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hyvää edullisesti
Vesihuolto on Suomessa, kuten myös Porvoossa, 
edullista. Kotitalouksien menoista vesihuoltomak-
suihin menee keskimäärin vain 1–2 euroa päivässä. 
Tämä vastaa noin 1–2 prosenttia kotitalouksien kulu-
tusmenoista. Suurelle osalle maailman väestöstä päi-
vittäisen veden hankinta on valitettavasti paljon suu-
remman työn takana.  

Vesilaitosten tehtävänä on tarjota asukkaille kor-
kealaatuisia palveluja sekä laajentaa palvelutarjontaa yhdyskunnan kehityksen 
mukaisesti. Vesilaitostoiminta on erittäin pääomavaltaista. Porvoon veden inves-
toinnit ovat samaa suuruusluokkaa kuin toimintamenot eli noin 4 miljoonaa eu-
roa vuodessa.  Porvoon vedellä on jatkossakin edessään merkittäviä panostuksia 
laitosten ja verkostojen saneerauksiin sekä uusiin investointeihin.  

Vesihuollon maksut ovat Porvoossa selvästi alle maan keskiarvon. Nykyisil-
lä edullisilla maksuilla on tietysti myös kääntöpuolensa. Talouden pitäminen ta-
sapainossa on suuri haaste ja edellyttää jatkossa maksujen korotuksia. Samalla 
on myös otettava huomioon asiakkaiden odotukset kohtuullisista ja tasapuoli-
sista maksuista.  

liete bioenergiaksi
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla syntyy vuosittain noin 6 000 tonnia 
lietettä. Viime vuoden puoliväliin saakka Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy kom-
postoi lietteen Porvoossa Domargårdin jäteasemalla. Koska toimintaa ei voitu 
jatkaa ympäristöluvan päättymisen vuoksi, Porvoon vesi ryhtyi etsimään uusia 
vaihtoehtoja lietteen jatkokäsittelylle.  

Kilpailutuksen jälkeen teimme sopimuksen Biovakka Suomi Oy:n kanssa. 
Biovakka Oy käyttää puhdistamolietteen hyödyksi valmistamalla lietteestä bio-
kaasua. Tällä hetkellä liete viedään Vampulaan käsiteltäväksi, mutta vuosien 
2011–2012 kuluessa Biovakka Oy suunnittelee käynnistävänsä Gasum Oy:n 
kanssa uuden biokaasulaitoksen Nastolaan, jossa valmistettu biokaasu voidaan 
syöttää maakaasuverkostoon.  

Lietteen jatkokäsittelyratkaisua voidaan pitää kaikin puolin onnistuneena. 
Liete muutetaan ympäristöystävälliseksi energiaksi, ja mikä parasta – lietteen-
käsittelyn kustannukset eivät nousseet. 

Karl-Gustav Björkell
Johtaja
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pisaRoita
Koonnut: Seppo Iisalo

Tiesitkö että...
asuinkerrostalojen.hoitovastikkeista.menee.lähes.60.prosenttia.kiinteistö-

veroon.ja.kaukolämpö-,.vesi-.ja.jätevesi-.sekä.sähkö-.ja.jätehuoltomaksui-

hin..kuntien.päättämät.vero-.ja.maksuperusteet.vaihtelevat.kuitenkin.paljon..

esimerkiksi.veteen.ja.jäteveteen.menee.keskimäärin.noin.50.senttiä.ne-

liöltä.kuukaudessa,.mutta.kemissä,.torniossa.ja.loviisassa.määrä.on.yli.

60.senttiä..edullisinta.vesi.ja.jätevesi.on.helsingissä,.Porvoossa.ja.tam-

pereella,.40.sentin.luokkaa.neliöltä..

suomen.kiinteistöliiton.selvityksessä.verrattiin.samanlaisten.asuinker-

rostalojen.kustannuksia.41.suomen.kaupungissa.käyttäen.syyskuussa.

2010.voimassa.olleita.maksuperusteita..

vuoden.2011.alusta.Porvoon.veden.käyttö-.ja.perusmaksut.nousivat.

5.prosenttia.

…Sateenkaari on spektrin väreissä esiintyvä ilma-
kehän optinen ilmiö. Se syntyy, kun valo taittuu pisa-
ran etupinnasta, heijastuu pisaran takapinnasta ja tait-
tuu jälleen pisaran etupinnasta… valkoinen valo hajoaa 
väreiksi muodostaen sateenkaaren. Sateenkaari on van-
ha toivon symboli.

Lähde: Wikipedia

porvoo pärjäsi hyvin vesivertailussa

…Märkä vesi on palo- ja pelastusalan termi. Se tar-
koittaa sammutusvettä, johon on lisätty kostuketta eli veden 
pintajännitystä pienentävää ainetta. Märkä vesi tunkeutuu 
sammutettavaan aineeseen paremmin kuin tavallinen vesi, 
ja sitä käytetään varsinkin huokoisten aineiden sammutta-
miseen. Märän veden käyttökohteita ovat esimerkiksi hiili-
pöly-, turve-, puuvilla- ja kaatopaikkapalot.

Lähde: Kielikello-lehti 4/2010, Henna Kara 

kunnalliset vesi- ja jätevesimaksut
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lähde: kiinteistöliitto, indeksitalovertailu 2010
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Toiseksi edullisin
41 snt/m2/kk

oletko. suunnittelemassa. lämpö-

kaivon.poraamista.tontillesi?.maa-

lämpökaivoja.porataan.parinsadan.

metrin.syvyyteen..mikäli.pintavesiä.

tai.maalämpökaapeleiden.alkoho-

lipitoisia.nesteitä.pääsee.pohjave-

teen,. on. vaarana,. että.pohjavesi-

alue.saastuu.

maalämpökaivojen. riskit. tulee.

tiedostaa. erityisesti. porattaessa.

vedenottamoiden.ja.talousvesikäy-

tössä.olevien.porakaivojen. lähellä.

sekä.luokitelluilla.pohjavesialueilla..

–. lisäksi. tulee.ottaa.huomioon.

läheisen.meren.tai.muun.vesistön.

mahdollinen. vaikutus,. korostavat.

Porvoon. kaupungin. terveyden-

huoltosuunnittelija.outi lankia. ja.

ympäristönsuojelutarkastaja.Hedy 

Kleiman..

heidän.mukaansa.haitallisia.vai-

kutuksia. voi. lisäksi. aiheutua. läm-

mönsiirtonesteen. vuodoista. sekä.

maaperään. ja. edelleen. pohjave-

teen.aiheutuvista.fysikaaliskemial-

lisista.muutoksista.

–.tärkeää.on.myös.estää.poh-

javeden. saastuminen.pintavesien.

välityksellä. huonosti. tiivistettyjen.

porareikien.kautta,.he.tähdentävät..

tiedosta maalämpökaivon riskit 

…Vesi on elämän neste. Aikuisessa ihmisessä on vet-
tä noin 70-75 %. Vanhuksessa on kymmenisen prosent-
tia vähemmän. Vastasyntyneessä lapsessa vettä on yli 90 
%. Ihmisen aivoista 75 % on vettä. Ihmisen luissa vettä 
on reilu viidennes.

Lähde: www.kuntolehti.com

huoneistokohtaiset vesimittarit 
uusiin asuntoihin
kaikkiin.valmistuviin.rivi-.ja.kerrostaloasuntoihin.täytyy.vuoden.alusta.läh-

tien.asentaa.huoneistokohtaiset.vesimittarit..jatkossa.niiden.asentami-

nen.voi.olla.pakollista.myös.putkiremonttien.yhteydessä.

huoneistokohtaisilla.vesimittareilla.on.havaittu.olevan.selvä.veden.ku-

lutusta.ja.sitä.kautta.myös.lämmitysenergiaa.vähentävä.vaikutus..koke-

musten.mukaan.veden.käyttö.on.vähentynyt.jopa.25.prosenttia.

suomessa.valmistuu.vuodessa.noin.17.000.rivi-.ja.kerrostaloasuntoa,.

joita.uusi.asetus.vesimittareista.koskee.

huolehdi kiinteistöpumppaamostasi
muistathan,.että.viemäriin.kuuluvat.vain.normaalissa.kotitaloudessa.syn-

tyvät.jätevedet,.kuten.tiski-.ja.pesuvedet.ja.wc-vedet..muut.jätteet.kuten.

esimerkiksi.ruoantähteet,.rasvat,.maalit.ja.liuottimet,.paperipyyhkeet,.vai-

pat,.terveyssiteet,.pumpulipuikot.jne..eivät.kuuluu.viemäriin..

jos.olet.liittynyt.paineviemäriverkostoon.oman.kiinteistöpumppaamon.

kautta,.kannattaa.olla.hyvin.tarkkana.siitä,.mitä.viemäriin.laskee..Paine-

viemäreitä.koskee.sama.kieltolista.kuin.tavallisia.viemäreitä,.mutta.kiin-

teistöpumppaamot.ovat.erityisen.herkkiä.hiekalle.tai.muille.karkeille.ai-

neille,.jotka.kuluttavat.pumpun.leikkuripäätä.ja.itse.pumppua..

myös.vaipat,.pumpulipuikot.ja.tekstiilit.voivat.helposti.aiheuttaa.tukok-

sia.pumpussa..rasvat.kerääntyvät.pumppukaivoon,.ja.kissanhiekka.on.

aiheuttanut.vaikeita.tukoksia.painejohdoissa,.Porvoon.vedestä.kerrotaan..  

lisätietoja www.pytty.fi

• Porvoon joen itäranta.
..Sakta Farten

• Suomenkylä Kylärannantien päässä

• Hinthaara Kuninkaantien varrella, 
  jätevedenpuhdistamon pihalla

• Kerkkoo Kerkkoontien varrella, 
  jätevedenpuhdistamon pihalla

• Tolkkinen Korpisuontien varrella, 
  Tolkisten ruotsinkielisen koulu/
  Tenniskentän luona

• Gammelbacka Tolkkistentien 
  ja Hamarintien risteyksessä

Kelpo 
matonpesupaikat

Porvoon kaupungin kuntatekniikan osasto huolehtii 
näistä viemäröidyistä matonpesupaikoista:
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terveiset asiakaspalvelusta

Anja stenberg Porvoon veden asiakaspalvelusta, 

millaisia terveisiä haluaisit lähettää asiakkaille?

–. toivoisin,. että.mahdollisimman.moni. il-

moittaisi.meille. vesimittarin. lukeman.ku-

lutus—web-palvelun.kautta..Palvelua.ko-

keilleet.ovat.olleet.tyytyväisiä.ja.siirtyneet.

käyttämään.sitä.säännöllisesti.

Palveluun. pääsee. osoitteesta..

www.porvoo.fi/vesilaitos,. sivun. oi-

keasta. reunasta. kohdasta. vesilu-

keman.ilmoitus..

–.se.on.tosi.helppo.tapa.hoitaa.

asia..täytyy.vain. tietää.mittarin. ja.

kulutuspaikan.numero..tiedot. löy-

tyvät.laskusta. Ku
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Lumihiutale muodostuu miljardeista molekyyleistä, jotka ovat järjestyneet tiettyyn muotoon. 
Mutta kahta samanlaista lumihiutaletta on mahdoton löytää.
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KuinKA PAljon Huone-
KAsvejA KAsTellAAn?

Koonnut: Seppo Iisalo  Kuvitus: Milla Ketolainen

vähäinen kastelu

Kohtuullinen kastelu

normaali kastelu

Runsas kastelu

vedenkeitin säästää aikaa ja energiaaliikuntasuorituksen.aikana.on.syytä.juoda.tie-

toisesti,.vaikka.ei.janottaisikaan..

jo. pieni. nestevaje. heikentää. suoritusky-

kyä.liikunnassa.ja.altistaa.näin.vammoille..hy-

vä.nyrkkisääntö.on.juoda.päivän.aikana.sään-

nöllisesti. vähintään. litra.nestettä. liikuttua. tun-

tia.kohti.

juomisen.tarve.on.yksilöllistä..Yleisohje.on:.

juo.2.litraa.päivässä.sekä.1.litra.liikuttua.tuntia.

kohti.tasaisesti.pitkin.päivää.

jos.näin.on.päässyt.käymään,.sinun.tulee.viipymättä.tehdä.

vikailmoitus.Porvoon.vedelle..

jos.johdot.ovat.jäässä.mittarin.jälkeen,.on.otettava.yhteys.lvi-

liikkeeseen..jäätyneiden.johtojen.tai.mittarin.sulaessa.on.aina.

vesivuodon.mahdollisuus.

vesimittarin.jäätymisen.voi.estää.lisäämällä.veden.virtausta.sen.

läpi..hyvä.ja.halpa.konsti.on,.että.juoksutetaan.vettä.hanasta.hyvin.

pienellä.virtauksella..tällöin.vesi.vaihtuu.mittarissa.ja.talojohdossa.

ja.jäätymisriski.pienenee.

nestevajaus heikentää 
suorituskykyä

jäätyikö vesimittari?
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Vedenkeitin on kelpo apuväline, jolla voi nopeuttaa paitsi tee- ja 
kahviveden keittämistä myös ruuanlaiton valmistamista. Samalla 
säästyy niin energiaa kuin eurojakin.

Testi: Jukka Salminen, Sanna Nylén / peak press
Teksti: Seppo Iisalo  Kuvat: Arto Wiikari

Kiehuvaa vettä tarvitaan jos jonkinmoisessa 
ruuanlaitossa: leipomisessa, pastan, keittojen 
ja vellien valmistamisessa ja tietenkin perunoi-
den keittämisessä. 

Jos on kiire tai haluaa säästää energiaa, miksi 
ei käyttäisi vedenkeitintä? Litran vettä saa kie-
huvaksi parhaimmillaan kahdella sentillä. Si-
tä paitsi keittimillä voi kuumentaa vettä mui-
hinkin tarkoituksiin, esimerkiksi jalkakylpyä 
tai tiskaamista varten. 

Testasimme kolme edullista vedenkeitintä, 
jotka hankimme porvoolaisista liikkeistä. Kai-
killa veden saa kiehumaan selvästi nopeammin 
kuin kattilassa keittolevyllä. 

Toisaalta laitteiden tehoissa ja ominaisuuk-

sissa löytyi paljon erojakin.
Esimerkiksi kiehumisnopeus vaihtelee laite-

kohtaisesti huomattavasti. Puolen litran kuu-
mentaminen kiehuvaksi kesti tehokkaimmalla 
mallilla alle kaksi minuuttia, kun hitain laite jur-
nutti samaa tehtävää lähes seitsemän minuuttia.

Vedenkeittimen käyttö on tosi helppoa, mut-
ta monien laitteiden käyttömukavuudessa on 
toivomisen varaa. 

Testiryhmän suosikiksi valikoitui Wil-
fa WK-5. Vahvaksi kakkoseksi nousi OBH 
Nordican Nemo. Hännänhuipuksi jäi Elta 
WK 105, joka on kyllä näppärän pienikokoi-
nen mutta osoittautui armottoman hitaaksi ja 
kömpelöksi käsitellä.
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koululaisen liikkuminen ja juomisen taRve

liikuntamääRä liikuntalaji juomisen taRve

Alle 1 h

1–2 h

2–4 h

kävelylenkki,.jumppa
ei.tarvita.välttämättä.juotavaa,.
mikäli.liikunta.ei.ole.heti.aamulla

koulun.liikuntatunti
15–20.minuutin.välein.
kulaus.(1–2.dl).vettä

turnaus,.katu-.ja.pihapeli
juomana.vesi.ja.lisäksi.
urheilujuoma.tai.mehu

Testasimme

Wilfa, WK-5 OBH Nordica, Nemo// Elta, WK 105

25,90 € 24,95 € 12,95 €

643 g 630 g 492 g

1l/0,4 l 1l/0,5 l 0,5 l/0,2 l

Ei Kyllä Kyllä

Ruostumaton teräs Muovi Muovi

65 cm 55 cm 63 cm

2 min 20 s
5 min 5 s

1 min 54 s
3 min 40 s

6 min 40 s
–      1)

0,5 l = 0,053 kWh
1l = 0,118 kWh

0,5 l = 0,032 kWhv
1 l = 0,123 kWh

0,5 l = 0,065 kWh

1500 W 2200 W 650 W

1407 W 2029 W 581 W

• • • • • • • • •

• • • • • • • • 

• • • • • • • • •

1) Keittimen tilavuus 0,5 l

Merkki ja malli

Hinta

Keittimen paino

Vesimäärä max/min
Mitta-asteikko 

molemmin puolin
Kannun materiaali

Liitäntäjohdon pituus

Kiehumisnopeus
       0,5 l vettä

       1 l vettä

Energiankulutus

Valmistajan 
ilmoittama teho

Mitattu teho

TESTIARVOSANAT
Käsiteltävyys

Teho

Ulkonäkö, design

Loppuarvosana

Wilfa, Wk-5
selkeä.sininen.led-merkkivalo.
tyylikäs
tasapainoinen.kaatotuntuma
löysän.oloinen.käyttökytkin.
kuori.kuumenee.polttavaksi.

oBh nordica, nemo//
selkeä.merkkivalo.
nopea.
Paksu.ja.kömpelö.kahva,.
vaikea.saada.otetta.
halvan.oloinen.käyttökytkin.
kapea.täyttöaukko

elta, Wk 105
näppärän.kokoinen.pikkukeitin.
opiskelijaboksiin.
johto.kiinni.keittimessä,.
kömpelö.käsitellä.ja.kaataa.
armottoman.hidas.
virtanappeja.hankala.käyttää

eduskunta.on.hyväksynyt. uuden. ympäristön-

suojelulain.sisällön..laki.tuo.helpotuksia.nykyi-

seen. jätevesiasetukseen,. jota.on.haja-asutus-

alueilla.pidetty.turhan.tiukkana.

lain.mukaan. jätevesipuhdistamo.on. raken-

nettava.vain.pohjavesialueille.ja.rannan.välittö-

mään.läheisyyteen..lisäksi.68.vuotta.täyttäneet.

kiinteistönhaltijat. vapautetaan.asetuksen.nou-

dattamisesta.

nykyisen.asetuksen. lievempi. vaatimustaso.

(orgaaninen.aine.80.%,.kokonaisfosfori.70.%,.

kokonaistyppi.30.%).säädetään.pääsääntöises-

ti.noudatettavaksi.lähtökohdaksi..

kunnat.voivat.ympäristönsuojelumääräyksil-

lä.antaa.tiukempia.määräyksiä.

jätevesilakiin helpotuksia

pisaRoita

Raadin 
suosikki



98

Teksti: Reija Kokkola  Kuvat: Arto Wiikari

Tutkija Mirkka Soukaisella on ollut akvaarioi-
ta jo parikymmentä vuotta. Kokonaisessa ak-
vaariohuoneessa hänellä on yksi 750 litran ak-
vaario, kolme 350 litran akvaariota sekä yksi 
pieni poikaskasvatusta varten.

– Akvaario on minulle sisustuselementti, 
mutta yhtä tärkeää on sen mielenkiintoinen 
maailma. On jännittävää rakentaa kaloille toi-
miva elinympäristö, hän sanoo.   

Soukaisella akvaariomaailma levisi myös 
huoneen muuhun sisustukseen.

– Huoneen värimaailma myötäilee veden 

sävyjä. Sisustuksessa käytän simpukoita, kiviä, 
kaisloja ja tietenkin paljon kasveja. 

ei hätähousuille

Akvaarion perustaminen ei ole välttämättä yk-
sinkertaista ja helppoa. Suunnitteluun täytyy 
käyttää riittävästi aikaa ja vaivaa. 

Vasta-alkajan akvaario saisi olla riittävän 
suuri, mielellään 150–200-litrainen, sillä pie-
nen akvaarion hoitaminen on työlästä. Vettä 
pitää vaihtaa jopa pari kertaa viikossa, ja suh-
teellisen pienikin hoitovirhe – kuten liiallinen 

Pulp, pulp
ilmakuplat.leijuvat.keveästi.kohti.vedenpintaa..vedenalainen.

maailma.kiehtoo..sen.äänet,.liike.ja.värit.ovat.rauhoittavia..
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Vaihda vettä, 
putsaa pohjaa

Eläinkauppayrittäjä laura Pelkonen Pet 

Point Kuninkaanportista neuvoo asiakkai-

taan myös akvaarioasioissa. Useimmiten 

kysymykset liittyvät akvaarion perushuol-

toon ja kalojen käyttäytymiseen. 

Joitakin aloittelijoita hämmästyttää se, 

että akvaarion kypsyttämiseen pitää va-

rata aikaa.

– Akvaarion perustaminen vaatii kär-

sivällisyyttä. Meillä on pullotavarana aloi-

tusaineet, joten kalat voivat muuttaa jo-

pa viikon kuluttua altaan hankinnasta. 

Laura Pelkonen pyrkii kertomaan asi-

akkailleen mahdollisimman paljon akvaa-

rioharrastuksesta, jotta kalanhoitoon liit-

tyviä ongelmia ei syntyisi. On hyvä tietää, 

mitä kaikkea akvaarioharrastukseen liittyy.

– Ei ole mukavaa, jos innostus laan-

tuu mahdollisten ongelmien myötä. Ve-

den vaihdosta ja leväongelmista kysy-

tään usein. 

Alkuun pääsee hankkimalla altaan li-

säksi valaisimet, suodattimet, lämmitti-

met ja puhdistusvälineet. 

Sopiva pätkä puutarhaletkuakin hel-

pottaa elämää.

– Sillä saa veden kätevästi suoraan ha-

nasta, eikä tarvitse kanniskella ämpäreitä.

Suosituimpia kaloja Pelkosen mukaan 

ovat tetrat ja taistelukalat. Kalojen hin-

nat vaihtelevat vajaasta parista eurosta 

muutamaan kymppiin. 

– Myös akvaarioiden hinnat vaihtele-

vat paljon. Aloittelijan kannattaa varau-

tua yli 200 euron investointiin, Pelkonen 

laskeskelee.  

Akvaarion pohjalle tulee levittää akvaarioliikkeistä saatavaa pyöreäsärmäistä soraa tai hiekkaa, 
sillä osa kaloista haluaa tonkia hiekkaa ja jopa kaivautua siihen.

Akvaarioveden normaali 
lämpötila on 22–29 °c.

ruokinta – voi johtaa kalojen sairastumiseen ja 
kuolemaan. 

Akvaarioihin erikoistunut alan pitkäaikai-
nen harrastaja Jukka Järvi varoitteleekin aloit-
televaa akvaarioharrastajaa liiallisesta innok-
kuudesta. Harrastus ei sovi hätähousuille.

– Akvaario pitää kypsyttää huolellisesti en-
nen kuin siihen laitetaan kaloja.

Jotta innokkaan kalaharrastajan ei tarvitsi-
si odotella paria viikkoa enempää, hänen pitäi-
si saada hyvä ymppi (aines, usein multa), jos-
sa on riittävästi oikeanlaatuisia typpibakteereja.

Lisäksi pitää tietää, millaisessa vedessä eri 
kalalajit viihtyvät: jotkut vaativat emäksistä vet-
tä ja toiset hapanta, osa taas selviää hyvin neut-
raalissa vedessä.

töllöttäminen kielletty

Veden vaihtamisen ja puhdistamisen lisäksi on 
tärkeää sisustaa akvaario oikein, hankkia tar-
peellinen tekniikka ja asettaa akvaario oikeaan 
paikkaan. 

Kaloille ei ole suinkaan samantekevää, missä 
ne uiskentelevat ja miten läheltä niitä töllistel-
lään. Jatkuvaa ohikulkua kannattaa välttää, jot-
ta kalat eivät stressaantuisi.

– Akvaarion tarkkailuun paras etäisyys olisi 
muutama metri, Soukainen sanoo.

Veden määrän tulee olla oikeassa suhteessa 
kalojen määrään. Pitää myös tietää, missä osas-
sa vettä kalalajit viihtyvät. Osa kaloista tonkii 
pohjaa, osa ui pinnalla ja jotkut akvaarion kes-
kipaikkeilla.

– Ei pidä ylikansoittaa mitään akvaarion osaa. 
Akvaariota ei myöskään kannata sijoittaa ti-

lanjakajaksi, ellei sen toinen seinä ole läpinä-
kymätön. Erilaisista taustakuvien painatuksis-
ta kalat eivät piittaa, mutta ihmissilmää ne voi-
vat viehättää. 

Sen sijaan kasvit, kivet ja kannot sekä muut 
sisustuselementit ovat tärkeitä kalojen viihty-
misen kannalta. Altaassa käytettävä hiekka ei 
saa olla teräväsärmäistä. Erityisesti pohjaka-
lojen herkät tuntoelimet, viikset, voivat niistä 
vaurioitua. 

vettä kuluu, mutta kulukoon

Kun innostuu akvaarion hoitamisesta, ei hait-
taa, vaikka aikaa kuluu toinen käsi letkun pääs-
sä ja toinen altaan pohjaa imuroiden. 

Mirkka Soukaisella on tästä kokemusta. 
– Osittainen vedenvaihto ja imuroiminen on 

hyvä tehdä parin viikon välein. Vettä kannattaa 

vaihtaa mielellään vähän mutta usein. 
Ainakin kultakalat ovat kovia syömään ja 

kakkimaan, joten puhdistamista riittää. Sou-
kaisen taloudessa vettä kuluu reippaasti akvaa-
rioharrastukseen, mutta se ei stressaa.

– Innokkaana kylpijänä en pidä akvaarioihin 
käytettyä vettä suurena kulueränä.

Rähinää ja Rauhaisaa yhdessäeloa

Veden puskurointi on tärkeä osa akvaariohar-
rastusta. Puskurointikyvyllä tarkoitetaan omi-
naisuutta, jonka avulla veden pH-arvon äkki-
näisiä heilahteluja voidaan välttää. Esimerkik-
si muuton yhteydessä kalat joutuvat sopeutu-
maan nopeasti uuteen veteen. 

Soukainen on muuttanut parikin kertaa ak-
vaarioineen, joiden yhteistilavuus on puolisen-

Kasvit ja levät tuottavat 
akvaariossa happea, mutta 
toisin kuin usein luullaan, 
kalojen lisäksi myös kasvit 
kuluttavat happea. 

• Happikadosta kärsivät 
kalat tunnistaa hengen 
haukkomisesta, viipyilystä 
vedenpinnan tuntumassa ja 
kouristelusta. ne voivat myös 
pyrkiä hyppäämään pois 
akvaariosta.
 
• oikea ensiapu happikatoon 
on 30-prosenttisen 
vetyperoksidiliuoksen 
käyttäminen (1 ml 30 % 
vetyperoksidia 40 vesilitraa 
kohden). vetyperoksidi 
muuttuu vedeksi ja hapeksi 
veteen joutuessaan. 

• veden vaihtaminen, 
lisääminen tai virtauksen ja 
ilmastuksen lisääminen on 
ehdottomasti kielletty, sillä se 
lisää kalojen stressiä, mikä 
puolestaan kasvattaa hapen 
kulutusta.

toista kuutiota.
– Olen säilyttänyt muutossa vanhaa vettä, sil-

lä kalojen on päästävä vuorokaudessa veteen ja 
sopeuduttava siihen. 

Akvaarioharrastajan täytyy tuntea eri laji-
en luonteenpiirteet. Seura-akvaarioissa puik-
kelehtivat pusukalat, rihmakalat, miljoonaka-
lat ja miekkapyrstöt sulassa sovussa. Aina ka-
lat eivät sopeudu toisiinsa, ja muun muassa ku-
tuparien muodostuminen voi aiheuttaa rähi-
nää parvessa. 

Kun Soukainen kerran palasi matkalta, oli 
valtava isokirjoahven Atte – nyt vainaa jo sekin 
– tappanut vaimonsa. 

– Jotkut kalat ovat aikamoisia individualis-
teja. Tappelut ja rähinätkin kuuluvat akvaario-
elämään.  

haPPea.kaloille

”Jotkut kalat vaativat emäksistä vettä ja toiset hapanta. Osa selviää hyvin 
neutraalissa vedessä.”
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Ilmasto muuttuu, se tiedetään.
Millaiseksi, sitä ei tiedetä.
– Mutta se on varmaa, että sään ääri-ilmi-

öt lisääntyvät: rankkasateet lisääntyvät, kuivuus 
lisääntyy, sanoo Porvoon veden vesihuoltoinsi-
nööri Mats Blomberg.

– Meidän järjestelmämme pitää selvitä kai-
kista olosuhteista, jotka tulevat eteen.

Miten se varmistetaan?

pumppaamot listakäRjessä

Konsulttifirma Gaia arvioi muutama vuosi sit-
ten, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Porvoon 
vesijärjestelmiin eli talousvesi-, jätevesi- ja hu-
levesijärjestelmään.

Loppuraportissa esitettiin lista suurimmis-
ta riskeistä. Kärjessä oli meritulvan aiheutta-
ma vika jätevesijärjestelmän pääpumppaamoi-
hin. Ne kuljettavat jätevettä muun muassa Por-
voonjoen itäpuolelta kohti Hermanninsaaren 
puhdistamoa.

– Jos merivesi pääsee pumppaamon sähkö- 
ja automaatiojärjestelmiin, se rikkoo ne, Mats 
Blomberg sanoo.

– Ja jos pumppaamon toiminta häiriintyy, 
tulee pitkäaikaisia häiriöitä ja päästöjä. Siinä 
on sitten jokin purku, jokeenhan jätevedet sit-
ten menevät.

nousuvaRaa 2,50 metRiä

Pääpumppaamoita on kymmenkunta. Kun nii-
tä saneerataan, ne rakennetaan niin, että ne 

  KUn LUMEt SULAVAt

talvi.on.taas.runsasluminen..
tulvivatko.Porvoon.kadut.keväällä,.
kun.lumet.sulavat?
vesihuoltoinsinööri.mats.

Blomberg.ei.usko.niin.käyvän.
–.tämä.muistuttaa.viime.talven.

tilannetta,.ja.viime.talvesta.selvittiin.
aika.hyvin..vedet.vain.hävisivät.
jonnekin,.hän.sanoo.
–.ilmeisesti.maa.ei.ehtinyt.

routaantua.kunnolla.ennen.
lumentuloa.
–.varmuudella.ei.voi.sanoa,.

mutta.olosuhteet.näyttävät.nyt.aika.
samanlaisilta.

  KAiVOt KUntOOn

Yksityiskaivot.ovat.alttiimpia.
häiriöille.kuin.vesijohtoverkko..
ilmastonmuutos.lisää.häiriöiden.
määrää,.koska.sään.ääri-ilmiöt.
lisääntyvät.
–.ainakin.rankkasateet.

vaikuttavat.yksityiskaivoihin:.
pintavesi.pääsee.niihin.
–.sellaisia.parannustoimenpiteitä.

kannattaa.nyt.tehdä.
kuivista.kausista.tullee.entistä.

pidempiä.ja.kuivempia..sekin.
vaikuttaa.yksityiskaivoihin.
–.vuonna.2002.oli.pitkä.

kuiva.kausi..silloin.halu.liittyä.
vesijohtoverkkoon.kasvoi.nopeasti,.
mats.Blomberg.sanoo.
–.nyt.minun.käsittääkseni.ei.ole.

ollut.pulaa.vedestä..laadusta.en.
tiedä,.onko.se.heikentynyt.

kestävät meriveden kohoamisen 2,50 metriin. 
Tarvittaessa parannus saadaan aikaan nosta-
malla sähkö- ja automaatiokaappia.

Porvoon viime vuosien pahimmassa meri-
tulvassa vuonna 2005 meri nousi 1,70 metriin. 
Silloin pääpumppaamot eivät vaurioituneet.

2,50 metriin varautuminen perustuu kon-
sulttifirma Gaian arvioon ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista. Aiemmin Porvoon vedellä ei ole 
ollut vastaavaa ohjelukua.

– Hyvä, että on jokin luku, mutta on mahdo-
tonta sanoa, onko se oikea luku, vesihuoltoin-
sinööri Blomberg sanoo.

Tällä hetkellä saneerataan Rantakadun pump-
paamoa. Blomberg arvioi, että viiden vuoden si-
sällä kaikki pääpumppaamot on saneerattu.

saksalaan GeneRaattoRi

Gaian riskilistalla oli sijoilla 2–4 uhkia, jotka 
liittyvät pohjavesien saastumiseen.

Porvoon veden tärkeimmät vedenottamot si-
jaitsevat Sannaisissa ja Saksalassa.

Sannaisissa vedenottamo on maantien vieres-
sä. Notkelmassa tien toisella puolella oli aiem-
min pelto. Riskinä oli, että pellolle kertyvä ve-
si imeytyy pohjaveteen ja heikentää sen laatua.

Nyt Porvoon vesi on ostanut pellon, ja sen 
päälle rakennetaan luiskaus ja pohjavesisuojaus.

– Luiskauksella hulevesi saadaan kauemmas 
pohjavedessä, Mats Blomberg sanoo.

Hulevesi tarkoittaa sade- ja sulamisvettä.
Saksalan vedenottamolle laitos hankkii die-

Suurin riski kohdistuu jätevesijärjestelmän 

pääpumppaamoihin. Asioita pitää seurata 

koko ajan. teoriat muuttuvat.

Ilmasto muuttuu 
– Porvoon vesi varautuu

Teksti: Harri Mannonen  Kuvat: Arto Wiikari, Shutterstock
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Porvoon vesi seuraa veden laatua ottamalla vesinäytteitä raakavedestä ja lähtevästä vedestä. Sisäistä käy-
tönseurantaa varten otetaan joka viikko vesinäytteet, jotka tutkitaan laitoksen laboratoriossa Saksalassa.
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selgeneraattorin, jotta vettä saadaan otettua 
sähkökatkoksen aikanakin.

– Saksalassa pumput sopivat tällaiseen käyt-
töön, Blomberg sanoo.

asvaltti ei ime vettä

Ilmastonmuutos lisää rankkasateita. Niiden ja 
lehtikelin yhdistelmä panee hulevesijärjestel-
män koville kaupungin keskustassa.

Jos sadevesi ei pääse viemäreihin, syntyy tul-
va, ja se voi ”viedä pihan mukanaan tai tulvia 
sisään”, kuten Gaian raportti asian ilmaisee. 
Vaara on erityisen suuri notkelmissa.

Tällaisia tulvia ehkäistään toisaalta nopeil-
la ja yksinkertaisilla toimilla. Eli kuten Mats 

Bolmberg sanoo:
– Harjataan lehdet pois kaivojen kansilta. Se 

on katukunnossapidon asia.
Toisaalta kyse on kauaskantoisista, kaupun-

kirakenteeseen liittyvistä asioista.
– Kovien pintojen lisääntyminen lisää tulva-

riskiä rankkasateen aikana.
Kaupungin koko maapinta-alaa ei siis kan-

nata peittää rakennuksilla ja asvaltilla, koska 
ne eivät ime vettä. Myös tulvareitit on otetta-
va huomioon.

teoRiat muuttuvat

Raportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
Porvoon vesijärjestelmiin tehtiin vuonna 2008, 

ja se ulottuu vuoteen 2049.
Jo nyt jotkin sen tiedot ovat vanhentuneet.
– Tilanne elää koko ajan. Koko ajan tulee 

uutta tietoa. Asioita pitää seurata koko ajan. 
Teoriat muuttuvat, sanoo Porvoon veden vesi-
huoltoinsinööri Mats Blomberg.

Esimerkiksi meriveden korkeus saattaa 
nousta paljon ennakoitua enemmän.

– Jos merenpinta nousee kolme tai neljä met-
riä, se vaikuttaa koko kaupunkirakenteeseen. 

Porvoon. edustan.merialueen. tila. ei. ole. parantunut. viime.

vuosikymmeninä.. ilman. vesiensuojelutoimia. tilanne. olisi.

kuitenkin. nykyistä. huonompi,. ilmenee. selvityksestä,. jon-

ka.Porvoon.vesi. ja.kilpilahden.teollisuuslaitokset. tilasivat.

ramboll.analytics.oy:ltä.

Yhteenvetoraportissa. tarkastellaan. Porvoon. edustan.

merialueen.tilaa.ja.sen.kehitystä.vuodesta.1965.lähtien..

Pohjaeläimistön. taantuminen. ja. kalaston.muuttuminen.

särkikalavaltaiseksi.osoittavat,.että.merialueen.ekologinen.

tila.on.huono..ilmiö.on.yleinen.myös.muilla.rannikkoalueilla..

valtaosa.Porvoon.edustan.merialueen.ravinne-.ja.kiinto-

ainekuormista.tulee.jokien.kautta..alueen.teollisuudesta.ja.

yhdyskuntajätevesistä.peräisin.olevan.suoran.pistekuormi-

tuksen.osuus.ravinteiden.ja.kiintoaineen.kokonaiskuormi-

tuksesta.on.vain.noin.5.prosenttia..

jokien.tuomat.ravinne-.ja.kiintoainekuormat.vaikuttavat.

vielä.svartbäckinselällä,. joka. nyt. on.Porvoon.merialueen.

alueista.selvemmin.rehevöitymässä.

Koko raportti löytyy Porvoon veden nettisivuilta 
www.porvoo.fi/vesilaitos

Porvoon edustan merialue on matala ja saaristoineen. Jat-
kossa vesistön hyvän tilan saavuttaminen edellyttää nykyis-
tä voimakkaampaa panostusta ennen kaikkea jokikuormi-
en ja muun hajakuormituksen vähentämiseen.

Porvoon edustan meri-
alueen tila edelleen huono

maassa 
maan tavalla

jaana kapari-jatta

meillä on suihku. se tarkoittaa täkäläisessä 
kielenkäytössä paikkaa, jossa peseydytään. 
meidän suihkuumme tulee peräti valtiolli-
sen vesilaitoksen vesi hienoisena liruna ha-
nasta. Tulee kun on tullakseen, aina ei tule. 
me kuitenkin varaamme vettä ämpäriin sil-
loin kun sitä heruu, joten meillä on melkein 
aina kymmenen litraa pesuvettä. jos ei ole, 
haemme kaivolta.

Kaivoja on alueellamme tiuhassa, mat-
kaa ei kerry puoltakaan kilometriä.  useas-
sa kaivossa lukee ulkomaisen sponsorin ni-
mi. vesilaitoksen vesi ei yllä likikään kaik-
kiin koteihin, vaan enimmäkseen vesi kan-
netaan päivittäin yhteiskaivolta. Perheet 
ovat suuria ja vettä tarvitaan paljon pait-
si peseytymiseen, myös pyykkäämiseen ja 
ruuanlaittoon, jossa muhennoksia keitetään 
tuntikausia kokoon. Hyvin tavallinen näky 
onkin nainen, joka kantaa kahden- tai jopa 
neljänkymmenen litran keltaista tonkkaa tai 
värikästä saavia päänsä päällä. 

itse olen usein miettinyt, miten minun kä-
visi, jos joutuisin elämään ”maassa maan ta-
valla” -säännön mukaan ja kantamaan vettä 
pääni päällä: ei onnistuisi. lapset harjoittele-
vat pienestä pitäen, kouluissakin on voimis-
telutunneilla juoksukilpailuja vesiastia pään 
päällä. niksi on täyttää astia piripintaan – sil-
loin se ei hölsky. olen kokeillut neljän litran 
majoneesipurkilla, mutta eihän siitä mitään 
tullut. ehkä aloitin liian isosta. neljän tai vii-
den litran purkki on koulutyttöjen suihkuve-
sipurkki. joka aamu auringon noustua ja jo-
ka ilta ennen auringonlaskua tytöt hakevat 
kukin oman suihkuvetensä kaivolta. Kolmi-
vuotiaat kantavat litran purkkeja. 

Kun ilma on kuuma ja hiekka pöllyää, elä-
mä pyörii paljolti veden ympärillä. Katukaup-
piaat kanniskelevat juomavettä puolen litran 
muovipusseissa, joista meikäläisen on valit-
tava tarkkaan, sillä osa on puhdistettua, osa 
vahvasti kloorattua kuin vanhan ajan uima-
altaassa ja osa suoraan kraanasta.  

Tiedän kuitenkin että suomeen palattuani 
totun muutamassa päivässä hanasta kohi-
sevaan juomaveteen ja kylpyhuoneen suih-
kuun, jota voi jopa säätää pienemmälle.

Kirjoittaja on loviisassa 
asuva suomentaja ja kirjailija, 

joka asuu talven Gambiassa

Kuvat: Jaana Kapari-Jatta ja Kirsti Palonen

Keskiaukeama: maailman vesipäivä



maailmassa elää noin 900 miljoonaa 
ihmistä ilman jokapäiväistä puhdasta 
vettä. ilmastonmuutoksen seurauksena 
määrän ennustetaan kasvavan. 

yK:n yleiskokous julisti 28.7.2010 
puhtaan juomaveden ja toimivat 
saniteettipalvelut ihmisoikeudeksi.

yksi dollari, joka sijoitetaan puhtaan 
veden saantiin ja saniteettipalveluihin, 
voi tuottaa jopa 34 dollaria.

Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivät 
eniten lapset. joka minuutti kolme alle 
viisivuotiasta lasta kuolee kelvottomasta 
vedestä saatuihin tauteihin. 

Kuva/Bild: Arto Wiikari  Grafiikka/Grafik: Milla Ketolainen

maailman vesipäivä 
väRldsvattendaGen 

22.3.2011
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grundläggande.mänskliga.rättighet.

hela.70.%.av.jordens.sötvatten.finns.
i.bergskedjornas.och.polarområdenas.snö-.och.
ismassor,.medan.30.%.utgörs.av.grundvatten..
vattnet.i.sjöarna.och.floderna.utgör.endast.

0,3.%.av.jordens.sötvattenreserv..

en dollar som investeras i 
vattenförsörjning och sanitetstjänster 
kan generera upp till 34 dollar. 

i världen lever cirka 900 miljoner 
människor utan rent vatten. 
Klimatförändringen väntas öka antalet 
ytterligare.  

barnen lider mest av bristen på rent 
dricksvatten. varje minut avlider tre barn 
under fem år till följd av vattenburna 
sjukdomar.  

fn:s generalförsamling deklarerade 
att rent dricksvatten och fungerande 
sanitetstjänster är en mänsklig 
rättighet 28.7.2010. 


