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Vesihuoltoverkosto on kehittynyt nykyiseen pisteeseen runsaan sadan vuoden aikana. 

Vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentaminen oli vilkkaimmillaan Suomessa 1960–1970-luvuilla. 
Tämä tarkoittaa sitä, että verkostojen käyttöikä alkaa olla maksimissaan. Valtion tasolla 
tarkasteltuna vuosittain tehtävien saneerausten määrä ei riitä estämään saneerausvelan kasvua. 
Koska saneeraustoimia tarvitaan laajalti koko Suomessa nyt ja tulevien vuosien aikana, on 
oleellista tarkastella myös käytöstä poistuvien materiaalien kierrätysmahdollisuuksia eri puolilla 
Suomea. 

Vesihuoltoverkosto koostuu putkista ja muista komponenteista, kuten kaivoista ja venttiileistä. 
Tämän lisäksi vesihuoltoverkostojen rakentamisen ja saneeraustöiden yhteydessä käsitellään 
erilaisia maa-aineksia. Verkoston rakentamisajankohta vaikuttaa oleellisesti siihen, mitä 
materiaalia verkoston osan putket ovat. Putkimateriaalien kehitys on ollut nopeaa ja uusia 
putkimateriaaleja on otettu käyttöön nopeaan tahtiin. Putkimateriaalien nopean kehityksen takia 
käytössä olevien putkimateriaalien kirjo verkostoissa on edelleen laaja. Kierrätyksen kannalta 
putkimateriaalien laaja kirjo on haaste. Koska koko Suomen laajuista tietoa vesihuoltoverkostojen 
tilasta ja vuosittain tehtävistä toimenpiteistä on saatavilla heikosti, tässä työssä hyödynnetään 
neljää esimerkkikaupunkia ja kaupunkikohtaisia tietoja, jotka koskevat verkostoja ja 
saneerauksia. 

Suomessa jätehuollon järjestämisvastuu on lain mukaan kunnilla. Vastuun piiriin kuuluu 
asumisessa syntyvä jäte, kunnan omassa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä jäte ja 
vaaralliset jätteet. Käytännössä jätehuoltovastuu on ulkoistettu alueellisille jätehuoltoyhtiöille. 
Kuntien jätehuoltovelvoitteen lisäksi tuotteiden valmistajat ja maahantuojat kuuluvat 
tuottajavastuun piiriin Suomessa. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistajalla tai 
maahantuojalla on velvollisuus järjestää ja kustantaa tuotteensa asianmukainen jätehuolto. 
Jätehuoltoon velvoitettujen tahojen lisäksi Suomessa on yritystoimintaa, joka perustuu käytettyjen 
materiaalien ostamiseen, myymiseen ja jatkojalostamiseen. Selvityksen perusteella eri 
materiaaleihin erikoistuneita kierrätysyrityksiä löytyy monipuolisesti ympäri Suomea, mikä on 
putkimateriaalien kierrätyksen kannalta positiivinen asia. Verkostomateriaalien kierrättämisen 
lisäksi tulee huolehtia myös maa-aineksien asianmukaisestä käsittelystä ja sijoittamisesta. Maa-
aineksien käsittelyä ja jatkokäyttöä koskevat omat säädöksensä. 

Suomen vesihuoltoverkostojen tila ei eroa merkittävästi, kun vertaillaan sitä muihin länsimaihin 
ja Pohjois-Amerikkaan. Kaikilla mainituilla alueilla vesihuoltoverkostoja on rakennettu nopeaan 
tahtiin toisen maailmansodan jälkeisenä aikana nopean kaupungistumisen tarpeisiin. Tällä 
hetkellä verkostosaneeraukset eivät yleisesti ottaen missään riitä kattamaan syntyvää 
saneerausvelkaa. 
 

 
Avainsanat: vesihuoltoverkosto, putkimateriaalit, kiertotalous 
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1. JOHDANTO 

Vesihuolto on oleellinen osa yhteiskunnan peruspalveluita. Vesihuolto koostuu talousve-

den tuottamisesta, jätevesien puhdistamisesta ja hulevesien hallinnasta. Kokonaisuus 

voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen osaan, jotka ovat vesilaitokset ja vedenottamot, 

verkostot laitosten ja käyttäjien välillä, sekä käyttäjien omat veden käytön mahdollistavat 

rakenteet. Tässä työssä paneudutaan niihin verkoston osiin, jotka jäävät vesilaitosten ja 

veden käyttäjien väliin.  

Vesihuoltoverkostoissa olevien materiaalien jälleenhankinta-arvon arvioidaan olevan 

15–20 miljardia euroa, kun tarkastelun kohteena on koko Suomi. Tämä on noin 80 pro-

senttia vesihuollossa kaiken kaikkiaan kiinni olevasta pääomasta. (Piekkari, 2007) Vesi-

huoltoverkostojen suuri taloudellinen arvo havainnollistaa sitä, kuinka merkittävä osa ve-

sihuoltokokonaisuutta verkostot ovat. 

Vesihuoltoverkostojen rakentaminen on tapahtunut taajamien ja muiden asutuskeskus-

ten kehittymisen aikana. Nopeinta rakentaminen on ollut 1960–1970-luvuilla (ELY, 

2017). Tämä tarkoittaa sitä, että vesihuoltoverkostojen käyttöikä alkaa tulla vastaan ja 

saneerattavaa on vuosi vuodelta enemmän. 

Tässä työssä tarkastellaan vesihuoltoverkostoissa kiinni olevia materiaaleja, erityisesti 

putkimateriaaleja. Työssä paneudutaan eri putkimateriaalien kierrätettävyyteen ja kier-

rätysmahdollisuuksiin Suomessa. Kierrätysyrityksiä koskevan selvityksen perusteella ar-

vioidaan sitä, kuinka vesihuoltoverkostomateriaalien kiertotaloutta on mahdollista toteut-

taa eri puolilla Suomea. Materiaalimäärien arvioimisessa hyödynnetään tietoja vuosittai-

sesta saneeraustarpeesta ja todellisuudessa tehtävistä saneerauksista. Todellisen sa-

neerausmäärän havainnollistamiseksi on valittu neljä esimerkkikaupunkia. 

Työ alkaa Suomen vesihuoltoverkostojen kehityksestä, jonka jälkeen tutustutaan tar-

kemmin materiaaleihin ja niiden kierrätettävyyteen. Tämän jälkeen paneudutaan sanee-

raustarpeeseen, samalla sivutaan saneerausmenetelmiä ja saneerauksia koskevia oh-

jeistuksia. Lopuksi aiempien tietojen avulla havainnollistetaan sitä, kuinka paljon eri ma-

teriaaleja saneeraustoiminnan yhteydessä vuosittain liikkuu. Lisäksi pohditaan alueelli-

sia mahdollisuuksia toteuttaa eri materiaalien kiertotaloutta. Työ toteutetaan kirjallisuus-

selvityksenä. 
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2. VESIHUOLTOINFRAN KEHITYS 

Vesihuolto on kehittynyt nykyiseen pisteeseensä reilun sadan vuoden aikana. Monet 

asiat ovat menneet eteenpäin, mutta edelleen yhteiset ohjeistukset ja standardit ovat 

keskeneräisiä. Alaluvuissa 2.1 ja 2.2 käsitellään vesihuoltoinfran kehitysvaiheita sekä 

käytettyjen materiaalien että voimassa olevien asetusten näkökulmasta.  

2.1 Vesihuoltoinfran kehitysvaiheet Suomessa 

Suomen ensimmäinen vesilaitos avattiin Helsinkiin vuonna 1876. Seuraavien 20 vuoden 

aikana vesihuoltoverkosto kattoi jo yli puolet Helsingistä. Tämän jälkeen kunnallisen ve-

sihuollon malliin alettiin siirtyä myös muissa kaupungeissa. Tampere, Lahti ja Hämeen-

linna olivat ensimmäisten joukossa kehittämässä omia vesihuoltoverkostojaan. (Juuti et 

al. 2017)  

Vesijohtomateriaalien välillä on suuria eroja, jotka riippuvat rakennusvuodesta ja paikal-

lisesta päätöksenteosta. Kehityksen alkuvaiheessa vesihuoltoverkoston putkiraken-

teissa suosittiin erilaisia metalleja ja metalliseoksia, kuten valurautaa, kuparia ja messin-

kiä. Muovin käyttö vesijohtojen materiaalina alkoi yleistyä 1960-luvulta alkaen. Tällä het-

kellä uudisrakentamisessa käytetään lähes pelkästään erilaisia muoviputkia. Putkimate-

riaaliksi sopivia muoveja on lukuisia erilaisia. (Kekki et al. 2007) 

2.2 Ohjeistusten kehittyminen Suomessa ja Euroopassa 

 

Suomen vesijohtoverkoston hajanaisuuden syynä voidaan pitää sitä, että verkostomate-

riaalien valintaa ei pitkään aikaan ohjailtu yhtenäisin laein, asetuksin tai standardein; al-

kuvaiheessa ohjeistukset olivat kunnallisia (Kekki et al. 2007). Hieman myöhemmin ve-

denjakeluverkoston rakennustuotteiden valinnassa on käytetty hyväksi muun muassa 

Hollannin, Saksan ja Amerikan kansallisia standardeja, sillä kotimaiset SFS-standardin 

ohjeistukset eivät huomioineet muuta kuin kiinteistöjen vesilaitteistojen tuotteet (Kekki et 

al. 2007).  

Vuosien 1955 ja 1996 välisenä aikana standardien yhtenäistämisen puolesta toimi poh-

joismainen yhteistyöjärjestö NKB (Nordiska komittén för byggbestämmelser) (UIA). NKB 

sai aikaan ohjeistuksia, joiden pohjalta Suomessa laadittiin vuonna 1975 ilmestynyt ra-

kennusmääräyskokoelma D1:n ensimmäinen versio (Kekki et al. 2007).  
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Euroopan Unionin tasoinen juomaveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuottei-

den tuotehyväksyntämenettelyn (European Acceptance Scheme, EAS) kehittämispro-

sessi aloitettiin vuonna 1999. EAS-projektin tavoitteena oli muutamassa vuodessa saada 

aikaan ohjeistus, joka selkeyttää sekä tuotteiden valmistajien että tuotteita asentavien ja 

käyttävien tahojen asemaa. Yksi motiivi yhteisen ohjeistuksen tekemiseen oli EU:n sisä-

markkinoiden vahvistaminen toimialalla. (Pelto-Huikko & Kaunisto, 2010)  

Suomi ja monet muut Euroopan maat lopettivat omien kansallisten ohjeistusten kehittä-

misen komission ohjeiden mukaisesti, kun EAS-menettelyn kehittämistyö alkoi. EAS:n 

kehittäminen ei kuitenkaan tuottanut haluttua tulosta ja ohjeistusta odottamaan jäänei-

den valtioiden omat kansalliset ohjeistuksetkin olivat jääneet jälkeen. (Pelto-Huikko & 

Kaunisto, 2010)  

Erityisen suuri EAS-menettelyn läpivientiä haitannut tekijä oli se, että sen katsottiin ole-

van ristiriidassa olemassa olevan rakennustuotedirektiivin kanssa. Tästä syystä päädyt-

tiin siihen, että koko projektin nimi vaihdettiin kuvaavammaksi CPDW (Construction Pro-

ducts in Contact with Drinking Water) ja kehittämistyötä alettiin pohjaamaan olemassa 

olevaan rakennustuotedirektiiviin. (Vesi-Instituutti Wander) 

Joidenkin vuosien jälkeen asiassa aktivoiduttiin uudestaan ja vuonna 2017 saatiin arvi-

oitavaksi kolmen Euroopan komission valmisteleman materiaalityyppikohtaisen man-

daatin luonnokset (Kaunisto, 2017). Kuitenkin edelleen vuonna 2022 tilanne on se, että 

yhteisiä Euroopan Unionin laajuisia ohjeistuksia vesihuoltoverkostomateriaalien valin-

taan ei ole, vaan jokainen maa määrittelee edelleen itse omat toimintatapansa. 

Yhteisten standardien tarve Euroopan maissa on kuitenkin kova, mikä ilmenee siten, että 

teollisuuden edustajat ympäri Eurooppaa ovat aktivoituneet EN-tuotestandardisarjan ke-

hittämisessä. Standardit ovat yhteisiä sopimuksia, joiden tarkoitus on tehdä sekä tuotta-

jien että kuluttajien arjesta sujuvaa ja turvallista. EN-merkintä tarkoittaa, että standardi 

on vahvistettu eurooppalainen standardi. (SFS ry) Tuotesertifioinnin avulla teollisuuden 

edustajat ovat saaneet edistettyä EN-tuotestandardeja ja testausmenetelmien käyttöä. 

(Kaunisto, 2017) EN-806-standardisarjan parissa tehty työ on onnistunut hyvin. Useat 

Euroopan maat ovat saaneet siitä konkreettisen pohjan, jotka tukevat kansallisten oh-

jeistusten kehittämistyötä (Kaunisto, 2017).  Suomen tämänhetkiset kansalliset ohjeis-

tukset, jotka koskevat vesihuoltoverkostojen materiaalien valintaa perustuvat osittain 

EN-806-tuotestandardisarjaan.  
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3. PUTKIMATERIAALIEN OMINAISUUDET JA 
KIERRÄTYSMAHDOLLISUUDET SUOMESSA 

Vesihuoltoverkostoinfran kohtuullisen nopea kehitys ja lyhyt historia on vaikuttanut sii-

hen, että verkostoissa on edelleen käytössä hyvin erilaisia materiaaleja. Tällä hetkellä 

vanhat rakenteet ovat tulossa tiensä päähän, mikä tarkoittaa, että verkostot tulevat yh-

tenäistymään, kun vanhoja rakenteita saadaan korvattua nykyisten rakennustapojen mu-

kaisiksi.  

Materiaalien hajanaisuus on haaste, kun mietitään verkostojen materiaalien kiertota-

loutta. Alaluvuissa 3.1 ja 3.2 käsitellään verkostoissa olevia materiaaleja ja niiden kier-

rätysmahdollisuuksia tällä hetkellä.  

3.1 Vesihuoltoverkoston komponentit 

Vesihuoltoverkosto koostuu pääosin putkesta, mutta tämän lisäksi verkostoissa on kai-

voja, liittimiä, venttiilejä, mittareita, pinnoitteita ja tiivisteitä. Putken materiaali määrittelee 

pitkälti sen, mistä materiaaleista muut osat on valmistettu. (Kekki et al. 2007)  

Varsinaisten putkimateriaalien lisäksi vesihuoltoverkostoinfraan kuuluvat erilaiset täyte-

aineet ja maa-ainekset. Näiden osuus kokonaisuudesta on huomattavasti suurempi kuin 

putkimateriaalien.  

3.1.1 Putkimateriaaleilta vaadittavia ominaisuuksia 
 

Putkimateriaaleilta vaaditaan hyvää kestävyyttä. Tekijät, jotka haastavat putkimateriaalin 

kestävyyttä sisäisesti, ovat veden ja sen mukana liikkuvan kiintoaineksen aiheuttama 

mekaaninen kulutus ja kemiallinen korroosio. Ulkopuolista kuormitusta putkelle aiheuttaa 

maanpaine ja liikennekuorma. Jotta rakennus- ja asennustyö olisi mahdollisimman help-

poa ja nopeaa, putkien tulee olla helppoja käsitellä ja asentaa. (RIL ry, 2010) 

Asennustyö on mahdollista tehdä tehokkaasti, kun putkien välinen liitos on mahdollisim-

man yksinkertainen. Liitoksen tulee kuitenkin olla tiivis suunnitelman mukaisessa pai-

neessa. Liitoksen tulee kestää myös se, että systeemi hieman elää ja putket liikkuvat 

toistensa suhteen. Putket saattavat liikkua hieman esimerkiksi maan vajoamisen takia. 

(RIL ry, 2010)  
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Muhviliitos on esimerkki yleisesti käytetystä putkien liittämismenetelmästä. Muhviliitok-

sen toiminta perustuu kahteen erilaiseen putken päähän, jotka voidaan asettaa sisäk-

käin. Tiivistysrengas tekee liitoksesta tiiviin. (European Patent Office, 1995) 

Virtausteknisesti putkimateriaalian tulee omata mahdollisimman pieni virtausvastus. Put-

ken karkeus vaikuttaa virtausvastukseen. Verkostojen suunnittelussa hyödynnetään te-

hollista karkeuskerrointa. Tehollinen karkeuskerroin on realistisempi kuin putkivalmista-

jien ilmoittama karkeuskerroin. Tehollinen karkeuskerroin huomioi putken ikääntymisen 

ja likaantumisen vaikutuksen pinnan karkeuden lisääntymisenä (Pulli, 2018). 

3.1.2 Muoviputket 
 

Vesijohtoverkostoon sopivien muoviputkien kirjo on laaja. Eri muovilaatujen ominaisuu-

det poikkeavat toisistaan, joten jokaiseen verkoston osaan tulee osata valita sopivin 

muovilaatu.  

Muoviputkia käytetään etenkin viemäriverkossa joko viettoviemäreinä tai paineviemä-

reinä (RIL ry, 2010). Viettoviemäri on paineeton viemäri, jota pitkin jätevedet kulkeutuvat 

painovoimaisesti aina pumppaamolle saakka. Viettoviemäreitä käytetään yleisesti taaja-

missa. Paineviemäröinti on yleinen viemäröintitapa haja-asutusalueille. Paineviemäröinti 

perustuu kiinteistöjen omiin kiinteistöpumppaamoihin, joiden avulla jätevedet johdetaan 

viemäriverkostoon. (Virta, 2011) PE-, PVC- ja PP-putket ovat ominaisuuksiltaan sopivia 

viettoviemäröintiin. Paineviemäreihin sen sijaan valitaan käytettäväksi yleensä PE- tai 

PVC-putkia. (RIL ry, 2010)  

Veden jakeluverkostossa kylmän ja kuuman veden jakeluun soveltuvat eri muovilaadut. 

PVC- ja polyeteeniputket eivät kestä hyvin lämpöä, minkä takia ne eivät sovellu kuuman 

veden jakeluun. Tästä huolimatta talousveden jakeluverkoston yleisimmät muovit Suo-

messa ovat kova polyeteeni ja PVC. (Kekki et al. 2007) Kuvassa 1 esitetään muhvillinen 

PVC-putki, joka on tarkoitettu jäte- ja hulevesien maanalaiseen viemäröintiin ja polytee-

nistä valmistettu paineputki, joka soveltuu esimerkiksi paineelliseksi vesijohdoksi kylmän 

veden johtamiseen (Meltex). 
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Kuva 1. Kuva 1. Muhvillinen viemäreihin tarkoitettu PVC-putki ja polyeteenistä val-
mistettu paineluokan 12,5 paineputki (Meltex, kuvien käyttöön on saatu lupa) 

Yksi merkittävä asia, joka vaikuttaa muovilaadun valintaan, liittyy kohtaan, johon putki 

tullaan asentamaan. Muoviputket on jaettu jäykkyysluokkiin ja paineluokkiin (RIL ry, 

2010). Jäykkyys- ja paineluokkien avulla kuvataan muoviputkien soveltuvuutta erilaisia 

ominaisuuksia vaativiin tilanteisiin.  

3.1.3 Betoniputket 
 

Betoni on yksi maailman vanhimmista rakennusmateriaaleista. Vielä tänäkin päivänä be-

toni on kilpailukykyinen materiaali myös vesihuoltoverkostojen rakentamisessa. Betonin 

hyviä ominaisuuksia ovat muun muassa hyvä saatavuus sekä hyvät lujuus- ja säilyvyys-

ominaisuudet. Tämän lisäksi betonin kierrätys on yksinkertaista. (Petrow et al. 2017) 

Betoniputkia käytetään pääasiallisesti viettoviemärilinjojen rakentamiseen. Viettoviemä-

reissä kulkee jäte- tai hulevettä. Muita käyttökohteita ovat tierummut, paineviemärit ja 

raakavesijohdot. Betonista voidaan valmistaa myös kaivoja ja pumppaamoita. (Petrow 

et al. 2017) 

Kuvassa 2 on pyöreitä muhvillisia betoniputkia. Kuvasta on helppo nähdä muhvillisten 

putkien molemmat päät ja se, kuinka ne eroavat toisistaan.  
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Kuva 2. Pyöreitä muhvillisia betoniputkia (Kuva: Kaisa Koro) 

Pyöreiden putkien lisäksi markkinoilta löytyy esimerkiksi soikion muotoisia, jalallisia ja 

viistettyjä betonisia putkia. Kuvassa 3 on esimerkki soikion muotoisista betoniputkista. 

 

Kuva 3. Soikion muotoisia betoniputkia (Kuva: Kaisa Koro) 

Betoniputket ovat aina raudoitettuja. Raudoituksen tehtävänä on ottaa vastaan vetorasi-

tukset, jotka kuormittavat rakennetta. (BY 201, 2018) 

3.1.4 Metalliset putket 
 

Veden jakeluverkostosta löytyy myös paljon pallografiittirautaa ja harmaata valurautaa 

(Kekki et al. 2007). Pallografiittiraudalla tarkoitetaan SG-valurautaputkia, jotka täyttävät 

SFS-EN- 598 standardin vaatimukset (RIL ry, 2010). Standardissa määritellään tarkasti 

putkien ja pinnoitteiden tekniset ja mekaaniset ominaisuudet (SFS-EN- 598). SG-valu-

raudan rakenteesta erityisen tekee se, että siinä grafiitti on pallomaisessa muodossa 
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(SFS-EN- 598). Grafiitin pallomainen muoto saadaan aikaan, kun sula valurauta käsitel-

lään erityisellä palloutusaineella. 

Harmaalla valuraudalla tarkoitetaan tarkemmin ottaen suomugrafiittirautaa, jossa grafiitti 

esiintyy suomumaisina alueina. Pallo- ja suomugrafiittirautojen keskeinen eroavaisuus 

liittyy niiden seinämäherkkyyteen.  Seinämäherkkyys on termi, jolla tarkoitetaan materi-

aalin ominaisuuksien riippuvuutta valun koosta ja seinämänpaksuudesta. Pallografiitti-

rauta on mekaanisilta ominaisuuksiltaan suomugrafiittirautaa parempi. Suomugrafiitti-

raudan käyttöä puoltaa kuitenkin muun muassa edulliset valmistuskustannukset ja hyvät 

työstettävyysominaisuudet. (Meskanen & Niini)  

Suomugrafiittirautaa löytää todennäköisimmin 1980-luvulla ja ennen sitä asennetuista 

verkoston osista. 1980-luvun jälkeen asennetut metalliset putket ovat yleensä pallogra-

fiittirautaa. (Karjalainen, 1995) 

 

3.1.5 Pinnoitteet 
 

Putkimateriaalien pinnoittamisella saavutetaan hyötyjä, jotka liittyvät muun muassa put-

kien kestävyyteen ja sitä kautta pidempään käyttöikään. Pallografiittirautaputket on pääl-

lystetty perinteisesti sementtilaastilla. Putken päällystys voi olla alkuperäinen tai päällys-

tys on voitu tehdä jälkikäteen. Koska liki kaikki pallografiittirautaputket on päällystetty 

sementtilaastilla, sementtilaasti on todellisuudessa se materiaali, joka on kosketuksissa 

talousveden kanssa. (Kekki et al. 2007) 

Epoksipinnoitteet ovat pitkälti korvanneet sementtilaastin käytön putkien pinnoittamistar-

koituksessa 1990-luvun jälkeen. Epoksipinnoitteet ovat orgaanisia kaksikomponenttisia 

pinnoitteita. Standardiepoksihartsi syntyy bisfenoli-A:n ja epikloorihydridin välisessä ke-

miallisessa reaktiossa. VTT tutkii epoksipinnoitteiden terveysturvallisuutta. Epoksipin-

noitteiden kohdalla huolellisuus asennusvaiheessa on erittäin tärkeää, sillä on mahdol-

lista, että virheellisen asennuksen takia pinnoitteesta liukenee terveydelle haitallista bis-

fenoli-A:ta, vaikka näin ei tapahdu laboratorio-olosuhteissa. (Pelto-Huikko & Kaunisto, 

2010) Epoksi ei itsessään ole kierrätettävä materiaali, mutta se on mahdollista erottaa 

termisesti pinnoitetusta materiaalista, kuten metallista tai betonista. Erottaminen perus-

tuu sulamispisteiden eroihin. Epoksipinnoitteen erottamisen jälkeen putkimateriaali voi-

daan kierrättää samalla tavalla kuin pinnoittamaton putkimateriaali. (Epoxy resin com-

mittee, 2015) 
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Vesihuoltolaitosten omistaman verkoston pinnoittamiseen ei tarvita rakennuslupahake-

musta. Toiminnan suunnittelua ja toteutusta ohjailevat alan toimijoiden yhteistyönä syn-

tyneet ohjeet ja oppaat. (Pelto-Huikko & Kaunisto, 2012) 

3.1.6 Kaivannot ja täyttömateriaalit 
 

Putkimateriaalien ja pinnoitteiden lisäksi kaivannon laadulla ja tarkoituksenmukaisella 

rakenteella on suuri rooli vesi- ja viemärijohtojen toimintavarmuuden takaamiseksi. Poh-

joismaisissa olosuhteissa routasuojaus ja lämmöneristys ovat oleellisia osia, jotka tulee 

huomioida kaivantojen suunnittelussa ja toteutuksessa. (RIL ry, 2013a) 

Kun suunnitellaan kaivannon poikkileikkauksen kokoa ja muotoa, otetaan huomioon 

asennettavan putken/putkien koko sekä pohjatutkimuksilla saadut tiedot maaperän laa-

dusta. Kuitenkin lähtökohta on se, että kaivanto pyritään tekemään niin kapeaksi kuin 

mahdollista, jotta maan putkelle antama sivutuki ei heikkenisi. (RIL ry, 2013a) 

Kaivantojen pohjana toimii perustaminen. Perustamistapa riippuu kohteen perusmaan 

geoteknisistä ominaisuuksista, joita selvitetään pohjatutkimuksilla. Perustaminen on siis 

pohja, jonka päälle tulee vähintään 150 mm:n paksuinen asennusalusta. Jos perusmaa 

on kalliota tai muuten hyvin karkearakeista maalajia, asennusalusta voidaan asentaa 

suoraan perusmaan varaan. (RIL ry, 2013a)  

Muissa tapauksissa on mahdollista, että jo perustamisvaiheessa kaivantoon tuodaan ul-

kopuolisia materiaaleja. Erilaisia perustamistekniikoita on useita ja tilannekohtaisesti tu-

lee arvioida, mikä menetelmä sopii kohdetilanteeseen parhaiten. Tyypillisiä perustami-

sessa käytettäviä materiaaleja ovat sora, murske, lankku, hirsi, teräslevy tai teräsbetoni-

laatta. Perustaminen on mahdollista tehdä myös paalujen varaan, jolloin materiaalin 

määrä kaivannossa kasvaa entisestään. (RIL ry, 2013a) 

Vesi- ja viemärijohtojen routasuojaus eroaa monista muista kohteista, sillä vesi- ja vie-

märijohtojen kohdalla routasuojauksen päätavoite on estää veden jäätyminen putkis-

tossa. Tästä syystä vesi- ja viemärijohtojen routasuojaukselle parempi termi on läm-

möneristys.  Kun suunnitellaan vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristämistä, huomioitavia 

tekijöitä ovat asennussyvyys, paikallinen routasyvyys ja kaikkien kaivantoon asennetta-

vien putkien yhteisvaikutus. Edullisinta on, jos vesi- ja viemärijohdot pysyvät sulina esi-

merkiksi maalämpöjohdon tuottaman lämmön vaikutuksesta. (RIL ry, 2013b) Jos putkien 

yhteisvaikutus ei riitä tuottamaan tarpeeksi lämpöä, on mahdollista asentaa erillinen läm-

pökaapeli joko vesijohdon sisä- tai ulkopuolelle (RIL ry, 2013a). 
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Lämmöneristyksessä käytettävät materiaalit voidaan jakaa levyeristeisiin ja irtorakeisiin 

materiaaleihin (RIL ry, 2013b). Yleinen levyeristemateriaali on polystyreenimuovilevy, 

jonka tarkemmat ominaisuudet on määritelty standardeissa SFS-EN 826, SFS-EN 

12087 ja SFS-EN 12667. Polystyreenimuovilevy valmistetaan paisuttamalla (EPS) tai 

suulakepuristamalla (XPS). EPS- ja XPS-eristeiden valintaa ohjaa omat standardinsa. 

Yleinen irtorakeinen lämmöneristysmateriaali on kevytsora, jonka rakeisuus on 8/20. 

(InfraRYL 14221.1, 2021) Lämmöneristeet suunnitellaan siten, että niiden käyttöikä olisi 

sama kuin putkimateriaalien käyttöikä. 

Suuri tilavuusprosentti kaivannosta täytetään alkutäyttömateriaalilla. Alkutäyttömateri-

aali tarkoittaa materiaalia, joka sijaitsee putken ympärillä perusmaan tai asennusalustan 

yläpuolella. Alkutäyttömateriaalia ja asennusalustaa koskevat samat vaatimukset. Alku-

täyttömateriaalina voidaan käyttää hiekkaa, soraa, mursketta, silttiä, savea, hiekka- tai 

soramoreenia. Alkutäyttömateriaalin valinta riippuu siitä, onko alue liikennöity ja siitä, 

minkä paineluokan putkia kaivantoon on asennettu. Savikkoalueilla on mahdollista hyö-

dyntää voimalaitosten kivihiilituhkaa alkutäyttömateriaalina erillisen suunnitelman mukai-

sesti. (RIL ry, 2013a)  

Kaivanto viimeistellään lopputäyttömateriaalilla, jonka tulee olla hyvin tiivistyvää. Loppu-

täyttömateriaalina voidaan käyttää maa-ainesta, joka alun perin sijaitsi kaivannon koh-

dalla, jos tiivistymisominaisuudet ovat hyvät. Jos näin ei ole, on tarpeellista tuoda loppu-

täyttömateriaali ulkopuolelta. (RIL ry, 2013a) 

3.2 Materiaalien kierrätysmahdollisuudet/sijoituskohteet Suo-
messa 

Suomessa jätehuolto on järjestetty siten, että kunnat vastaavat asumisessa syntyvän 

jätteen sekä kunnan oman hallinto- ja palvelutoiminnan seurauksena syntyvän jätteen 

jätehuollosta. Kuntien vastuulla on tämän lisäksi asumisessa syntyvän vaarallisen jät-

teen vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen. Käytännössä asia on hoidettu siten, että 

kunnat ovat ulkoistaneet vastuunsa alueellisille jätehuoltoyhtiöille, jotka puolestaan kil-

pailuttavat ja ostavat palveluita yksityisiltä toimijoilta. (Ympäristö.fi, 2013, päivitetty 2020) 

Kuntia koskevan vastuun lisäksi tuotteiden valmistajia ja maahantuojia koskee tuottaja-

vastuu. Tuottajavastuu tarkoittaa, että tuotteen valmistajalla/maahantuojalla on velvolli-

suus järjestää ja kustantaa tuottamansa tuotteen asianmukainen jätehuolto. Tuottaja-

vastuun alaiset toimijat ovat perustaneet tuottajayhteisöjä, jotka vastaavat jätehuoltovas-

tuusta yhdessä. (Ympäristö.fi, 2013, päivitetty 2020) Tämän lisäksi kierrätys- ja jätehuol-

tosektorilla toimii myös muita yrityksiä, joiden toiminta perustuu kierrätyskelpoisten ma-

teriaalien ostamiseen, myymiseen ja jatkojalostamiseen.  
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Useimmat muoviputkilaadut ovat hyvää materiaalia kierrätysyrityksille. Kun muoviputket 

toimitetaan kierrätysyritysten käyttöön, materiaali hyödynnetään muoviteollisuuden uu-

sioraaka-aineena tai energiana (Muoviteollisuus ry). Tässä tapauksessa yrityksiä voi kil-

pailuttaa ja sopia projektikohtainen hinta. Myös alueelliset jätehuoltoyhtiöt vastaanotta-

vat putkia rakennusjätteenä (Kierrätys.info). Jos muoviputket kuljetetaan alueellisen jä-

tehuoltoyhtiön jätekeskukselle, kuormasta maksetaan kiinteä, yleensä tonniperusteinen 

hinta (Ympäristö.fi, 2013, päivitetty 2020). Jätekeskuksiin tuleva muovi hyödynnetään 

useimmiten energiana (Kierrätys.info). Muoviteollisuus ry:n mukaan käsittelykustannuk-

set kohoavat korkeammiksi, kun materiaali kuljetetaan jätekeskukseen, verrattuna sii-

hen, että materiaali kuljetettaisiin muovia erityisesti kierrättävälle yritykselle (Muoviteolli-

suus ry).   

Muoviputkilaaduista PVC on ongelmallisin. PVC sisältää klooria, minkä takia PVC:n ei 

haluta päätyvän suurissa määrin polttoon. Klooripitoisen PVC-muovin polttamisesta ai-

heutuu haitallisia tai jopa vaarallisia kaasumaisia palamistuotteita. PVC-putkia on mah-

dollista käsitellä turvallisesti mekaanisin tai kemiallisin keinoin. (Sadat-Shojai & 

Bakhshandeh, 2010) Jotkin tahot vastaanottavat PVC-putkia erityisellä sopimuksella. 

Kaikki tahot eivät vastaanota PVC-putkia ollenkaan. Jos taho ei pysty käsittelemään 

PVC-putkia turvallisin keinoin, on parempi, että taho ei vastaanota niitä ollenkaan. 

Metallin kierrättämisellä on muovin kierrätystä pidemmät perinteet. Metallin kierrättämi-

sestä vastaavat kierrätysyritykset. Alueelliset jätekeskukset vastaanottavat monin pai-

koin vain pieniä määriä metallia. Kun määrä on suurempi, suositus on yleensä se, että 

tuottava taho kuljettaa metallin itse kierrätysyritykselle, sillä jätekeskus toimii joka ta-

pauksessa vain metallin välivarastona.  

Betoni on hyvin kierrätettävä putkimateriaali. Betoniteollisuus ry:n mukaan yli 80 % kai-

kesta betonista kierrätetään Suomessa. Betonin kierrätys perustuu materiaalin murskaa-

miseen. Maanrakennusprojekteissa on mahdollista hyödyntää betonimursketta ja kor-

vata sillä luonnonkiviaineksen tarvetta. Murske soveltuu myös betonin valmistusproses-

siin runkoaineeksi. Betonin kierrätys perustuu yritystoimintaan. (Betoniteollisuus ry) Toi-

miala on kehittynyt kysynnän ja tarjonnan lakien ehdoilla. Kunnallisiin jätekeskuksiin kul-

jetettaessa betoni on materiaali, joka päätyy yleensä loppusijoitettavaksi. Loppusijoitta-

minen vaatii tiedon materiaalin kaatopaikkakelpoisuudesta, josta on säädetty laissa (Fin-

lex, 331/2013).  

Vesihuoltoverkostojen rakentamisen ja saneeraamisen yhteydessä käsiteltävät maa-ai-

nekset on mahdollista hyödyntää täyttömaana esimerkiksi kunnan muissa kohteissa. 

Kunnat voivat ylläpitää väliaikaisia varastoalueita, joihin maa-ainekset voi lyhyeksi ajaksi 
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sijoittaa (Infra ry). Jos maa-ainekselle ei löydetä kohdetta tai se on ominaisuuksiltaan 

jatkokäyttöön sopimatonta, maa-aines voidaan viedä maan vastaanottopaikalle. Maa-

aineksen vastaanottajia ovat kunnallisesta jätehuollosta vastaavat yritykset. Näiden li-

säksi markkinoilla on joitakin maa-ainesten kierrättämiseen erikoistuneita yrityksiä. Maan 

laadun selvittäminen on tärkeä asia, sillä puhtaiden ja pilaantuneiden maiden tapauk-

sissa toimitaan eri tavoin (Finlex, 331/2013). Pilaantuneiden maiden ja suurten maakuor-

mien tuomisesta on usein sovittava erikseen vastaanottajan kanssa.  
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4. VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUS 
SUOMESSA 

Suomessa ja muilla maantieteellisesti vastaavilla alueilla vesihuoltoverkostot joutuvat 

erityisen koville muun muassa vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi (Juuti et al. 2017). 

Vesijohtojen tulee kestää pakkasia ja routaa. Tämä asettaa erityisvaatimuksia käytetyille 

rakenteille ja materiaaleille. Vaihtelevien olosuhteiden vuoksi vesijohtoverkostojen kun-

nosta huolehtiminen on erityisen tärkeää, jotta verkostojen toimintavarmuus voidaan 

taata. Tästä huolimatta vesihuoltoverkoston kunnon ja arvon määrittäminen on jäänyt 

paljon jälkeen verrattuna sähkönjakeluverkoston kunnon ja arvon määrittämiseen. Tätä 

voi selittää se, että vesihuoltoverkosto sijaitsee maan alla, mikä tekee kunnon ja arvon 

määrittämisestä erityisen hankalaa ja kallista. (Hanski, 2013)  

4.1 Vesihuoltoverkostojen kehittämis- ja saneeraustoimien oh-
jaaminen 

Suomessa kunnan tulee kehittää alueen vesihuoltoa siten, että kehitys vastaa yhdyskun-

takehityksen tarpeita ja vesihuoltolain tavoitteita. Kehittämistyö tehdään yhteistyössä 

kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka toimivat vesihuollon parissa alueella. Laissa paino-

tetaan myös kuntarajat ylittävää yhteistyötä. (Finlex, 681/2014) Toimiva alueellinen yleis-

suunnittelu tukee muun muassa verkostojen toimintavarmuutta ja on myös keino hallita 

kustannuksia.  

Ennen vuotta 2014 kunnilta velvoitettiin ajantasaista vesihuollon kehittämissuunnitel-

maa. Vuoden 2014 lakiuudistuksen jälkeen kehittämissuunnitelmaa ei enää velvoiteta 

(Suomen vesilaitosyhdistys ry, 2018), mutta silti useat kunnat kokevat kehittämissuunni-

telman hyväksi työkaluksi havainnollistaa ja koota vesihuoltoon liittyviä asioita yhteen. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa kuvataan strateginen suunnitelma, joka havain-

nollistaa vesihuollon kehittymistä yleisellä tasolla valitun ajanjakson aikana. Samalla ve-

sihuollon kehittämissuunnitelma palvelee muun muassa luottamuselimiä, sillä se raportoi 

rakennetun omaisuuden tilasta, saneerausvelasta ja investointitarpeista. (Tampere, 

2019) 
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4.2 Saneerausmenetelmien valintaprosessi 

Saneeraus määritellään niin, että se kattaa verkoston osan uusimisen, peruskorjauksen 

ja kunnostuksen perusparannuksen keinoin. Erilaisten pinnoitusmenetelmien käyttämi-

nen jakeluverkostojen kunnostamiseen on ollut yleinen toimintatapa viimeisten vuosi-

kymmenten aikana. (Kekki et al. 2007)  

Saneerausmenetelmän valintaprosessi alkaa yleensä päätöksenteolla, joka tehdään 

kahden pääratkaisun välillä. Tässä kohtaa valitaan, uusitaanko verkoston osa siten, että 

linja kaivetaan kokonaan auki vai lähdetäänkö saneerausta tekemään ilman kaivantoja 

muilla keinoin. Jos päädytään saneerausten tekemiseen ilman kaivantoja, saneeraus-

menetelmän valinnassa mietitään teknisiä ja taloudellisia näkökulmia, ulkopuolisille ai-

heutuvia haittoja sekä prosessin työllistämisnäkökohtia. (Karttunen, 1999) Työllistämis-

näkökohtien miettiminen on yleistä kunnallisille projekteille, sillä julkisella taloudella on 

mahdollisuus vaikuttaa muun muassa talouden elpymiseen taantumajaksojen jälkeen.  

Kun päädytään siihen, että saneeraaminen halutaan toteuttaa ilman suuria koko sanee-

rattavan alueen kattavia kaivantoja, voidaan käyttää esimerkiksi sujutustekniikoita. Su-

jutustekniikoita on useita erilaisia, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Kaikkia versioita 

yhdistävä tekijä on kuitenkin se, että vanhan saneerattavan putken sisään sujutetaan 

uusi putki. Pitkä-, pakko- ja puristussujutusmenetelmät sopivat sekä vesijohdoille että 

viemäreille. Näiden lisäksi on menetelmiä, jotka sopivat ainoastaan viemäreille, paine-

johdoille tai vesijohdoille. (Karttunen, 1999)  

Metallisten putkien saneeraamisessa yleinen menetelmä on pinnoitus ruiskutettavalla 

aineella. Tässä tilanteessa yleisin pinnoite on betoni. (Karttunen, 1999) Kuten aiemmin 

luvussa 3.1.1 epoksipinnoitteiden kohdalla mainittiin, pinnoittamisessa vaaditaan eri-

tyistä huolellisuutta liittyen esivalmisteluihin ja asennustyöhön. Vanhan putken huolelli-

nen puhdistaminen ja kuivaaminen sekä pinnoitteen kuivuminen ruiskuttamisen jälkeen 

ovat vaiheita, joita ei saa laiminlyödä.  

Muita käytössä olevia saneerausmenetelmiä ovat mikrotunnelointi, panelointi ja saumo-

jen injektointi. Lisäksi kaivojen saneeraamiseen liittyy omat tekniikkansa. (Karttunen, 

1999) 
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4.3 Saneeraustarve ja vuosittain tehtävät saneeraukset  

 

Tässä luvussa käsitellään vesihuoltoverkostojen saneeraustarvetta ja vuosittain tehtä-

vien saneerausten määrää sekä kansallisten että kunnallisten tietojen avulla.  Tarkaste-

lun kohteena toimivat suuren väestömäärän omaavat kaupungit Helsinki, Turku, Tam-

pere ja Kuopio. 

4.3.1 Saneeraustarve kansallisella tasolla 
 

Vuonna 2020 valmistuneen kansallisen selvityksen perusteella kokonaisinvestointitarve 

koskien kaikkea vesihuolto-omaisuutta on 777 milj. €/vuosi vuoteen 2040 asti. Verkosto-

saneerausten osuus kokonaisinvestointitarpeesta on 60 %. Tämä tarkoittaa sitä, että 1,1 

% vesijohtoverkostopituudesta ja 1,9 % jätevesiverkostopituudesta tulisi saneerata vuo-

sittain. Vesijohtoverkoston kokonaispituus arvioidaan olevan 107 000 km ja jätevesiver-

koston 50 000 km, kun tarkastelualueena on koko Suomi. (Kuulas et al. 2020) 

Huomionarvoista on myös se, että vesihuoltoverkosto-omaisuus on jakautunut Suo-

messa epätasaisesti. Arvion mukaan 20 suurinta vesihuoltolaitosta omistaa 20 % koko 

maan vedenjakeluverkostosta ja 30 % viemäriverkostosta. Samaan aikaan nämä 20 

suurinta laitosta hoitavat 80 % koko Suomen vesihuollosta, kun tarkastellaan vesimääriä 

ja volyymejä. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin suuri osa vesihuoltoverkostoista kuuluvat 

pienille ja keskisuurille vesihuoltolaitoksille. (Berninger et al. 2018) Tilanne on ongelmal-

linen, koska pienillä laitoksilla on heikommat taloudelliset edellytykset kasvattaa sanee-

rauksia riittävälle tasolle. Usein pienemmillä laitoksilla on myös heikommin tietoa verkos-

tonsa kunnosta ja ikäjakaumasta, mikä voi aiheuttaa haasteita saneerausten suunnitte-

lussa ja toteuttamisessa. (Kuulas et al. 2020) 

Ruotsin ja Norjan vesihuoltoverkostojen saneeraustarve on hyvin samankaltainen kuin 

Suomen verkostojen saneeraustarve. Ruotsissa arvio on, että saneerausten määrä tulisi 

3–4 kertaistaa 25 vuoden aikana, jotta se kattaisi saneeraustarpeen. Norjassa on arvi-

oitu, että viemäriverkoston kunnostaminen vie nykyisellä tahdilla 200 vuotta. (Välisalo et 

al. 2013) Tämä arvio on sama kuin Helsingin kaupungin arvio omasta tilanteestaan. 
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4.3.2 Saneeraustarve ja –toimet havainnollistettuna esimerkki-
kaupunkien avulla 

 

Tässä luvussa tarkastellaan neljän suuren suomalaisen kaupungin vesihuoltoverkosto-

jen kokonaispituuksia ja vuositasolla tehtyjä saneerauksia. Tarkastelu perustuu kaupun-

kikohtaisiin vesihuollon kehittämissuunnitelmiin ja toimintakertomuksiin. Tarkastelua 

hyödynnetään Suomen vesihuoltoverkostojen kokonaistilanteen hahmottamiseen. 

Helsingin vesihuollon tämänhetkinen kehittämissuunnitelma kattaa vuodet 2017–2026. 

Kehittämissuunnitelma on tehty samanaikaisesti muiden lähialueiden kehittämissuunni-

telmien kanssa, jotta saman sisältöiset ja laajuiset kehittämissuunnitelmat kattaisivat 

koko pääkaupunkiseudun. Yhtenäisillä kehittämissuunnitelmilla saavutetaan parhaat 

koko pääkaupunkiseudun kattavat hyödyt. (Kaupunkiympäristön julkaisuja, 2018)  

Turun kaupungin tällä hetkellä voimassa oleva vesihuollon kehittämissuunnitelma kattaa 

vuodet 2018–2021. Turun kaupungin oma vesihuollon kehittämissuunnitelma tukee 

ELY-keskuksen vuosille 2011–2035 tekemää Turun seudun alueellista vesihuollon ke-

hittämissuunnitelmaa. (Turku, 2018) 

Tampereen kaupungin voimassa oleva vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu 

vuonna 2018. Aiempaan, vuonna 2008 laadittuun vesihuollon kehittämissuunnitelmaan 

verrattuna uusi suunnitelma on aiempaa strategisempi. Merkittäviä huomioon otettavia 

teemoja ovat väestön ja työpaikkojen määrän kasvu, Tampereen ja lähikuntien taaja-

mien etäisyyksien pieneneminen ja infran monipuolinen kehittyminen. (Tampere, 2019) 

Kuopion kaupungin edellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma on kattanut vuodet 

2013–2020. Kuopion vesihuoltoverkosto on keski-iältään varsin nuori, sillä suurin osa 

verkostosta on rakennettu 1990-luvun aikana. Kuopiossa vesi- ja jätehuoltoverkostojen 

uudisrakentaminen on tällä hetkellä vanhojen verkoston osien saneeraamista suurem-

massa roolissa. (Kuopio, 2013) 

Taulukkoon 1 on koottu tietoja kohdekaupunkien vesihuoltoverkoista. Kerättyjen tietojen 

perusteella on mahdollista tehdä vertailua eri kaupunkien vesihuoltoverkostojen kun-

nosta suhteessa toisiinsa.  
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Taulukko 1. Tietoja kohdekaupunkien vesihuoltoverkostoista  
 

 Helsinki Turku  Tampere Kuopio 

Vesijohtoverkoston pituus (km) 3100 823 800 1032 

Viemäriverkoston pituus (km) 5100 599 740 671 

Laskuttamattoman veden määrä (%) 19 16,4 em 13 

Vuotoveden määrä (%) em 46,6 30 33 

    Saneeraus yhden vuoden aikana (km) 19,9 19,6 8  2,6 

 

Vuotovesi tarkoittaa laskuttamattoman veden vuotuista määrää. Vuotovesi on yksi keino 

hahmottaa verkoston kuntoa. Mitä pienempi vuotoveden prosentuaalinen määrä on, sitä 

paremmassa kunnossa verkoston voidaan olettaa olevan. Hyvä tavoitearvo vuotoveden 

määrälle on 10 % tai alle. (Berninger et al. 2018) 

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna vesihuoltoverkostojen suunnitelmallinen sa-

neeraaminen on järkevämpää kuin nopealla aikataululla ilmenevien rikkokohtien korjaa-

minen. Äkkinäisten rikkojen kohdalla kulujen hallitseminen on vaikeampaa.  

Helsingissä vesijohto- ja viemäriverkoston kokonaispituus on selkeästi pisin muihin tar-

kastelun kohteena oleviin kaupunkeihin verrattuna.  Kuitenkaan vuodessa saneerattavan 

verkoston pituus ei eroa merkittävästi muista. Helsingin kaupungin raporteista ei löydy 

tietoa siitä, kuinka paljon rahaa vesihuoltoverkostojen saneeraamiseen on varattu vuo-

sittain. Raporteista selviää kuitenkin se, että vuonna 2019 vesihuoltoverkostojen sanee-

rausvelka kasvoi (HSY, 2020). Tämä tarkoittaa, että tehdyt investoinnit eivät olleet riittä-

viä. Helsingissä on arvioitu, että nykyisellä saneerausvauhdilla verkoston saneeraami-

nen vie 200 vuotta (HSY, 2020). Huomioitava on myös se, että nuorempi verkostokin 

vanhenee ja uutta saneerattavaa on vuosi vuodelta enemmän. 

Vuonna 2019 Turussa vesi- ja viemärijohtojen saneeraamiseen käytettiin 6,7 miljoonaa 

euroa (Turun vesihuolto). Tampereen kaupungin kohdalla saneerausvelka pysyi muut-

tumattomana (Tampere, 2019). Raporteista ei kuitenkaan selviä, kuinka paljon rahaa 

saneerauksiin käytettiin. Kuopiossa saneerausten osuus investoinneista oli 44 % 

10/2019 ja 12/2020 välisenä aikana. Tämä tarkoittaa, että saneerauksiin käytettiin noin 

5 milj. euroa. Saneeraukset kattavat sekä vesilaitosten saneeraukset että verkostosa-

neeraukset. (Kuopion vesi Oy, 2020) 
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5. KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ MATERIAALIEN 
MÄÄRISTÄ JA KIERTOTALOUDEN TOTEUTU-
MISESTA 

Luvussa 5.1 havainnollistetaan sitä materiaalien määrää, jota käsitellään vuosittain ve-

sihuoltoverkostojen saneeraustoimenpiteiden yhteydessä. Määrät ovat suuntaa antavia 

ja niiden tarkoitus on kuvata suuruusluokkaa. Luvussa 5.2 pohditaan vaikuttaako esi-

merkkikaupungin maantieteellinen sijainti siihen, kuinka materiaalien kiertotaloutta on 

mahdollista toteuttaa.  

5.1 Materiaalimäärien havainnollistaminen laskennallisin esi-
merkein 

Käytetään esimerkinomaisesti minimikoon kaivantoa, jotta materiaalien määrä todelli-

suudessa on varmasti suurempi kuin esimerkissä. Käytetään kaivannon pohjan levey-

tenä arvoa 1,2 m, joka on Rakennusinsinööriliiton standardeissa määritelty minimileveys 

tuetun kaivannon pohjalle (RIL-77, 2013). Approksimoidaan esimerkissä kaivannon sy-

vyydeksi lukuarvo 1,61 m maanpinnan tasosta alaspäin. Arvio perustuu tietoihin siitä, 

mitä kerroksia kaivannossa on huomioitava (RIL-77, 2013). Huomioidut kerrokset ja nii-

den minimisyvyydet on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Kaivannon syvyyteen vaikuttavat tekijät ja miniarvot (RIL-77, 2013) 

Kerros Syvyys [mm] 

Asennusalusta 150  

Putken halkaisija (de) 160  

Alkutäyttö 300 (kun de > 160 mm) 

Lopputäyttö 1000  

 

Kun tunnetaan kaivannon pohjan leveys ja eri kerrosten syvyydet, voidaan arvioida ma-

teriaalien määriä tilavuuksina 100 metrin esimerkkimatkalla. Lisäksi laskuissa ajatellaan 

yksinkertaisuuden vuoksi, että kaivannon poikkileikkaus on suorakulmio. Esitetään arviot 

materiaalien määristä 100 metrin matkalla taulukossa 3.  

Taulukko 3. Arviot eri materiaalien määristä 100 metrin matkalla 

Kerros Tilavuus [m3] 

Asennusalusta 18  

Alkutäyttömateriaali 36 

Lopputäyttömateriaali 120 

Putkimateriaali  
(sisätilaa ei vähennetty) 

2  
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Taulukosta 3 nähdään, että putkimateriaalien osuus kaikista materiaaleista on hyvin 

pieni. Suurin osa käsiteltävistä materiaaleista ovat erilaisia maa-aineksia. Tarkastelussa 

ei huomioida maan pinnalla olevia materiaaleja, esimerkiksi asfalttia ja siihen liittyviä 

maakerroksia. Tämän lisäksi routasuojausmateriaalit ovat jätetty taulukoinneissa tarkas-

telun ulkopuolelle puutteellisten tietojen takia.  

Taulukossa 4 materiaalien määrää 100 metrin matkalla on kerrottu kaupunkien rapor-

toidulla vuosittaisella saneerausmäärällä. 

Taulukko 4. Materiaalien määrä perustuen kaupunkien raportoituihin saneerausmää-
riin 

Kerros Helsinki [m3] Turku [m3] Tampere [m3] Kuopio [m3] 

Asennusalusta 3582 3348 1440 468 

Alkutäyttömate-

riaali 

7164 7056 2880 936 

Lopputäyttöma-

teriaali 

23 880 23 520 9600 3120 

Putkimateriaali 398 392 160 52 

 

Yhteen kuorma-autokuormaan mahtuu keskimäärin 12 m3 materiaalia. Tämä havainnol-

listaa sitä, kuinka paljon materiaalia käytännössä on. 

5.2 Kiertotalouden toteuttamisen alueelliset eroavuudet 

Tämän luvun tarkoituksena on pohtia alueellisten eroavuuksien vaikutusta materiaalien 

kierrätysmahdollisuuksiin. Pohdinnan perustana käytetään muun muassa tietoja siitä, 

missä eri materiaaleihin erikoistuneet kierrätysyritykset maantieteellisesti sijaitsevat.  

Luvun 5.1 perusteella havaitaan, että materiaalien määrissä on suuria eroavaisuuksia. 

Kaupungeissa, joissa vesihuoltoverkosto on lähtökohtaisesti uudempi ja laajuudeltaan 

pienempi, käsiteltävien materiaalien määräkin on huomattavasti pienempi. Lisäksi huo-

mionarvoista on se, että vesihuoltoverkoston putkimateriaalit käsittävät monia erityyppi-

siä materiaaleja, joiden kierrätys vaatii hyvin erilaisia prosesseja. Koska vesihuoltover-

kostoissa olevien materiaalien, etenkin putkimateriaalien, tuntemus ei ole yleisesti ottaen 

kovin hyvällä tasolla, on vaikeaa tehdä luotettavia arvioita siitä, kuinka paljon mitäkin 

materiaalia mistäkin saneerausprojektista tulee kierrätettäväksi.  

Kuvassa 3 on esitetty Muoviteollisuus ry:n laatima karttakuva, johon on merkitty muovi-

putkia vastaanottavat yritykset. Kuvasta nähdään, että vastaanottopisteitä löytyy katta-

vasti ympäri Suomea.  
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Kuva 4. Muoviputkien kierrätysyritysten sijainnit kartalle piirrettynä (Muoviteolli-
suus ry) 

Muovin lisäksi myös muita materiaaleja kierrättäviä yrityksiä löytyy kattavasti eri puolilta 

Suomea, jos pois luetaan kaikista pohjoisin Suomi. Ainakin useimmissa tapauksissa 

kierrätysyritysten hankalan sijainnin tai liian pitkän välimatkan ei pitäisi tulla esteeksi sille, 

että materiaali toimitetaan paikkaan, jossa se päätyy hyötykäyttöön. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vesihuoltoverkostojen ympärillä tapahtunut kehitys on ollut nopeaa. Putkimateriaalit ovat 

kehittyneet jo asennettujen putkien käyttöikää nopeammin. Tästä johtuen Suomen vesi-

huoltoverkosto koostuu hajanaisesti eri materiaaleista.  

Tänä päivänä meidän tulisi keskittyä materiaalien kiertoon ja pidentää materiaalien elin-

kaarta. Kuitenkin puhuttaessa vesihuoltoverkostoista se on vaikeaa, sillä olemassa ole-

vien putkien materiaalit, materiaalien määrät ja sijainnit tunnetaan huonosti. Jatkossa 

olisikin erittäin tärkeää panostaa täsmällisen datan tuottamiseen, joka kattaa ainakin täy-

sin uudet vesi- ja viemärijohtolinjat sekä saneerauksissa uusitut linjan osat. Kun putkien 

materiaalit, määrät ja kunto tunnetaan, tietoja voidaan hyödyntää jo saneerausprojektien 

pitkällä tähtäimellä tapahtuvassa suunnittelussa. Hyvät ennakkotiedot ja järkevä sanee-

rausstrategia mahdollistavat kustannusten kestävän hallinnan, sillä monilta yllättäviltä 

menoilta voidaan säästyä. 

Kaiken kaikkiaan putkimateriaalit ovat kierrätettävyydeltään hyviä materiaaleja. Putkima-

teriaaleja vastaanottavia yrityksiä löytyy tasaisesti ympäri Suomea, joten materiaalien 

toimittaminen taholle, joka hyötykäyttää materiaalit, onnistuu melko tasa-arvoisesti kaik-

kialla Suomessa. 

Kun tarkastellaan saneerausmääriä kaupungeittain, huomionarvoista on se, että suurim-

pien kaupunkien väliset vuosittaiset saneerausmäärät eivät eroa toisistaan kovinkaan 

paljoa, vaikka verkostojen laajuuksissa on merkittäviä eroja. Saneerausvelan hallinnan 

taso siis vaihtelee paikkakunnittain. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että väestömää-

riltään suurimmissa paikoissa on eniten saneerausvelkaa. Sama ilmiö on havaittavissa 

kansainvälisestikin, joten Suomi ei tee tässä poikkeusta.  
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