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ESIPUHE 

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut luoda tapauskohtaisesti 

muunneltava vedenkulutusennusteen laatimisohje, jota voitaisiin 

käyttää apuna vesihuollon suunnittelussa. Työhön sisältyi kirjal

lisuustutkimus sekä kaupunkien, kuntien ja vesiosuuskuntien vesi

laitoksille tehty vedenkulutusta ja ennusteiden laadintaa koskeva 

kysely. Kirjallisuustutkimuksessa hyödynnettiin aiheeseen liitty

viä julkaisuja ja tilastoja. Tässä monisteessa esitetyt ohjearvot 

ja suositukset on tarkoitettu käytettäväksi soveltuvin osin veden

kulutusennusteen laadinnassa. Ohjeet tulee sopeuttaa suunnittelu

alueen olosuhteisiin ja alueella aikaisemmin havaittuihin kulutuk

siin. Selvitys tehtiin vesihallituksen, Suomen Kaupunkiliiton ja 

Suomen Kunnallisliiton yhteistyönä. Yhteistyöelimenä työtä valvoi 

ja ohjasi seuraava ryhmä: 

pj. toimistopäällikkö Antti Jokela, vesihallitus 

toimistoinsinööri Pentti Ahosilta, vesihallitus 

toimistoinsinööri Pekka Jalkanen, Suomen Kunnallisliitto 

toimistopäällikkö Hannu Laikari, vesihallitus 

vesiasiaininsinööri Jouko Liimatainen, Suomen Kaupunkiliitto 

Sihteerinä ja tutkijana toimi DI Matti Nieminen vesihallituksesta. 

Työ käynnistyi elokuussa 1980 ja valmistui huhtikuussa 1981, jonka 

jälkeen ohjeluonnoksesta pyydettiin lausunnot kuntien keskusjärjes

töiltä, konsulttitoimistoilta, korkeakouluilta, vesihuoltoalan 

yhdistyksiltä ja vesipiirien vesitoimistoilta. Lausunnoissa pidet

tiin monistetta yleisesti tarpeellisena ja käyttökelpoisena suun

nitteluohjeena ennusteiden laatimisessa. Lausuntojen perusteella 

on tähän monisteeseen tehty muutamia korjauksia ja täsmennyksiä, 

joten tämä korvaa aikaisemman luonnoksen. Muutaman vuoden kuluttua 

tarkistetaan ohjetta sen soveltamisesta saatujen kokemusten perus

teella ja harkitaan mahdollisen täydentävän julkaisun laatimista. 
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1. SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

Yhdyskuntien vedenkulutus kasvoi voimakkaasti 1960-luvulla, mutta 

1970-luvun puolivälissä ominaiskulutuksen kasvu pysähtyi ja pai

koin kääntyi jopa laskuun. Syntynyt uusi tilanne on johtanut aikai

sempien vedenkulutusennusteiden uudelleen arviointiin sekä kulutuk

seen vaikuttavien tekijöiden mahdollisimman perusteelliseen selvit

tämiseen. Vastaavaa kulutuksen laskua on tapahtunut myös monissa 

muissa Euroopan maissa. 

Vedenkulutuksen määrittäminen on eräs perussuure kaikessa vesi

huollon suunnittelussa, rakennusinvestointien ajoittamisessa ja 

laitosten mitoituksessa, pohjavesien aluevarauksissa ja alueiden 

suojelussa sekä kunnallisen vesilaitostoiminnan toiminta- ja 

taloussuunnittelussa. 

Kulutuksen väheneminen ja kustannusten kohoaminen ovat johtaneet 

vesilaitokset tilanteeseen, jossa tulot vähenevät ja tarve kulu

tusmaksun nostamiseen lisääntyy. Samanaikaisesti veden säästöön 

tähtäävät toimenpiteet yleistyvät niin yksityistaloudessa kuin 

teollisuudessakin. 

Selvityksen tavoitteena on laatia yhteenveto veden käytön määriin 

vaikuttavista tekijöistä, kerätä tietoa eri kulutusmuotojen yksik

köarvoista, analysoida erilaisia käytettyjä ennustemenetelmiä sekä 

laatia tapauskohtaisesti muunneltavat vedenkulutuksen ennusteoh

jeet. Selvitys on laadittu vesihallituksen, Suomen Kaupunkiliiton 

ja Suomen Kunnallisliiton yhteistyönä. 

Työhön liittyy osana noin sadalle vesilaitokselle lähetetty kysely, 

jolla täydennetään kirjallisuudesta saatavilla olevia tietoja. 

Aiheeseen liittyvää suomalaista kirjallisuutta edustavat lähinnä 

Sitran rahoittamat eri YVY-tutkimukset. Tilastotietoa on kerätty 

vesihallituksessa vuosittain laadittavasta vesihuoltotilastosta 

sekä lisäksi käsikirjoissa ja mitoitusohjeissa on suosituksia käy

tettävistä ominaiskulutusarvoista. Viime aikoina on lisäksi paljon 

tehty energiansäästötutkimuksia, joissa vedenkulutuksella on ollut 

tärkeä sija. 
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Tähän ohjeeseen on pyritty yhdistämään ne kirjallisuudesta saatavat 

oleellisimmat seikat, joilla on vaikutusta veden kulutusennusteiden 

laatimiseen. 

Eri asiakohdissa on hyödynnetty muissa maissa tehtyjä vedenkulutuk

seen liittyviä tutkimuksia ja ennusteita. Seuraavassa luvussa on 

esitetty muutamia vedenkulutukseen liittyviä termejä ja määritelmiä. 

Muutoin tässä ohjeessa käytetty terminologia on pyritty pitämään 

yhdenmukaisena Kaupunkiliiton julkaisun B 63 "Vesijohtojen ja viemä

reiden suunnittelu" kanssa. 

2. NYKYINEN VEDENKULUTUS 

2.1 Määritelmiä 

2.1.1 Kokonaiskulutus ja sen jakautuminen 

Alla on esitetty periaatteellinen kaavio vedenkulutuksen jakautumi

sesta vedenhankinnan ja -jakelun eri vaiheissa. 

Raakaveden johtamishävlöt 1 ) 
Käsittelylaitosten oma vesi 2) 

1 

&II c :&II 
!! ~ . .!. ~ 
:: &II~ :&II 
~E>E Yleinen vedenkulutus 

CO :::1 :::1 > - -CO - -- CO :::1 CO - a. - -~ E - ·s CO c :::1 c. CO a. E l\1 
.J: U) ., .! :::1 U) - c. 111 
U) 111 c 111 
IIIICQ •• o:ca l:~ 111 ... JIC._ s ::V -I«J 0:«~ o,c 

;;1(11 ~I«J Cl)l«< ~ :ca 
::E .!E o E :...e 

·; ·; JIC ·- -·-en·- ... en >olCI) 111 Cl) 111 111 ::: :ca 111 
>: >> ~> 

Talousvesi 

Palvelutoimintojen vesi 

Teolllsuuavesl 

VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMISKAAVIO 
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Kokonaiskulutus m3/v on verkostoon pumpatun veden kokonaismäärä 

vuodessa. 

Kokonaiskulutus on mm. kulutuksen seurantaa ja ennusteiden laadin

taa varten tarkoituksenmukaista jakaa käyttötarkoituksen perus

teella seuraaviin kulutusmuotoihin: 

Talousvesi tarkoittaa pääasiallisesti asumiseen tarkoitetuissa 

kiinteistöissä käytettävää vettä. 

Palvelutoimintojen vedenkäyttö käsittää toimistojen, sairaaloiden, 

liikkeiden, koulujen, hotellien jne. vedenkulutuksen mukaan luet

tuna teollisuuslaitosten toimistotilojen vedenkulutus, mikäli se 

voidaan erottaa varsinaisesta teollisuuden kulutuksesta. 

Teollisuusvesi tarkoittaa teollisuuslaitosten pääasiassa tuotanto

toiminnassa käytettyä vesilaitosten toimittamaa vettä. 

Yleinen vedenkäyttö käsittää puistojen, urheilukenttien ja katu

jen kasteluveden, luistinratojen jäädytysveden, johtojen huuhte

luveden, sammutusveden ja hukkaveden. 

Vedenkäsittelylaitoksen oma vedenkulutus sisältyy kokonaisveden

kulutukseen, mikäli se otetaan verkostoon pumpatusta mitatusta 

vedestä. Tällöin se sisältyy yleiseen vedenkulutukseen. Muussa 

tapauksessa se on tarvittaessa arvioitava erikseen. 

2.1.2 Muut määritelmät 

Ominaiskulutus (kokonaisominaiskulutus eli kulutusluku) 1/as/d 

tarkoittaa keskimääräistä vuorokausikulutusta jaettuna liitetyis

sä kiinteistöissä asuvien asukkaiden määrällä. Ominaiskulutus 

koostuu talousveden, teollisuusveden, palvelutoimintojen veden

käytön ja yleisen kulutuksen osuuksista. Se lasketaan verkostoon 

pumpatun vesimäärän perusteella. 

Hukkavesi tarkoittaa vesijohtoverkosta putkirikkojen, piilovuoto

jen yms. vuoksi poistunutta vettä. 
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Liittymisaste (liittymisprosentti) tarkoittaa vesi- tai viemärilai

tokseen liittyneiden käyttäjien suhteellista osuutta (%) tarkastel

tavan alueen (kunnan, taajaman tms.) koko asukaslukuun verrattuna. 

Keskimääräinen vuorokausikulutus on vuoden kokonaiskulutuksen ja 

vuoden päivien luvun osamäärä. 

Vuorokausikulutuskerroin tarkoittaa tarkasteltavan vuorokauden ai

kana tapahtuvan ja vuoden keskimääräisen vuorokausikulutuksen suh

detta. 

Tuntikulutuskerroin tarkoittaa tarkasteltavan tunnin aikana tapah

tuvan ja saman vuorokauden keskimäärisen tuntikulutuksen suhdetta. 

Yleinen vesi- ja viemärilaitos (laki yleisistä vesi- ja viemäri

laitoksista) tarkoittaa kunnan tai kuntainliiton omistamaa taikka 

kunnan yleiseksi vesi- tai viemärilaitokseksi hyväksymää laitosta, 

jonka tehtävänä on huolehtia yhdyskunnan vedenhankinnasta ja/tai 

viemäröinnistä. 

2.2 Yleistä 

Yhteisten vesilaitosten jakama kokonaisvesimäärä oli vuonna 1970 

0,8 milj. m3/d ja vuonna 1979 1,1 milj. m3/d eli kasvua on ollut 

vuosittain keskimäärin 4,2 %, kun kasvu 1960-luvulla oli keskimää

rin 8,3 %. 1960-luvun kokonaiskasvusta oli ominaiskulutuksen lisään

tymisen osuus noin 40 % ja liittymisasteen osuus noin 60 %. 1970-

luvulla kuitenkin ominaiskulutuksen kasvu pysähtyi, joten vedenkulu

tuksen lisäys johtui pääosin lisääntyneestä liittyjämäärästä /2/. 

Ominaiskulutus saavutti tähänastisen huippunsa vuonna 1972, jolloin 

keskimääräinen luku koko maassa oli 335 1/as/d ja kaupungeissa kes

kimäärin 360 1/as/d. Sen jälkeen alkoi kulutuksen pieneneminen jat

kuen tasaisesti aivan vuosikymmenen loppuun asti. Vastaavanlainen 

muutos tapahtui myös muualla Euroopassa ja syiksi on esitetty mm. 

energiakriisistä aiheutuneet säästötoimenpiteet sekä veden hinta

tason nousu. Meillä Suomessa alkoi lisäksi vaikuttaa vuonna.1974 

voimaan tullut jätevesimaksulaki, joka selvästi lisäsi vedenkäytön 

kustannuksia. Muina pääsyinä kasvun hidastumiseen pidetään mm. 

seuraavaa /3/: 
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- talousveden ominaiskulutus on saavuttamassa eräänlaisen kylläs

tymisarvon, etenkin niillä alueilla, missä kulutukseen oleelli

sesti vaikuttava kiinteistöjen varustetaso on jo suhteellisen 

korkea. Lisäksi ollaan yleisesti siirtymässä vähemmän vettä 

kuluttaviin ratkaisuihin vesikalusteissa. 

- teollisuusveden kulutus ei kasva tuotannon volyymin kasvun suh

teessa, koska veden säästötoimenpiteet teollisuudessakin ovat 

merkittävässä asemassa. 

- hukkavesien synnyn ehkäisyyn ja niiden poistamiseen jakeluver

kossa kiinnitetään nykyisin aikaisempaa enemmän huomiota ja 

materiaalit, rakenteet sekä työn laatu ovat parantuneet. 

Alla on kuva ominaiskulutuksen kehityksestä Suomessa ja Ruotsissa 

vuosina 1967-1980. 

VEDENKULUTUKSEN KEHITYS SUOMESSA JA RUOTSISSA 1967- 1980 

llas.d 

400 .,..,...,. .... __ . --·-•-. Kulutusluku 

......... -------------- --- ----
350 

250 

200 

150 

100 

...... ~ ~--- - --------------

1 
1968 

-Suomi 
•••• Ruotsi 

•••••••• 11111 Teollisuuden osuus 

------------------------------------------
1 

1971 
1 

1973 1975 Hlao 

Kuva 1. Ominaiskulutuksen kehitys Suomessa ja Ruotsissa 1967-1980 
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Voidaankin todeta, että vedenkulutuksen kehitysnäkymät ovat viime 

vuosien aikana muuttuneet. Syntynyt uusi tilanne on johtanut aikai

sempien vedenkulutusennusteiden uudelleen arviointiin. 

Taulukossa 1 on esitetty vedenkulutuksen kehitys Suomessa 1970-

luvulla. Yleisiin vesilaitoksiin oli vuoden 1979 lopussa liittynyt 

3,5 milj. suomalaista eli 74 % maamme väestöstä. Vuoteen 1970 ver

rattuna on liittyjämäärä kasvanut 36 % ja kokonaisvedenkulutus 37 %, 

joten ominaiskulutus on laskenut vuoden 1970 tasolle. Pohjaveden 

osuus on tuona ajanjaksona noussut 31 %:sta 43 %:iin. 

Taulukossa 2 on vertailun vuoksi vedenkulutuksen kehitys Ruotsissa 

1970-luvulla. Ominaiskulutuksessa on tapahtunut vain vähäisiä muu

toksia keskimääräisen arvon ollessa sielläkin etenkin vuosina 

1977-1978 laskussa /5/. 

Taulukko 1. Vedenkulutus Suomessa 1970-luvulla 

Kul~tus Yleisten vesilaitosten Osuus koko Ominaiskulutus Pohjaveden 
Vuosi Mm /v liittyjämäärä ( 1 000 as) väestöstä %) 1/as/d osuus (%) 

1970 0180 2 614 57 308 31 

1971 0186 2 715 59 315 32 

1972 0195 2 840 61 335 33 

1973 0199 2 986 64 333 34 

1974 1 102 3 082 66 329 36 

1975 1 105 3 1 81 67 328 38 

1976 1107 3 282 (i 9 327 38 

1977 1 1 1 0 3 368 71 326 39 

1978 1 , 1 0 3 451 73 319 42 

1979 1 , 1 0 3 515 74 307 43 

Taulukko 2. Ominaiskulutuksen kehitys ja sen jakautuminen eri käyttömuotoihin Ruotsissa 
1970-luvulla /5/ 

,------~, ________ , ___ _ ------------------------------
Yleisten vc'S iL.1 i tosten Ominaiskulutus •ralousvesi 'reollisuusvesi Muu kulutus Vuosi liittyjämätirä ( 1 000 .:lS) 1/as/d 1/as/d 1/as/d 1/as/d 

1970 6 124 397 219 75 103 

1971 6 499 388 213 70 105 

1 97 2 6 706 382 214 69 99 

1973 6 806 386 214 67 105 

1:174 6 831 378 202 65 11 1 

1 97 5 6 925 390 207 64 11 9 

1976 6 965 389 204 62 123 

1977 7 004 375 198 59 11 8 

1978 7 040 371 197 56 11 9 
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Ominaiskulutuksen keskimääräisiä arvoja Suomen erikokoisilta 

vesilaitoksilta vuodelta 1978 on taulukossa 3. Taulukossa 4 on 

ominaiskulutuksen kehitystä kokoluokittain Helsingin ja Kuopion 

vesipiirien alueilla olevista vesilaitoksista. 

Taulukko 3. Keskimääräinen ominaiskulutus Suomen erikokoisilla 

vesilaitoksilla vuonna 1978 

Vesilaitoksen Laitoksia Ominaiskulutus Keskihajonta 
liittyjämäärä yhteensä 1/as/d 1/as/d 

(as) 

199 66 208 ± 95 

200- 999 298 223 ± 94 

1 000- 3 999 229 233 ± 61 

4 000-19 999 108 250 ± 75 

20 000-99 999 27 306 ± 55 

100 000- 5 335 ± 50 

Taulukko 4. Keskimääräinen ominaiskulutus Helsingin ja Kuopion 

vesipiirin erikokoisilla vesilaitoksilla vuosina 

1972, 1975 ja 1978. Suluissa laitosten lukumäärä. 

Ominaiskulutus 1/as/d 
Vesilaitoksen 
liittyjämäärä Hev Kuv 

(as) 1972 1975 1978 1972 1975 1978 

199 216 (4) 242 (7) 240 (14) 235 (2) 240 ( 1 ) 226 ( 1) 

200- 999 240 (35) 241 (54) 229 (52) 252 (22) 248 ( 18) 238 (15) 

1 000- 3 999 304 (26) 312 (23) 286 (31) 226 (1 0) 243 (12) 273 (14) 

4 000-19 999 291 (20) 301 (24) 281 (23) 316 (3) 306 (3) 288 (3) 

20 000-99 999 298 (4) 335 (4) 297 (5) 331 ( 1) 346 ( 1 ) 302 (2) 

100 000- 450 ( 1 ) 369 (2) 324 (3) 

Seuraavalla sivulla olevista taulukaista 5-7 havaitaan, että var

sinkin suurimmissa kaupungeissa (taulukko'5) on ominaiskulutus 

laskenut 1970-luvun puolivälin huippuarvoista oleellisesti vuosi

kymmenen loppuun mennessä. Teollisuudessa alkaneet veden säästö

to~menpiteet näkyvät my~s selvästi eri vesilaitoksissa 
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prosentuaalisesti alentuneina teollisuusveden osuuksina vesilaitos

ten jakamista kokonaisvesimääristä. 

Taulukko 5. Crninaiskulutuksen kehitYs ja teollisuusveden osuus kokonaiskulutuk
sesta Suanen 30 suurimnan kaupungin vesilaitoksella 

Vuosi Ominaiskulu.tus Kokonaiskulutus Teollisuusveden osuus 

(1/as/d) 1 000 m3/v 1 000 m3/v % 

1970 309 181 746 
1972 330 192 008 
1974 338 201 704 46 392 23,0 
1976 350 258 154 50 340 19,5 
1978 318 198 135 33 683 17,0 
1979 314 200 722 34 725 17,3 

Taulukko 6. Crninaiskulutuksen kehitys ja teollisuusveden osuus kokonaiskulutuk
sesta 45 Suanen kunnan vesilaitoksella (satunnaisotanta) 

Vuosi Ominaiskulutus Kokonaiskulutus Teollisuusveden osuus 

(1/as/d) 1 000 m3/v 1 000 m3 /v % 

1970 262 6 588 
1972 275 7 414 
1974 257 7 522 1 023 13,6 
1976 265 8 609 1 343 15,6 
1978 257 9 974 1 167 11 , 7 
1979 263 9 347 1 159 12,4 

Taulukko 7. Crninaiskulutuksen kehitys ja teollisuusveden osuus kokonaiskulutuk
sesta 20 suonalaisen vesiyhtymän anistamalla vesilaitoksella 
(satunnaisotanta, liittyjiä keskimäärin 2 800) 

Vuosi Ominaiskulutus Kokonaiskulutus Teollisuusveden osuus 

(1/as/d) 1 000 m3/v 1 000 m3/v % 

1972 205 6 437 
1974 185 1 109 788 7, 1 
1976 190 7 589 812 10,7 
1978 194 9 010 800 8,8 
1979 193 12 433 746 6,0 
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Taulukko 8. Yleisten vesilaitosten jakaman veden eri kulutusmuotojen keski
rnääräiset osuudet Suomessa vuonna 1 979 

Kaupungit Kunnat Vesihuoltoyhtymät 
% 1/as/d % 1/as/d % 1/as/d 

Talousvesi 51 154 65 125 68 143 

Teollisuusvesi 15 45 12 23 17 35 

Palvelutoiminnot 15 45 7 14 5 11 

Yleinen kulutus 19 58 16 31 10 21 

100 302 100 193 100 210 

Taulukko 9. Yleisten vesilaitosten jakaman veden eri kulutusmuotojen keski
määräiset osuudet Ruotsissa v. 1970-1973 ja laadittu ennuste 
vuodelle 2000 /5/ 

Ruotsi 1970-1973 Ruotsin ennuste v. 2000 
% 1/as/d % 1/as/d 

Talousvesi 55 210 55 220 

Teollisuusvesi 18 68 17 70 

Palvelutoiminnot 16 61 14 55 

Yleinen kulutus 12 46 14 55 

100 381 100 400 

Taulukkoon 9 on alkuperäisen kirjallisuuslähteen /5/ mukaista 

jaottelua muutettu vastaamaan taulukossa 8 olevia Suomen tietoja, 

siten että laitoksen oma käyttö (Verkens förbrukning) ja hukka

vesi (Förluster) on muutettu yleiseksi kulutuksek.si. 

2.3 Talousveden kulutus 

Talousveden osuus veden ominaiskulutuksesta vaihtelee eri maissa 

40-70 % välillä. 

Kansainvälisen vesitilaston /4, 7/ mukaan on talousveden kulutus 

ollut Euroopan maissa vuosina 1972 ja 1977 seuraavan taulukon 

mukainen. Suluissa talousveden osuus koko ominaiskulutuksesta. 
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Taulukko 10. Talousveden kulutus ja sen osuus ominaiskulutuksesta 

Euroopan maissa vuosina 1972 ja 1977 /4, 7/ 

Maa Talousveden kulutus ja sen osuus ominaiskulutuksesta 

1972 1977 

Belgia 77 1/as/d (59 %) 88 1/as/d (51 %) 

Ranska 98 II ( 43 %) 11 2 II ( 46 %) 

Länsi-Saksa 1 21 " ( 60 %) 135 II (61 %) 

Hollanti 1 26 " (68 %) 137 " (71 %) 

Itävalta 1 31 II ( 46 %) 149 II (51 %) 

E::;;panja 135 II (81 %) 145 II (53 %) 

Luxemburg 160 " (51 %) 180 II ( 48 %) 

Iso-Britannia 196 II ( 42 %) 204 " (68 %) 

Ruotsi 209 II (56 %) 199 " (53 %) 

Italia 225 " (80 %) 208 II ( 64 %) 

Sveitsi 284 II (56 %) 255 " (52 ~\ 
0 1 

Edellisten keskiarvo ( 1 6 0) (58 %) ( 16 5) (56 %) 

Talousveden keskimääräiset yksikkökulutukset eri asumismuodoissa 

vuonna 1979 olivat vedenkulutustiedustelun /38/ perusteella maas-

samme seuraavat: 

kerrostalot yleensä 170-180 1/as/d 
. omistusasunnot 160-180 II 

. vuokra-asunnot 180-200 " 
rivitalot 150-170 " 
omakotitalot 120-150 " 

Kulutusmäärien eroihin vaikuttavia tekijöitä selostetaan luvussa 3. 

Talousvesi jaetaan yleensä seuraaviin käyttötoimintoihin, joiden 

keskimääräiset prosentuaaliset osuudet ovat Sitran tutkimuksen 

(YVY 29) mukaan /8/: 

- henkilökohtainen hygienia 35 % 

- WC:n huuhtelu 25 ~) 

- astioiden pesu 13 % 

- pyykin pesu 16 % 

- ruoan valmistus 5 % 

- muu 6 % 
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2.4 Palvelutoimintojen vedenkulutus 

Palvelutoimintojen vedenkulutuksen osuus vesilaitoksen jakamasta 

vesimäärästä vaihtelee huomattavasti yhdyskunnan rakenteesta ja 

koosta riippuen. Yleisesti osuus kasvaa yhdyskunnan koon kasvaes

sa, koska hallinto, oppilaitokset, sairaalat, liikenne ja kauppa 

keskittyvät suurimpiin keskuksiin. Vuonna 1979 oli palvelutoimin

tojen osuus vedenkulutuksesta vedenkulutustiedustelut mukana 

olleissa kaupungeissa 15 % ja muissa kunnissa 7 % /38/. 

Vesihuollon suunnittelussa käytetään usein palvelutoimintojen 

yksikköarvona mm. työpaikkaa, oppilaspaikkaa, potilaspaikkaa tai 

pinta-alayksikköä kohti laskettua vedenkulutusta /1, 9/. 

Vedenkulutustiedustelun /38/ mukaan saatiin eri palvelutoimin

noil taulukossa 11 esitettäviä keskimääräisiä yksikkökulutuksia, 

jotka vastaavat hyvin Ruotsissa vuosina 1970-1973 saatuja arvoja. 

Palvelutoimintojen ja työpaikkojen keskittyminen taajamiin ja 

isompiin keskuksiin osaltaan selittää erikokoisten yhdyskuntien 

erot ominaiskulutuksissa, koska ko. palvelu- ja työpaikkojen 

vedenkuluttajista ainakin osa asuu toisen kunnan alueella ja 

lukeutuu sen vesilaitoksen liittyjämäärään. 

Tuulukko 11. PalvelukHnt istöjen yksikkökulutuksia Suomessa. Tiedot 84 vcsDaitokscn 
\'1Wdrn 1t'l7Q la~kutukscsta ;:.s;. 

Kiinteistöjä Yksikkökulutus (1/d) 
Palvelukiinteistö yht. (kpl) X Md X Yksikkö 

Sairaalat, pesula on 36 700 635 ±140 potilaspaikkaa kohti 

' 
pcsulaa ei ole 28 450 410 90 pot.ilaspai kkaa II 

Vanhäinkodit, pesula on 14 460 4 7 5 ±110 ho.itopaikkaa 

' 
pcsulaa e.i ole 16 300 3] 0 (l 0 hojtopuikkaa 

llotcl1l- ravintolat 74 300 260 35 asiakasta II 

LJikkeet 62 160 ] 7 5 ' RO asinknstu 
Toimistot 38 60 55 -1:: 20 työpaikkaa 
Peruskoulut 104 50 55 :+ 1 0 oppilaspaikkaa " 
Ammattikoulut 16 110 95 20 oppilaspaikkaa II 

UimnhaU it 7 140 135 30 kiivijtiH " 
Varuskunnat ] 0 :s ()() 310 80 va rusm i est il 
f' ii i V ;i h U d i t 22 1 2 0 1] 0 1 40 hoitopnikkaa 

--"·-··-----~---~--- -------------·------------·~------

x = nritlllect.tincn keskiarvo 
~ld nwJ iann i 

X k 0 ~; k i lw j o nt a 
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Palvelutoimintojen osuuden kasvaessa vesilaitosalueella niiden 

merkitys lisääntyy varsinkin kulutusvaihteluissa, jolloin tarkat 

yksikkökulutusarvot ja toimintojen laajuuden huolellinen ennakoi

minen ovat tarpeen suunnittelua ja mitoitusta varten /1/. 

2.5 Teollisuusveden kulutus 

Teollisuuden käyttämä vesi voidaan jakaa prosessiveteen, jäähdy

tysveteen, huuhteluveteen ja saniteettiveteen. Yhdyskuntien ve

silaitosten vettä käyttävät lähinnä teollisuuslaitokset, joiden 

vedentarve on muuhun teollisuuteen verrattuna suhteellisen pieni, 

mutta laatuvaatimukset korkeat /10/. Tällaisia teollisuusaloja 

ovat mm: 

- elintarviketeollisuus 

- osa metalliteollisuutta 

- tekstiiliteollisuus 

- osa kemian teollisuutta 

- panimot 

- pesulat 

Kuvista 2 ja 3 sivulla 23 nähdään teollisuusveden osuuden vaiku

tusta ominaiskulutuksen suuruuteen 30 Suomen suurimmassa kaupun

gissa ja 45 kunnassa vuonna 1979 /38/. 

Paljon vettä käyttävä rauta- ja terästeollisuus, paperiteollisuus 

ja petrakemian teollisuus ottavat tavallisesti yleisistä vesilai

toksista vain saniteettiveden, kun muu vedenhankinta on järjestet

ty itsenäisesti. Suomessa on yhteisten vesilaitosten jakamasta ve

simäärästä teollisuusveden osuus ollut 1970-luvulla 16-18 %, mikä 

suuruusluokaltaan on aivan sama kuin Ruotsissakin vastaavana ai

kana. 

Seuraavasta taulukosta ilmenee teollisuuden osuus yleisten vesi

laitosten jakamasta kokonaisvesimäärästä Suomessa 1970-luvulla. 
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Taulukko 12. Teollisuuden osuus yleisten vesilaitosten jakamasta 

kokonaisvesimäärästä Suomessa 1970-luvulla 

Vuosi Kokonaisvedenkulutus Teollisuuden osuus 

Mm
3/v Mm

3/v % 

1970 293 66 22 

1971 313 63 20 

1972 347 46 1 3 

1973 364 61 17 

1974 371 67 18 

1975 381 61 16 

1976 392 67 17 

1977 401 70 17 

1978 402 64 16 

1979 396 49 12 

1980 387 58 1 5 

Vesihallituksessa laaditaan kahden vuoden välein teollisuuden 

vesitilasto, johon kerätään teollisuuden veden käyttöä, käsitte

lyä ja näihin liittyvää kustannuksia koskevaa tilastotietoa. 

Tilastoja on julkaistu vuosilta 1973-1974, 1975-1976, 1977-1978 

/11/ ja neljäs julkaistaan vuoden 1981 aikana. 

Kirjallisuudessa on myös runsaasti teollisuuslaitosten vedenkulu

tusta kuvaavia yksikköarvoja, joissa esitetään vesimäärä mm. 

jaloste- tai raaka-ainetonnia, tuotettua tuotetta, työpaikkaa, 

pinta-alayksikköä tms. kohden laskettuna. Poikkeamat keskiarvosta 

voivat olla suuriakin kuten seuraavista taulukaista ilmenee. 
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Taulukko 13. Eräiden teollisuudenalojen vedentarve jaloste- tai 

raaka-ainetonnia kohti /9/ 

Teollisuuslaitos Jaloste tai raaka-aine 

RAVINTO- JA NAUTINTOAINETEOLLISUUS 

Korkealaatuinen käyttövesi: 

Meijeri 
Teurastamo 

Makkaratehdas 
Mallasjuomatehdas 
Juurikassokeri tehdas 

Muu teollisuusvesi: 

Vastaanotettua maitoa 
Teurastettuja eläimiä 
(elopaino) 
Valmisteita 
Mallasjuomia 
Juurikkaita 

Juurikkaita 

Tarvittava vesi
määrä (m3) jalas
te- tai raaka-aine
tonnia kohti 

2-5 
4-10 

20-40 
10-20 

0,4 

Juurikassokeri tehdas 
Perunajauhotehdas Perunajauhoja ja tärkkelystä 

10-20 
90-100 

PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS 

Puuhiomo Puuhioketta 
Selluloosatehdas Valkaistua sulfiittisellul. 

30-40 
500-800 
250-500 
100-200 

Valkaisematonta " 
Pahvi- ja kartonkiteh. Pahvia ja kartonkia 
Paperitehdas Sanomalehtipaperia 

Voimapaperia 
Hienopaperia 

Kuitulevytehdas Kuitulevyä 

NAHKA- JA KUMITEOLLISUUS 

Nahkatehdas 
Kumitehdas 

TEKSTIILITEOLLISUUS 

Villatehdas 
Puuvillatehdas 
Tekokuitutehdas 

VUORITEOLLISUUS 

Kaivos ja rikastamo 

Raakavuotia 
Raaka-aineita 

Lankaa tai kudoksia 
Lankaa tai kudoksia 
Tekokuitulankaa tai kudoksia 

Raakamalmia 

MUU (KEMIAN ym.) TEOLLISUUS 

Rikkihappotehdas 
Klooritehdas 

Rikkihappoa 
Klooria ja lipeää 

40-60 
50-150 

300-450 
50-150 

50-120 
500-1 000 

150-350 
50-150 

1 000-2 000 

2-5 

25-35 
3,5-5,0 

Kulutustiedustelulla /38/ kerättiin tietoa myös yhdyskuntien vesilai

tosten eri teollisuuslaitoksille jakamista vesimääristä. Tulokset oli 

yleensä ilmoitettu kulutuksena teollisuustyöpaikkaa kohden. Seuraa

vassa taulukossa on esitetty keskiarvot tiedustelun tuloksista teol

lisuudenaloittain. 
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Taulukko 14. Eräiden teollisuusalojen vedenkulutus yleisistä vesilaitoksista 
työpaikkaa kohti ilmoitettuna. Tiedot 84 vesilaitoksen vua:len 
1979 laskutuksesta /38/ 

Teollisuuslaitos Teoll.laitok- Yksikkökulutus 
sia yht. (kpl) X 

Meijerit 24 2 240 
Teurastamot 21 1 680 
Lihanjalostaroot 16 1 470 
Sokeritehdas 3 1 700 
Leipomot 14 200 
Paniroot 3 7 
Nahkatehdas 2 1 900 
Villatehdas 1 3 700 
Tekstiilivärjäämö 2 1 800 
Suurpesula 10 1 400 
Lasivillatehdas 3 1 760 
Sahat 6 90 
Konepaja 4 580 
Kirjapaino 7 875 
Teollisuuskylä 2 140 
Tavara-asana 3 870 
Betonielementtitehdas 1 380 
Kone- ja sähköteoll. 12 180 
Muu teollisuus 8 480 

x = aritmeettinen keskiarvo 
Md = mediaani 
X = keskihajonta 

Md 

2 120 
1 705 
1 380 
1 660 

210 
8 

1 900 

1 800 
1 345 
1 510 

105 
480 
710 
135 
710 

165 
500 

(1/d) Yksikkö 
X 

±380 työpaikkaa kohti 
±21 0 II 

±165 II 

±220 II 

± 55 II 

± 2 rnallasjuamalitraa kohti 
± 100 työpaikkaa kohti 

" 
±160 " 
±210 II 

±360 II 

± 40 II 

± 110 II 

±185 II 

± 15 II 

±100 II 

- betonitonnia kohti 
± 40 työpaikkaa kohti 
±100 II 

Taulukkoon 15 on kerätty tietoja eri teollisuusalojen jätevesimää

ristä, jotka antavat myös pohjaa eri teollisuuslaitosten vedentar

ve-ennusteille. Esitetyissä jätevesimäärissä on vain osa sellaista 

vettä, joka alkuaan on otettu yleisistä vesilaitoksista. Nämä 

osuudet selviävät teollisuusaloittain tarkemmin taulukosta 16. 

Taulukosta 17 ilmenee teollisuuden veden käyttö eri tarkoituksiin 

vuonna 1978 ja taulukossa 18 on esitetty veden käyttö sosiaali

tiloissa miestyöpäivää kohti vuosina 1972, 1974, 1976 ja 1978. 

On selvästi nähtävissä, että keskimääräinen veden käyttö teolli

suuslaitosten sosiaalitiloissa on pienentynyt viime aikoina. 
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Taulukko 15. Eri teollisuudenalojen jäteveden määrä suhteessa 

tuotantoon vuonna 1978 /11/ 

Teollisuusala 

Massa- ja paperiteollisuus 

- suliaattisellu 

suliaattisellu + integr. paperi 

- suliiittisellu 

suliiittisellu + integr. paperi 

- liukosellu 

- iluting-kartonki 

- puupitoinen paperi 

- puupitoinen kartonki 

- puuvapaa paperi 

- puuvapaa kartonki 

- kuitulevy 

Muoviteollisuus 

Maali- ja lakkateollisuus 

Muu teknokemian teollisuus 

Lääkeaineteollisuus 

Malmikaivostoiminta 

Tekstiiliteollisuus 
(värj. ja viimeistämöt) 

Nahkateollisuus 

Turkisteollisuus 

Voimeijeri 

Voi- ja juustomeijeri 

Juustomeijeri 

Maitomeijeri 

Teurastus 

Teurastus ja jalostus 

Lihanjalostus 

Juurikassokeri teollisuus 

Tärkkelysteollisuus 

Kalateollisuus 

Minkinrehusekoittamo 

jätevettä (m3) 

tuotetonnia kohti 

185 

259 

318 

541 

321 

29 

49 

76 

65 

57 

43 

015 

019 

0,7 

2,7 

3,6 

200 

35 

74 

2 1 1 

216 

3 1 1 

1 1 6 

612 

17,6 

916 

1 , 4 

4,0 

0,6 

0,5 
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Taulukko 16. Teollisuuden vedenhankinta vedenottopaikan mukaan vuonna 1978 /11/ 

Toimiala 

Massa- ja paperiteollisuus 

~~inen metsäteollisuus 

Petrokanian teollisuus 

Lannoiteteollisuus 

Muu kemian teollisuus 

Kivenlouhinta ja kivennäist. 

MalnUkaivostoiminta 

Metallien valmistus 

Metallituoteteollisuus 

Tekstiiliteollisuus 

Nahka- ja turkisteollisuus 

Maidonjalostus 

'l'eurastus ja lihanjalostus 

Muu jatkuvatoim. elintarviket. 

Kausiluontoinen elintarviket. 

Erilliset voimalat 

Pohja
veden
ottairo 

598 

289 

818 

4 183 

12 479 

642 

900 

611 

52 

2 907 

366 

5 037 

165 

34 

Meri 

58 139 

523 

384 649 

33 230 

5 000 

17 080 

112 352 

200 

17 625 

457 

2 969 805 

Järvi 

722 771 

21 005 

19 916 

40 799 

1 845 

16 389 

9 470 

3 512 

2 653 

73 

4272 

541 

183 

155 

103 592 

Joki 

689 802 

4 320 

5 789 

64 691 

61 603 

3 835 

6 004 

40 957 

5 642 

4 366 

511 

15 735 

30 

116 

185 

3 889 

000 m3/a 
Teko
allas 

128 802 

178 

4 326 

4 700 

70 

1 522 

106 474 

23 

391 

Toinen
teon. 
yritys 

571 

593 

2 225 

8 135 

3 937 

84 

2 777 

71 

285 

7 

8 

Kunnan tms. 
vesilaitos 

2 597 = 0,2 % 

210 = 4,3 % 

870 = 0,2 % 

177 = 0,1 % 

2 556 = 2,1 % 

680 = 2,4 % 

181 = 0,5 % 

534 = 0,6 % 

6 585 = 39,0 % 

1 930 = 19,6 % 

71 = 10,0 % 

6 503 = 22,1 % 

3 388 = 78,2 % 

5 168 = 17,2 % 

1 595 = 34,8 % 

3 303 = 0,1 % 

Yhteensä 

604 242 

28 118 

393 533 

130 475 

119 413 

27 777 

39 352 

271 429 

16 910 

9 845 

708 

29 417 

4 332 

30 129 

4 580 

3 081 022 

TIDLLISUUS YHTEENSÄ 30 081 3 599 060 949 176 909 437 246 487 18 693 38 348 = 0,6 % 5 791 282 

Kalanviljelylaitokset 268 20 500 416 403 200 602 6 800 

Suurimmat vedenkäyttäjät on taulukoissa alleviivattu 

Taulukko 17. Teollisuuden veden käyttö eri tarkoituksiin vuonna 1978 /11/ 

Toimiala 

Massa- ja paperiteollisuus 

Mekaaninen metsäteollisuus 

Petrokemian teollisuus 

Lannoiteteollisuus 

Muu kemian teollisuus 

Jäähdy

tysvesi 

343 084 

20 403 

382 819 

126 134 

97 352 

Kivenlouhinta ja kivennäist. 20 788 

Malmikaivostoiminta 840 

Metallien valmistus 258 685 

Metallituoteteollisuus 

Tekstiiliteollisuus 

Nahka- ja turkisteollisuus 

Maidonjalostus 

Teurastus ja lihanjalostus 

Muu jatkuvatoim. elintarv.t. 

Kdus1luontoinen elintarv.t. 

9 215 

128 

44 

21 911 

799 

22 654 

430 

Erilliset voimalat 3 07~ 424 

Tl~OLLISUUS YH'l'EENSÄ 4 382 710 

Kdlanviljelylaitokset 

Prosessi

vesi 

108 087 

628 

3 520 

2 490 

16 608 

3 206 

29 103 

8 986 

1 732 

7 159 

559 

042 

503 

3 372 

2 254 

1 190 250 

Tehdas
tilojen 
ja lait
teistojen 
pesuvesi 

6 613 

92 

2 007 

197 

682 

158 

23 

728 

230 

31 

5 330 

1 687 

2 225 

180 

9 

20 192 

000 m3/a 

Vesilai
toksen 
ja voima
lan käyt
tövesi 

43 928 

2 289 

2 583 

1 307 

2 205 

98 

88 

684 

107 

512 

10 

488 

21 

948 

105 

3 904 

60 277 

Sosiaa
litilo-
jen 
vesi 

4 767 

903 

444 

408 

175 

414 

427 

911 

3 534 

482 

56 

229 

241 

367 

196 

482 

15 036 

Muu 

vesi 

14 241 

3 659 

44 

086 

205 

301 

350 

399 

5 

31 

1 4 

75 

236 

49 

20 695 

644 573 

Yhteensä 

520 720 

27 974 

391 373 

130 536 

118 066 

25 750 

30 663 

270 590 

15 666 

9 910 

705 

29 031 

4 265 

29 641 

4 401 

3 079 869 

5 689 160 

644 564 
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Taulukko 18. Veden käyttö sosiaalitiloissa miestyöpäivää kohti vuosina 
1972, 1974, 1976 ja 1978 /11/ 

1Imiestyöpäivä 
1972 974 1976 1978 

Massa- ja paperiteollisuus 310 305 330 225 
Mekaaninen metsäteollisuus 220 210 160 
Petrakemian teollisuus 370 490 400 355 
Lannoiteteollisuus 700 550 670 420 
Muu kemian teollisuus 500 200 210 165 
MaLmikaivostoiminta 340 200 270 305 
Rauta- ja terästeollisuus 360 170 185 
Muiden metallien perusteollisuus 360 80 170 
Metallituoteteollisuus 180 170 
Tekstiiliteollisuus 100 180 180 140 
Nahka- ja turkisteollisuus 80 85 60 170 
Meijeriteollisuus 140 95 
Lihateollisuus 100 110 100 
Muu jatk. elintarviketeollisuus 240 165 
Kausiluont. elintarviketeollisuus 240 90 

Keskimäärin 315 290 220 185 

Sosiaalitilojen vedenkäyttöön saattaa joillakin tehtailla kuulua 

ruokalan, pesutilojen ja saunan lisäksi myös teollisuuslaitoksen 

asuntoalueen vedenkulutusta. 

Kun tutkittiin teollisuusveden prosentuaalisen osuuden vaikutusta 

ominaiskulutuksen suuruuteen maamme vesilaitoksilla, havaittiin 

ettei teollisuusveden osuudella voida arvioida ominaiskulutusta 

(kuvat 2 ja 3). Sen sijaan yksittäisen vesilaitoksen ominaiskulu

tuksen kehittymiseen vaikuttaa selvästi liittyneen teollisuuden 

määrä, mikä ennusteita laadittaessa tulee erillisenä kuluttajana 

ottaa huomioon. 

USA:ssa on tutkittu teollisuuslaitosten vedenkulutusta ja sen ja

kautumista eri käyttömuotoihin. Selvityksen mukaan ongelmat riittä

vän hyvälaatuisen raakaveden saannissa teollisuudelle lisääntyvät 

tulevaisuudessa ja tutkimuksin onkin osoitettu, että kulutus nykyi

sin on huomattavasti suurempi verrattuna siihen minimikulutukseen, 

mikä saavutetaan, kun kierrätysastetta nostetaan nykyisin saatavil

la olevalla parhaalla mahdollisella tekniikalla taloudelliseen op

timiin /12/. 
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Kierrätysaste on tuotteen valmistuksessa yksikköä kohti tarvittava 

vesimäärä jaettuna sisäänotetulla vesimäärällä. Tarvittavaan vesi

määrään on laskettu mukaan jäähdytysvesi ja saniteettivesi. Maksimi

kierrätysasteeksi on laskettu se luku, joka parhaalla mahdollisella 

saatavilla olevalla tekniikalla on taloudellisesti saavutettavissa. 

Kiristyneet ympäristömääritykset ja -säännökset, kasvanut kilpailu 

vesivaroista ja sopivien teollisuusalueiden lukumäärän väheneminen 

ovat oleellisesti lisänneet vedenhankintamahdollisuuksien merkitys

tä teollisuuden sijoittumiselle ja sen tuotantotoiminnalle, minkä 

kehityksen vain odotetaan voimistuvan tulevilla vuosikymmenillä 

T'SA:ssa /12/. Taulukossa 20 on eräiden teollisuusalojen vedenkulu

tuksen jakautuminen eri tarkoituksiin USA ssa tehdyn selvityksen 

mukaan /12/. 

Taulukko 20. Eräiden teollisuudenalojen vedenkulutuksen jakautu

minen USA:ssavuonna 1970 1 2/ 

Teollisuuslaitos Jäähdytys- Prosessi- Sosiaali-
vesi (%) vesi (%) vesi (%) 

Lihanjalostamo 42 46 12 
Meijeri 53 27 19 
Säilyketeollisuus 19 67 13 
Pakasteteollisuus 19 72 8 
Mylly 36 63 1 
Sokeritehdas 31 67 2 
Panimo 72 13 15 
Tekstiilitehdas 57 37 6 
Paperi- ja sellutehdas 18 80 2 
Paperin jalostustehdas 18 77 5 
Maalitehdas 79 17 4 
Kumitehdas 82 17 1 
Lannoitetehdas 71 28 1 
Terästehdas 56 43 1 
Valimo 34 58 8 
Rikastamo 52 46 2 
Autotehdas 28 69 3 
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2.6 Yleinen vedenkulutus 

Yleisellä vedenkulutuksella tarkoitetaan pääosin mittaamatonta 

vedenkulutusta, joka on verkostoon pumpatun ja laskutetun vesi

määrän erotus. Yleiseen vedenkulutukseen kuuluu puistojen yms . 

. kasteluvesi, kenttien jäädytysvesi, vesi- ja viemärijohtojen 

huuhteluvesi, sammutusvesi, vesilaitoksella käytetty vesi ja 

hukkavesi /13/. 

Vesilaitoksittain yleisen vedenkulutuksen osuus ominaiskulutuk

sesta vaihtelee paljon. Keskimääräiset arvot vaihtelevat 20-70 

1/as/d ja yleensä se on 10-15 % ominaiskulutuksesta. Sellaisilla 

alueilla, joissa on esim. vanhaa teräsputkiverkostoa ja paljon 

vuotoja, voi yleisen kulutuksen osuus nousta jopa 30-40 %:iin. 

Ruotsissa on yleisen kulutuksen (verkens förbrukning och förluster) 

osuus ollut vuosina 1970-1973 keskimäärin 15 %eli 55 1/as/d /6/. 

Suoritetussa kyselyssä tiedusteltiin myös yleisen kulutuksen ja

kautumista eri osatekijöihin. Vastaukset perustuvat pääasiassa 

arvioihin ja vain vähäisessä määrin tehtyihin mittauksiin. Erot 

erikokoisten vesilaitosten arvioissa olivat suhteellisen pienet. 

Yleisen vedenkulutuksen arvioitiin jakautuvan keskimäärin seuraa

vasti: 

- puistot, kentät ja kadut 

- vesi- ja viemäriverkostojen 

- vuodot, mittarivirheet 

- sammutusvesi 

huuhtelu 

1 1 % 

12 % 

76 % 

1 % 

100 % yleisestä veden
kulutuksesta 

Vedenkäsittelylaitoksen vedenkäytäksi (suodattimien huuhtelut, 

pesut jne.) on arvioitu noin 2-5 1/liittyjä/d. 

Ilmitulleiden vuotojen ja putkirikkojen aiheuttama hukkavesi lie

nee vähäinen verrattuna ns. salavuotojen aiheuttamaan vesimäärään, 

joka muodostaa pääosan vesilaitosten yleisestä vedenkulutuksesta. 

International Water Supply Association (IWSA) on julkaissut rapor

tin /14/ hukkaveden määrästä ja tavoitteeksi on asetettu hukka

veden osuuden pudottaminen 10-15 %:iin kokonaisvedenkulutuksesta. 
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Suomalaisissa suunnitteluohjeissa /1/ mainitaan myös, että mittaa

mattoman vedenkulutuksen osuus tulisi pyrkiä rajoittamaan suunnit

telujakson tavoitevuoteen mennessä alle 10 %:ksi veden pumppaukses

ta, mitä voidaan myös käyttää mitoitusarvona, ellei perustellusti 

muuta esitetä. 

Kuvassa 4 on esitetty mittaamattoman veden osuus Suomen kaupunkien 

vesilaitoksilla vuosina 1960, 1970 ja 1978. Kuvasta näkyy, että 

vuodesta 1960 vuoteen 1978 hajonta on pienentynyt, mutta arvojen 

mediaani on hieman noussut. 
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2.7 Erityiskuluttajat 

Yleisiin vesilaitoksiin on liittyneenä monia sellaisia erityisku

luttajia, joiden osuus valtakunnallisesti ei ole suuri, mutta 

paikallisesti ne vaikuttavat merkittävästi vesilaitoksen jakamiin 

vesimääriin. Tällaisen erityiskuluttajan liittyminen yhteiseen 

vesilaitokseen on vaihtoehtona yleisin sellaisilla alueilla, 

joissa veden huonon laadun tai riittämättömyyden vuoksi omatoimi

nen vedenhankinta on vaikeaa. 

2.7.1 Karjatilat 

Yleistä 

Maassamme on noin 250 000 maatilaa. Maatilahallituksen rakennus

kantaa koskevan tilaston mukaan maatiloilla on ilman vesijohtoa 

neljännes asunnoista ja navetoista sekä kolmannes sikaloista /15/. 

Suurin osa maamme karjatalouden käyttämästä vedestä on peräisin 

omista kaivoista, jolloin käytettävän pohjaveden tulee täyttää 

korkeat laatuvaatimukset. Karjataloudessa käytettävälle vedelle 

onkin useimmissa tapauksissa sovellettava talousveden laatuvaati

muksia. Monilla alueilla ei kiinteistökohtainen vedenhankinta kui

tenkaan ole määrän tai laadun puolesta mahdollista tai se on liian 

kallista. Tällöin on kyläkuntien yhteiden vedenhankinta tai liit

tyminen yleiseen vesilaitokseen tarkoituksenmukaisinta /16, 39/. 

Tiedustelu 

Maidontuotantotilojen vedentarvetta arvioitaessa on määräävänä 

tekijänä karjan määrä. Nykyisin on navettoihin asennettu vesimit

tareita, joiden avulla saadaan aikaisempaa luotettavampaa tietoa 

karjan vedenkulutuksesta. Otantatutkimuksella selvitettiin nel

jällä paikkakunnalla (Ylivieska, Alavieska, Sauvo, Salo) karja

tilojen vedenkulutusta. 

Ylivieskan vesiosuuskunnassa jaettiin v. 1979 maatalouksille 

vettä 133 111 m
3

, mikä on 18,4% koko laskutetusta vesimäärästä. 

Vastaava osuus v. 1978 oli 13,8 %~ 
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Alavieskan kunnan vesilaitokseen on liitetty 530 kiinteistöä, JOlS

ta maatiloja on lähes 300. Maatiloista noin 10 %:lla on navettaan 

asetettu oma vesimittari. Kiinteistökohtainen vedenhankinta alueel

la on erittäin vaikeaa. 

Salon kaupungin ja Sauvon kunnan alueelta tutkittiin 8 maatilan ku

lutustiedot. Navettojen varustetaso oli suhteellisen korkea ja kar

jaa tiloilla keskimääräistä enemmän. 

Tulokset 

Yhteenvetona selvityksen tuloksista voidaan sanoa, että lypsylehmän 

vedenkulutus on keskimäärin 60-70 1/d (veden juonti ja pesut) , hie

hon 30-35 1/d ja vasikan 15-20 1/d. Hetkittäin saattaa runsastuot

toisen lehmän vedentarve olla huomattavastikin suurempi ja lisäksi 

muodostuu eroja siitä, käytetäänkö tuorerehu- vai kuivaruokintaa. 

Useissa ohjeissa /15/ on käytetty mitoitusarvona lehmän vedentar

peelle 120 1/eläin/d, mikä sisältää myös pienkarjan vedenkulutuk

sen. Vaatinee vielä lisäselvityksiä ennen kuin on syytä muuttaa 

nykyistä mitoituskäytäntöä, joskin eri eläinten käyttämien vesi

määrien erottelu saattaisi parantaa ennusteen luotettavuutta. 

Muina tuloksina voidaan mainita, että siirtyminen lypsylaitteiden 

koneelliseen pesuun pienentää vedenkulutusta, lantalatyypillä ei 

ole oleellista vaikutusta vedenkulutukseen ja vuodenaikaiset vaih

telut ovat suhteellisen pieniä, mutta vuorokauden sisäiset kulu

tushuiput ovat niin suuria, että ne vaatisivat erityistä selvi

tystä. 

Muun karjatalouden vedenkulutusta arvioitaessa on syytä käyttää 

aikaisempia ohjearvoja /15, 17/: 

- hevoset 50 1/eläin/d 

- eroakkasiat 25-30 1/eläin/d 

- lihasiat 5-10 1/eläin/d 

- lampaat 10 1/eiäin/d 

- siipikarja 0,3 1/eläin/d 
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Seuraavissa taulukoissa 21 ja 22 on tutkimukseen kuuluneiden 

karjatilojen vedenkulutustietoja sekä karjan että asuinrakennuk

sen osalta. Varustetasoltaan nykyaikaisissa, taajama-asutuksen 

omakotitaloja vastaavissa talouksissa oli talousveden ominais

kulutus keskimäärin 120-150 1/as/d. 

Taulukko 21. Tutkittujen 18 karjatilan navetoissa kulutettu vesimäärä lypsylehmää kohti 

vuosina 1978 ja 1979. Vedenkulutukseltaan vastaa lypsylehmä 2 hiehoa tai 

4 vasikkaa 

Tila Leh- Hie- Vasi- Liete- Kuiva- Kulutus Kulutus/ Kulutus Kulutus/ 
miä hoja koi ta lantala lantala 1978 m3/v lypsylehmä 1979 m3jv lypsylehmä 

Otanta 1. 

21 14 4 X 747 66 682 60 

2 23 20 X 377 37 509 50 

3 13 7 X 340 62 305 58 

4 7 2 3 X 275 84 243 74 

Otanta 2. Alavieskan kunta 

1 18 4 X 402 58 490 69 

2 16 6 13 X 380 48 450 56 

3 4 2 3 X 55 22 130 51 

4 3 2 8 X 165 76 166 76 

5 21 8 X 300 36 340 41 

6 18 10 10 X 480 52 491 53 

7 5 4 5 X 260 84 270 87 

8 13 15 20 X 340 53 550 60 

Otanta 3. Salo, Sauvo 

16 12 20 X 611 62 591 60 

2 4 5 X 113 59 109 61 

3 21 8 14 X 791 76 770 74 

4 13 5 10 X 460 70 454 71 

5 6 2 4 X 228 78 184 63 

6 14 3 10 X 407 62 375 57 
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Taulukko 22. Talousveden kulutus henkilöä kohti vuorokaudessa 

12 karjatilan asuinrakennuksilla v. 1979 

Vuorokautinen 

Tila Asukkaita Mukavuudet talousveden 
(WC+suihku) kulutus henkilöä 

kohti 1/as/d 

1 3 X 260 

2 4 X 135 

3 3 42 

4 7 X 145 

5 5 X 110 

6 6 X 138 

7 4 X 188 

8 5 82 

9 4 86 

1 0 6 X 136 

1 1 3 X 118 

12 5 X 165 

2.7.2 Kasvinviljelytarhat 

Kasvihuoneviljelmien veden käyttöä on selvitetty laadittaessa 

Suupohjan alueen vesihuollon yleissuunnitelmaa vuonna 1974. Suun

nittelualueelia on noin 820 kasvihuoneviljelmää. Kasvihuoneviljel

mien veden käyttö on noin 15 % alueen vesilaitosten jakamasta vesi

määrästä. Muutamilla vesilaitoksilla kuten Korsnäsissä (44,5 %) ja 

Närpiössä (34,5 %) tämä osuus nousee kuitenkin suhteellisen isoksi 

/18/. 

Kasteluvetenä käytetään alueella pääasiassa pintavettä (77 %) ja 

vähäisemmässä määrin vesijohtovettä (23 %) jota lähinnä käytetään 

tuotteiden käsittelyvaiheessa. Kasvihuoneviljelmien vesijohtoveden 

kulutus v. 1973 oli koko alueella noin 600 m3 /d ja vuoteen 2000 

mennessä sen arvioidaan kolminkertaistuvan. Kasteluveden keskimää

räinen käyttö oli alueella tutkimusten perusteella 42-47 m3/ha/d. 
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Vedenkäytön vaihtelut noudattavat pääasiassa tuotantovolyymin 

kuukausivaihteluja. Nämä taas ovat yksilöllis eri kasveille. 

Jos Suupohjan alueen svihuoneviljelmien suurinta kuukausituo-

tantoa heinäkuussa merkitään suhdeluvulla 1,0, on toiminnassa 

olevien viljelmien lUk~rän mukaan arvioitu tuotantovaihtelu 

seuraava: 

- tammikuu 

- helmikuu 

- maaliskuu 

- huhtikuu 

- toukokuu 

- kesäkuu 

- heinäkuu 

- elokuu 

- syyskuu 

- lokakuu 

- marraskuu 

- joulukuu 

0,08 

0,30 

0,60 

0,84 

0,99 

1 '00 

1 '00 

1 1 00 

0,97 

0,57 

0,58 

0,01 

Vesihuoltokäsikirjassa RIL 124 /9/ annetaan puutarhatalouden 

vedenkulutukselle seuraavat ohjearvot: kasvihuoneet 1,5 l/m
2
/d 

ja lavaviljelys 1,0 l/m2/d. 

Vuorokautisessa vedenkulutuksessa kasteluveden suurin vuorokausi

kulutus tutkimusalueelia oli 1,67 kertaa keskimääräinen vuorokau

sikulutus /18/. 

2.7.3 Muut 

Muita yleisiin vesilaitoksiin liittyneitä erityiskuluttajia voi 

olla monentyyppisiä ja käyttöveden laatuvaatimusten yleisesti 

noustessa kasvanee ainakin näiden laitoskohtainen merkitys tule

vaisuudessa. 

Turkistarhojen vedenkulutus jakaantuu juottoon, pesuun ja haihtu

miseen. Vaihtelut ovat melko suuria noudatellen eläinten kasvu

kautta. Huippukulutuksen aikaan loppukesällä minkki kuluttaa vettä 

1-2 l/d ja kettu 1-3 1/d, joten keskikokoisen tarhan (10 000 

eläintä) vedenkulutus voi ol suurimmillaan 20-30 m3/d. 
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Minkinrehusekoittamot ovat yleensä tarhoista erillään ja niiden 

vedenkulutus kuuluu teollisuusveteen /19/. 

Kasvitarhojen ja kauppapuutarhojen lisäksi on myös paikoitellen 

puiden taimitarhoilla ilmennyt vedenhankintaongelmia. Joillakin 

tarhoilla ei pintavettä ole saatavilla tai se on pilaantunutta ja 

osalla tarhoista on omasta pohjavesikaivosta saatu vesi niin rauta

ja mangaanipitoista, että siitä on aiheutunut taimille kasvuhäiri

öitä. Näin saatettaisiin riittävän käyttövarmuuden saavuttamiseksi 

joutua turvautumaan yleiseen vesilaitokseen. 

Lomakylät ja runsaasti yleistyvä maatilamatkailu voivat myös olla 

mahdollisia erityiskuluttajia, joilla tiettyinä aikoina vuodesta 

on runsas vedentarve. 

1 

Kriisiajan vedenkäytöstä on tehty useitakin selvityksiä /25, 26/. 

Keskitetyn vesilaitoksen p11rissä tulisi pyrkiä turvaamaan kriisi

aikanakin talousvettä 30-50 1/as/d sekä sairaaloille 100-150 1/ 

potilas/d, jotta hygienia saataisiin pysymään riittävänä /20, 21/. 

Yleisen sammutusveden ja mahdollisen kiinteistökohtaisen sammutus

veden tarve otetaan huomioon vedenjakelujärjestelmän suunnittelus

sa siten kuin kuntakohtaisissa sammutusvesisuunnittelussa on esi

tetty. Ohjeet sammutusvesisuunnitelmien laadinnasta, esimerkkiarvo

ja sammutusveden tarpeesta sekä vaihtoehtoisia hankintatapoja on 

esitetty Kaupunkiliiton julkaisussa B 67: "Sammutusveden hankinta". 

Kasteluvesi on mahdollista erottaa kokonaiskulutuksesta ilman mit

tauksiakin. Tällöin on määriteltävä vedenkulutuksen kausivaihtelu 

ja selitettävä sen vaihteluita sade- ja lämpötilahavainnoilla. Kun 

Helsingin vuosien 1970-78 vuorikautista vedenkulutusta selitettiin 

kymmenen päivän sadesummalla tiettyyn ylärajaan asti, ilman keski

lämpötilan kynnysarvoilla ja edeltäneiden kuivien päivien lukumää

rällä, havaittiin kasteluveden osuuden pienentyneen 1,5 %:sta 

vuosina 1971-1973 0,5 %:iin vuosina 1974-1977 /40/. 
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2.8 Kulutuksen vaihtelut 

Keskimääräisen kulutuksen lisäksi on erisuuruisilla jakelualueil

la eripituisina ajanjaksoina todetuilla kulutuksen vaihteluilla 

tärkeä merkitys vesihuoltojärjestelmien suunnittelussa. Mitoituk

sessa on kulutuksen vaihteluilla ja niiden ennustamisella yhtä 

tärkeä merkitys kuin keskimääräisillä kulutusarvoilla. 

Käytännön vesilaitostoiminnassa ovat tärkeimpiä kyseiseltä lai

tokselta tai vastaavankokoiselta ja -tyyppiseltä vesilaitokselta 

saatavat kulutusvaihtelutiedot. Vesilaitoksien tuleekin toimin

tansa kehitystä varten seurata tarkoin vedenkulutusta ja sen vaih

teluja. Alueellisessa yleissuunnittelussa paikkakuntakohtaisten 

suunnitteluun soveltuvien lähtöarvojen puuttuessa ovat vertailu

tietaina valtakunnalliset yhteenvetotiedot ja ohjeeiliset arvot 

tärkeitä /23/. 

Ellei perusteltuja paikkakuntakohtaisia arvoja ole, voidaan käyt

tää taulukon 23 mukaisia suurimman vuorokausikulutuksen ja taulu

kon 24 mukaisia suurimman tuntikulutuksen mukaisia arvoja. Nämä 

ohjeet perustuvat pääosin YVY-tutkimuksen nro 2 "Vedenkulutuksen 

vaihtelut" tuloksiin /23/. 

Taulukko 23. Suurimman vuorokausikulutuskertoimen ohjearvoja /1/ 

Keskim. Suurin vrk-kulutus- Asukasluku ominaiskulutuksen 
k~lutus kerroin cd max 

mukaan laskettuna (as) 
m /d (200 1/as/d) (300 1/as/d) 

200 2,00 000 600 

3 ooo· 1 '55 15 000 10 000 

1 0 000 1 , 45 50 000 33 000 

30 000- 1 '35 150 000 1 00 000 
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Taulukko 24. Suurimman tuntikulutuskertoimen ohjearvoja /1/ 

Keskim. Suurin vrk-kulutus- Asukasluku ominaiskulutuksen 
kulutus 

kerroin cd 
mukaan laskettuna (as) 

m3/d max (200 1/as/d) (300 1/as/d) 

100 2,5 500 300 

200 2,1 000 600 

500 1 1 8 2 500 1 500 

1 500 1 1 7 7 500 5 000 

5 000- 1 1 6 25 000 16 700 

Kun teollisuusveden osuus vedenkulutuksesta on yli 20 % voidaan 

taulukossa 24 esitettyjä arvoja pienentää 8 %:lla, mikäli teolli

suuden vedenkäyttö jakaantuu verraten tasaisesti vuorokauden 

ajalle /1/. 

Jos suurinta tuntikulutuskerrointa ei voida tilastollisesti mää

rittää suurimman vuorokausikulutuksen aikana esiintyvistä arvois

ta, tulee näiden kertaimien keskinäinen riippuvuus ja samanaikai

sen esiintymisen todennäköisyy~ pyrkiä määrittämään. 

Ellei suurimman vuorokausikulutuskertoimen ja suurimman tunti

kulutuskertoimen keskinäistä riippuvuutta ole selvitetty, voidaan 

tunnin jaksolle tasatun huipputuntikulutuksen kertoimena käyttää 

arvoa c max = (0,8 ... 1,0) x Cd max x ch max /1/. 

Ruotsissa käytetään vastaavana pienennöskertoimena 0,8 pientalo

alueilla ja 1,0 kerrostaloalueilla /24/. 

Esimerkki kertoimen käytöstä 

Kyseessä on pientaloalue, jossa keskimääräinen vuorokausikulutus 

on 200 m3/d, asukasluku on 1 000 eli ominaiskulutus 6n 200 a/as/d. 

Suurin vrk-kulutus: 2,00 x 200 m3/d = 400 m3jd 

Keskimääräinen tuntikulutus: 2 ~~ m3/h = 8, m3/h 
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Suurin tuntikulutus: 2,1 x 8,3 m3 /h = 17,5 m3/h 

Huipputuntikulutus: 0,8 x 2,00, 2,1 x 8,3 rn 3 /h = 28,0 rn 3 /h 

Kuten edellä todettiin on kulutusvaihteluilla suuri merkitys rni

toituksessa, kun vuorokauden keskikulutuksen pääasiallinen mer

kitys on vedenhankinnan suunnittelussa. 

Suurin vuorokausikulutus määrää vedenottaman ja vedenpuhdistamon 

rnitoituksen. Huipputuntikulutusta käytetään verkoston ja paineen

korotusasemien mitoituksessa. Pienin tuntikulutus puolestaan vai

kuttaa vedenottarnoilta vesisäiliöihin rakennettavien syöttöjohto

jen kokoon. Tarvittaessa käytetään lyhyernrnälle kuin yhdelle tun

nille tasattua huippukulutuksen arvoa /1/. 

Suunnittelualueiden sisältäessä nykyisin aikaisempaa enemmän myös 

haja-asutusalueita tulisi myös siellä olevien eri vedenkäyttäjien 

kulutusvaihteluista saada tuntuvasti lisää tietoa. Parhaiten tut

kimustietoa hankittaisiin vesirnittarien yhteyteen kytkettyjen 

piirtureiden avulla. 

Lisäksi on vaihteluista huomattava, että vedenjakelualueen osa

alueiden vaihtelut voivat poiketa huomattavastikin koko jakelu

alueen vaihteluista. 

3. VEDENKULUTUKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

3.1 Yleistä 

Kokonaisvedenkulutus on kaikki kulutusmuodot sisältävän orninais

kulutuksen ja liitettyjen kiinteistöjen asukasmäärän tulo. Erik

seen voidaan tarkastella määritettävien suurkuluttajien veden

kulutusta. 

Liittyrnisasteen ennustamisella on siten yhtä tärkeä merkitys kuin 

orninaiskulutuksellakin. Suomen väestöstä oli liittynyt yleisiin 

vesilaitoksiin vuonna 1970 57 % ja vuoden 1979 lopussa 74 %. 

Kaupungeissa oli liittyrnisaste tuolloin 90 % ja kunnissa 49 %. 
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Taajamien liittymisasteen voidaankin odottaa saavuttavan 100 % 

vuoteen 2000 mennessä. Haja-asutusalueiden väestön liittymisno

peus riippuu useista tekijöistä, joita selvitetään tarkemmin lu

vussa 5. 

Seuraavassa on yhteenvetoa eri kulutusmuotoihin vaikuttavista 

tekijöistä, joiden tuntemus on oleellista kulutusennusteita 

laadittaessa. 

3.2 Talousvesi ja palvelutoiminnat 

3.2.1 Asumismuoto 

Vesijohtoverkostoihin liittyneiden asuntojen varustetaso on ny

kyisin jo suhteellisen korkea, joten varustetason kohoaminen tul

lee jatkossa olemaan hidasta ja sen vaikutus ominaiskulutuksen 

kasvuun vähäisempää kuin aikaisemmin. 

Rakennusten vesijohtokalusteiden määrä ja laatu vaikuttavat oleel

lisesti vedenkulutukseen. WC:n huuhteluvesimäärää pienentämällä 

esim. 9 litrasta 6 litraan sekä hanojen ja suihkujen suuttimia 

kehittämällä on voitu kokemusten mukaan vähentää kiinteistökoh

taista veden käyttöä jopa 30 % /26/. Uudet valtakunnalliset, sisä

asiainministeriön antamat määräykset vesijohtokalusteiden mitoi

tuksesta astuivat voimaan 1.7.1976. Ne sisältävät eräitä kohtia, 

jotka rajoittavat tarpeetonta veden käyttöä aikaisempaan mitoi

tuskäytäntöön verrattuna. Nämä säännökset vaikuttavat pääasiassa 

uusrakentamisessa. Taulukosta 25 nähdään, miten kiinteistöjen 

varustetaso on noussut Suomessa 25 vuoden aikana /27/. 
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Taulukko 25. Asuntojen varustetason paraneminen Suomessa 

1950-1975 /27/ 

1950 1960 1970 1975 

Asuinhuoneistoja kpl 998 839 1 211 200 1 463 221 1 649 902 

Huoneistoista varustettu 

Viemärillä 27,5 % 51,5 % 74,4 % 84,5 % 

Vesijohdolla 25,2 % 4 7' 1 % 72,1 % 83,7 % 

WC:llä 17,4 % 35,4 % 61 , 4 % 75,7 % 

Keskuslämmityksellä 1 3' 1 % 31 '1 % 56,0 % 75,7 % 

Lämpimällä vedellä 7,3 % 23,2 % 52,0 % 68,8 % 

Kylpy- tai suihku 7,4 % 15,7 % 39,1 % 61 '5 % 
huoneella 

Kotitalouksissa käytetty ominaiskulutus vaihtelee asuinpaikan ja 

asuinmuodon mukaan. Kulutus kaupunkimaisessa yhdyskunnassa on 

runsaampaa kuin maaseututaajamissa ja haja-asutusalueilla, jos

kin erot kaventuvat maaseudun asuntojen varustetason noustessa. 

Tutkimusten mukaan talouden koko vaikuttaa talousveden yksikkö

kulutukseen: mitä useampi henkilö kuuluu talouteen sitä pienempi 

on kulutus henkilöä kohti. Erityisen selvä on muutos siirryttä

essä yhden henkilön taloudesta kahden henkilön talouteen /28/. 

3.2.2 Veden hinta ja mittausjärjestelyt 

Kuluttajille veden käytön kustannukset muodostuvat vesi- ja vie

märilaitosten, kiinteistöjen vesijohtojen ja -kalusteiden sekä 

lämpimän käyttöveden kustannuksista. 

Ennen jätevesimaksulain voimaantuloa vuonna 1974 huomattava osa 

veden käytön kiinteistöjen ulkopuolisista kustannuksista katet

tiin veden kulutusmaksun lisäksi käytön määrästä riippumattomil

la perusteilla (kunnallisvero, liittymismaksut jne.). Lain voi

maantulo ja pyrkimys veden käytön määrään perustuviin taksoihin 

ovat siirtäneet kustannukset pääosin kuluttajien maksettaviksi 

ja keskeisenä maksuperusteena on veden käytön määrä /30/. 
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Vesilaitosten kustannuksista on 60-80 % kiinteitä kustannuksia, 

jotka lyhyellä aikavälillä ovat riippumattomia tuotetusta vesi-

määrästä. Näin ominaiskulutuksen kasvun sähtyminen tai suora-

nainen vähentyminen aiheuttaa yksikköhinnan korotustarvetta. 

Varsinkin silloin on tarvetta korotuksiin kun ko. vaikutusta 

lieventävää perusmaksua ei peritä. Lämpimän veden säästöllä on 

sen sijaan välitön alentava vaikutus kiinteistön lämmitysener

gian kustannuksiin. 

Kuvassa 5 on esitetty kaupunkien vesimaksujen kehitys vv. 1967-81 

verrattuna elinkustannusindeksiin. Veden reaalihinta on kuvan mu

kaan pysynyt suunnilleen samana. Jätevesimaksulain voimaantulo 

sen sijaan kaksinkertaisti kiinteistöjen vesimaksut kuten taulu

kosta 26 ilmenee. Siinä on asuntohallituksen keräämiä tietoja 

asuntolainoitettujen asuntojen vesikustannuksista /27/. 

Taulukko 26. Asuntolainoitettujen asunto-osakeyhtiötalojen ja 

vuokratalojen vesimaksujen kehitys ja niiden osuus 

kaikista hoitokustannuksista /27/ 

Omistusasunnot (As Oy) Vuokratalot 

Tili- Vesikus- Osuus hoi- Vesikus- Osuus hoi-

vuosi 
tannukset tokustan- tannukset tokustan-
mkjm2jkk nuksista mkjm2jkk nuksista 

1967 0115 10,7 % 0 1 18 1018 % 

1968 0115 917 % 0 1 19 1016 % 

1969 0 1 15 914 % 0,17 917 % 

1 970 0115 91 1 % 0, 18 1012 % 

1971 0114 8,0 % 01 18 913 % 

1 972 0,15 7,8 % 0,19 8,7 % 

1973 0,17 7,8 % 0,21 9,3 % 

1 97 4 Q,~6- ~~.!! % Q,l_3_ ~,]_ % --- --- -----
1975 0,41 1 ) 12,2 % 0,51 1 ) 12,6 % 

1976 0,48 12,5 % 0,65 1 4' 1 % 

1977 0,55 12,8 % 0,77 1 5' 1 % 

1) Vuodesta 1975 alkaen sistiltää myös jätevesimaksun 
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Veden hinnan vaikutus kulutukseen r11ppuu osaksi siitä, tapah

tuuko kulutuksen mittaus talouskohtaisesti vai sovelletaanko 
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talouskohtainen vedenmittaus vähentäisi kokonaiskulutusta 
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10-20 % ja lämpimän veden kulutusta 20-25 % /29/. Amerikkalai

sissa tutkimuksissa on todettu, että veden hinnan korotus ei 

kerrostaloissa niinkään nopeasti ja selvästi vaikuta huoneisto

jen vedenkulutukseen, vaan mahdollinen säästö tapahtuu lähinnä 

talon yleisessä vedenkäytössä, johon isännöitsijä tai talonmies 

kiinnittää huomiota /30/. Erään selvityksen mukaan veden hinnan 

nousu 10 %:lla aiheutti kerrostaloissa vain 2 % vähennyksen 

huoneistojen vedenkulutukseen, kun se kiinteistön yhteisessä 

kastelu- yms. vedenkäytössä olin. 11 % /29/. 
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Omakotitaloissa vesilasku muodostaa yhden välittömän elinkustan

nuksiin vaikuttavan tekijän, jolloin veden käyttöön kiinnitetään 

huomiota. Samoin tulee pientaloissa konkreettisemmin esiin ener

gian osuus asumiskustannuksissa ja siten se vaikuttaa lämpimän 

veden käyttöön. 

Korkeampi kulutus kerrostaloissa voi johtua osittain myös siitä, 

että useista samanaikaisista pienistä kulutuksista, kuten kalustei

den vuodoista, muodostuu kerrostaloissa niin suuri summakulutus, 

että mittari lukee sen. Suhteellisesti sama vuoto voi jäädä esim. 

omakotitalossa mittaamatta (vrt. kohta 2.3). 

Kuvassa 6 on USA:ssa tehdyn tutkimuksen tulos asuntokohtaisen ve

denmittauksen vaikutuksesta vedenkulutukseen. Kulutustiedot on 

esitetty 13 vuoden ajalta, jona aikana ovat muutkin olosuhteet 

saattaneet vaikuttaa vedenkulutukseen. Toisaalta mittaustavan muu

toksen vaikutus on ollut suhteellisen nopea sekä lisäksi pysyvä. 

L/HUONEISTO •D 

1Mmr--------------------;----------------~ 
TALOKOHTAINEH MITTAUS 

1 

J 

1 

1 

HUONEISTOKOHTAINEN 

Kuva 6 Veden mittaustavan vaikutus asuinhuoneistojen vedenkulutukseen 
erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan /6/. 
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3.2.3 Paineolosuhteet 

Paineolosuhteet vaikuttavat lähinnä osaltaan virtaavan veden 

käyttömääriin sekä vuotojen suuruuteen. Paineen säätely kaikkien 

kuluttajien kannalta tarkoituksenmukaiseksi on vaikeata vesilai

tosteknisin toimenpitein. Kiinteistökohtaisesti paine voidaan 

kuitenkin säätää paineenalennusventtiileillä melko pienin kus

tannuksin halutun suuruiseksi. 

Käytettävissä olevan paineen lisäämisen 60 %:lla on todettu ame

rikkalaisen tutkimuksen mukaan nostavan vedenkulutusta jopa 30 % 

/30/. Espoossa on muutamassa kiinteistössä kokeiltu paineen alen

tamista ja seurauksena on ollut veden käytön väheneminen 20-25 % 

/29/. 

Tarvittavaa painetasoa ei voida kuitenkaan rajattomasti alentaa, 

koska mitoitusohjeet, erilaisten kotitalouskoneiden vaatima pai

ne sekä käyttömukavuus ja toimintavarmuus asettavat omat rajansa. 

3.2.4 Käyttötottumukset ja valistustoiminta 

Käyttötottumukset vaikuttavat merkittävästi kaikkeen kulutustoi

mintaan, jolloin totuttujen tapojen muuttamiseksi voidaan käyt

tää monenlaista valistustoimintaa. Vedenkäyttömahdollisuuksien 

lisääntyminen asumistason noustessa kasvattaa tuntuvasti veden

kulutusta. Elintason ja palvelukiinteistöjenkin varustetason ko

hoamisen myötä tapahtuva hygienian taso on suurimmassa osassa 

Suomea jo suhteellisen korkea, joten sillä on merkitystä haja

asutuksen kulutusennusteissa. Talousveden käyttötarvetta ja 

-tottumuksia selvittelevässä tutkimuksessa (VYV-29) esitetään 

165 1/as/d sellaiseksi talousvesikulutuksen määräksi, johon hy

vin varustetuissakin asunnoissa hukkakulutusta välttäen voidaan 

päästä. Vedenkulutuksessa vääristä kulutustottumuksista aiheutuu 

lähinnä tarpeetonta veden tuhlausta, kuten juoksevan veden käyt

töä eri toimintojen yhteydessä ja ammekylvyn suosimista suihkus

sa peseytymisen sijasta. Kulutustottumuksiin voitaisiin parhai

ten vaikuttaa yleisellä valistustoiminnalla. Esim. energiakr~isin 
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aikana vaikuttamaan lämpimän veden käyttötottumuksiin, 

jolloin energiansäästön lisäksi lämpimän käytön säätely alen-

s talousveden kulutusta /31/. 

Kotitalouksien vettä käyttävien laitteiden kehitys, kuluttajavalis

tus, kustannusten muodostuminen ja niiden akaminen vaikuttavat 

i myös kuluttajien käyttötottumuksi /31/. 

Turussa aloitettiin v. 1978 Vätin kaupunginosassa sijaitsevalla 

Hepokullan asuntaalueella systemaattinen selvitys energiansäästö

toimenpiteistä. Alueen huoltoyhtiönä toimiva lämpöosakeyhtiö vas-

i tutkimuksen suorittamisesta. Tutkimuskohde käsitti yhteensä 

1 066 huoneistoa, joiden lattiapinta-ala on 70 452 m2 ja rakennus-

tilavuus 293 792 /33/. Hepokullan asuntoalueen tilivuoden 1977/78 

ke talousveden ominaiskulutusta 186 1/as/d katsottiin 

voitavan se i alentaa. 

Ensimmäisenä säästötoimenpiteenä vaihdetti yhteisten saQnojen 

suihkukalusteet painonapeilla varustetuiksi pressostaattihanoiksi. 

Toiseksi vaihdettiin asuntojen vesijohtokalusteet vettä säästävik

si kalusteiksi ja myöhemmin ne vielä muutettiin käyttämään vakio

virtaamia. Muita toimenpiteitä olivat asuintalojen kellarien vesi

jäähdytteisten kylmäkalusteiden muuttaminen ilmajäähdytteisiksi 

WC:n 9 1 huuhtelusäiliöiden tilavuuden pienentäminen 0,5 1 

tilaelementeil , joita asennettiin 2-4 kpl/säiliö. 

Näiden säästötoimenpiteiden vaikutuksesta on Hepokullan asunto

alueen vedenkulutus vähentynyt parissa vuodessa 186 1/as/d:stä ar

voon 145 1/as/d ja tulee ilmeisesti edelleen laskemaan kaikkien 

säästötoimenpiteiden alkaessa vaikuttaa täysimääräisesti. 

Kokonaissäästöksi laskettiin vuodelle 1980 noin 130 000 mk, joka 

jakaantui suhteellisen tasan vesikustannusten ja energiakustannus

ten osalle. Investointikokonaisuuden takaisinmaksuajaksi laskettiin 

noin 4,5 vuotta. Kustannussäästöjen odotetaan vakiintuvan pysyvälle 

säästötasolle, joka mahdollistaa hoitovastikkeen pysyttämisen vas

taisuudessakin kohtuullisella tasolla /33/. 
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3.3 Teollisuusvesi 

3.3.1 Teollisuusala 

Kun selvitetään alueella olevan tai sinne tulevan teollisuuden 

vedenkulutuksen osuutta ominaiskulutukseen, on teollisuuden alal

la oleellinen merkitys. Paljon vettä käyttävät rauta- ja teräs

teollisuus, paperiteollisuus ja petrakemian teollisuus ottavat 

tavallisesti yleisistä vesilaitoksista vain saniteettiveden. Ve

denhankinta muihin käyttötarkoituksiin on järjestetty omatoimi

sesti. 

Luvussa 3.5 mainitut korkealaatuista vettä myös tuotantotarkoi

tuksiin vaativat teollisuudenalat eivät usein pysty kovin korkei

siin, taloudellisesti kannattaviin kierrätysasteisiin. Varsinkin 

niillä alueilla, joilla omatoimisen vedenhankinnan järjestäminen 

on vaikeaa voi pienteollisuuden ja teollisuuskylien yleistyminen 

lisätä joissakin tapauksissa tuntuvastikin teollisuusveden mää

rää yleisissä vesilaitoksissa. Muutoin näyttää teollisuusveden 

osuudet vakiintuneen vesilaitoksilla nykyiselle tasolle. 

3.3.2 Jäteveden puhdistusvaatimusten merkitys 

Vesikustannusten nousu ja teollisuuden vesiensuojelun merkityk

sen korostuminen tulevaisuudessa johtanee siihen, että teolli

suuslaitokset kiinnittävät entistä enemmän huomiota vedenkäyt

töönsä. Jätevesimaksulain voimaantulo v. 1974 vähensi osaltaan 

huomattavasti teollisuusjätevesien määrää. Aivan samoin on vä

henemässä nykyään teollisuusjätteen määrät jätehuoltolain tul

tua voimaan v. 1979. 

Vesihuoltokustannustensa pienentämiseksi ovat teollisuuslaitok

set yhtenä keinona ryhtyneet kierrättämään vettä entistä enem

män. Veden kierrätyksellä on kuitenkin jokaiselle prosessille 

ominainen optimiaste, jonka ylittäminen ei enää ole taloudelli

sesti kannattavaa. 

Kierrätysasteen nostaminen tulee eniten pienentämään jäähdytys

veden tarvetta, koska sen uudelleen käyttö on helpoimmin 
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järjestettävissä. Prosessiveden uudelleen käyttö on mahdollista, 

jos se puhdistetaan tai sitä käytetään sel siin tarkoituksiin, 

joihin kelpaa huonompilaatuinen vesi. Kattilan syöttöveden ja 

saniteettivesien kierrätysmahdollisuudet ovat vähäisiä /10/. 

3.3.3 Muut 

Myös teollisuuslaitoksissa pyritään vesikalusteet kehittämään vä

hemmän vettä kuluttaviksi, erilaatuisia vesiä pyritään ryhmitte

lemään aikaisempaa enemmän eri putkistoihin ja painetasoa pyritään 

mahdollisuuksien mukaan alentamaan. Lisäks käyttötottumuksiin 

vaikuttamalla ja sisäisen vedenjakelujärjestelmän hukkavesiä vä

hentämällä voidaan tuntuvasti muuttaa teol isuuslaitoksen vesi

tasetta. 

Päinvastaisina vaikuttimina voivat olla j llakin teollisuuden

aloilla tuotantotarkoituksiin käytettävän veden kasvavat laatu

vaatimukset, vaatimus paremmasta toimintavarmuudesta käyttöveden 

laadun ja riittävyyden suhteen sekä mahdollisesti kokonaan uuden

laisen, aikaisempaa pitemmälle jalostavan teollisuuden kehitty

minen. Näin saatetaan joutua turvautumaan ainakin eräillä alueil

la liittymiseen yleiseen vesilaitokseen, jolloin yleisten vesi

laitosten teollisuudelle jakaman vesimäärän suhteellinen osuus 

kasvaisi. 

3.4 Yleinen vedenkulutus 

Yhdyskunnan koon kasvaessa kasvaa myös yleisen vedenkulutuksen 

osuus liittyjää kohti, joskaan mitään hyvin korreloivaa regres

siosuoraa ei voida piirtää, koska hajonta on suhteellisen suuri. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskimääräisiä arvoja ylei

sen kulutuksen suuruudesta erikokoisilla laitoksilla. Tiedot 

perustuvat vesilaitoksille tehtyyn kyselyyn /38/. 
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Taulukko 28. Yleisen vedenkulutuksen määrä erisuuruisilla 

vesilaitoksilla Suomessa v. 1979 /38/ 

Vesilaitoksen kokoluokka 

(1 000 liittyjää) 

< 1 

1 - 10 

10 - 20 

20 - 50 

50 -

Yleisen kulutuksen 

määrä (1/as/d) 

10 - 15 

20 - 40 

30 - 50 

40 - 60 

50 - 70 

Pääosan yleisestä vedenkulutuksesta muodostaa ns. hukkavesi, joka 

on vesijohtoverkostosta putkirikkojen, piilovuotojen yms. vuoksi 

poistunutta vettä (vrt. kohta 2.6). 

Pyrittäessä pienentämään yleistä vedenkulutusta tuleekin kysymyk

seen ensisijaisesti vuotojen syntymisen estämiseen tähtäävät toi

menpiteet sekä syntyneiden vuotojen paikallistaminen ja korjaami

nen. Vuodon tarkka paikallistaminen ja korjaaminen tulee tehdä 

mahdollisimman pian. Valta-osa yleisestä vedenkulutuksesta aiheu

tuu kuitenkin ns. salavuodoista. Salavuotojen hakuun onkin kehi

tetty useita käyttökelpoisia menetelmiä, joiden järjestelmällinen 

käyttö lieneekin paras keino yleisen vedenkulutuksen vähentämi

seksi tulevaisuudessa. 

YVY-esitutkimuksessa /13/ on selostettu yksityiskohtaisesti vuo

tojen syitä. Syyt vaihtelevat hieman putkimateriaaleittain, ylei

simpiä ovat syöpymät, asennus- ja täyttövirheet, painumat sekä 

materiaali viat. 

Yleisen veden suuruuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat myös 

taajaman koon lisäksi sen rakenne, ilmastolliset tekijät (sadan

ta, haihdunta) sekä mahdollisuus saada kasteluvettä muualta kuin 

vesijohtoverkosta. 
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Verkoston iän mukana vuodot luonnollisesti lisääntyvät, ellei nii

hin aktiivisesti pyritä vaikuttamaan. Lii jää kohti lasketun 

verkostopituuden (m/as) ja yleisen vedenkulutuksen välille ei voida 

esittää riippuvuutta, vaan hajonta on varsin suuri johtuen verkos-

en erilaisuudesta. 

4. ENNUSTEET 

4.1 Ennustetyypit 

Vedenkulutusennusteet voidaan jakaa eri tyyppeihin lähinnä ennuste

jakson pituuden ja osin ennusteen käyttötarkoituksen, ennustealueen 

laajuuden ja ennustetarkkuuden perusteella. 

Ennustetyypit voidaan jaotella kolmeen pääryhmään: 

a) Ennusteet vesilaitosten käyttötoimintaa varten, jossa ennuste

jakso on yleensä enintään yhden vuorokauden suuruusluokkaa. Pää

käyttömuoto on laitosten valvonta ja automaattinen ohjaus, joka 

edellyttää suhteellisen kehittynyttä automatiikkaa ja instrumen

tointia. 

b) Ennusteet, jotka palvelevat lähinnä laitosten toiminnan ja 

talouden suunnittelua. Ennustejakson pituus on yleensä 1-5 vuotta. 

c) Ennusteet yleis- ja hankesuunnittelua varten, jolloin ennuste

jakson pituus on noin 10-30 vuotta tai erityistapauksissa jopa 

pitempikin. 

Tässä yhteydessä käsitellään lähinnä ennustetyyppiä c, osaksi myös 

ennustetyyppiä b. 
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4.2 Kulutusennusteiden mallit ja näiden käyttökelpoisuus 

Suomessa tehtiin 1960-luvulla varsin laajoja vedenhankintasuunni

telmia, joissa vesimäärien ennusteet pohjautuivat suhteellisen 

suuriin virallisiin väestöennusteisiin ja vedenkulutuksessa silloin 

tapahtuneeseen voimakkaaseen kasvuun. Monissa hankkeissa varaudut

tiin ominaiskulutuksissa v. 2000 600-700 1/as/d suuruusluokkaa 

oleviin arvoihin. Sittemmin näitä on jouduttu tarkistuksissa pie

nentämään. 

Tehdyissä ennusteissa on siten usein ennustettu lineaarista kas

vua, joka yleistettynä voidaan esittää seuraavasti: 

a 

Vt • a +b·t 
a, b ovat arvioituja tai laskettu;. Wlkiolta 

Tämän ennusteen toteutuminen edellyttää kasvuun vaikuttavien teki

jöiden muuttumattomuutta ja ulkoisten olosuhteiden vakiintunei

suutta. Tällaista ennustemallia on käytetty yleisesti esim. koko

naisvesimäärää ennustettaessa. Lisäksi sitä on sovellettu myös 

yksittäisten tekijöiden kuten ominaiskulutuksen kasvun arvioimi-

seen. 

Eksponentiaalinen kasvu on teoreettisesti seuraavan kuvan 

mukainen. 
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... 
a 

b = kasvun suuruus aikayksikössä 

Logaritmiastcikko 

b>1 

Vedenkulutuksen osalta kasvu voi olla eksponentiaalista esim. lai

toksen alkuaikoina, jolloin uusia liittyjiä tulee paljon ja usein 

ominaiskulutuskin kasvaa laitoksen ensimmäisinä vuosina. Eksponen

tiaalista kasvu voi olla varsinkin voimakkaasti kehittyvissä ja 

teollistuvissa yhdyskunnissa. Jos kasvu ennustetaan eksponentiaali

seksi, tulee sille olla selvät perusteet sekä ulkoiset kasvuedelly

tykset. 

Kolmas muutosennusteen malli on ns. S-käyrä, jossa on erotettavissa 

alun eksponentiaalisen kasvun jälkeen tasaantumisvaihe, eräänlainen 

kyllästymisaste, jolloin kasvu lähes pysähtyy ja vakiintuu tietylle 

tasolle. Näin on juuri käymässä ja osittain jo käynyt ominaiskulu

tukselle useissa kunnissa. 

~ A 
------------V 

........ h -----------------------...... .,.llllllllllllo~ 

AIKI 
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Kulutuksen voidaan ennustaa myös vaihtelevan satunnaisesti, 

jolloin mitään säännönmukaisuutta kulutuksen määrästä ei voida 

esittää. 

t 

AIKA 

varsinkin talousveden kulutuskehitys on noudattanut S-käyrää, 

jolloin kiinteistöjen varustetason voimakas nousu 1960-luvulla 

on ollut voimakasta kasvuaikaa ja nyt ollaan ainakin taajama

asutuksessa vakiinnuttu nykyiselle tasolle. Kasvun sijasta onkin 

odotettavissa pikemminkin kulutustason laskua (vrt. kohta 3.2). 

Suomessa nykyisin tehdyissä kulutusennusteissa ollaan enenevässä 

määrin siirrytty S-käyrän mukaiseen kehitykseen aikaisemmin ylei

sesti käytetyn lineaarisen kasvuajattelun sijasta. Usein olla~n 

jouduttu aikaisempia kulutusennusteita pienentämään, jolloin suun

nittelun ja hankkeen toteutuksen välillä muuttuneet olosuhteet on 

pyritty ottamaan huomioon. 

Kunnille tehdyn kyselyn yhteydessä tiedusteltiin myös laadituista 

vedenkulutusennusteista ja niiden perusteista. 

Useiden kuntien vastauksissa oli selvästi näkyvissä, kuinka aikai

semmat ennusteet ovat osoittautuneet liian suuriksi ja niitä on 

useampaankin kertaan pienennetty. 
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Varsinkin suurien kaupunkien viimeisimmissä ennusteissa on enna

koitu vain pientä kasvua kokonaiskulutuksessa johtuen pääasiassa 

uusista liittyjistä. Ominaiskulutuksen ka i oli yleensä 

ennustettu vain 0-10 % nykyisestään vuoteen 2000 mennessä ja 

ves itoksen jakaman vesimäärän vuotui kasvuksi ennakoitiin 

2-3 %. Joillakin vesilaitoksilla ennustettiin jaetta-

van vesimäärän tempiaikaista pienenemistä sestään mm. 

hukkavesiä lä. 

Laadituissa ennusteissa on perusteena yleen käytetty muutamien 

viime vuosien kokemuksia ja kulutustietoja yleen sovel-

lettu hillityn kasvun linjaa tai todetun kehityksen mukai-

sesti ominaiskulutuksen pysymistä lähes ennallaan. 

Matemaattisia malleja käyttämällä voidaan selittää vedenku-

vaikuttavia tekijöitä ja siten ennustaa tulevaa kulu-

tusta. leilla voidaan tarkastella kuitenkin vain suhteellisen 

lyhyttä aikaväliä, koska lähtötietoja ei aina saatavilla 

riittävän pitkältä ajalta ja koska pitemmällä aikavälillä poikkea

vat tekijät alkavat olla määrääviä, jolloin niille on varattava 

liikkumatilaa. Lisäksi mallit ovat lähes tapauskohtaisia, 

tietylle alueelle ja tiettyihin olosuhteisi kalibroituja. 

Suomessakin on näitä simulointimalleja kehitelty ja myös käytän

töön sovellettu ainakin Porin kaupungin vesilaitoksella /37/. 

Teknillisessä korkeakoulussa /40/ on kehitetty seuraavanlainen 

lähestymistapa. Vuorokautinen vedenkulutus aetaan aikasarja

analyysin keinoin keskiarvokomponenttiin, kausivaihteluun, viikon-

päiväkomponenttiin ja satunnaisvaihteluun. Keskimääräi veden-

kulutusta kuvaavaa keskiarvokomponenttia selitetään .yleisillä 

taloudellisilla muuttujilla. Tämänkaltainen lähestymistapa ei 

eri kuluttajaryhmien vedenkulutuksen tarkkaa seurantaa 

ennusteiden pohjaksi, mikä lieneekin tilanne käytännössä. 

Helsingin kaupungin vuosien 1970-1978 (sisältää energiakriisin ja 

jätevesimaksulain voimaan astumisen) keskimääräisestä vedenkulu

tuksesta voitiin selittää 95 % vain kolmen muuttujan avulla. 

Selittäjinä i käytetty elinkustannus llä latoituja 
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veroäyrien kokonaismäärää kunnallisverotuksessa, veden hintaa 

(sisältää jätevesimaksun) ja energian hintaa. Energian hinta

indeksi pohjautui bensiinin ja dieselöljyn hintaan. Näin päästiin 

parempaan lopputulokseen kuin esim. polttoöljyjen avulla. Tämä 

tulos on.tulkittu siten, että energian hintaindeksi kuvaa paitsi 

energian hinnan vaikutuksia myös yleistä asennetta energian 

käyttöä kohtaan ja välillisesti myös vedenkulutusta kohtaan. 

Viikonpäivävaihtelun avulla voidaan epäsuorasti määrittää, mitkä 

kuluttajaryhmät ovat vedenkulutuksen muutosten takana. Helsingin 

vedenkulutus on vuoteen 1978 mennessä vähentynyt vain arkipäivinä, 

joten vähenemän takana on ilmeisesti työpaikkakulutus eikä talous

kulutus. Helsingin kaupungin tilastokeskuksen tiedot teollisuus

työpaikkojen määrän kehityksestä tukevat tätä johtopäätöstä /40/. 

Seuraavalla sivulla on 1970-luvulla laaditut erään suurehkon kau

pungin vedentarve-ennusteet hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka laa

dittuja ennusteita on jouduttu pienentämään muuttuneita olosuh

teita vastaaviksi. Ennustearvojen pienenemiseen ovat vaikuttaneet 

mm. väestömäärän jääminen ennustetun tason alapuolelle ja veden 

ominaiskulutuksen kasvun pysähtyminen. 
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1970-LUVULLA LAADITUT VEDENTARVE-ENNUSTEET 

ERÄÄSSÄ KAUPUNGISSA 

milj. m3/a 

70~--------~-----+------+-------+------4-----~ 

50-+------

40+-------~~----~ 

1970 1975 1980 1985 

...... toteutunut pumppaus 
verkostoon 

---

1990 1995 2000 
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4.3 Ennusteet eri suunnittelutasoilla 

Vesihuollon suunnittelu kuuluu osana yhdyskuntasuunnitteluun, jol

loin sen tulee niveltyä kiinteästi yhdyskuntien taloudelliseen, 

toiminnalliseen ja fyysiseen suunnitteluun. 

Kohteen laajuuden perusteella jaetaan vesihuollon suunnittelu usein 

kolmeen suunnittelutasoon: valtakunnalliseen, seudulliseen (lääni, 

vesipiiri, seutukaavaliitto jne.) ja paikalliseen (kunta tai sen 

osa) suunnitteluun. 

Vesihuoltoa suunnitellaan lähinnä viranomaisten, vesihuoltolaitos

ten, kuntien ja maankäytön suunnittelijoiden toimesta. 

Vesiviranomaisten toimesta tapahtuva vesien käytön suunnittelu 

jakaantuu kolmeen tasoon: 

- kokonaissuunnittelu 

- alueellinen yleissuunnittelu 

- hankesuunnittelu 

Kokonaissuunnittelulla pyritään selvittämään tietyn joko yhden tai 

useamman vesistöalueen muodostaman kokonaisuuden eri vedenkäyttö

muotojen tarpeet ja niiden perusteella asettamaan tavoitteet vesi

en käytölle, joista yhtenä on esim. vedenhankinta. Erityisenä 

tavoitteena on sovittaa käyttömuodot yhteen niin, että saavutetaan 

kokonaisuutena edullisin ratkaisu. Kokonaissuunnittelun ennusteet 

ulottuvat tavallisesti 30 vuodeksi eteenpäin ja ne jaksotetaan 

suunnittelualueen kuntien taajamille noin 10 vuoden välein. 

Käyttömuotokohtainen alueellinen yleissuunnittelu on kokonaissuun

nittelua yksityiskohtaisempaa ja alueeltaan rajoitetumpaa. Yleis

suunnitelma voi koskea vain esim. vedenhankintaa tai viemäröintiä 

ja jätevesien käsittelyä, useimmiten kuitenkin molempia yhdessä. 

Yleissuunnitelma laaditaan eri alueille tarpeen mukaan. 
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Y issuunnittelussa pyritään pääsemään jo lähelle konkreettisia 

toimenpidesuunnitelmia, joten kuntien osallistuminen suunnitte-

en erittäin tärkeää. Yleensä osa-alueena on taajama tai muu 

suurehko kulutuskeskus, joten tarkastelu on yleensä huomattavas

ti kokonaissuunnittelua tarkempaa. Yleissuunnittelussakin ennus

teet itään yleensä tekemään suhteellisen yksityiskohtaisiksi 

käyttämällä tarkennettua aluejakoa ja noin viiden vuoden jakso

tusta. 

Hankesuunnittelu on yksityiskohtaista suunnittelua, jota viran

omaiset tekevät melko vähän, mutta valvonta- ja rahoitusviran

omaisina vesihallitus ja vesipiirit joutuvat paljon tarkastamaan 

muiden tekemiä yksityiskohtaisia vesihuoltosuunnitelmia ja niissä 

tehtyjä ennusteita. 

iallinen vastuu yhdyskuntien vesihuol toteuttamisessa on 

kunnilla. Kunnat ja vesihuoltolaitokset suunnittelevat niitä 

toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen yleensä enintään yhden kunnan 

vesihuollon toteuttamiseksi taloudellisesti ja teknisesti tar

koituksenmukaisella tavalla. Tämä konkreettisiin toimenpiteisiin 

tähtäävä suunnittelu voidaan myös jakaa kolmeen pääryhmään. 

- alustava suunnittelu 

- yleissuunnittelu 

- yksityiskohtainen suunnittelu 

Alustavassa suunnitelmassa esitetään suunnittelualueen vaihto

ehtoiset yleiset vesihuollon toteuttamismahdollisuudet toimin

taa kunnassa laajennettaessa tai sitä käynnistettäessä. Vaiku

tukset ja ennusteet pyritään määrittämään tkän ennusteajan 

(noin 30 vuotta) mukaisesti. 

Yleissuunnitelma on tavallisesti useiden esitettyjen vaihtoeh

tojen pohjalta laadittu suunnitelma, jossa esitetään suhteelli

sen tarkka lähiajan (10-15 vuotta) vesihuollon toteuttamisohjel

ma, vaikka koko ennustejakso ulottuukin noin 30 vuodeksi eteen-
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Yksityiskohtainen suunnittelu tähtää jo sellaisten asiakirjojen 

aikaan saamiseen, joiden perusteella rakennuskohde jo pystytään 

toteuttamaan. Suunnittelu tulee perustua yksityiskohtaisiin maas

to- ym. tutkimuksiin ja selvityksiin. Mikäli alueelle on laadittu 

jokin yleisen tason suunnitelma, tulisi laitoskohtaisessa suunnit-

telussa pyrkiä noudattamaan siinä esitettyjä näkökohtia. 

Kaavoituksessa tarpeellisten vesihuoltoselvitysten laatu riippuu 

kaavatasosta, jolloin voidaan erottaa toisistaan 

- seutukaavoitukseen liittyvä vesihuollon suunnittelu 

- yleiskaavoitukseen liittyvä vesihuollon suunnittelu 

- rakennus- ja asemakaavoitukseen sekä muuhun suurimitta-

kaavaiseen ka.avoitukseen liittyvä vesihuollon suunnittelu 

Kaavoitukseen liittyvien vesihuoltosuunnitelmien voidaan katsoa 

liittyvän ajallisesti ja alueellisesti edellä mainittuihin vesi

huollon suunnittelutehtäviin siten, että seutukaavoitus voi käyt

tää hyväkseen vesien käytön kokonaissuunnitteluun ja yleissuunnit

teluun liittyvää vesihuollon suunnittelua, yleiskaavoitus joko 

yhden tai useamman kunnan yhteistä vesihuollon yleissuunnittelua 

ja asema- ja rakennuskaavoitus yksityiskohtaista vesihuollon suun

nittelua. 

Kuten edellä esitetystä ilmenee, jakaantuu vesihuollon suunnittelu 

useaan eri tasoon. Näin vedenkulutusennusteita tarvitaan moneen 

eri tarkoitukseen ja ennusteita laaditaan monissa instansseissa. 

Käytännön suunnittelutyössä kytkeytyvät edellä mainitut tasot kiin

teästi toisiinsa, joten eri suunnittelutasoilla tehdyt tarkkuudel

taan erilaisten ennusteiden tulee olla mahdollisimman paljon yhte

neväisiä. 
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4.4 ~uiden maiden kulutusennusteita 

Parasta vertailukohtaa maassamme tehtävil ennusteille antanee 

Ruotsin vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen (Svenska vatten- och 

avloppsverksföreningen) julkaisema kunnallisten vesihuoltolaitos

ten vedenkulutusennuste "Vattenprognos 197 2000" .. Kokonaiskulu

tuksen ennustetaan ko. jaksona kasvavan vain noin 20 % ja ominais

kulutuksen 5 % aikaisempien kasvuennusteiden oltua jopa 60 %. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 000 ennustettu veden

kulutus Ruotsissa. 

Taulukko 29. Ennustettu vedenkulutus Ruotsissa v. 2000 /6/ 

Kulutusmuoto Milj.m3/v /as/d % 

Talousvesi 625 220 55 

Teollisuusvesi 200 70 17 

Palvelutoiminnot 160 55 14 

Laitoksen oma käyttö 45 15 4 

Vuodot 11 0 40 10 

Yhteensä 140 400 100 

Yhdysvalloissa on sellaisiksi vedenkulutuksen normiarvoiksi, joi

hin tarpeetonta kulutusta välttämällä voidaan päästä määritelty 

seuraavassa esitettävät luvut /23/. 

Kotitalous 140 1/as/d 36 

Kaupan kulutus 55 ,, 1 4 

Teollisuusvesi 140 II 36 

Julkinen kulutus 25 II 7 

Hukkakulutus 25 " 7 

385 1/as/d 100 
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Seuraavassa kuvassa 7 on talousveden ja pienvedenkäytön (Haushalt 

und Kleinverbrauch) vedentarve-ennusteet USA:ssa, Japanissa ja 

Saksan Liittotasavallassa. Esitetyistä luvuista puuttuu teolli

suusveden ja suurten julkisten laitosten vedenkäytön osuudet. En

nustekäyrien muodosta käy kuitenkin selville odotukset kulutus

kasvun pysähtymisestä ja kulutuksen määrän vakiintumisesta aivan 

lähiaikoina. Ennusteet on esitetty IWSA:n kansainvälistä vesiti

lastoa koskevassa istunnossa marraskuussa 1980 /34/. 

USA 

Saksan Liittotasavalta 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Kuva 7 Talousveden ja pienkuluttajien vedentarve-ennuste USA:ssa, Japanissa 
ja Saksan Liittotasavallassa 134/. 
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Vuonna 1948 IWSA (International Water Association) ennus

t kasvavan 50 seuraavan 30 ' jos 

stömäärä suunnilleen samana ssa kas-

v. 1978 mennessä in 8 %, mutta ke i

ssa ennuste lessa 

14/. 

sama järjestö käynnisti jäseni leen kyselyn veden-

kulutuksen akautumisesta. 1 tui maata, jotka 

sta. Kyselyn 

määrästä ja 

lähettivät tieto a viidestä suurimmasta 

oli kerätä tietoa 

llisuuksista /1 

ssä ennusteita talousveden 

vuosil 979-2009 vaihtelevat 

62 % välillä. On että s 

maan suurimmat 

Seuraavassa taulukossa on es maita edustavien kaupunkien 

talousveden v. 1979, arvioitu s j talousveden 

kasvu sekä nä tu vuoteen 2009 mennessä. 

30 Arvioitu talousveden SVU 1979-2009 eri 

maiden suurkaupungeissa /14/ 

Arvioitu Arvioitu 
stön talous-

kasvu tar-
peen kasvu 

1979-2009 979-2009 

Be 106 1 1 1 1 , 50 
Tanska 1 90 0,95 1 ' 11 
Suomi 1 9'0 1 1 1 8 1 , 43 
Ranska 130 1 , 28 1 1 7 9 

Liitto- 164 1 , 03 1 '2 3 

11 8 1 '0 1 1 , 3 6 
258 1 '28 1 1 57 

ikka 127 1 , 8 1 2,67 
205 1 '0 3 1,08 
120 0,99 1 1 41 

37 1 , 1 1 , 8 5 
5 1 '2 4 1 ' 9 2 

34 2, 18 
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5. ENNUSTEIDEN LAATIMINEN 

5.1 Yleistä 

Vedenkulutusennusteen tekemisen pohjaksi tulee laatia perustel

lut arviot erityisesti seuraavien tekijöiden kehityksestä: 

- väestön, palvelutoimintojen ja teollisuuden määrät 

ominaiskulutus ja muut yksikkökulutukset 

liittymismäärä ja liittymisaste 

- kulutusvaihtelut 

Vedenkäytön ennuste laaditaan tavallisesti niin, että kerrotaan 

ennustetulla ominaiskulutuksen kokonaismäärällä arvioitu liitty

jämäärä, jolloin tähän keskimääräiseen ominaiskulutukseen sisäl

tyvät kaikki kulutusmuodot. Varmin keino ennustaa vedenkulutuksen 

kehitystä on käytännössä kuitenkin menetelmä, jossa ominaiskulu

tuksen sijasta kullekin kulutusmuodolle tai vieläkin pienemmälle 

kulutusyksikölle laaditaan oma ennuste ja lopuksi nämä osaennus

teet yhdistetään kokonaisvedenkulutusta kuvaavaksi ennusteeksi. 

Ennustetarkkuus riippuu suunnittelukohteesta. Suunniteltaessa 

sellaisia rakenteita, joissa lisäkapasiteetin toteuttaminen on 

vaikeaa tai kallista (mm. vedenotto- ja käsittelylaitokset, pit

kät siirtojohdot ja tunnelit) tulee ennusteeseen ottaa riittävä 

varmuusmarginaali. Mitoitettaessa sellaisia rakenteita, joiden 

uusiminen arvioidaan varmuuskapasiteetin rakentamista taloudelli

semmaksi voidaan ennusteen varmuusmarginaalia pienentää. Samoin 

voidaan tehdä esim. silloin, kun verkoston kapasiteettia voidaan 

myöhemmin helposti lisätä esim. kiertojohtojen avulla. Yleensä

kin ennustetarkkuus tulee sopeuttaa suunnittelun kohteena olevi

en rakenteiden merkitykseen vedenhankinnalle tai vesilaitoksen 

toiminnalle, uusimis- ja täydentämismahdollisuuteen ja muihin 

tekijöihin. Yksittäisiä mitoitusarvoja määritettäessä voivat ol

la kulutusvaihtelutiedot ja -arviot yhtä keskeisiä kuin keski

määräiset vedenkulutukset. Laadittaessa vedenkulutusennusteita 

on otettava huomioon, että mm. taksapolitiikalla, informaatiolla, 

vesikalusteiden kehittämisellä ja vuotojen eliminoinnilla on 

mahdollista vaikuttaa tulevaisuudessa yhä enemmän vedentarpee

seen ja kulutuksen vaihteluihin. 
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Kunnassa vesilaitostoiminnan yleistä kehittämistä, suunni-

teltua kehittämisaluetta ja toiminta-aluetta koskevat päätökset tu-

lee ottaa huomioon ennusteita tehtäessä. 

on se y iskaavasta 

tuleva maan

muista suunnitelmista. 

Keskeisiä asioita osa-alueiden ja eri aryhmien vedentarvet-

ta arvioitaessa ovat kaavoissa esitetyt alueiden rakennustyypit, 

kerrosluvut ja rakennustehokkuudet. ssa tulee ottaa huo

mioon myös kuntasuunnitelmassa esitettävät näkökohdat toimintojen 

s oittumisesta. Erityisesti tulee pyrkiä hankkimaan liike- ja teol

lisuusalueiden tulevaa rakentamista suunnitelmat. Varsin

kin niillä illa, joissa hyvälaatuisia silähteitä on niukasti 

ennusteiden laatimisen yhteydessä selvittää myös tehdyt tai 

mahdollisesti tehtävät yhteistyösopimukset ja yhteistyömuodot kun-

nan sisällä, naapurikuntien kanssa ja li 

5.2 iedot 

Ennusteen perusteena tulee ensisijaisesti alueen aikaisem-

vedenkulutustietoja, joita vertaamalla vastaavien alueiden 

keskimääräisiin kulutustietoihin voidaan paikalliset tekijät ot

taa ennusteissa huomioon. 

Alueen asukasmäärinä tulee käyttää hyväksyttyjä väestöennusteita, 

j yleensä laaditaan taajamittain. Asukasmäärät eivät ole sel

laisenaan käyttökelpoisia, vaan tärkeätä on selvittää ja ennustaa 

alueen potentiaalinen liittymisaste. Kaavoitetulla alueella voita

neen yleisesti ennustaa 100 % liittymisastetta v. 2000 mennessä. 

Sen sijaan a-asutuksen liittymistä yleiseen vesila seen tai 

mahdollisuutta muulla tavoin järjestää sen vedenhankinta tulee 

aluekohtaisesti selvittää erikseen. 

Varsinkin haja-asutusalueella liittymisasteeseen ja liittymis

vaikuttavat mm. alueen yleiset vedenhankinnan järjes

tämismahdollisuudet, kaivovesien määrä ja laatu, toteutuskustan

nuksissa näkyvät maasto-olosuhteet, rahoitusjärjestelyt, eri ku

ien välinen yhteistoiminta sekä vaatimus vesilaitoksen toi

minnan ja vedensaannin käyttövarmuudesta sekä määrän että laadun 
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suhteen. Muita lähtötietoja ovat suunnittelualueen palvelutoimin

tojen ja teollisuuden työpaikka- ja muut yksikkötiedot, maatalous

valtaisella ·alueella karjan määrä sekä muut erityiskuluttajat sekä 

kaikkien näiden kehittymistä koskevat ennusteet. Lähtötietaina 

voidaan käyttää myös aiempia suunnitelma-asiakirjoja ja laadittuja 

ennusteita. Lähtötiedoiksi tulee kerätä vesilaitosalueelta myös 

kulutusvaihtelutietoja sekä tietoja kiinteistöjen varustetasosta. 

5.3 Ennusteen laadinta 

Seuraavalla sivulla on kaaviomainen esitys vedenkulutusennusteen 

laadinnan systematiikasta. Kuten edellä todettiin, paras tulos 

saavutettaneen kun laaditaan jokaiselle kulutusmuodolle oma 

ennuste ja nämä osaennusteet yhdistetään kokonaiskulutusennus

teeksi. 

Ennusteen pohjaksi tulisi aina ensiksi selvittää nykyisen veden

kulutuksen jakautuminen eri kulutusmuotojen kesken. Lähtötietoja 

ja eri suunnitelmissa esitettyjä kehitysennusteita hyväksi käyt

tämällä voidaan sitten muodostaa kuluttajaryhmittäin yksilöidyt 

kulutusennusteet. Ennusteiden laadintaa on havainnollistettu esi

merkeillä luvussa 5.6. 

Ennusteita on joissain olosuhteissa syytä laatia useampia perus

tuen eri suuruisiin kasvuennusteisiin. Voidaan esimerkiksi laatia 

minimi-, keskimääräinen ja maksimiennuste tai vaihtoehtoisesti 

yksi pääennuste ja tälle reuna-arvot. Ennustejakso on useimmiten 

20-30 vuotta. Varsinkin silloin, kun alueelle on ilmeisesti sijoit

tumassa runsaasti vettä käyttävää teollisuutta tai palvelutoimin

taa, on vaihtoehtoinen vedentarpeen lisäys selvitettävä. Kun vaih

toehtoisia ennusteita laaditaan, tulee aina tarkastella eri vaih

toehtojen vaikutusta investointien suuruuteen ja niiden ajoituk

seen. 
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5.4 Ennusteen seuranta ja tarkistaminen 

Vedenkulutusennusteen pitämiseksi luotettavalla pohjalla tulee se 

isin väl oin tarkistaa ja saattaa antasalle. Kulutusta 

on seurattava tilastoinnin ja graafisien kehityskaavioiden avulla, 

joiden laatimista helpottaa käytön valvonnan teknillinen kehittä

minen. Esim. viiden vuoden välein ennustetta tarkistamaila voidaan 

osittain vaihtoehtoisten investointisuunnitelmien ja 

niiden ajoituksen valintaa. Vedenkulutukseen vaikuttavien tekijöi

den merkitystä ja satunnaisuutta ennusteen toteutumiseen voidaan 

testata ns. "herkkyysanalyysillä" muun seurannan yhteydessä. Jos 

on nähtävissä, että ennuste reagoi kovin jonkin tekijän 

vaihteluihin, tulee ennustearvoissa kohtuull sessa määrin varautua 

ko. vaihteluvälin edellyttämiin tilanteisiin Esimerkissä 5 on 

kuva vaihtoehtoisten kulutusennusteiden , C) laatimisesta. 

Aaumlnon 

Suur- ja orltyla
kuluttaJat 

Muu palvolu 

Toolllauua 

Suur· ja IHityla· 
kuluttaja& 

Muu teolilauua 

Yhtund 

Kokonalakulutus 

YkalkkötletoJon 
hankinta 

VfDENKULUTUSENNUSTEEN LAADINTAKAAVIO 

Omlnalakulutua- Ja Keoklmai6rälno 
ykalkkökulutuun· kulutue 
nuatolden laadlnlM 
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5.5 Ohjearvoja 

Veden ominaiskulutusta ennustettaessa on arviot tehtävä paikka

kuntakohtaisesti ja käytettävä perustana paikkakunnan tai ver

tailualueen havaittuja yksikkökulutuksia. 

Ellei perustellusti muuta esitetä, voidaan vuoteen 2010 asti 

tähtäävässä suunnittelussa käyttää pohjana seuraavia ominaisku

lutuksen enimmäisarvoja ja eri kulutusmuotojen ohjearvoja. Tau

lukkoon 31 liittyy kuva 8 sivulla 65, missä on esitetty ennuste

arvojen vaihteluvälit. 

Q~~g~!§~~1~~~~~~g enimmäisennuste on jaoteltu alla olevassa tau

lukossa neljään kokoluokkaan. 

Taulukko 31. Ominaiskulutuksen enimmäisennuste vuoteen 2010 

vesilaitoksen kokoluokittain esitettynä 

Vesilaitoksen Ominaiskulutus 1/as/d 

liittyjämäärä 1980 1985 1990 2000 2010 

200 204 230 250 260 270 

200 - 4 000 232 260 290 310 330 

4 000 - 50 000 278 310 330 350 360 

50 000 - 332 350 370 390 400 

!~12~~Y~9~~ kulutuksessa on odotettavissa nousua nykyisestä aino

astaan haja-asutusalueilla. Siellä kiinteistöjen varustetason 

noustessa taajamien asuntoja vastaavaksi erot talousveden kulu~ 

tusmäärissä tasaantuvat. Talousveden keskimääräisinä arvoina 

ennustejakson lopussa voidaan käyttää asumismuodoittain: 

- kerrostalot 

- rivitalot 

- omakotitalot 

170-220 1/as/d 

150-200 1/as/d 

130-180 1/as/d 



64 

E~1Y~1~!2!~!~EQj~~ veden käytön osuus vaihtelee huomattavasti 

kuten kohdasta 2.4 käy ilmi. Koska palvelut keskittyvät isompiin 

taajamiin, kasvaa palvelutoimintojen veden osuus yleensä suoras

sa suhteessa yhdyskunnan kokoon. Jos keskimääräinen osuus nousee 

nykyisestä 12 %:sta 15 %:iin on palvelutoimintojen veden käyttö 

evaisuudessa keskimäärin 40-70 1/as/d. 

!~211~§~~~Y~9~~ määrässä paikkakuntakohtaiset erot ovat kaikkein 

suurimmat. Siksi onkin vedenkulutusennuste tehtäessä käytet-

tävä kaikki se tieto hyväksi, joka nykyisestä ja alueelle myöhem

min tulevaksi suunnitellusta teollisuudesta on olemassa. Teolli

suusveden osuus yleisten vesilaitosten jakamasta vesimäärästä on 

ollut Suomessa 1970-luvulla keskimäärin 14-17 %, johon lukuun ei 

evaisuudessakaan ole odotettavissa suuriakaan muutoksia. 

____ y~9~~~~!~~~~~~~ määrästä suurin osa on hukkavettä, joka 

vuotaa huonoista linjoista syöpymien, painumien, asennus- tai 

täyttövirheen tai jonkin ulkopuolisen syyn vuoksi. Vesijohtovuo

toja vähentämällä ja mittarivirheitä korjaamalla voidaan tämän 

"mittaamattoman kulutuksen" osuus kokonaisvesimäärästä saattaa 

evaisuudessa alle 10 %, jolloin yleisen kulutuksen osuus 

kaiken kaikkiaan tulisi keskimäärin olemaan 13-16 % eli 

30-60 1/as/d vesilaitoksen koosta riippuen 

Näitä keskimääräisiä lukuja ja prosentuaalisia osuuksia voidaan 

käyttää ennusteen pohjana sopeutettuna suunnittelualueen olosuh

teisiin ja aikaisemmin havaittuihin kulutuksiin. Lukuun 2 kerät

tyjä palvelutoimintojen ja eri teollisuuslaitosten sekä erityis

kuluttajien vedenkäyttötietoja tulee hyödyntää laadittaessa eri 

toiminnoille vedenkäyttöennusteita. Seuraavalla sivulla on piir

roksina esitetty ominaiskulutusennusteet, oita voidaan käyttää 

kuntakohtaisten, vuoteen 2010 asti tähtäävien ennusteiden poh

jana. 
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5.6 Es jä ennusteiden ta 

Kuten edellä on selostettu, on usein mielekä laatia vedenkulu-

. Nämä osaennusteet stärnällä tusennuste 

saadaan hava i kehityskaavioita ennusteen muodostuksesta. 

Seuraavassa on viisi esimerkkiä ennusteiden 

kaksi ensimmäistä on ominaiskulutusennusteita ja 

kokonai sennusteita. 

Esimerkki 1. 

seessä on si itos, jossa 1 500 li 

sta, joista 

viimeistä 

ja ominais-

kulutus nykyisin 25 1/as/d. Verkosto on uusi a lii ämäärän 

ennustetaan olevan vuonna 2010 2 600 ja uusi teollisuus 

en kasvavan sestä 60:stä 180:een 

JOO 

~ .. . . . " .. . . . " 
••• 111 ... " .... " 

1110 

330 

Kuva 9 Esimerkkialueen 1 ominaiskulutusennuste vuoteen 2010 asti 
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Esimerkin 1 mukaisessa vesilaitoksessa ominaiskulutus kasvaa 

nykyisestä 250 1/as. d:stä 330 1/as. d:een 30 vuodessa eli 

keskimäärin 2-3 % vuosittain. Kasvu johtuu pääosin lisäänty

neestä teollisuudesta ja yleisen kulutuksen kasvusta, joka on 

seurausta osin lisääntyneestä liittyjämäärästä, osin ikäänty

västä verkostosta. Talousveden kulutuksessa on vain vähäistä 

kasvua. Teollisuusveden osuuden kasvu on laskettu tässä esimer

kissä seuraavasti. Nykyisin teollisuus käyttää 30 m3/d 

(= 500 1/työpaikka/d), jolloin samantyyppisen teollisuuden 

kasvaminen kolminkertaiseksi nostaisi teollisuuden vedenkulu

tuksen 90 m3/d:een. Muutettuna ominaiskulutuksen osuuksiksi 

vastaavat nämä vesimäärät vuonna 1980 30 m3/d/1 500 as = 
20 1/as/d ja vuonna 2010 90 m3/d/2 600 as = 35 1/as/d. 

Ennusteen mukaisesti kasvaisi alueen keskimääräinen vuorokausi

kulutus ennustejaksolla yli kaksinkertaiseksi (375 m3/d + 

858 m3/d). 

Esimerkki 2. 

Kyseessä on keskisuuri kaupunki, jonka asukasluvun ei ennusteta 

oleellisesti kasvavan nykyisestä vuoteen 2010 mennessä. Vesijoh

tolinjat ovat vanhoja ja huonokuntoisia hukkaveden osuuden 

ollessa nykyisin 35 %, jota vesijohtovuotoja vähentämällä pie

nennetään vuoteen 1990 mennessä. 

Tämän vesilaitoksen alueella sekä ominaiskulutus että keskimääräi

nen vuorokausikulutus pienenee vuoteen 2010 mennessä, mikäli en

nuste toteutuu. Pääosin se johtuu yleiseen kulutukseen kuuluvan 

hukkaveden vähentämisestä huonokuntoisia johtolinjoja korjaamalla 

ja verkostoa saneeraamalla. Muissa kulutusmuodoissa ei tapahdu 

suuria muutoksia: vedenkulutusta lisäävää teollisuutta suunnitel

laan alueelle tulevaksi jonkin verran ja seudun palvelut keskit

tyvät entistä voimakkaammin tälle kaupunkialueelle. 
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Esimerkki 3. 

Ves aitoksen liittyjämäärä on vuonna 1980 4 000. Asutuksen, pal

velutoimintojen ja yleisen vedenkäytön määrä on nykyisin yhteensä 

keskimäärin 800 m3 /d. Alueella olevan pienteollisuuden vedenkäyttö 

on erotettavissa muusta kulutuksesta ja sen osuus on 350 m
3
/d. 

Vuoteen 1995 mennessä ennustetaan liittyjämään olevan 6 000, jolloin 

asutuksen, palvelujen ja yleisen vedenkulutuksen osuus olisi keski

määrin 1 500 m3/d. Liittyjämäärässä tapahtuneen kasvun lisäksi nou-

sisi siten myös ominaiskulutus nykyisestä ( teollisuutta las-

kettuna vuonna 1980 200 1/as/d 7 250 1/as/d) Pienteollisuuden 

määrässä ei ole odotettavissa kasvua, joten sen vedenkäyttö pysyy 

ennallaan. Sen sijaan alueelle on suunnitelmien mukaan tulossa vuonna 
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1985 teollisuuslaitos, jonka vedenkäytäksi arvioidaan 400 m3/d. 

Edellisen perusteella voidaan esimerkkialueelle 3 laatia seuraa

van kuvan mukainen vedenkulutusennuste. 

1985 1990 1995 

As~ws 
Palvelutoiminnat 
vt·einen k:uaut~s 

2000 

Esimerkkialueen 3 vedenkulutusennuste vuoteen 2010 asti . 

Esimerkki 4. 

Vuosi 
2010 

Vesiosuuskunnassa on liittyneitä kiinteistöjä nykyisin 16 kpl, 

joista karjatalouksia 10 kpl ja vedenkulutus on ollut keskimäärin 

3 000 m
3
/v. Liittyneitä asukkaita on ollut keskimäärin 40 ja 

lypsykarjaa on ko. aikana ilmoitettu olleen keskimäärin 60 kpl. 

Alueen ennustettu kehitys: 

vesilaitokseen liittyy 5 uutta kiinteistöä, joissa asukkaita 

yhteensä 20 
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- alueen karjan määräksi ennustetaan tulevaisuudessa: 

.. 70 kpl lehmiä 

.. 20 kpl hiehoja 

. 50 kpl vasikoita 

•200 kpl kanoja 

. 50 kpl eroakkasikoja 

•150 kpl lihasikoja 

- vesilaitokseen liittyy vuoteen 1985 mennessä turkistarha, jossa 

on keskimäärin 30 000 minkkiä. 

Ennusteet vuoteen 2000 asti: 

Kuluttajaryhmä 

1 • Asukkaat 

2. Lehmät 

Hiehot 

Vasikat 

Kanat 

Emakkosiat 

Lihasiat 

3. Turkistarhaamo 

4. Yleinen kulutus 

Yksikkö
määrä 

60 

70 

60 

100 

200 

50 

300 

30 000 

---10 % kok. 
kulutuksesta 

Yksikkökulutus 

180 1 s/d 

70 1/eläin/d 

30 II 

15 II 

0,3 " 
25 II 

5 " 
1 , 5 " 

Keskimääräinen 
vrk-kulutus 

4,9 II 

1 1 8 II 

1 15 II 

0 f 1 II 

1 1 3 II 

1 f 5 II 

45,0 " 

6,7 II 

Yh t . 7 3 , 6 m 
3 1 d 

========= 

Saatu keskimääräinen vrk-kulutus palvelee lähinnä vedenhankintaa, 

joten verkoston mitoitusta varten tulee selvittää erikseen karja

tilojen ja turkistarhojen aiheuttamien kulutushuippujen ajankohdat 

ja suuruudet. 
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Vaihtoehtoisten vedenkulutusennusteiden ( kokonaisvedenkulutus ) laatiminen 
Esimerkissä on kuvattu vedenkulutusennusteen laatiminen vaihtoehtoisia kasvu
arvioita (a, b, c) käyttämällä. Kokonaisvedenkulutus muodostuu talousveden, 
teollisuusveden ja yleisen vedenkulutuksen osuuksista. 
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