku- ja 

loppupäässä ilmeneviin vaikutuksiin (tulvaherkät kaupun-
git). Kohdennettujen kaupunkisuunnitelmien (kuten Water 
Plan Antwerp, Plan Bleu Lyon, Waterplan2 Rotterdam yms.) 
lähtökohtana on visio varautumisesta lähes kaikkiin veteen 
liittyviin ongelmatilanteisiin, kuten tulva-, vesiturvallisuus- 
ja ympäristöriskeihin.

MONITASOINEN PROSESSI
Alankomaissa on päätetty soveltaa monitasoista  
prosessia. Ensimmäinen taso suojaa tulvilta. Siihen si-
sältyvät korotetut ojat ja ketjun yläpäässä toteutettavat 
toimet. Jos ojat murtuvat, toisen tason ohitusmekanismit 
suojaavat herkimpiä alueita. Viimeinen taso koskee va-
rautumista ja alueen turvalliseen evakuointiin tarvittavaa 
infrastruktuuria.
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Suunnittelija: Sweco Integrated Water  
Management Team, Belgia
Paikka: Mechelen 
Swecon rooli: Suunnittelu, hydraulinen  
mallinnus, osallistuminen
Tilaaja: Mechelenin kaupunki, 
EU:n Interreg 2 Seas, Water Resilient Cities 
-ohjelma

MECHELENIN VESISUUNNITELMA, BELGIA 
Mechelenin kaupungin vesisuunnitelmassa tavoitteena on yhdistää kaupunkisuun-
nittelu sekä jätehuolto ja hulevesien hallinta. Monitieteelliseen malliin perustuvan  
suunnitelman tarkoituksena on pidättää ja varastoida hulevettä ja käyttää sitä 
uudelleen mahdollisimman paljon julkisissa tiloissa. Päätavoitteina ovat luonnon 
elementtien hyödyntäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja terveyden edis-
täminen. Vesisuunnitelman visio on yksityiskohtainen ja kvantifioitu. Kestävää vesi-
huoltoa koskevat pullonkaulat ja mahdollisuudet on analysoitu kattavasti. 
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OMAISUUDENHALLINNAN TYÖKALUT 
Vesihuolto-omaisuuden puutteellinen hallinta aiheuttaa 
riskin ihmisten terveydelle. Vuotavat teolliset ja kunnalliset 
viemäriverkostot, riittämättömät vesivarat ja ilmastonmuu-
toksen voimistuvat vaikutukset voivat aiheuttaa terveysuh-
kia. Vesijohto- ja viemäriverkostojen vuodot voivat levittää 
sairauksia ja aiheuttaa vakavia ympäristövaikutuksia, jos 
maaperä pilaantuu ja vedet saastuvat. Vesivuodot ovat 
todellisuutta Euroopassa: vesijohtoverkoston vesihävikki 
on keskimäärin 23 % Euroopan vesihuollon kansallisten 
yhdistysten liiton (EurEau) jäsenmaissa vaihdellen alle 10 
prosentista lähes 50 prosenttiin.20

Kaupunkien vesihuoltojärjestelmiin eivät sisälly pelkäs-
tään maanalaiset putket ja viemäriverkostot, vaan myös 
maanpäälliset vihreät ja siniset verkostot. EU on säätänyt 
integroidusta lähestymistavasta vesipolitiikan puitedirek-
tiivissään 1980-luvulta lähtien.21 Kaupungit ja hallitukset 
ovat laatineet tämän lainsäädännön pohjalta vesisuunni-
telmia, mutta vasta uusimmissa suunnitelmissa verkostot 
on integroitu kaupunkisuunnitteluun.22

Kaupunki, joka haluaa hallinnoida monimutkaisiin vesi-
huoltojärjestelmiin liittyvää terveyttä rakenteellisesti ja 
tehokkaasti, tarvitsee yhtenäisen vision ja tarkoituksenmu-
kaisen hallintajärjestelmän.

PIILOSSA OLEVA OMAISUUS
Monet eivät tiedä, että Euroopassa on yli 4 miljoonaa ki-
lometriä maanalaisia vesijohtoverkostoja ja 3 miljoonaa 
kilometriä viemäriverkostoja. Niiden pituus vastaa 19:ää 
matkaa maasta kuuhun.20 Ongelmana on myös puutteel-
linen ymmärrys omaisuuden tilasta. Kaikissa kaupun-
geissa ei ole tietokantaa, jossa olisi tietoa muun muassa 
vesihuoltoverkostojen pituudesta, rakentamisvuodesta, 
materiaaleista, sijainnista, taloudellisesta arvosta, virtaus-
suunnista, tilavuushyötysuhteesta, vuotoriskeistä ja muista 
mittareista. 

Verkoston todellisia sijaintitietoja ei ole ehkä siirretty säh-
köiseen muotoon tai pahimmassa tapauksessa niitä ei edes 
tunneta. Tämä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi rakennus-
töiden yhteydessä tai kun verkko sijaitsee alueella, jolla on 
pilaantunutta maa-ainesta. Uhkana ovat tällöin terveysris-
kit. Pilaantuneella maa-alueella on käytettävä diffuusiosuo-
jattuja vesijohtoja estämään haitallisten aineiden, kuten 
öljyhiilivetyjen, siirtyminen veteen putkimateriaalin läpi.

Tärkeä kysymys kuuluu: miten voidaan optimoida ny-
kyisen omaisuuden käyttö ja ennakoida vikojen suurin 
todennäköisyys, jotta ihmisten terveyttä ei vaaranneta? 
Vastaukseksi tarvitaan ajantasainen tietokanta, jossa ovat 
omaisuutta koskevat tiedot. 

KUNNOSSAPITO JA SANEERAUS
Infrastruktuuri edellyttää kunnossapitoa ja terveellistä 
kaupunkia tukevia investointeja. Euroopan vesi-infrastruk-
tuuri on heikossa kunnossa.23 Jopa Euroopan vauraimpiin 
maihin kuuluvassa Suomessa arviolta 6 % vesijohtover-
kostoista ja jopa 12 % viemäriverkostoista on erittäin huo-
nossa kunnossa.24, 25 Vesijohtoverkostojen saneerausaste 
EurEau-maissa vaihtelee noin nollasta lähes 10 prosenttiin. 
Viemäriverkostoilla vastaavat luvut ovat noin nollasta lä-
hes 9 prosenttiin.20 Vesihuoltoverkostojen saneerausta on 
lisättävä. Samalla tarvitaan muita merkittäviä investointeja, 
koska lainsäädäntö kiristyy ja tulee sopeutua ilmaston-
muutokseen.25

REAKTIIVISESTA PROAKTIIVISEEN OMAISUUDENHALLINTAAN
Vesijohto- ja viemäriverkostojen kunnossapito ei voi enää 
olla pelkästään reaktiivista. Infrastruktuurin proaktiivinen 
hallinta on elintärkeää, jotta kaupunkilaisten terveys voi-
daan varmistaa pitkällä aikavälillä huomioimalla kestävä 
kehitys, ilmastonkestävyys ja vesihuolto-omaisuuden 
turvallisuus. Omaisuudenhallinta on systemaattinen pro-
sessi, joka ohjaa omaisuuden suunnittelua, hankintaa, 
kunnossapitoa, käyttöä, uusimista ja hävittämistä sekä 
talous- ja omaisuustietojen hallintaa. Sen avulla voidaan 
varmistaa, että suunnitellut huolto- ja korjaustyöt tehdään 
ajallaan. Siihen sisältyvät omaisuuden inventaario, käyttö- 
ja kunnossapitotehtävät ja pitkän aikavälin taloudellinen 
suunnittelu. Inventaarioon on lisättävä tiedot muun muassa 
maanalaisten vesijohto- ja viemäriverkostojen iästä, kun-
nosta ja kriittisyydestä.

Näen omaisuudenhallinnan 
työkaluna, jolla voidaan 
minimoida saastumisriskit ja 
terveysuhat. Riskejä voidaan 
pienentää huolehtimalla 
verkoston kunnosta, ja näin 
saneerausvelka voidaan pitää 
kohtuullisella tasolla.
Pekka Raukola, Turun Vesihuolto
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INVESTOINTISUUNNITELMAT
Kun kasvaviin investointitarpeisiin suhtaudutaan proak-
tiivisesti, vesihuollon kustannukset pysyvät pitkällä 
aikavälillä alhaisempina. Rikki menneen järjestelmän ja 
sen kerrannaisvaikutusten korjaaminen saattaa tulla kal-
liimmaksi kuin säännöllinen ennaltaehkäisevä huolto, jolla 
häiriötilanteet pyritään torjumaan. Kustannukset voidaan 
pitää kohtuullisina lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisel-
la suunnittelulla, johon sisältyy taloudellinen mallinnus, 
kehitys-, strategia- ja liiketoimintasuunnittelu, maksumuu-
tosten suunnittelu, elinkaarikustannukset ja investointien 
sekä saneerausten optimaalinen ajoitus. Terveyttä voidaan 
edistää turvaamalla yhdenvertainen talous- ja jätevesien 
käsittely kaikille sosioekonomiseen asemaan katsomatta. 
Näin voidaan myös huolehtia pitkän aikavälin tehokkuu-
desta. Lopputulokseksi saadaan puhtaampi ympäristö ja 
terveemmät asukkaat.

RAHOITUS
Euroopassa kaupungit laajenevat samalla, kun vesijoh-
to- ja viemäriverkostot ikääntyvät ja vesivarat supistuvat. 
Omaisuuden vanheneminen nostaa korjauskustannuksia. 
Vesi-infrastruktuuri on Euroopassa kallista ja heikossa 
kunnossa, koska kunnossapitoon ei kohdenneta riittä-
västi varoja. 23 Alan investoinnit ovat pienemmät kuin mitä 
tarvittaisiin nykyisen infrastruktuurin kunnossapitoon.27 

Euroopan vesihuoltopalvelut investoivat vuosittain ve-
si-infrastruktuuriin noin 45 miljardia euroa.20 On arvioitu, 
että Saksaa lukuun ottamatta kaikissa EU-maissa vesi-
huollon kustannukset kasvavat vähintään 25 % vuoteen 
2030 mennessä. 25 

Belgian Flanderissa viemäriverkoston tiheys on noin 
4 kilometriä viemäriputkea/km², ja vesijohtoverkon tiheys 
on tätä suurempi. Viemäriverkostojen arvioidaan kestävän 
75 vuotta, joten investointimenot ovat 2 miljardia euroa 
10 vuodessa. 28

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on tehty kansallisia pit-
kän aikavälin selvityksiä vesihuoltoinvestointien tarpeesta, 
joilla kartoitettiin, miten paljon lisäinvestointeja vesihuol-
tojärjestelmien uusimiseen tarvitaan. Tarvittavat investoin-
nit ovat Suomessa 480 miljoonaa euroa ja Ruotsissa 550 
miljoonaa euroa vuodessa. 25 

OMAISUUDENHALLINNAN TYÖKALU:  
SANEERAUSTARVESELVITYS 
Vesijohtoverkostojen kriittisyysluokka voidaan 
määrittää laskemalla vikaantumisriski. Saneeraus-
tarveselvitys huomioi putkien iän, sijainnin ja 
materiaalin. Tulevat investointimenot voidaan 
arvioida vesijohtoverkostojen kuntoa koskevien 
tietojen perusteella.

   Hyvässä kunnossa
  Tarvitsee kunnossapitoa
   Kriittisessä kunnossa
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INTEGROITU JA PROAKTIIVINEN OMAISUUDENHALLINNAN TYÖKALU
Ennaltaehkäisevän omaisuudenhallinnan ensimmäisessä vaiheessa on selvitettävä omaisuuden tarkka sijainti ja tila. 
Obsurv on hyvä esimerkki verkkoratkaisusta, jonka avulla kaupungit voivat huolehtia vesihuoltoon ja julkisiin tiloihin liitty-
västä omaisuudestaan. Riippumatta siitä, koskeeko omaisuus viemäriverkostoja, hulevesijärjestelmiä vai veden turvallista 
imeytymistä tukevia luonnollisia viheralueita, kunnossapito voidaan toteuttaa yhtenäisesti. Näin kaupungit voivat tehdä 
valintoja faktoihin perustuen. Obsurv on käytössä yli 150 organisaatiossa, pääosin kunnallisissa.

Obsurvin kaltainen kunnossapitojärjestelmä auttaa myös suunnittelijoita toteuttamaan oikeat toimenpiteet ajallaan. 
Jos esimerkiksi viemäriverkostot uusitaan liian varhaisessa vaiheessa pitoaikanaan, tarvittavat vuotuiset investointi-
menot saattavat nousta 30 %. Jos viemäriverkostot uusitaan liian myöhään, vuotoriski kasvaa, mistä voi aiheutua suoraa 
vahinkoa infrastruktuurille ja vedenlaatua sekä asukkaiden terveyttä koskevia riskejä. Viemäriverkoston oikea-aikainen 
uusiminen on olennaisen tärkeää, jotta ympäristöriskit voidaan ehkäistä ja kustannukset pitää hallinnassa.

Laskelmiin perustuvien kunnossapitopäätösten tekeminen onnistuu 
vain, jos käytössä on tasapainoinen järjestelmä, joka vastaa tähän 
haasteeseen. Obsurvin kaltainen järjestelmä auttaa varautumaan 
tulevaisuuteen ja laatimaan realistisen kunnossapito-ohjelman.
 
Anja van der Ven, tiedonhallintatiimin johtaja, Rotterdamin kaupunki

Myös vesijohtoverkostoille tarvitaan digitaaliset omaisuudenhallintaratkaisut. Alankomaissa useat vesiyhtiöt käyttävät 
GeoWebiä, joka on GIS-ohjelmistotyökalu digitaaliseen ja tehokkaaseen vesihuoltojärjestelmien hallintaan. Sen toimintoja 
ovat muun muassa ongelmanratkaisu, hätäkatkaisujen hallinta sekä vesihuollon pitkän aikavälin laskentamallit.

Suunnittelija: Sweco
Paikka: Alankomaat
Swecon rooli: Toimittaja, suunnittelu,  
hydraulinen mallinnus, konsultointi
Tilaaja: 155 Alankomaiden kaupunkia 
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VEDENLAADUN JATKUVA VALVONTA
Vedenlaadun reaaliaikainen valvonta verkossa on osa 
omaisuudenhallintaa. Se paljastaa verkoston vaikutuksen 
vedenlaatuun sekä tuottaa tietoa verkkoon pumpatun 
veden laadusta ja sen muutoksista. Vedenlaadun reaaliai-

kaiseen etävalvontaan on kehitteillä uusia teknologioita. 
Esimerkiksi veden mikrobiologista aktiivisuutta valvotaan 
verkossa adenosiinitifosfaatin (ATP) avulla. Se mahdollis-
taa vedenlaadun valvonnan sekä etäyhteydellä että reaa-
liaikaisesti.26

Tapaus: Tutkimus- ja kehitysprojekti
Yhteenliittymä: kolme jäteveden käsittelylaitosta 
ja kolme teollisuusyhtiötä, jotka kehittävät uusia 
teknologioita
Tilaaja: Projektia rahoittaa Tanskan  
ympäristönsuojeluvirasto.
Swecon rooli: projektinhallinta ja asiantuntijatiedon 
tarjoaminen

OMAISUUDENHALLINNAN TYÖKALU: VALVONTAA DIGITAALISILLA 
TEKNOLOGIOILLA 
Rikkivedyt aiheuttavat yhä useammin ongelmia jätevedenpuhdistamojen 
keskittymisen ja pitkien paineputkien yleistymisen myötä. Projektin 
tarkoituksena on kehittää vedyn torjuntaa helpottava integroitu digitaalinen 
valvontamenetelmä, jonka alustassa yhdistyvät seuraavat vaiheet: 
1) kemikaalien annostus, 2) sedimentin/biofilmin fyysinen puhdistus ja  
3) hajuja poistavan biosuodattimen hallinta. 
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Päätelmät ja suositukset

Rankkasateet ja tulvat kesällä 2021 sekä IPCC:n hälyttävä 
raportti äärimmäisten sääilmiöiden yleistymisestä herättä-
vät kasvavaa mielenkiintoa Euroopan kaupunkien vesiva-
roja ja vesihuoltoa kohtaan. 

Oma terveytemme ja ekosysteemien terveys riippuvat 
paljolti pohja- ja pintavesien laadusta. Maanalaisen infra-
struktuurin pitäminen hyvässä kunnossa on ensiarvoisen 
tärkeää. Kaupunkien vesihuoltoinsinööreillä onkin merkit-
tävä rooli tulevien terveysongelmien ehkäisemisessä. 

Vesihuolto-omaisuuden hallintaa kaupungeissa on tehos-
tettava. Maanalainen infrastruktuuri on kuitenkin ikäänty-
mässä ja heikossa kunnossa. Veden saastumisen, kuivien 
jaksojen ja tulvien torjunnasta aiheutuu kaupungeille val-
taisia kustannuksia, samoin kuin maanalaisen infrastruk-
tuurin saneerauksesta. 

Jotta puhdasta vettä riittäisi tulevaisuudessa kaikille ja 
vesihuoltojärjestelmän viat voitaisiin estää toimivan hallin-
tajärjestelmän avulla, ehdotamme kolmea vesistrategiaa, 
jotka sivuavat myös terveyteen liittyviä haasteita: tilan 
varaaminen vedelle ja ihmisille, luonnon palauttaminen 
kaupunkeihin sekä jätevesien vähentäminen, uudelleen-
käyttö ja puhdistus. 

1. TILAA VEDELLE JA IHMISILLE

Kuivuutta ja tulvia ehkäistään ketjun alkupäässä toteutet-
tavilla toimenpiteillä. Maisemoidut hulevesien keräys- ja 
viivytysjärjestelmät, jokien avaaminen uudelleen, julkisten 
paikkojen vesiaiheet ja vettä läpäisevät päällysteet ovat esi-
merkkejä toimenpiteistä, joilla vesi tuodaan takaisin elin- 
ympäristöön. Niillä on myös suotuisia terveysvaikutuksia. 

Kun jokiuomia avataan uudelleen, yleistyvien ja voimis-
tuvien rajuilmojen aiheuttamat hulevedet kertyvät niihin. 
Tällä on hulevesitulvien ehkäisemisen lisäksi monia ter-
veyshyötyjä. Kaupunkiympäristöön palautetut pintavedet 
parantavat parantaa lämpöviihtyvyyttä ja turvallisuutta, 

jäähdyttävät ilmaa, ehkäisevät helteiden aiheuttamia 
sairauksia, tarjoavat kosteikkomaisemia ja helpomman 
pääsyn viheralueille sekä lisäävät alueiden virkistyskäyttö-
potentiaalia, ja useiden tutkimusten mukaan nämä tekijät 
edistävät suoraan terveyttä.

Jokien avaaminen uudelleen ja vesien pidättäminen maan-
pinnalla avaa asukkaille veteen liittyviä hyötyjä. Veden 
läsnäolo voi parantaa asukkaiden elämänlaatua, lisätä 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja parantaa virkistysarvoja. 
Kun asukkaat pääsevät halutessaan veden partaalle, hei-
dän on helpompi ymmärtää puhtaaseen veteen ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien investointien tarve. Kun joet 
palautetaan maisemakuvaan ja tarjotaan erilaisia toimin-
toja niiden varsilla, ihmiset sitoutuvat enemmän ympäris-
töönsä ja solmivat siihen läheisemmän suhteen.

Lisäksi luonnollinen hulevesiverkosto (kunnostettu veden-
kierto tai keinotekoinen maanalainen verkosto) voi tukea 
vesiomaisuuden hallintaa. Näin jätevesien käsittelyjärjes-
telmää voidaan tehostaa, mikä puolestaan parantaa kau-
punkijokien ja -purojen vedenlaatua ja tuo veden uudelleen 
kaupunkilaisten käyttöön.

Vedelle, luonnolle, asukkaille ja kukoistaville yhteisöille 
on vain rajallisesti tilaa, joten tarvitaan ratkaisuja, jotka 
yhdistävät erilaisia toimintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
sadevettä keräävät viherkatot, ulkokalusteina toimivat hu-
levesisäiliöt ja hulevesien keruualtaina toimivat aukiot. 

2. LUONNON PALAUTTAMINEN KAUPUNKEIHIN 

Kun luonnon vedenkierto ja prosessit sekä niiden kestävä 
käyttö ymmärretään perusteellisesti, tästä hyötyvät niin 
luonto kuin kaupunkilaisten terveys. Ympäristötekijät, ku-
ten vedenlaatu, ilmankosteus, äänet ja tuoksut vaikuttavat 
kaikki fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. 

Pesusienikaupunki on luonnonmukainen ratkaisu, joka pi-
dättää mahdollisimman paljon vettä sen lähteessä, hidas-
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taa valumista ja torjuu tulvia ketjun loppupäässä. Se on ko-
konaisvaltainen ja hajautettu ratkaisu, jossa luonto toimii 
ilmastonkestävänä järjestelmänä, joka imee ja puhdistaa 
vettä pesusienen tavoin. Maaperän tunnistaminen pinnak-
si, jolla on suora vaikutus vedenlaatuun ja vesihuoltoon 
sekä tärkeimpiin vesivarantoihin, täydentää ideaa luontoon 
turvautumisesta vesihuoltokäytäntöjä koskevien tulevien 
haasteiden ratkaisemisessa. Sen lisäksi, että luonnolliselle 
imeytymistä jätetään tilaa, suodatusta tehostetaan myös 
uusilla teknologioilla. Tehostetut suodatusprosessit kerää-
vät hulevesiä tai käsiteltyä jätevettä ja kääntävät ne pohja-
vesikerroksiin tai maanpinnalla oleville imeytysalueille.

Kolme tapaa suojella maaperää vesivarantona:
1.  Minimoidaan pohjaveden kulutus ja pidetään se stra-

tegisena varantona kulutushuippuja tai kuivia jaksoja 
varten.

2.  Palautetaan maaperä ennalleen. Tiivistyminen ja imey-
tymisen heikkeneminen aiheuttavat nykyisin merkittäviä 
haasteita. Sen sijaan, että ohjaamme veden pitkissä put-
kissa suoraan meriin, meidän tulisi palata luonnolliseen 
suodatukseen ja varastoida vesi paikallisesti. 

3.  Saastumisen ehkäiseminen. Meidän täytyy lopettaa poh-
javeden saastuttaminen muun muassa pitämällä viemä-
riverkostot hyvässä kunnossa. 

3. JÄTEVEDEN VÄHENTÄMINEN, 
UUDELLEENKÄYTTÖ JA PUHDISTUS 

Väestönkasvun myötä myös vedenkulutuksen odotetaan 
kasvavan. Käyttämällä vettä uudelleen voimme vähentää 
jokiin purkautuvien hulevesien määrää ja ehkäistä tulvia 
ketjun loppupäässä. Vedenlaadun paraneminen vaikuttaa 
myös turvallisuuteen ja terveyteen.

Vedenkulutusta voidaan pienentää älykkäillä uusilla tek-
nologioilla. Jäteveden uudelleenkäyttö tarkoituksiin, joihin 
kelpaa muu kuin talousvesi, tai jopa syötteenä juomaveden 
tuotannossa vähentää päästöjä ja pienentää ympäristö-
kustannuksia.

Hulevesiä täytyy kerätä ja vähintään minimoida niiden jä-
tevesiviemäriin johtuminen ja imeyttää ne maaperään, kun 
se on mahdollista. Hulevesien tulisi olla osa kaupunkien 
arkkitehtuuria, jotta niiden avulla voidaan luoda virkistäy-
tymispaikkoja ja luontokokemuksia sekä parantaa hyvin-
vointia, terveyttä ja kognitiivista toimintakykyä.

Erillinen hulevesien keruujärjestelmä sekä vedenkulutuk-
sen ja jätevesien maksimaalinen vähentäminen pienentäi-
sivät myös puhdistamolle päätyvää jätevesimäärää. Tämä 
tekisi vesihuollosta taloudellisesti kannattavampaa ja 
parantaisi siten tehokkaasti vedenlaatua. 

Jotta asukkaat voisivat luoda läheisen suhteen veteen, sitä 
on myös varastoitava ja käytettävä paikallisesti mahdol-
lisimman pitkään. Huleveden uudelleenkäyttö ja imeyttä-
minen maaperään pienentää myös merkittävästi valumia 
sekä viemäri- ja puskurijärjestelmiin liittyviä kustannuksia 
ja torjuu tulvia ja vesipulaa kuivilla jaksoilla. 

Jäteveden paikallinen uudelleenkäyttö auttaa suoraan 
pienentämään veden pumppausta, tuotantoa ja kulutusta. 
Jätevesien jätekuormat voidaan käsitellä tehokkaampien 
teknologioiden avulla. Näin voidaan vähentää pintavesien 
pilaantumista, parantaa ympäristön laatua ja edistää ter-
veyttä. Tällaista teknologiaa on jo saatavilla, mutta sitä on 
käytettävä älykkäästi, jotta kustannukset ja riskit voidaan 
minimoida. 

Kun juomavedelle ja raakavedelle on omat verkostonsa, 
oikeanlaatuista vettä voidaan käyttää oikeassa paikassa. 
Tämä auttaa lievittämään vesivaroihin ja ikääntyvään infra-
struktuuriin kohdistuvaa painetta ja huomioimaan säänte-
lyn kiristymisen. Se luo myös mahdollisuuksia huleveden ja 
käsitellyn jäteveden uudelleenkäytön tehostamiselle.

INTEGROIDUT VESIHUOLLON 
OMAISUUDENHALLINTATYÖKALUT
Kaupunkisuunnittelua koskevan kolmen strategian ohella 
saatavilla on myös kaksi tehokasta työkalua, joilla vesi-
huoltoa voidaan parantaa. Ensimmäinen on vesisuunnitel-
massa ilmaistu visio. Toinen olennainen työkalu, joka voi 
auttaa varautumaan tulevaisuuden haasteisiin, on digi-
taalinen omaisuudenhallinnan työkalu, jonka avulla kau-
pungit ja vesihuollon asiantuntijat voivat yhdistää erilaisia 
ratkaisuja ja tehdä budjettia, aikataulua ja turvallisuutta 
koskevia päätöksiä. 

Hallintaohjelmistojen tarkoituksena on auttaa kaupunkeja 
omaisuudenhallinnassa kartoittamalla ja visualisoimalla 
dataa sekä tuomalla se helposti saataville.

Kun kasvaviin investointitarpeisiin suhtaudutaan proak-
tiivisesti, vesihuollon kustannukset voivat pysyä pitkällä 
aikavälillä alhaisempina.
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STEVEN RAES, ympäristöteknologian bioinsinööri Belgian Swecolla, on toiminut 
vesihuollon parissa jo yli 20 vuotta. Hän on ollut mukana vesihuoltoketjun kaikis-
sa vaiheissa tuotannosta ja kulutuksesta aina jäteveden käsittelyyn. Raesilla on 
käytännön kokemusta nykyteknologian hyödyntämisestä uudessa haastavassa 
ja kestävässä taloudellisessa kontekstissa. Hän tarkastelee aluksi ongelmaa 
laajasta näkökulmasta ja määrittelee ratkaisut teknisten mahdollisuuksien ja 
potentiaalisten riskien perusteella. Raes on mukana erilaisissa projekteissa 
laajuuden määrittelystä käyttöönottoon asti. Tavoitteena on aina tietyn vision 
toteuttaminen.

TIA SAVOLAINEN, DI, vedenhuollon suunnittelija Suomen Swecolla. Savolainen 
on ollut mukana useissa vesihuoltolaitosten riskienhallintaan liittyvissä omai-
suudenhallintaprojekteissa sekä talous- ja saneeraussuunnittelussa. Hän on 
toiminut myös jätevesiverkostojen ja jätevedenpuhdistamojen operointitehtävis-
sä, johtanut vesihuoltolaitosta ja tutkinut biokaasureaktorien kemiaa. Kestävän 
hyvinvoinnin luominen kaikille on Savolaiselle sydämen asia.

Tekijöistä
Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä, autamme mielellämme. 
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