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Vaasan Veden vuosikertomus 2010
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Johtokunnan kertomus 2010
Vaasan Veden toimintavuosi 2010 oli jälleen työntäyteinen. Liikelaitoksen johtokunta
kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa ja teki merkittäviä päätöksiä mm. jätevedenpuhdistuksen johtamisen lupaan liittyvissä investoinneissa. Johtokunta kokoontui myös
keväällä ylimääräiseen kokoukseen tarkistamaan Vaasan Veden strategisia linjauksia.
Tarkistetun strategian mukaan Vaasan Vesi ottaa toiminnassaan aloitteentekijän roolin
liittyen mm. vesihuollon sivuvirtojen (lämmöntuotanto, biokaasu) hyödyntämiseen.
Strategian toteuttamiseksi tarvitaan myös päätöksenteon rajausten ja liikelaitosmallin
tai yritysmallien tarkastelua.
Muutamia vuosia sitten voimaantulleiden kuntalain liikelaitospykälien vaatimusten mukaisesti vesiliiketoiminnan suhde kunnan muuhun talouteen alkoi selkeytyä ja selkeytyy
edelleen, kun vuoden aikana käynnistetty vesihuollon kokonaistietojärjestelmän uudistus saadaan käyttöön vuoden 2011 aikana. Uudistus tehdään pilottihankkeena yhdessä
muutamien muiden vesihuoltolaitosten kanssa ja mukana kehittämässä on myös Vesija viemärilaitosyhdistys. Uudistettu järjestelmä tulee käsittelemään vesihuoltoa kokonaisuutena ja tulee lisäämään huomattavasti talouden ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä
helpottamaan sisäisen valvonnan järjestämistä mm. katkeamattomien ja todettavissa
olevien kirjaus- ja toimintaketjujen kautta.
Kertomusvuonna Vaasan Vesi isännöi Vaasassa alkukesästä pidettyjä valtakunnallisia
vesihuoltopäiviä. Veden henkilöstö esiintyi ansiokkaasti mm. näyttelyissä, esitelmöitsijöinä ja työryhmien ja tapahtumien puheenjohtajina. Vieraita päivillä oli yli 800. Vesihuoltopäivien yhteydessä vieraille annettiin, yhdessä matkailutoimiston kanssa, myös
monipuolinen kuva Vaasan kaupungista. Hyväksi havaitulla konseptilla vietiin myös
Vaasassa myöhemmin syksyllä järjestetyt valtakunnalliset putkimestaripäivät onnistuneesti läpi. Molempien päivien järjestelyt ja ohjelma todettiin palautteissa erittäin onnistuneiksi. Hyvä Vaasa!
Vaasan Veden taloudellinen vuosi alkoi hyvin vaikeissa merkeissä, jättimäiset investoinnit odottivat ja alkuvuodesta näytti selvältä, että liikevaihdossa tulee tapahtumaan romahdus. Vuoden aikana kuitenkin taloustunnelma alkoi piristyä ja liikevaihtokin kohota.
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Kuva: Jaakko J. Salo
Lopulta hyvin toteutuneiden liittymismaksutulojen ja tilaustöiden siivittämänä liikevaihto
saavutti lähes vuodelle budjetoidun tason. Liikevaihdoksi muodostui 12,42 milj. € (2009
11,34 milj. €) ja tilikauden ylijäämä 1,48 milj. € (2009 0,50 milj. €). Rahavarat olivat
3,91 milj. € (2009 4,32 milj.€). Påttilla ympäristölupaehtojen vaatimat investoinnit jäteveden johtamiseen rahoitettiin siis jo osittain kassaan kerätyillä varoilla. Tämän rahoituksen turvin Påttin puhdistamoinvestointeja voidaan prosessitekniseltä osalta rahoittaa
myös jatkossa. Prosessitekninen osa valmistuu vuoden 2012 aikana. Lisärahoitusta tarvitaan ympäristön laatua parantaviin ja energiatehokkuutta lisääviin investointeihin, kuten puhdistamon kattamiseen, lämpöpumppuvoimalaitoksen rakentamiseen ja alueelliseen hajunpoistoon. Vaasan Vesi pystyi tulouttamaan kaupungille 1,2 milj. € tuottona
sijoitetulle peruspääomalle (tuottovaatimus).
Vesihuoltoverkostojen kokonaispituus kasvoi vuoden aikana 43,6 km, joka on Vaasan
Veden historian uusi rakentamisennätys. Massiivisen uusien verkostojen rakentamisen
ohella myös verkostojen saneeraustöitä saatiin tehtyä neljä kilometriä. Saneerausvelan
kuittaamiseksi saneerausmäärä tulee kuitenkin kaksinkertaistaa heti Påttin investointien
valmistuttua. Vaasan-Maalahti -vesihuoltolinja eteni siten, että linja voitaneen ottaa
käyttöön keväällä 2011, jolloin Maalahden alueelta johdetaan vesiä Påttin puhdistamolle
käsiteltäväksi.
Pilvilammen laitoksella vedenhankinta ja puhdistus toimi erinomaisesti. Laitoksella koettiin ennen näkemätön ”eläköitymisbuumi”, kun neljä pitkäaikaista ja kokenutta työntekijää siirtyi ensin viettämään viimeisiä lomia ja sittemmin eläkkeelle. Tässä yhteydessä
myös laitoksen päällikkyys siirtyi uusiin käsiin. Vedenhankinta puolella tehtiin Kalliolammen esikäsittelylaitoksella prosessikokeita uuden esikäsittelylaitoksen rakentamiseksi.
Käsitellyt vesimäärät olivat seuraavat: Kyrönjoelta 5,13 milj. m3, laitoksen raakavesimäärä 5,88 milj. m3 ja verkostoon pumpattu 5,29 milj. m3.
Påttin jätevedenpuhdistamo toimi hyvin ja kaikilta osin lupaehtojen mukaisesti. Tuleva
jätevesimäärä nousi hieman edellisestä vuodesta ollen 6,34 milj. m3 (vuonna 2009 5,97
milj. m3).
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Avainluvut
Talous
Liikevaihto
Käyttömenot
Tuottovaatimus
Investoinnit, brutto
Käyttömaksut (verollinen)
Vesimaksu
Jätevesimaksu
Laskutus
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella
Vähäänkyröön myyty vesi
Mustasaareen myyty vesi
Laskutettu kokonaisvesimäärä
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen
Laskutettu jätevesimäärä Vaasan kaupungin alueella
Mustasaaresta otettiin vastaan jätevettä
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä
Verkostot
Vesiverkoston pituus
*
Viemäriverkoston pituus
*
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon
Liittymisprosentti viemäriverkostoon
Vesijohtoverkoston vuotoprosentti
Viemäriverkoston vuotoprosentti
Asukaskatkotunti-indeksi
Vesivuotojen kokonaismäärä
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus (Vaasa)
Puhdasvesi
Kyröjoesta pumpattu raakavesi
Pilvilammesta otettu raakavesi
Verkostoon pumpattu puhdasvesi
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa
Jäteveden puhdistus
Puhdistettu jätevesimäärä
Ohijuoksutuksia
Henkilöstö
Henkilökunnan määrä 31.12.
Henkilökunnan keski-ikä 31.12.
Sairauslomia (koko henkilöstö, ei hoitovapaat)
Tapaturmia
Koulutus
Koulutuksen kustannukset

2010

2009

Yksikkö

12,42
7,22
1,2
5,54

11,34
7,13
1,2
3,17

milj. €
milj. €
milj. €
milj. €

1,25
1,54

1,22
1,43

€/m3
€/m3

3,94
0,27
0,03
4,24
-0,24
3,78
0,70
4,48

3,97
0,25
0,05
4,25
-1,63
3,74
0,63
4,37

milj. m3
milj. m3
milj. m3
milj. m3
%
milj. m3
milj. m3
milj. m3

615
734
99,3
96,6
19,12
29,31
6408
19
134

581
700
99,3
96,5
17,65
26,93
5053
33
135

km
km
%
%
%
%
kpl
l/as./vrk

5,13
5,88
5,29
14 506

5,24
5,81
5,20
14 254

milj. m3
milj. m³
milj. m3
m3/vrk

6,34
0

5,97
0

milj. m3
kpl

70
45,04
14,0
3
0,92
21 539

61
48,01
15,2
2
1,13
19 300

kpl
vuotta
pvää/työntekijä
kpl
pvää/työntekijä
€

* pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
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Kuva: Vaasan Veden kuva-arkisto

Vaasan Veden strategia
•
•
•

Taloudellinen näkökulma
Tehokkuus
Investointien hallinta
Tulorahoitus

Asiakkaan näkökulma
Markkinointi ja
tiedottaminen
•
Asiakastyytyväisyys
•
Hinta-laatusuhde
•

•
•
•

Henkilöstönäkökulma
Osaaminen
Henkilöstöpolitiikka
Motivaatio

Prosessinäkökulma
Häiriötön ja tehokas
toiminta
•
Kehittäminen

•

Yritysidentiteetti
Toiminta-ajatus ja laatupolitiikka
Vaasan Veden toiminta-ajatuksena on kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti huolehtia toiminta-alueellaan häiriöttömästä vesihuollosta. Laitos toimii omakustannusperiaatteella tulevat investoinnit ja kehittämistarpeet huomioon ottaen ja tuottaen sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton.
Tuotteiden ja palvelun laatu vastaa toimintaympäristön ja asiakkaiden vaatimuksia ja
odotuksia. Asiakaskeskeisen ajattelun mukaisesti vesilaitos seuraa asiakkaiden odotuksia ja vastaa tarvittaviin muutoksiin. Myös massapalveluista pyritään tekemään mahdollisimman henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. Vaasan Vesi ylläpitää joustavaa organisaatiota,
henkilöstön korkeaa ammattitaitoa ja motivaatiota. Koko henkilökunta soveltaa rakentavaa yhteistyötä sekä sovittuja pelisääntöjä kaikissa yhteistyötilanteissa.
Rakentamisprosessi toimii verkostoperiaatteella, vesilaitos pitää itsellään ydinosaamisen
ja kehittää sitä. Ydinosaamisena pidetään vain vesilaitokselle tyypillisiä yksikköoperaatioita, joita ei voida ostaa palveluorganisaatioilta. Lisäksi ydinosaamisena pidetään toimintaa liittyvää tiedon keräämistä ja jalostamista sekä korkeatasoisen teknologian hallintaa. Rakentamisessa ja rakennuttamisessa sovelletaan ympäristöä ja asukkaita huomioonottavia periaatteita.
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Organisaatio
Vaasan Veden
johtokunta
9 jäsentä

toimitusjohtaja
Pertti Reinikainen

Talous ja hallinto
talouspäällikkö Henrik Vehkaoja
4 henkilöä

Pilvilammen vesilaitos
käyttöpäällikkö Ruben Herrgård
16 henkilöä

Suunnittelu ja rakennuttaminen
suunnittelupäällikkö Jouni Salosensaari
6 henkilöä

Påttin jätevedenpuhdistamo
käyttöpäällikkö Tarja Karlsson
13 henkilöä

Asiakaspalvelu ja laskutus
talouspäällikkö Henrik Vehkaoja
4 henkilöä

Verkostot
verkostopäällikkö Jari Jantunen
21 henkilöä

Lisäksi 5 projektihenkilöä työskentelee Påttin puhdistamon saneerausprojektin parissa.

Asiakaslähtöisyys
Vaasan Vesi tuottaa asiakkailleen kaikki vesihuoltopalvelut, joista keskeisimmät ovat hyvälaatuinen talousvesi ja sen jakelu sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus. Näiden
palvelujen tuottamiseen sisältyy lukuisa joukko osa- ja oheispalveluja. Vaasan Vesi pyrkii vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin sekä olemaan yhteistyökykyinen ja helposti lähestyttävä. Tavoitteena on tehdä asioinnista kanssamme mahdollisimman helppoa ja
mutkatonta.
Vuonna 2005 perustettu asiakas- ja yhteistyöfoorumi toimii tärkeänä tiedonvälittäjänä
asiakkaiden ja Vaasan Veden välillä. Foorumissa ovat edustettuina omakotiasiakkaat ja
isommat kiinteistöt yhdistystensä kautta, ammatti-isännöitsijät, teollisuus, Mustasaaren
vesilaitos ja Vähänkyrön kunta sekä kaupungin ja alueen ympäristöviranomaiset. Tapaamisia on muutama vuodessa, ja niissä käsitellään erilaisia, asiakkaan kannalta tärkeitä, Vaasan Veden asioita.
Vaasan Vesi osallistui Taloustutkimus Oy:n tekemään asiakastyytyväisyystutkimukseen,
jossa vastaajat arvioivat eri veden laatua kuvaavia tekijöitä kouluarvosana-asteikolla (410). Veden laadun WASCI (Customer Satisfaction Index) 8,34 oli laskenut hieman edellisestä kyselystä (8,54) ollen siltikin vielä hyvä. Veden toimintavarmuuteen (9,10) sekä
jakelun katottomuuteen (9,29) oltiin erittäin tyytyväisiä. Sen sijaan veden hinnoitteluun
(7,58) ja tiedotustoimintaan (7,69) ei oltu niin tyytyväisiä.
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Sisäisen valvonnan järjestäminen
Vaasan Vesi -liikelaitos toimii kuntalain mukaisena liikelaitoksena. Vaasan Vedellä on
johtokunta, joka vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan
asianmukaisesta järjestämisestä. Vaasan Veden toimitusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Vaasan Vesi on toimialastaan johtuen monien lakien ja asetusten ohjaama ja samoista
syistä myös monien viranomaisten valvonnassa. Toiminnan luonteesta ja sen valvonnasta johtuen lakien, asetusten ja määräysten noudattaminen on hyvin vahvasti sisäänrakennettu koko Vaasan Veden toimintaan, eikä toiminnassa ei ole esiintynyt sellaisia asioita, joihin sisäisten tai ulkoisten valvojien olisi tarvinnut puuttua.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Vaasan Vesi on saavuttanut tavoitteensa siitäkin huolimatta, että taantuma koettelee
myös vesihuoltoa. Vaasan Vesi on muutaman hyvin tiiviin vuoden aikana pystynyt keräämään huomattavan rahoitusreservin jätevedenpuhdistamon investointiin.
Käytännössä Vaasan Veden toimintaa ohjaa lähivuosina jätevedenpuhdistamon suuret
investoinnit ja niiden rahoittaminen. Investointien tehokas rakentaminen ja hyödyntäminen, käyttöpuolen varojen tehokas käyttö ja valvonta sekä arviointien pätevyys ja
luotettavuus ovat avainasemassa Vaasan Veden lähivuosien haasteissa.

Riskien hallinnan järjestäminen

Vesihuollon toimintakenttä on laaja ja potentiaaliset riskit ovat suuria. Toimiala ja sen
tuomat lait ja asetukset kuitenkin kontrolloivat riskejä niin tehokkaasti, että riskien hallinta, sisäinen ja ulkoinen valvonta ovat, ja on pakko olla, hyvin tiiviisti osa toimintaa.
Vesihuolto vaatii kuitenkin erityisosaamista ja alan resursseja on oltava riittävästi saatavissa. Resurssien ylläpito voi olla hankalaa, kun toimintaan itsessään kohdistuu taloudellisia paineita (investointien muodossa) ja samalla paineita tulee esimerkiksi kaupungin
henkilöstö-, säästö- ym. ohjeistuksista. Vesihuollon erityisasemaa tulee korostaa mm.
vakuutusturvan suhteen.

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Vesihuolto on erittäin pääomavaltaista toimintaa. Toiminnan tärkeydestä johtuen vesihuollon hankintoja käsitellään erityisalojen hankintalain mukaan, mikä mahdollistaa alalle tarpeellisen hieman joustavamman hankintakäytännön.

Sopimustoiminta

Vesihuolto perustuu laitoksen ja asiakkaan väliseen sopimukseen. Toisaalta vesihuolto
on luonnollinen monopoli ja vesihuoltoon liittyminen on vesihuollon toiminta-alueella
pakollista, joten sopimusosapuolet eivät ole täysin tasavertaisessa asemassa. Asiakkaan
asemaa on turvattu vesihuoltolain ja kuluttajansuojalain myötä ja näiden lakien perusteella. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys yhteistyössä kuluttajaviranomaisten kanssa on laatinut alalle tulkinnat ja suositukset sopimus- ja toimitusehdoiksi, joita myös Vaasan Vesi
noudattaa.
Vesihuoltolaki ja kuluttajan asema ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana, eikä kaikista muutoksista ole täysin onnistuttu viestimään asiakkaille. Joitakin sopimuserimielisyyksiä käsitellään vuosittain. Sopimusmuutokset ja niistä viestiminen on määritelty
melko tarkasti, ja niiden valmistelussa yhdessä asiantuntijoidenkin kanssa täytyy noudattaa erityistä huolellisuutta.
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Kuva: Vaasan Veden kuva-arkisto

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Lainsäädäntö ja velvoitteet
Tärkeimmät lait Vaasan Veden
toiminnan kannalta:
•
•
•
•
•
•
•

Vesihuoltolaki
Maankäyttö ja rakennuslaki
Vesilaki ja asetus
Kuluttajansuojalaki
Tuotevastuulaki
Vahingonkorvauslaki
Laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä

Vaasan Vesi –liikelaitos on osa Vaasan kaupunkia ja näin myös kaupungin sisäisen tarkastuksen piirissä. Sisäisen tarkastuksen arviointikertomuksissa Vaasan Vedestä ei ole
löytynyt virheellisiä toimintatapoja eikä puutteita. Vaasan Vesi on saavuttanut tavoitteensa arviointikertomuksissa jopa erinomaisesti.
Vaasan Veden toiminta perustuu selkeään päämäärään, vesihuollon järjestämiseen, ja
laitos pystyy melko itsenäisesti hoitamaan vaativaa tehtäväänsä. Lakien ja asetusten
perusteella vesihuollon toiminta on myös monella tavoin ulkopuolisessa tarkastuksessa
ja valvonnassa. Ulkopuolisestakin kontrolloinnista johtuen sisäinen tarkastus ja valvonta
on vahvasti toimintaan sisäänrakennettua.
Vaasan Veden toimintaa tarkkaillaan, seurataan ja valvotaan jatkuvasti sekä sisäisesti
että ulkoisesti ja näiden perusteella korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi.
Jatkuviin seurantatoimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi:
•
•
•
•

Tavallisten johtamistoimien kautta saatu näyttö siitä, että sisäinen valvonta
toimii (toiminnan ja talouden seurantaraportit).
Ulkoisilta osapuolilta saatu tieto vahvistaa omaa arviota tai viestittää tulevista
ongelmista (asiakaspalautteet, asiakasvalitukset, seurantatutkimustiedot).
Tietojärjestelmien tuottamaa tietoa voidaan verrata muista tietolähteistä saatuihin tietoihin tai manuaalisesti tehtyihin laskelmiin.
Sisäiset ja ulkoiset tarkastajat sekä toimielimet antavat suosituksia sisäisten
valvontatoimien vahvistamiseksi.
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Kehityksen vuosisata
2010
2009
2006
2003
2002
2001
1998

1997
1995
1994

1992
1991
1986

1981
1971

1968

1953

1952

1931
1929

1915

Valmistui ennätysmäärä vesi- ja viemärijohtoa, yhteensä 43,6 km
Vaasan Veden johtokunta aloitti toimintansa
Pilvilammen vesilaitoksen automaatiosaneeraus valmistui
Vaasan Vesi aloitti toimintansa
Veden toimitus Vähäänkyröön alkoi
Påttin esikäsittelyn saneeraus valmistui
Tuovilan jätevesien johtaminen Påttin jätevedenpuhdistamolle aloitettiin
Sulvan jätevesien johtaminen Påttille aloitettiin
Flotaatiolaitos valmistui Påttille
•
Aikaisemmin ohijuoksutetut jätevedet ryhdyttiin käsittelemään uudessa
flotaatiolaitoksessa ennen mereen johtamista.
Sundomin jätevesien johtaminen Påttille aloitettiin
Kalliolammen esisaostuslaitos valmistui
Lietteet Stormossenin jätelaitokselle
•
Jätteenkäsittelylaitos Mustasaaressa ryhtyi ottamaan puhdistamolietteemme käsiteltäviksi biologisiin reaktoreihinsa. Lietteen hyötykäyttö- ja
jalostusaste kasvoivat oleellisesti.
Vesilaitos liikelaitostettiin
Hidassuodatuslaitos valmistui
Lietteenkuivausyksikkö valmistui Påttille
•
Lietteen määrä väheni alle neljännekseen, ja sitä voitiin hyödyntää maataloudessa maanparannusaineena.
Jätevedenpuhdistuksen keskittäminen Påttille
Påttin jätevedenpuhdistamo valmistui
•
Koko kaupungin ja Mustasaaren kunnan jätevesien käsittelyyn suunniteltu
Påttin keskuspuhdistamo valmistui vuonna 1971. Silti yhdysviemärien rakennustyöt jatkuivat vielä vuosikausia ennen kuin alueelliset puhdistamot
voitiin poistaa käytöstä.
Alavesisäiliö valmistui
•
Kulutuksen lisäännyttyä 60-luvulla rakennettiin Klemettilään alavesisäiliö
veden jakelun turvaamiseksi.
Ensimmäinen jätevedenpuhdistamo Vaasaan
•
Väliaikainen puhdistamo rakennettiin Hietalahteen Påttin suunnitelmien
viivästyessä. Puhdistamo poistettiin käytöstä vuonna 1973.
Vedenotto Kyrönjoesta alkoi
•
40-luvun lopulla lisäveden hankkiminen tuli välttämättömäksi. Vertailujen
jälkeen kaupunginvaltuusto päätti lisäveden hankittavan Kyrönjoesta.
Pilvilampi muodostettiin patoamalla
Tekopohjaveden valmistus alkoi
•
Pohjaveden käytyä riittämättömäksi muodostettiin tekopohjavettä johtamalla pintavettä pitkällä putkella pohjavesikaivojen läheisyyteen imeytettäväksi maastoon.
Vesilaitos aloitti toimintansa
•
Pohjavesikaivot ja pohjaveden käsittelylaitos valmistuivat nykyisen Pilvilammen alueelle. Lisäksi päävesijohto valmistui keskustaan, jakeluverkostoa rakennettiin sekä vesitorni otettiin käyttöön.
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Toimintakertomus
Yleistä
Vaasan Veden
tulosyksiköt:
•
•
•
•
•
•

Talous ja hallinto
Suunnittelu ja
rakennuttaminen
Asiakaspalvelu ja laskutus
Verkostot
Veden tuotanto
(Pilvilammen vesilaitos)
Jäteveden puhdistus
(Påttin puhdistamo)

Vaasan Vesi –liikelaitoksella on kuusi tulosyksikköä. Veden tuotantoyksikkö, Pilvilammen
vesilaitos, toimii Kappelinmäellä osoitteessa Vesilaitoksentie 243, ja jätevesien puhdistusyksikkö (Pått) toimii Palosaarella osoitteessa Wolffintie 2. Muut yksiköt toimivat Klemettilässä osoitteessa Valimontie 2 B.
Vaasan Vesi huolehtii tulorahoituksellaan kaikista menoistaan investoinnit mukaan lukien, ja maksoi kaupungille tuottovaatimuksena 1,2 milj. €. Vesi- ja jätevesimaksuja korotettiin kertomusvuonna n. 4,5 %, 2,65 eurosta 2,77 euroon kuutiolta (yhteensä, sis.
alv). Syynä korotukseen olivat suurinvestoinnit, joita Påttin puhdistamon rakennusurakka lähivuosina vaatii. Korotuksesta huolimatta Vaasan vesi on seudun halvinta.
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella oli 3,94 milj. m3 . Lisäksi Vähäänkyröön myytiin koko kunnan tarvitsema vesimäärä 0,27 milj. m3. ja Mustasaarelle 0,03
milj. m3. Laskutettu jätevesimäärä Vaasan kaupungin alueella oli 3,78 milj. m3. Lisäksi
Mustasaaresta otettiin vastaan jätevettä 0,70 milj. m3. Veden kulutus väheni 0,24 %.
Kertomusvuonna otettiin käyttöön Tekla Xpipen Vesijohtoverkostojen käytöntuki
-sovellus, joka tehostaa asiakaspalvelua ja tiedottamista sekä sisäistä tiedonkulkua. Sovelluksen avulla Vaasan Vesi pystyy vastaamaan nopeasti ja täsmällisesti asiakkaiden
tiedusteluihin vedenjakelukatkoksista sekä kertomaan katkoksen syyn ja arvioidun keston. Lisäksi pystytään kertomaan asiakkaalle johtuuko hänen havaitsemansa katkos tai
häiriö veden laadussa ylipäätään Vaasan Veden toiminnasta vai jostain ulkopuolisesta
tekijästä, kuten esimerkiksi taloyhtiössä tehtävistä töistä.
Valtakunnalliset Vesihuoltopäivät järjestettiin kertomusvuonna Vaasassa. Kaksipäiväinen
vesihuoltoalan näkymiä luotaava tapahtuma keräsi suuren määrän vesihuoltoalan ihmisiä ympäri Suomea. Vaasan Vedestä käyttöpäällikkö Tarja Karlsson ja verkostomestari
Jari Jantunen luennoivat päivillä. Vierailijoilla oli myös mahdollisuus käydä teknisillä ekskursioilla Påttin puhdistamolla, Pilvilammen vesilaitoksella sekä tutustumassa hulevesien
imeytysjärjestelmään Gerbyssä. Vaasan Veden henkilöstö osallistui moninaisesti tapahtuman järjestelyihin ja toteutukseen. Syksyllä järjestettiin onnistuneesti myös valtakunnalliset Putkimestaripäivät.
Vaasan Veden kehittämisryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
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Henkilöstö

Henkilöstö 31.12.2010
Vakinaisia
Määräaikaisia
Naisia
Miehiä

58 kpl
12 kpl

16 kpl
54 kpl

Ikäjakauma
- 20 v.
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 -

4 kpl
11 kpl
11 kpl
12 kpl
25 kpl
7 kpl

•

Vuoden aikana tehtiin viisi
palkitsemiseen johtanutta
aloitetta. Yhteensä koko kaupungissa tehtiin 16 aloitetta.

•

Taloudellinen ja toiminnallinen tulos mahdollistivat tulospalkkioiden maksamisen.

Vaasan Veden henkilöstössä tapahtui paljon muutoksia kuluneen vuoden aikana. Henkilökunnan määrä 31.12.2010 oli 70, joista kuukausipalkkaisia oli 35 ja tuntipalkkalaisia
35 (2 osa-aikaista). Henkilöstön määrä kasvoi huimalla 9 työntekijällä edellisvuodesta.
Tämä on seurausta pian eläkkeelle siirtyvien tai jo siirtyneiden työntekijöiden paikkaamisesta sekä vuoden varrella käynnistyneiden projektien luomasta lisätyövoimantarpeesta.
Vuoden varrella jäivät eläkkeelle Stormossenille sijoitettu Sven Ekqvist sekä Verkostotyksiköstä vv-asentajat Raimo Rönn ja Unto Koivuvirta. Eläkekahveja juotiin loppuvuodesta myös Pilvilammen vesilaitoksella kun käytönvalvoja Rainer Hahne, instrumenttiasentaja Reijo Saari, huoltomies Vilho Kytöviita sekä käyttöpäällikkö Ruben Herrgård
viettivät viimeisiä työpäiviään. Eläkkeelle he siirtyvät virallisesti alkuvuodesta 2011. Uusia vakinaisia työntekijöitä palkattiin kaksi, työmaapäällikkö Jukka Saari sekä sähkö- ja
automaatiosuunnittelija Hannu Nikkola.
Henkilökunnan keski-ikä oli 45,04 vuotta. Tämä laski huomattavasti edellisvuodesta
(48,01).
Sairauslomia oli 14,0 päivää työntekijää kohti, edellisvuonna vastaava luku oli 15,1.
Työtapaturmia sattui 3 kpl (2 kpl) ja niissä menetettiin 42 työpäivää. Lisäksi vanhan
työtapaturman vuoksi menetettiin kertomusvuonna vielä 16 työpäivää. Työtapaturmien
määrä nousi hieman edellisvuodesta. Työturvallisuuden kehittäminen on kuitenkin ollut
koko vuoden kiinteä osa päivittäistä toimintaa. Vaasan Vesi on mukana Nolla tapaturmaa –foorumissa ja sitoutunut turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen.
Koulutukseen käytettiin yhteensä 65 työpäivää eli 0,92 päivää/työntekijä. Koulutuskustannukset olivat 21 539 €. Vaasan Vesi on kaupungin työterveyshuollon piirissä.
Kaupunginhallituksen yleisjaosto päätti lokakuussa, että työyhteisökysely toteutetaan
tästä lähin vain joka toinen vuosi, joten kyselyn osalta vuosi 2010 oli välivuosi ja tarkoituksena oli paneutua edellisvuoden kyselyssä ilmenneiden epäkohtien korjaamiseen.
Kuluneen vuoden aikana Vaasan Veden vapaa-ajantoimikunta järjesti henkilökunnalle
monenlaista virkistävää ja työkykyä lisäävää toimintaa.
Vapaa-ajantoimikuntaan kuuluivat vuonna 2010:
Tarja Teppo
Hannu Isomöttönen
Elina Kortet
Jani Krook
Petri Lalli
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Asiakaspalvelu ja laskutus
Verkostot
Suunnittelu ja rakennuttaminen
Pått
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Veden tuotanto
Kyrönjoesta pumpattiin vettä 5,13 milj. m³ (-2,0 %). Raakaveden esisaostus käynnistettiin Kalliolammessa 3.5.2010 ja pysäytettiin 20.10.2010. Ferrisulfaattia syötettiin 60 105 g/m³. Raakaveden esisaostus jatkui Pilvilammen korotetussa alkuosassa
30.11.2010 asti. Esikäsittelylaitos toimi hyvin prosessiteknisesti. Orgaanisen aineen reduktio vaihteli välillä 72 - 85 %.
Vuonna 1995 rakennettu Kalliolammen esikäsittelylaitos on tullut teknisen käyttöikänsä
päähän ja se aiotaan remontoida. Uusimistyöt aloitetaan loppuvuodesta 2012 ja urakan
pitäisi olla valmiina talveksi 2013. Uusittu laitos sijoitetaan sisätiloihin, jotta sitä voi
käyttää ympäri vuoden. Kesällä tehtiin esikäsittelyyn liittyviä prosessikokeita sekä lamelliselkeytin- että hiekkasuodatinyksiköllä. Molemmilla päästiin noin 70 % reduktioon,
mutta hiekkasuodatuksessa rejektivesien määrä oli niin suuri, että sitä ei ole mahdollista
käyttää esikäsittelymenetelmänä. Lamelliselkeytyksessä päästiin hyvään tulokseen eikä
rejektivesien määrä juuri poikennut nykyisestä tilanteesta.
Verkostoon pumpattiin vettä yhteensä 5,29 milj. m³ (+1,8 %). Keskimääräinen vuorokausikulutus oli 14 506 m³/vrk. Suurin verkostoon pumpattu vesimäärä oli 17 021
m³/vrk (13.12.) ja pienin 11 023 m³/vrk (26.6.).
Mangaanivapaata ferrisulfaattia PIX-322 käytettiin saostuskemikaalina koko vuoden.
Puhtaan veden laatu tutkittiin laitoksen käyttölaboratoriossa kolme kertaa viikossa.
Ympäristölaboratorio suorittaa veden laadun velvoitetarkkailun talousveden
valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Talousveden valvontatutkimusohjelma astui
voimaan 1.1.2006.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000) tuli voimaan 26.5.2000. Asetus perustuu EU:n neuvoston
3.11.1998 antamaan direktiiviin (98/83/EY) ihmisen käyttöön tarkoitetun veden laadusta. Ympäristölaboratorion tekemien valvontatutkimusten perusteella voidaan todeta, että Vaasan talousvesi on täyttänyt selvästi Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(461/2000) mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset ja laatusuositukset.
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Jätevesien puhdistus
Kaikki Vaasan kaupungin viemäröintialueelta syntyneet jätevedet ja suurin osa Mustasaaren kunnan jätevesistä puhdistettiin Påttin jätevedenpuhdistamolla Palosaarella.
Puhdistettu jätevesimäärä oli 6,34 milj. m3 (+6,1 %) eli keskimäärin 17 370 m3/vrk.
Puhdistamolla ei koko vuonna sattunut lainkaan ohijuoksutuksia.
Puhdistamolle tuleva BOD7-kuorma oli 1 521 tn (+8,3 %) ja fosforikuorma 50,3 tn
(+3,2 %). Koko vuoden keskimääräinen puhdistustulos oli: BOD7 11,6 mg/l, reduktio 95
% ja fosfori 0,46 mg/l, reduktio 94 %. Typen puhdistustulos koko vuodelta oli 38,0
mg/l, reduktio 37 %. Ammoniumtypen reduktio oli parhaimmillaan elokuussa 99,8 %,
koko vuoden keskiarvon ollessa 57 %.
Påttin puhdistamolla saavutettiin vesioikeuden edellyttämät puhdistustulokset sekä
BOD7:n että fosforin suhteen kaikilla vuosineljänneksillä. Puhdistustehossa päästiin
myös biologisen hapenkulutuksen ja fosforin suhteen vaadittuun 92 %:iin jokaisella
vuosineljänneksellä ja kemiallisen hapenkulutuksen puhdistusteho oli yli 75 % niinikään
kaikilla vuosineljänneksillä. Laitosta pystyttiin ajamaan nitrifioivasti heinäkuun
puolivälistä lokakuun loppuun.
Kuivattua puhdistamolietettä (keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus 14,8 %) syntyi
14 112 m3. Välppäjätettä syntyi 74,0 t/vuosi ja hiekanerotusjätettä 27,8 t/vuosi.
Uusia pumppaamoja otettiin käyttöön Lystitielle, Kesärannantielle, Kuutamokujalle,
Strömsöseen sekä Aarnivalkeankadulle. Suvilahden pumppaamon saneeraus aloitettiin
vuonna 2009 ja saatiin päätökseen kertomusvuonna päätökseen.
Jätevesipumppaamoiden kokonaismäärä vuoden 2010 lopussa oli 81 ja kuivatuspumppaamoiden 11.
Kertomusvuonna aloitettiin puhdistamon mittavat laajennus- ja saneeraustyöt.
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Verkostot
Verkostot vastaa asiakkaidensa häiriöttömästä vesien johtamisesta sekä valvoo talousveden ja jäteveden laatua yhteistyössä ympäristölaboratorion kanssa. Lisäksi rakennamme uutta kunnallistekniikkaa ja kunnossapidämme sekä saneeraamme vanhaa.
Verkostojen rakentamisessa tehtiin vuonna 2010 historian kovin tulos, uutta verkostoa
rakennettiin yhteensä 43,6 km. Verkostojen saneerausta tehtiin ainoastaan 3,92 km.
Rakennetusta määrästä vesijohtoverkostoa tehtiin 18 km, jätevesiverkostoa 18,3 km ja
hulevesiverkostoa 7,3 km. Saneerauksissa vesijohdon osuus oli 3,32 km ja jäteveden
0,6 km. Saneerauksiin täytyy jatkossa panostaa huomattavasti enemmän hallitaksemme
putkistojen saneerausvelan kasvun.
Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti kasvoi hiukan ollen kertomusvuonna 19,1 (2009
17,7 %), samoin jäteveden vuotoprosentti joka oli 29,31 (2009 26,9 %).
Vedenjakelun asiakashäiriötunti-indeksi kasvoi viime vuoden 5 053 tunnista 6 408 tuntiin. Syynä tähän oli pari vuotoa isoilla kerrostaloalueilla. Vesijohtovuotojen kokonaismäärä kuitenkin laski huomattavasti viimevuoden 33 vuodosta 19 vuotoon. Tästä voidaan tulkita, että meillä oli muutama isompi ja kauemmin piilossa ollut vesijohtovuoto,
jotka nostivat vuotoprosenttia hiukan vaikka määrä oli pienentynyt huomattavasti. Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon on 99,3 % ja viemäriverkostoon 96,6 %. Viemäröinti
toimi koko vuoden moitteettomasti toiminnan kannalta.
Jatkoimme ahkerasti kupari/sg-liittimien saneerauksia. Jäätyneitä vesimittareita vaihdoimme 64 kpl sekä pysähtyneitä 5 kpl.
Uutta kunnallistekniikkaa rakennettiin Purolaan, Böleen, Kråklundiin ja Gerbyyseen.
Haja-asutusalueiden viemäröintejä tehtiin Suotiellä, Strömsöntiellä, Päretkujalla ja Myrgrundintiellä.
Vesi-ja viemärijohtojen saneerauksia tehtiin No-Dig -menetelmillä Huoltokadulla, ”Koiratarhalla”, Sepänkyläntiellä, Mäntymaantiellä, Kivihaantiellä, Panimotiellä, päiväkoti Punahilkassa, Satamassa, Laivakadulla ja Purolassa. Saneerauksissa panostamme entistä
enemmän kustannustehokkaisiin No-Dig -menetelmiin. Tarkekartoitamme ja mittaamme
itse kaiken tekemämme ja tarjoamme pienessä mittakaavassa kartoitus- ja mittauspalvelua ulkopuolisille.
Massiivinen Vaasa-Maalahti -siirtoviemärihanke on kertomusvuoden jälkeen loppusuoralla ja 11,5 kilometrin mittainen putki saadaan luultavimmin toimintaan maalishuhtikuussa 2011. Linjan käyttöönoton jälkeen Maalahden jätevedet kulkeutuvat Påttin
puhdistamolle. Siirtoviemäri mahdollistaa myös Sundomissa 200 talon liittämisen kunnalliseen jätevesiverkostoon. Haja-asutusalueiden jätevesiverkoston rakentamisen painopiste onkin siirtymässä Västervikistä Sundomiin.
Vaasan Vesi on edelleen valtakunnallisen Nolla tapaturmaa -foorumin täysivaltainen jäsen. Panostaminen työtapaturmien ja läheltä piti tilanteiden ehkäisemiseen kuuluu meidän jokapäiväiseen toimintaamme. Verkostossa sattui kolme työtapaturmaa, jotka aiheuttivat työstäpoissaolopäiviä yhteensä 42 päivää. Läheltä piti tilanteita tapahtui 2 kpl.
Puramme työyhteisössä kaikki tapahtumat, jotta vältyttäisiin jatkossa samankaltaisilta tilanteilta.
Vuoden aikana olemme pyrkineet kehittämään tiedotustamme vastaamaan ajan hengen
vaatimuksia. Osin olemme siinä onnistuneet, mutta paljon on vielä parannettavaa. Eläkkeelle siirtyi kaksi henkilöä.
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Talous
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden erittäin haasteellisesta alusta huolimatta Vaasan Veden liikevaihdoksi muodostui 12,42 milj. € (budjetoitu liikevaihto 12,65 milj. €). Kokonaistuotot olivat 12,70
milj. €, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna 8,4 %. Tilikauden kulut saatiin pidettyä
hyvin kurissa, kokonaismäärä oli 10,12 milj. €, jossa kasvua edellisvuodesta 0,6 %. Rahoitustuotot ja –kulut olivat -1,10 milj. €, jotka laskivat hieman edellisvuoden tasolta.
Liikeylijäämä 2,58 milj. € ylitti budjetoidun 2,51 milj. €. Poistoja tehtiin 2,90 milj. € budjetoidun 3,12 milj. € sijasta, joten valtuuston sitovaksi asettamaan tavoitteeseen (liikeylijäämä + poistot 5,63 milj. €) ei kuitenkaan päästy, tuloksen ollessa 5,48 milj. €.
Tilikauden ylijäämä 1,48 milj. € oli budjetoitua parempi ja kasvua edellisvuoteen nähden
oli 194 %. Rahavarat tilikauden lopussa olivat 3,91 milj. €.

Investoinnit

Investointeja tehtiin kaiken kaikkiaan 5,10 milj. €, josta merkittävä osa jäteveden puhdistamoon Påttilla (2,78 milj. €). Verkostoinvestointeja tehtiin 1,52 milj. €:lla (budjetissa
1,80 milj. €). Haja-asutusalueen investointeja tehtiin 0,97 milj. € (budjetoitu 0,60 milj.
€) nopeutetussa aikataulussa yhdessä valtion ja Maalahden kanssa. Jäteveden puhdistamon investoinnit jatkuvat vielä muutamia vuosia ja niiden rahoittamiseksi muita investointeja tehdään vain välttämättömiin kohteisiin, joten investoinnit kokonaisuudessaan
alittivat budjetin 0,65 milj. €:lla.
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Tulot 2010 (1 000 €)
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TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2010
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Valmistus omaan käyttöön
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Vuokrat
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Muille maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

1.1. - 31.12.2009

12 418 417,48
78 374,64
203 051,39
-1 978 859,96
-1 989 945,97

-3 968 805,93

11 339 602,64
162 166,08
213 827,97
-2 008 984,01
-1 933 418,12

-2 283 427,98

-2 243 862,57

-665 845,51
-135 171,74

-626 507,32
-147 307,45

-3 084 445,23
-2 903
-111
-52
2 578

96 003,85
3 731,00
0,27
-1 200 000,00
-66,24

19

025,69
998,03
992,83
575,80

-1 100 331,12
1 478 244,68

-3 942 402,13

-3 017 677,34
-2 928
-140
-33
1 652

60 249,29
5 069,12
-455,83
-1 214 500,00
-62,50

985,54
168,48
628,37
734,83

-1 149 699,92
503 034,91
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TASE
VASTAAVAA
A
PYSYVÄT VASTAAVAT
I
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikuttteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
II

III
B
I
II

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

367,83
555,28
450,82
373,93

20 511,29
245 966,37
0,00
266 477,66

1 917 534,37
21 024 593,13
321 287,62
2 493 973,31
25 757 388,43

2 077 190,34
21 078 687,97
402 101,08
0,00
23 557 979,39

159 711,13
159 711,13

93 357,13
93 357,13

112 683,44
112 683,44

117 049,21
117 049,21

293 940,06

321 282,46

2 831 778,14
3 910 768,23
0,00
0,00
7 036 486,43

2 510 921,66
4 320 509,65
17 127,55
38 400,00
7 208 241,32

33 322 643,36

31 243 104,71

Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
Siirtosaamiset
Muut saamiset

VASTATTAVAA
A
OMA PÄÄOMA
I
Peruspääoma
IV
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
V
Tilikauden yli-/alijäämä

II

2009

38
131
86
256

VASTAAVA YHTEENSÄ

D
I

2010

25
2
1
28

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Korottamat velat kunnalta
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöltä
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

222
038
478
739

430,00
510,56
244,68
185,24

56
40
2 751
2 848

833,59
644,88
470,61
949,08

82
38
2 756
2 876

131,85
214,88
330,61
677,34

25 298,26
0,00
866 758,15
287 133,70
555 318,93
1 734 509,04

25
3
461
326
496
1 311

298,26
250,11
162,14
077,44
198,86
986,81

33 322 643,36

20

25 015 930,00
1 535 475,65
503 034,91
27 054 440,56

31 243 104,71

Vaasan Veden vuosikertomus 2010

RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2010
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Korvaus peruspääomasta
Rahoitustuotot ja -kulut
Pakollisten varausten lisäys/vähennys
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset muilta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta

2 578 575,80
2 903 025,69
-1 200 000,00
99 668,88
0,00
-3 500,00
5 541 977,66
-449 646,66
-3 500,00

4 377 770,37

5 088 831,00
-711 060,63

1 652 734,83
2 928 985,54
-1 214 500,00
64 800,08
-659 639,98
-3 631,15
3 165 425,41
-408 335,31
-498 152,95

2 768 749,32

2 258 937,15
509 812,17

-66 354,00

-66 354,00

-2 648,00

-2 648,00

-28 548,37

-28 548,37
206 500,00

-39 997,74

-39 997,74
604 860,00

4
409
-237
2
420

365,77
741,42
986,53
430,00
912,34

Rahavarojen muutos
Yhdystilin saldo
Saldo 31.12.
Saldo 1.1.

1.1. - 31.12.2009

599 463,00
711 060,63

11
-1 566
-56
13
526

193,73
682,39
524,62
761,38
225,47

0,00

3 910 768,23
4 320 509,65

21

-409 741,42

-1 072 026,43
-509 812,17
0,00

4 320 509,65
2 753 827,26

1 566 682,39
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Kuva: Vaasan Veden kuva-arkisto

Vaasan Vesi yhteiskunnan jäsenenä
Toiminta ja sen ympäristövaikutukset
Vaasan Vedessä on toiminnan alusta saakka koettu vastuu ympäristöstä, luonnosta ja
laadusta kiinteäksi osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa. Tätä perintöä on vaalittu ja jalostettu ajan hengessä. Vaasan Vesi haluaa olla edelläkävijä ympäristön huomioon ottamisessa täyttämällä niin kuluttajien kuin yhteiskunnankin odotukset palveluita tuottaessaan.

Vedenotto

Vesilaitos ottaa kaiken raakavetensä Kyrönjoesta. Raakavesipumppaamo sijaitsee Båskaksessa, joen alaosalla, Mustasaaren kunnassa. Otettu raakavesimäärä on noin 0,3 %
Kyrönjoen koko vesimäärästä, eikä sillä vähäisen määränsä vuoksi ole merkitystä Kyrönjoen veden laatuun. Toisaalta Vaasan kaupunki, turvatakseen vesihuoltonsa toiminnan,
on pyrkinyt johdonmukaisesti toimimaan Kyrönjoen vesiensuojelun puolesta. Samalla,
kun Kyrönjoki on voitu turvata vedenhankintavesistönä, sen merkitys monien muiden
vedenkäyttömuotojen (kalastus, virkistyskäyttö, tulvasuojelu, jne.) kannalta on parantunut.
Vedenotto Pilvilammesta on suhteellisen tasaista kautta vuoden. Pilvilammen suuri varastotilavuus vähentää oleellisesti vesilaitoksen riippuvuutta Kyrönjoen vedenlaatuvaihteluista, sillä se riittää vastaamaan yli 2 kk:n vedentarvetta. Kevättulvien aikaan ja välillä muulloinkin Kyrönjoen vesi on niin sekoittunutta, että vesilaitos keskeyttää vedenoton
sieltä ja hyödyntää Pilvilammen vesivarastoa. Toisaalta Kyrönjoesta pumpataan raakavettä varastoon veden laadun ollessa parhaimmillaan.

Veden puhdistus

Vedenpuhdistusprosessi alkaa Kalliolammelta, jossa sijaitsee vuonna 1995 valmistunut
raakaveden esisaostuslaitos. Kesäaikana toukokuusta marraskuuhun otettuun raakaveteen lisätään Båskaksen pumppaamolla rautasuolaa ja saostuva liete poistetaan 3,5 km
päässä Kalliolammella. Kalliolammelta raakavesi johdetaan noin 1,5 km:n päähän Pilvilampeen.
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TUOTOKSET
Käsitellyt määrät
Pumpattu verkostoon
Laskutettu vesi1)
Puhdistettu jätevesi
Laskutettu jätevesi2)
Kuivattu liete

5,29 milj. m3
4,24 milj. m3
6,34 milj. m3
4,48 milj. m3
14 112 m3

Päästöt
Påttilta merialueelle
BOD7
Fosfori
Typpi

74 tn
2,9 tn
242 tn

Jätteet
Puhdistamoliete
ASJ Stormossenille
Ongelmajäte 3)
Muu jäte 3)

14 112 m3
vähäinen
vähäinen

1)

Sisältää myös Vähäänkyröön ja Mustasaareen myydyn veden.
2)
Sisältää myös Mustasaaresta vastaanotetun jäteveden.
3)
Vaasan Veden jätemäärät käsitellään
pääasiassa kaupungin keskitettyjen keräyspisteiden kautta.
PANOKSET
Ostetut kemikaalit
Vedenpuhdistus
• Sammutettu kalkki
• Ferrisulfaatti
• Hiilidioksidi
• Natriumhypokloriitti
• Natriumhydroksidi
Jätevedenpuhdistus
• Ferrisulfaatti
• Kalkki
• Polymeeri
Ostettu energia
Sähkö
• Veden puhdistus
• Jäteveden puhdistus
• Toimisto
• Verkostot
Lämpö
• Veden puhdistus
• Jäteveden puhdistus
Polttoaineet
• Diesel
• Bensiini
• Polttoöljy

394 tn
868 tn
132 tn
46 tn
2,6 tn
1298 tn
202 tn
10,9 tn

2)

3,32 GWh
4,63 GWh
Vähäinen
Vähäinen
1,68 GWh
1,47 GWh

Näin Pilvilammen vesi on esipuhdistettua ja suhteellisen kirkasta. Pilvilampi on vesilaitoksen varastoaltaaksi useassa vaiheessa 1930-luvulta alkaen rakennettu tekojärvi. Se
omalta osaltaan edelleen tasaa ja samalla parantaa raakaveden laatua. Pilvilammen
ympäristö on kaupungin tärkeimpiä lähivirkistysalueita, mikä ei ilman vesilaitoksen toimintaa ja rakenteita olisi mahdollista.
Pilvilammelta raakavesi johdetaan noin 0,6 km:n matka Pilvilammen vesilaitokselle, jossa tapahtuu varsinainen vedenpuhdistus. Pilvilammen vesilaitoksen prosessi koostuu flotaatioselkeytyksestä, hiekkapikasuodatuksesta ja 1990-luvun alussa valmistuneesta biologisesta puhdistusyksiköstä, hidassuodatuksesta. 1990-luvun alkupuoliskolla toteutettujen kehittämistoimien seurauksena Vaasan kaupungin talousveden laatua on saatu
oleellisesti parannettua. Samalla saostus- ja desinfiointikemikaalin käyttö on vähentynyt. Pilvilammen vesilaitoksella valmistettu talousvesimäärä oli kertomusvuonna 5,29
milj. m3. Vuonna 1974 määrä oli huipussaan 7,73 milj. m3, josta on vedensäästötoimien
kautta tultu yli 30 % alaspäin.
Puhdistusprosessi on varmatoiminen ja tehokas, ja puhdistetun veden laatu on hyvä
ympäri vuoden. Veden laatua tarkkaillaan päivittäin, niin raakaveden kuin laitoksen eri
puhdistusvaiheiden ja puhdistetun vedenkin osalta. Tätä tarkoitusta varten Pilvilammen
vesilaitoksella on oma käyttölaboratorio ja viralliset vesianalyysit suoritetaan kaupungin
ympäristölaboratoriossa. Talousveden hajun ja maun arvioinnissa käytetään tarvittaessa
tehtävään koulutuksen saanutta arvostelupaneelia. Ehdottomana toimintaohjeena talousveden laadun suhteen Vaasan vesilaitoksella on pyrkiminen joka tilanteessa mahdollisimman hyvään puhdistustulokseen, pitäytymättä pelkästään viranomaisten asettamien
normien minimiarvoissa. Samoin laadun tarkkailuohjelmat on luotu optimaaliseen käytännön tarkkailutulokseen eikä asetettuihin minimianalyysimääriin perustuen.

Veden jakelu

Puhdistettu talousvesi johdetaan osittain Klemettilän kaupunginosassa sijaitsevan alavesisäiliön kautta ja osittain suoraan vesijohtoverkostoon, joka kattaa koko kaupunkialueen. Kaupungin keskustassa sijaitseva vanha vesitorni vuodelta 1915 on edelleen
käytössä, mutta sillä ei pienen kokonsa vuoksi ole enää merkitystä vesivarastona. Vaasan kaupungin vesijohtoverkostosta on yhteydet Mustasaaren, Vähänkyrön, Laihian ja
Maalahden verkostoihin.
Vesijohtoverkoston pituus oli kertomusvuoden lopussa 615 km ja liittymisprosentti 99,3.
Laskutettu vesimäärä oli 4,24 milj. m3 ja laskuttamaton vesimäärä (pääasiassa vuotovesiä) oli 1,05 milj. m3 (19,12 % verkostoon pumpatusta kokonaisvesimäärästä). Alentamalla vuotovesimäärää vähenee samalla Kyröjoesta otettava raakavesimäärä. Välittömästi korjattuja vesijohtovuotoja on viime vuosina sattunut melko vähän. Verkostossa
on lisäksi suuri määrä pieniä piilovuotoja, joista pääosa vuotuisesta vuotovesimäärästä
muodostuu. Nämä saadaan poistettua saneeraamalla koko läheinen verkostonosa. Verkostoa saneerataan vuosittain vuotovesien vähentämiseksi ja kuluttajille jaettavan veden laadun parantamiseksi.
Verkoston saneerauksissa käytettiin mahdollisuuksien mukaan sujutusmenetelmiä, ja
näihin menetelmiin pohjautuvaa toimintaa on edelleen tarkoitus lisätä. Sujuttaminen
tarkoittaa vanhan putken saneeraamista työntämällä tai vetämällä sen sisään uusi, hieman aikaisempaa pienempi putki. Menetelmän avulla vältetään katujen auki kaivaminen, joka merkitsee suuria taloudellisia säästöjä sekä rakennusaikaisten ympäristöhankkeiden vähenemistä. Verkostorakentamiseen liittyviä liikenne-, melu- ja muita ympäristöhäiriöitä on näin voitu vähentää. Myös verkostojen uudisrakentamisessa yleissuunnittelusta lähtien kiinnitetään huomiota linjauksiin ja muihin ympäristöasioihin.

61 173 l
5 678 l
3 901 l

2)
Påttin puhdistamon ja pumppaamoiden yhteenlaskettu kulutus
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Kuva: Jaakko J. Salo

Viemäröinti

Viemäriverkosto kattaa, haja-asutusalueita lukuun ottamatta, koko Vaasan kaupungin
alueen. Kaikki jätevedet puhdistetaan Palosaaren kaupunginosassa sijaitsevassa Påttin
jätevedenpuhdistamossa. Sinne johdetaan Vaasan kaupungin jätevesien lisäksi noin
7 100 asukkaan jätevedet Mustasaaren kunnan Sepänkylän, Singsbyn, Karperön, Tuovilan, Vikbyn ja Sulvan alueilta. Vaasan ja Mustasaaren kuntien alueilta peräisin olevat
sako- ja umpikaivolietteet otetaan vastaan Stormossenin jätteenkäsittelylaitoksella Mustasaaressa.
Viemäriverkoston pituus oli 734 km ja liittymisprosentti verkostoon oli 96,6 %. Laskuttamaton jätevesimäärä oli 1,86 milj. m3 (29,31 % vedenpuhdistamolle tulleesta jätevesimäärästä). Vähentämällä viemäriverkostoon joutuvien vuotovesien määrää kevennetään samalla jätevedenpuhdistamon kuormitusta ja parannetaan sen toimintaa. Tähän
tavoitteeseen päästään viemäriverkkoa saneeraamalla. Saneerausta tehdään toisaalta
muuttamalla entistä, vielä paikoin jäljellä olevaa sekaviemäröintiä erillisjärjestelmän
mukaiseksi ja toisaalta rakentamalla vanhoja huonokuntoisia verkostonosia uudelleen.
Vuotuiset saneerausmäärät ovat 2 - 4 km vuodessa. Viemäröinti toimi koko vuoden ilman erityisiä ympäristöhaittoja (jätevesipäästöt, viemäritulvat jne.).
Viemäriverkoston saneerauksissa käytettiin vastaavasti kuin vesijohtoverkossa mahdollisuuksien mukaan kaivamatta tehtäviä sujutusmenetelmiä, ja näihin menetelmiin pohjautuvaa toimintaa on edelleen tarkoitus lisätä. Lähiajan tärkein kehittämistyö koskien
viemäröintiä on vuotovesien määrän vähentäminen. Tähän päästään peruskorjaamalla
viemäriverkostoa vuotavimmilta osiltaan, saattamalla erillisviemäröinti loppuun ja huolehtimalla siitä, että myös kiinteistöt erottelevat jätevetensä alueellaan. Teollisuuden jätevesipäästöjen hallintaan on lisäksi kiinnitettävä jatkossakin riittävästi huomiota, erityisesti Vaasan ulkopuolisilla viemäröintialueilla. Uusien viemärien suunnittelussa panostetaan ympäristöseikkojen huomioon ottamiseen, koska kerran rakennetun viemärin siirtäminen jatkossa on erittäin vaikeaa. Viemäriverkon rakenteen voidaan katsoa muodostavan yhteiskunnan rungon.
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Jätevesien puhdistus

Kaikki Vaasan kaupungin ja pääosa Mustasaaren kunnan jätevesistä puhdistetaan Påttin
jätevedenpuhdistamolla Palosaarella. Puhdistamo valmistui vuonna 1971, jonka jälkeen
sitä on laajennettu ja kehitetty eri vaiheissa.
Puhdistusprosessi perustuu biologiskemialliseen aktiivilieteprosessiin, jonka saostuskemikaalina on ferrisulfaatti. Lietteen kuivaukseen lietepumpuissa käytetään rypsiöljyä,
josta ei synny ympäristöhaittoja. Kuivatut lietteet kuljetetaan Stormossenin jätteenkäsittelylaitokselle Mustasaareen biologisesti käsiteltäväksi. Lietteestä syntyy normaalisti
noin 70 000 m3 biokaasua, jonka Stormossen käyttää omaan toimintaansa.
Påttille valmistui keväällä 1998 erillinen flotaatiolaitos ylivirtaamien ja käyttöhäiriöiden
aikaisten puhdistustilanteiden parantamiseksi. Flotaatiolaitos on osoittautunut tehokkaaksi. Tämän jälkeen puhdistamolla ei ole tehty lainkaan ohijuoksutuksia. Vuosi 1999
oli Vaasan viemärilaitoksen ensimmäinen, jolloin ohijuoksutuksia ei tehty lainkaan. Påttin prosessia kehitettiin edelleen saneeraamalla perusteellisesti puhdistamon esikäsittelyosa vuosina 2000 - 2001. Muut kehittämistoimet ovat riippuvaisia uudesta jätevesien
päästöluvasta, joka saatiin vuonna 2006. Voidaankin sanoa, että jäteveden puhdistustilanne Vaasassa on varsin hyvä. Sekä kansallisia määräyksiä että kansainvälisiä sopimuksia on voitu noudattaa ja puhdistus on keskitetty toimivaan keskuspuhdistamoon,
jota kehitetään määrätietoisesti. Påttin puhdistamon melu- ja hajuhaitat ovat hyvin vähäiset. Vaikka aivan puhdistamotontin välittömässä läheisyydessä on asutusta, ovat valitukset harvinaisia.
Uusien ympäristölupaehtojen täyttämiseksi, etenkin typenpoiston suhteen, on Påttin
puhdistamolla ryhdytty mittaviin laajennus- ja saneeraustoimiin, jotka käynnistyivät kertomusvuonna. Puhdistamon laajennus ja saneeraus koostuu viidestä vaiheesta. Ensimmäinen vaihe käsittää esiselkeytyksen, kanavointien ja ohitusten rakentamisen ja valmistuu kesällä 2011. Toisessa vaiheessa saneerataan ilmastus, flotaatio ja jälkiselkeytys, uusitaan sähköpääkeskus ja automaatiojärjestelmät sekä saneerataan talotekniikka.
Toinen vaihe valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2012 puolessa välissä. Kolmannessa
vaiheessa rakennetaan jälkikäsittely-yksikkö ja energiajärjestelmä, jotka valmistuvat
myös vuoden 2012 puolessa välissä. Neljännessä vaiheessa tehdään laitoksen koekäytöt
ja käytön optimointi ja typenpoisto aloitetaan. Neljäs vaihe valmistuu 1.7.2012. Viides
vaihe käsittää puhdistamon kattamisen ja hajunpoiston rakentamisen.
Vuonna 2010 saatiin laajennuksen ja saneerauksen ensimmäinen vaihe hyvin käyntiin ja
etenemään ja myös toinen vaihe saatiin aloitettua. Vuoden 2010 lopussa esiselkeytysaltaat olivat harjakorkeudessa ja sähköpääkeskus lähes valmis. Myös jälkikäsittely-yksikön
perustustyöt saatiin tehtyä.

Yhteistyö
Vaasan seudulla on merkittävästi yli kuntarajojen ulottuvaa yhteistoimintaa vesihuollossa sekä vedenhankinnassa että jätevesienkäsittelyssä. Vaasan Vesi toimittaa talousveden Vähäänkyröön ja osaan Mustasaarta sekä ottaa vastaan jätevettä Mustasaaresta ja
Vaasa-Maalahti -siirtoviemärin valmistuttua myös Maalahdesta. Lisäksi on olemassa kriisiajan vesijohdot Maalahteen ja Laihialle. Vaasan puhdistamo- ja sakokaivolietteet kuljetetaan ASJ Stormossenin jätteenkäsittelylaitokselle Mustasaareen.
Vesihuoltoalan suunnittelutoimistot, urakoitsijat sekä laite- ja tavarantoimittajat ovat
keskeisiä yhteistyötahoja. Samoin yhteistyötä on merkittävästi myös viranomaisten
kanssa, erityisesti ympäristökeskusten ja ministeriöiden sekä tutkimuslaitoksien ja yliopistojen kanssa. Vaasan kaupunkikonsernin muu organisaatio ja naapurikunnat ovat
luonnollisesti tärkeitä yhteistyökumppaneita. Erityisen keskeinen yhteistyötaho mm. investointiprosessin sujuvuuden kannalta on kaupungin teknisen toimen katutoimi, joka
toteuttaa huomattavan osan verkostoinvestoinneista.
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Kuva: Vaasan Veden kuva-arkisto

Vaasan Ekolämpö Oy
Vaasan Ekolämpö Oy:n toimintakonsepti kiinnosti suurta yleisöä vielä runsaasti. Hyvin
monien vuonna 2010 kaupungissa järjestettyjen kongressivieraiden mielenkiinto kohdistui Suvilahden lämpöratkaisuihin, joten niiden ympärillä pidettiin lukuisia esityksiä ja vierailuja. Kiinnostus oli laajaa myös sellaisen yleisön taholta, jotka eivät oikeastaan ole tekemisissä suuremmin energia-alan kanssa.
Heti alkuvuodesta Suvilahdessa sattui harmillinen vahinko kun ruoppauskalusto vahingoitti kollektorikenttää. Vahingosta koitui käyttöhäiriöitä, joita yritettiin mahdollisuuksien
mukaan korjata. Vahingosta selvittiin kuitenkin kunnialla, kiitos Vaasan Veden verkostot-yksikön ripeän toiminnan ja osaavan henkilöstön. Vaasan Ekolämpö Oy ostaa kaiken
operoinnin Vaasan Vedeltä eli omaa henkilökuntaa yhtiöllä ei ole.
Suvilahden koerakentamiskonsepti on ollut erittäin mielenkiintoinen. On puhuttu energiaomavaraisesta alueesta ja se voidaan nyt todeta toteutuneen. Energian tuotanto jakaantui alueella karkeasti seuraavasti:
Sähköä on tuotettu uusiutuvista lähteistä
Kaukolämpöä
Matalaenergiaa verkosta

700 Mwh
1400 Mwh
600 Mwh

vuodessa
vuodessa
vuodessa.

Tältä osin koerakentamisen tavoite on saavutettu.
Kertomusvuonna ei toimintaa laajennettu vaan pyrittiin lisäämään järjestelmän varmuutta pienin parannuksin. Ekolämpö Oy odottaa suurempia ja periaatteellisia järjestelyjä omistajiltaan.
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Tulevaisuuden näkymiä
Vaasan Veden lähitulevaisuutta hallitsee jätevedenpuhdistusprosessin kehittäminen ja
uudenlaisen puhdistamokonseptin luominen. Påttin puhdistamon laajennus ja saneerausrakentaminen on jo käynnissä ja jatkuu ympäristön parantamis- ja energiainvestointeineen noin vuoteen 2015. Puhdistamon rakentaminen sitoo huomattavasti Vaasan
Veden taloutta, eikä uusien asemakaava-alueiden ja haja-asutusalueiden rakentamisen
ohella investointiohjelmaan muita erityisen suuria hankkeita mahdu.
Raakaveden esikäsittelyn suunnittelu, ns. Kalliolammen esikäsittelylaitos, on kuitenkin
käynnistynyt ja tullaan välttämättömänä investointina toteuttamaan ennen puhdistamoinvestointien valmistumista. Välittömästi puhdistamon valmistumisen jälkeen odottavat Vaasan keskustan verkostosaneeraukset, jotka on pakko aloittaa tämän alkaneen
vuosikymmenen loppupuolella. Verkostosaneerauksia voidaan onneksi toteuttaa taloudellisesti nykytekniikalla siten, etteivät työt aiheuta merkittävää häiriötä keskustassa.
Yleisenä trendinä vesihuollossa on vedenkulutuksen väheneminen eli vesihuollon rahoituspohjan heikkeneminen ja toisaalta entisestään tiukentuvat vaatimukset niin viranomaisten, ympäristön, asiakkaiden ja omistajan suhteen. Asetelma väistämättä johtaa
siihen, että vesihuollon palveluista joudutaan jatkossa maksamaan huomattavasti totuttua enemmän, jollei tulopohjaa pystytä merkittävästi laajentamaan. Laajennus perinteisiä vesihuoltotoimintoja parantamalla kaupunkialueella taas ei lisää rahoituspohjaa, eikä
tuo kasvumahdollisuuksia, koska liittymisprosentit ovat jo lähes 100 %.

Kuva: Vaasan Veden kuva-arkisto

Vaasan Veden johtokunta on näiden reunaehtojen ja trendien mukaan tarkistanut strategiaansa siten, että Vaasan Vesi ottaa selkeämmin aloitteentekijän roolin. Vaasan Vesi
on jatkossa entistäkin merkittävämpi ympäristöalan toimija, se käyttää ympäristöosaamistaan ja toiminnan sivuvirtoja siten, että niistä saadaan etua perinteisen vesihuollon
ja vedenkuluttajien asemalle. Tällainen tulopohjan laajentaminen ja toisaalta kustannusrakenteen keventäminen, joka vaatii myös kumppanuus- ja yritysjärjestelyjä, tulee
käynnistymään Vaasan Vedessä lähitulevaisuudessa mm. biokaasu- ja lämmöntuotantohankkeina.
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