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Pienet vesihuoltoyksiköt ovat nousseet kansainväliseksi huolenaiheeksi. Venäjän vesi-

huolto on elänyt suurten muutosten keskellä useamman vuoden ajan ja Venäjän potenti-

aaliset vesihuoltomarkkinat ovat Euroopan suurimmat. Kylät ja maaseutu ovat vaarassa 

jäädä tämän kehityksen ulkopuolelle. Ympäristöalan kansalaisjärjestöt ovat Venäjällä 

perinteisesti painottuneet työssään metsäalalle. Kansalaisjärjestöillä voisi olla merkittä-

vä rooli maaseudun vesihuollon kehittämisessä paikallisen toiminnan kautta. 

Tämä tutkimus oli kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää 

Venäjän Karjalassa sijaitsevan Soutjärven kylän vesihuollon nykytilaa ja kehitysmah-

dollisuuksia. Kylän vesihuoltoa käsiteltiin ketjuna raakaveden lähteiltä käyttäjille saak-

ka. Ongelmaa lähestyttiin paikallistasolta kansalaisjärjestö-näkökulmaa käyttäen. Kylä-

läisten vedenkäytöstä ja ongelmista pyrittiin saamaan tarkka kuva. Yleisten kaivojen 

vesi analysoitiin ja vesijohtoveden laaduntarkkailun tuloksia saatiin vesihuollon järjes-

tävältä yhtiöltä. Toisella tasolla keskitetty vesihuolto ja kaivot kartoitettiin tarkasti ja 

riskinarviointi suoritettiin kummallekin. Kolmannella tasolla huomioitiin taloudelliset ja 

hallinnolliset ongelmat. 

Vesihuoltoon liittyvä yleistieto ja sen kansanterveydellisen tärkeyden ymmärrys 

ovat kylässä alhaiset. Vesivälitteisiä tauteja havainnoidaan ainoastaan silloin, kun kyse 

on jo epidemiasta. Riskinarviointi ja -hallinta sekä vesihuollon kokonaisuuden ymmär-

täminen on vajavaista. Rahoituksen, tekniikan, ylläpidon, henkilökunnan ja asiantunte-

muksen resurssit ovat paikallisella tasolla alhaiset. Huono asiakaskommunikaatio sekä 

koulutuksen ja informaation puute syventävät ongelmaa. Tässä työssä syntynyt paikalli-

sen keskitetyn vesihuollon vaaratekijöiden lista on pitkä (62 vaaraa), mutta riskien suu-

ruus vaihtelee. Vesijohtovesi ei täytä laatuvaatimuksia. Puhdistus ja desinfiointi ovat 

puutteelliset ja puhdistamattomat jätevedet johdetaan 1,5 kilometrin päähän raakave-

denottopisteestä. Kaivot on sijoitettu huonosti ja niiden läheisyydessä on useita vaarate-

kijöitä. Kaivojen rakenteet ovat puutteelliset ja veden laatu on lähes kaikissa kaivoissa 

huolestuttavan huono. Tarkastetut yleiset kaivot kuuluivat joko ”korkean” tai ”hyvin 

korkean” riskin luokkaan. Yleisesti kyläläiset luottavat siihen, että kaivovesi on laadul-

taan hyvää tai vähintään tyydyttävää. Taloudelliset ja hallinnolliset ongelmat ovat suu-

ret. Kunnan, piirin ja vesihuollon järjestävän yhtiön roolit ovat epäselvät. Toisaalta 

nousseet tariffit ja suuremman vesihuoltoyhtiön mukaantulo kertovat vesihuollon ole-

van menossa oikeaan suuntaan. Paikallisella toiminnalla voitaisiin saada paljon aikaan 

erityisesti keskittymättömän vesihuollon suhteen. Tietoa ja koulutusta aiheesta tarvitaan 

kipeästi ja venäjänkielisestä materiaalista on pulaa. Osana tätä projektia muokattiin kai-

vojen riskianalyysin ohjeet Karjalan olosuhteisiin sopiviksi.  
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Small water systems have internationally become a big concern. Water Services in Rus-

sia have been in a big transform for several years and the potential markets are biggest 

in Europe. Rural areas are in danger to fall out from this development. Finnish nongo-

vernmental organizations (NGO) working in the environmental field in Russia have tra-

ditionally focused on forest sector. NGOs could have a bigger role in the development 

of water services in rural areas by local action.  

This study was a qualitative case study aiming to find out present state and new 

development possibilities for water supply of village Sholtozero in Karelia Russia. The 

whole water system was viewed as a long chain from catchment to consumer. Bottom-

up approach and a perspective of a NGO was applied focusing on local conditions. A 

clear picture of water usage and problems experienced by villagers was obtained. Water 

in public wells was analyzed and analysis-results of centralized water was received 

from the company providing water services. On the second level centralized water 

supply as also wells were inspected and detailed lists of all possible hazards and basic 

risk assessment concerning centralized water supply and wells were made. On the third 

level administrational and economical problems were taken into account. 

The general knowledge concerning water supply and its importance relating 

public health is low. Waterborne diseases are discovered only with bigger outbreaks. 

Risk assessment and management as also understanding complexity of the water system 

is low. Resources concerning finance, techniques, maintenance, staff and expertise are 

insufficient on a local level. Poor communication with customers as also lack of educa-

tion and information deepens problems. The gathered list of possible hazards concern-

ing centralized water supply is long (62 hazards) but the magnitude of risks varies. Wa-

ter does not fulfill quality standards. Purification and disinfection are inadequate and 

untreated sewage is dumped only 1,5 km  away from raw water intake. Wells are si-

tuated poorly and many possible hazards were detected near wells. Structures are poor 

and the quality of the water in most of the wells was worrying bad. Inspected public 

wells fell into category of “high risk” or “very high” risk. Generally people rely on that 

the quality of well water is good or at least satisfactory. Economical and institutional 

problems are a big concern, as the roles of community, metropolitan region, and com-

pany providing services are unclear. On the other hand arising tariffs and involvement 

of a big water service company show some positive changes. A lot could be done by 

local action, especially for decentralized water supply. Most of all information and edu-

cation about the subject is desperately needed and there is a lack of material in Russian 

language. As a part of this project a simple risk analysis methods for wells were ad-

justed to Karelian circumstances. 
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LYHENTEET, MERKINNÄT JA KÄSITTEET  

 

Datshakylä Pääasiassa vapaa-ajan asunnoista koostuva kylä, jossa ei ole 

runsaasti järjestettyjä palveluita tai hallintoa  

FST The Federal Service on Tariffs, (Федеральная служба по 

тарифам), Venäjän tariffien sääntely -viranomainen 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points, Vaarojen arvi-

ointi ja kriittiset hallintapisteet  

HPLSEC High Performance Liquid Size Exclusion Chromatography 

Oblasti Hallinnollinen alue Venäjällä  

PKS ”Petroskoin kunnallinen laitos”, (Петрозаводские комму-

нальные системы) 

Sovhoosi Neuvostotila, eli neuvostoliiton aikana valtion omistama 

maatila  

TOC Total Organic Carbon, Orgaaninen kokonaishiili 

Unitaarinen yritys unitary enterprice,(унитарное предприятие), yksi yleisimmis-

tä organisaatiomuodoista valtion alaisissa laitoksissa Venä-

jällä 

Vodokanal Venäläinen itsenäinen kunnallinen vesi- ja jätevesiyritys, 

vesihuoltolaitos 

WHO World Health Organization, Maailman terveysjärjestö 

WSP Water Safety Plan, vesiturvallisuussuunnitelma 
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1. JOHDANTO 

Venäjän vesihuolto elää suurten muutosten keskellä. Vaikka ongelmat ovat moninaiset, 

on myös tehtyjen ja edelleen tarvittavien investointien määrä suuri. Monet suomalaiset-

kin pyrkivät mukaan Venäjän kasvaville vesihuoltomarkkinoille. Kylät ja maaseutu ovat 

jäämässä vesihuollon kehityksen ulkopuolelle. Vaarana on, että monien ongelmien kes-

kellä elävien kylien kansanterveydellinen tilanne huononee entisestään. 

 

Tämän työn päällimmäisenä tavoitteena on kehittää uusia keinoja vesihuollon ja kan-

santerveydellisen tilan parantamiseksi Karjalan Tasavallan kylissä. Työn pohjana on 

nykytilanteen mahdollisimman perinpohjainen selvittäminen tehokkaiden kehityssuun-

tien löytämiseksi. Työn periaatteena on huomioida kaikki talousveden turvallisuuteen 

vaikuttavat tekijät raakavesilähteeltä aina käyttäjään saakka. Kylien vesihuollolliset läh-

tökohdat poikkeavat merkittävästi kaupunkien vesihuollosta lähes kaikilla osa-alueilla. 

Kylien vesihuollossa taloudelliset resurssit, käytettävissä oleva tekniikka ja paikallisen 

henkilökunnan asiantuntemus ovat huomattavasti vaatimattomammalla tasolla kuin 

kaupungeissa. Kylissä myös veden käyttäjillä on kaupunkeihin verrattuna suurempi vas-

tuu talousveden turvallisuudesta, sillä talousveden lähteinä ovat usein myös kaivot.  

 

Tämä työ on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimuskohteena on Soutjärven kylä (ven. 

Шелтозеро), joka sijaitsee Äänisjärven rannalla, Äänisenrannan piirissä noin 80 km 

Petroskoista kaakkoon. Kylä on vepsäläisen kulttuurin keskus ja siellä sijaitsee vepsä-

läisten kansallismuseo. Kylässä on vakituisia asukkaita noin tuhat ja sen vesihuollon 

ongelmat ovat karjalaiselle kylälle tyypilliset. Kylässä on Neuvostoliiton aikana raken-

nettu keskitetty vesihuolto, josta talousveden suoraan kiinteistöön saa noin 40 % kylä-

läisistä. Loput kyläläisistä käyttävät julkisia verkostoveden jakelupisteitä sekä yleisiä ja 

yksityisiä kaivoja. Myös osa asukkaista, joilla verkostovesi tulee suoraan talouteen, ha-

kee juomavetensä kaivoista. Keskitetyn vesihuollon vedenpuhdistus ja desinfiointi ovat 

puutteelliset, verkosto huonokuntoinen ja ennen käytössä olleesta jätevedenpuhdista-

mosta on luovuttu. Myös taloudelliset ja hallinnolliset ongelmat ovat selkeät, henkilö-

kunnan määrä ja asiantuntemus ovat riittämättömät, eikä nykyisillä vesimaksuilla pysty-

tä kattamaan tarvittavia investointeja. Kaivoveden suhteen kontaminaatioriskit ovat il-

meiset. 

 

Tämän työn teettäjä on vuonna 2002 perustettu kansalaisjärjestö Käymäläseura Huussi 

ry. Yhdistys on työskennellyt Karjalassa vuodesta 2008 lähtien. Huhtikuussa 2008 alkoi 

ulkoasiainministeriön tukema pilottihanke ”Karjalan kylien sanitaation kehittäminen”. 
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Hanke on sisältänyt kiinteistökohtaisia käymälöihin, jätevesiin ja talousveden hankin-

taan liittyviä selvityksiä. Tämä opinnäytetyö on osa kyseistä hanketta. Hankkeen lopul-

lisena tavoitteena on luoda malli siitä, miten vesihuolto- ja sanitaatiohankkeita kannat-

taa kylissä toteuttaa, ja millaisin keinoin nykyistä tilannetta voidaan tehokkaimmin pa-

rantaa. Ympäristöministeriön tukemana yhdistys toteutti vuonna 2009 hankkeen ”Kui-

vakäymälöiden käytön edistäminen Karjalan tasavallassa”. Julkisiin kohteisiin hankit-

tiin nykyaikaisia kuivakäymälöitä, jotka toimivat paikallisina esimerkkeinä asianmukai-

sista käymälöistä. Käymäläseura Huussi ry:lla on sanitaation edistämishankkeita myös 

Sambiassa ja Swazimaassa. Lisäksi yhdistys on muun muassa tutkinut kuivakäymälöi-

den käyttöä Euroopassa ja luonut koulutusmateriaalia turvallisesta sanitaatiosta kehitys-

yhteistyössä työskenteleville. Yhdistys tutkii, jakaa ja tuottaa jatkuvasti informaatiota 

asianmukaisesta kuivakäymäläteknologiasta ja erilaisista mahdollisuuksista myös Suo-

messa.  

 

Ympäristöön liittyvä kansalaisjärjestötyö on Karjalassa perinteisesti painottunut metsä-

alalle (Tanskanen 2005). Tässä opinnäytetyössä on vahvasti mukana kansalaisjärjestön 

näkökulma. Työssä pyritään pääsemään vesihuollon käytännön ongelmien lähteille ja 

havainnoimaan vesihuollon turvallisuutta käyttäjien tasolla. Kehitysmahdollisuuksia 

tutkittaessa huomioidaan muutkin kuin yleisesti esille tuodut keskitetyn vesihuollon 

tekniset, hallinnolliset ja taloudelliset sekä näihin liittyvät poliittiset ja lainsäädännölli-

set ongelmat (Tynkkynen 2001; Hassinen & Hietaniemi 2006; Ivanov & Sivayev 2007;  

Iteva 2009). 

 

Jotta vesihuollon kehitys olisi tehokasta, tulee taloudellisten, hallinnollisten ja käyttäjien 

näkökulmien tukea teknisiä toimenpiteitä. Toimivan vesihuollon tulee olla hallinnollisil-

ta, taloudellisilta ja teknisiltä lähtökohdiltaan sellaista, että se pystyy kohtaamaan viran-

omaisten, käyttäjien ja ympäristön asettamat vaateet. (Tanskanen 2003a).  

 

Tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä osassa, luvussa kaksi, tar-

kastellaan Venäjän ja Karjalan vesihuoltoa sekä esitetään syitä veden laadullisiin on-

gelmiin. Kirjallisuuskatsauksen toisessa osassa, luvussa kolme, pureudutaan turvallisen 

talousveden takaamisen periaatteisiin pienissä yksiköissä.  

 

Työn menetelmät ja aineistot on esitetty luvussa neljä. Olemassa olevaa monen ongel-

man summaa lähestytään kolmella tasolla. Alimmalla tasolla työssä pyritään saamaan 

mahdollisimman tarkka kuva paikallisesta vedenkäytöstä ja käyttötavoista sekä käyttäji-

en kokemista vesihuollon ja veden laadun ongelmista. Tietoa kerätään myös kyläläisten 

ja terveydenhuollon vesihuoltoon liittyvistä taidoista ja tiedoista. Asian selvittämiseksi 

haastatellaan niin kylän asukkaita kuin paikallista terveydenhuollosta vastaavaa henki-

löstöäkin. Sekä kaivoveden että vesijohtoveden laatua arvioidaan. Toisella tasolla ny-

kyinen vesihuolto kuvataan ja sen puutteet kirjataan ylös mahdollisimman yksityiskoh-

taisesti niin kaivoveden kuin keskitetyn vesihuollonkin suhteen. Kolmanneksi pyritään 
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selvittämään nykyisen vesihuollon ongelmien taustalla olevia hallinnollisia ja taloudel-

lisia ongelmia paikallisella tasolla.  

 

Luvuissa 5-8 käydään läpi työssä saadut tärkeimmät tulokset ja tarkastellaan niitä. Tu-

lokset on jaettu eri osa-alueisiin ja lukuihin aihepiirin mukaisesti. Luvussa 5 on esitetty 

vedenkäyttöön ja käyttäjiin liittyvät työn tulokset. Kuudes luku on omistettu kaivoille ja 

seitsemäs keskitetylle vesihuollolle. Luvussa 8 pureudutaan aiheeseen liittyviin paikal-

listason hallinnollisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Tutkimuksen luotettavuuden tarkaste-

lulle on tässä työssä varattu luku 9. Samassa luvussa on käsitelty myös tutkimuksessa 

kohdattuja suurimpia ongelmia, jotta ne tulevaisuudessa voitaisiin välttää. Luvussa 10 

on esitetty työn tärkeimmät johtopäätökset eli kylän vesihuollon kehittämismahdolli-

suudet kansalaisjärjestön näkökulmasta katsottuna. Viimeisenä, luvusta 11 löytyy työn 

yhteenveto. Venäjänkielinen yhteenveto löytyy liitteestä 6. 

 

Venäläisten paikannimien kirjoitusasussa ja käännöksissä on käytetty Kotimaisten kiel-

ten tutkimuskeskuksen opasta ”Venäjän federaation paikannimiä” (Mikkonen et al. 

2006). Muutoin venäjänkielisten termien ja lainsäädännön käännöksissä on käytetty 

pääasiassa Suomen ympäristöhallinnon raporteista löytyviä käännöksiä. Koska muuta-

malle venäläiselle yhtiölle ei löytynyt suomenkielistä käännöstä, on opinnäytteen teki-

jän käyttämä käännös merkitty lainausmerkkeihin.  
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2. VESIHUOLTO VENÄJÄLLÄ JA KARJALASSA  

Venäjällä on suuret vesivarat, jopa 20 % maailman makeista vesistä sijaitsee Venäjän 

maaperällä. Näiden lisäksi Venäjällä on myös kattavat pohjavesivarat. (Ivanov & Si-

vayev 2007) Venäjän teollistuneissa etelä- ja keskiosissa, eurooppalaisilla alueilla, asuu 

noin 80 % väestöstä, mutta kyseisillä alueilla on käytössä vain noin 8 % maan vesiva-

roista. Kuormituksen kasvu ja pintavesistöjen veden laadun heikkeneminen ovat vaike-

uttaneet vesihuollon tilannetta entisestään. Kun lisäksi vesilaitosten prosessit ovat puut-

teelliset, on seurauksena terveysriskien kasvu, joka näkyy hepatiitin ja suolistoparasiit-

tien tilastoissa. (Filatov ja Litvinenko 2006) Terveysviranomaisten mukaan jopa 30-80 

% kaikista tautitapauksista Karjalassa liittyy joko suorasti tai epäsuorasti huonolaatui-

seen talousveteen (Filatov 2006). 

2.1. Talousveden laatuvaatimukset Venäjällä 

Venäjän lainsäädännön juomaveden laatuvaatimukset sisältyvät normiin SanPin 

2.1.4.1074-01 ”Juomavesi. Keskitettyjen vesihuoltoverkostojen hygieeniset laatuvaati-

mukset. Laadunvalvonta.”  Mikrobiologisiin laatuvaatimuksiin kuuluu, ettei vedessä saa 

olla yhtään tautia aiheuttavia organismeja. Maku ja haju saavat olla asteikolla yhdestä 

viiteen korkeintaan kaksi. Väriluku määritetään platina- koboltti-asteikolla eikä se saa 

ylittää arvoa 20, tai terveysviranomaisen erikoisluvalla arvoa 35. Sameus ei saa olla 

enempää kuin 1,5 mg/l, joka Suomessa käytetyissä FNU-yksiköissä vastaa noin arvoa 

2,6. Kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) raja-arvo on 5 mg O2/l. Kokonaiskovuuu-

den raja-arvo on 7,0 mmol/l ja pH:n tulee olla välillä 6-9. Raja-arvot on asetettu myös 

muun muassa nitraatille (45 mg/l) ja sulfaatille (500 mg/l), raudalle (0,3 mg/l) ja man-

gaanille (0,1 mg/l). (Mozorov ja Litvinenko 2006) 

2.2. Talousveden laatu 

Talousveden huono laatu ja sen aiheuttamat kansanterveydelliset ongelmat Karjalan ta-

savallassa ovat olleet tiedossa jo pitkään. Vuonna 1993 perustettiin asiantuntijaryhmä 

Karjalan vesihuollon kehittämistä varten Karjalan tasavallan ekologian ministeriön ja 

Suomen ympäristöhallinnon yhteistyönä. Huonolaatuisen talousveden aiheuttamat kan-

santerveydelliset ongelmat olivat selkeät. (Porttikivi 2006) Filatovin (2006) mukaan jo 

Karjalan Tasavallan vuoden 1999 ympäristöraportissa todetaan, että suurimmassa osas-

sa taajamia talousveden laatu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia joko jatkuvasti tai het-

kellisesti.  
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Tynkkynen (1999, 2001, 2003) kuvaa teoksissaan ja artikkeleissaan Karjalan ja koko 

Venäjän ympäristöongelmia, niin käytännönläheisen ympäristöterveyden kuin ympäris-

tölainsäädännön ja -politiikankin kannalta. Talousveden laadun osalta tulokset ovat hä-

lyttävät. Veden huonosta mikrobiologisesta laadusta todistavat veden välityksellä leviä-

vät rotavirus-, punatauti- ja A-hepatiitti-epidemiat, joiden todellisen määrän arvioidaan 

olevan vielä tilastoitua suurempi. Punatauti- ja A-hepatiitti ovat Karjalassa vielä ylei-

sempiä kuin muualla Venäjällä. Mikrobiologisten ongelmien lisäksi humuspitoisten pin-

tavesien voimakas klooraus aiheuttaa mutageenisten yhdisteiden synnyn. Karjalan talo-

usveden mutageenisuustasot ovat olleet maailman suurimpia. Myös muualla Venäjällä 

on raportoitu korkeita desinfektion sivutuotteiden pitoisuuksia. (Egorov et al. 2004a). 

 

Filatovin (2006) mukaan vesijohtoveden laatu ei ole parantunut edellisen viiden vuoden 

(2001-2006) välillä lainkaan ja taajamien verkostoista otetuista vesinäytteistä keskimää-

rin 70 %  ei täytä laatuvaatimuksia. Useista hankkeista huolimatta on Karjalan tasaval-

lan talousveden laatu monin paikoin edelleen huono. Laatuongelmat ovat selkeitä myös 

maaseudulla. Esimerkiksi vuonna 2007 Pitkärannan alueella sijaitsevasta yhdeksästä 

koulusta otettujen talousvesinäytteiden perusteella vesi havaittiin mikrobiologiselta laa-

dultaan huonoksi (von Hertzen et al. 2007).  

 

Venäjällä ovat veden mikrobiologisen laadun suhteen nousseet esille myös muun muas-

sa Cryptosporidium parvum ja Giardia lamblia, joiden on todettu yleisesti aiheuttavan 

kontaminaatioita talousvedessä Luoteis-Venäjällä. Tutkittaessa näytteitä useista kau-

pungeista (Cherepovets, Moskova, Pietari, Yaroslavl, Tula, Rzhev ja Kostroma) havait-

tiin, että useiden edellä mainittujen kaupunkien raaka- tai vesijohtovesi oli kontaminoi-

tunut joko C. parvumin ookystoilla tai G. lamblia kystoilla (Egorov et al. 2002a).  Li-

säksi Egorov et al. (2004b) mukaan Cryptosporidiumin aiheuttaman infektion riski nou-

see juotaessa matalasta kaivosta peräisin olevaa keittämätöntä vettä.  

 

Mikrobiologisten laatuongelmien lisäksi myös veden kemiallinen laatu on huono. Kar-

jalassa keskitetyn vesihuollon tuottamaa talousvettä ei voida eurooppalaisten normien 

mukaan yleensä pitää tyydyttävänä. Yleisimmin Karjalassa ongelmana ovat orgaanisen 

aineksen aiheuttama korkea väriluku ja kemiallinen hapenkulutus, alhainen pH sekä 

raudan ja mangaanin korkea pitoisuus.  Maaseudulla ongelmana on nitraatti. Myös 

kadmiumia, lyijyä ja radioaktiivisia aineita pidetään nykyisin ongelmana niiden kerty-

vyyden vuoksi. Näiden lisäksi desinfektion sivutuotteena syntyvien mutageenisten yh-

disteiden luoma ongelma on edelleen selkeä. Monista veden kemiallista laatua heiken-

tävistä tekijöistä huolimatta, pidetään talousveden mikro-organismeja Karjalan vesi-

huollossa edelleen suurimpana riskinä. (Mozorov ja Litvinenko 2006) Filatov (2006) 

korostaa, että terveysviranomaisten mukaan Kansanterveydellinen tila Karjalassa on 

edelleen Venäjän keskitasoa huonompi  
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2.3. Talousveden saatavuus  

Selkeästi tärkein talousveden lähde Venäjällä on vesijohtovesi. McKee et al. (2005) 

mukaan vesijohtovesi suoraan talouteen tulee kaupungissa 89,2 % ja maaseudulla 44,1 

% asukkaista. Vesijohtovettä oman kodin ulkopuolelta hakee kaupunkialueilla 8,1 % ja 

maaseutualueilla 39,7 % asukkaista. Vastaavat luvut muulla tavoin hankitulle vedelle 

ovat kaupunkialueilla 2,7 % ja maaseudulla 16,2 %. Tutkimuksessa ei kuitenkaan ole 

huomioitu Venäjän syrjäisimpiä alueita, kuten pohjoisia paimentolaiskansoja, joissa ti-

lanne saattaa olla hyvinkin erilainen. (McKee et al. 2005) 

 

Iteva (2009) puolestaan kertoo, että Venäjän luonnonvaraministeriön tilastojen mukaan 

kaupungeissa keskitettyyn vesijohtoverkkoon olisi kytkettynä 87 % asukkaista ja viemä-

riverkkoon 85 % asukkaista. Maaseudulla Itevan (2009) mukaan ovat kyseiset prosentit 

pienemmät. 

 

Maailman terveysjärjestön ja UNICEFin (2010) raportin ” Progress on Sanitation and 

Drinking-water: 2010 Update” mukaan vuonna 2008 kehittyneen juomavesilähteen (im-

proved drinking water source) piirissä koko Venäjän väestöstä oli 96 %. Vuonna 1990 

vastaava luku oli 93 %.  Raportissa kehittyneellä juomavesilähteellä tarkoitetaan sellais-

ta vesilähdettä, joka luonteenomaisen rakenteensa ansiosta asianmukaisesti suojaa ve-

den ulkopuoliselta kontaminaatiolta, erityisesti ulosteelta. Tähän edellä mainittu raportti 

lukee mukaan esimerkiksi kiinteistölle tulevan vesijohtoveden, julkisen vesijohtoveden 

jakelupisteen, suojellun lähteen ja kaivon sekä sadeveden keräyksen. Kehittymättömällä 

juomavesilähteellä (unimproved drinking water source) raportissa tarkoitetaan esimer-

kiksi suojaamatonta lähdettä tai kaivoa, säiliöautolla tai pienestä säiliökärrystä jaettavaa 

vettä tai pintavesilähdettä. Raportin mukaan vesijohtoveden piirissä olevien prosentuaa-

linen osuus Venäjällä on noussut vuosien 1990 ja 2008 välillä kaupunkialueella 87 pro-

sentista 92 prosenttiin. Maaseudulla vesijohtovettä käyttävien osuus on laskenut 45 pro-

sentista 40 prosenttiin, mutta muun kehittyneen vesihuollon piirissä olevien osuus on 

sen sijaan noussut 36 prosentista 49 prosenttiin.  (Progress on Sanitation and Drinking-

water: 2010 Update) 

 

Vaikka edellä mainitun Maailman terveysjärjestön ja UNICEFin raportin mukaan kehit-

tyneen talousvesilähteen piirissä olevien prosentuaalinen osuus on Venäjällä noussut 18 

vuodessa arvosta 93 % arvoon 96 %, ei se Venäjän negatiivisen väestönkehityksen 

vuoksi suoranaisesti indikoi tilanteen yleistä paranemista. Vuosien 1990 ja 2008 välillä 

Venäjän väkiluku laski noin 148 miljoonasta reiluun 141 miljoonaan. (Progress on Sani-

tation and Drinking-water: 2010 Update) Koska vesijohtovesi on Venäjällä usein huo-

nolaatuista, on kyseinen jaottelu ”kehittymättömään” ja ”kehittyneeseen” juomavesiläh-

teeseen Venäjän vesijohtoveden osalta hankala. Käytännössä vesijohtovesi voi olla jopa 

käsittelemätöntä pintavettä, jolloin se pitäisi luokitella kehittymättömäksi juomavesiläh-

teeksi. Myös kaivojen vesi on usein kontaminoitunutta.  
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2.4. Tekniset ongelmat 

Pintavedet raakaveden lähteenä 

 

Karjalan tasavallan alueella pintavesivarat ovat suuruudeltaan vielä Venäjän keskivertoa 

huomattavammat, pintavesivaroja on Karjalassa jopa 2-3 kertaa enemmän asukasta 

kohden kuin muualla Venäjällä. Pintaveden käyttöön liittyvät ongelmat ovat kaksijakoi-

set. Osa Karjalan pintavesistä soveltuu huonosti vesihuollon käyttöön jo luontaisilta 

ominaisuuksiltaan. Veden orgaanisen aineksen pitoisuus ja väriluku ovat monin paikoin 

korkeita, vesi on liian pehmeää ja ionipitoisuus on liian pieni. Toiseksi pintavesissä on 

selkeästi näkyvissä myös teollisuuden ja asutuksen jätevesien vaikutus. Karjalassa pape-

riteollisuuden keskiössä olevat vesistöt ovat kuormittuneet orgaanisilla aineksilla ja alu-

eittain vesistöissä on paljon muun muassa kaliumia ja fluoria. (Filatov 2006) Teollisuu-

den lisäksi kiihtynyt maa- ja metsäojitustoiminta vaikuttavat veden väriluvun ja rautapi-

toisuuden nousuun.  (Litvinenko et al. 2006a) 

 

Oma osansa on myös eri toimintojen sijoittelulla. Runsaasti vettä vaativa teollisuus ja 

kaupungit ovat sijoittuneet suurten järvien tai joensuualueiden läheisyyteen jokien pien-

ten virtaamien vuoksi. Pistekuormitukset kasvavat suurten teollisuuslaitosten läheisyy-

dessä.  Raakavedenottopisteet on usein sijoitettu huonosti. Lähes 60 % Karjalan tasaval-

lan talousvedestä otetaan Äänisestä tai sen valuma-alueen järvistä. (Litvinenko et al 

2006c) 

 

Pintaveteen liittyvistä ongelmista huolimatta pohjavesien käytön osuus Karjalassa on 

vain 4-5 %. Pohjavesivarojen käyttöönotto on Karjalan Tasavallan hallituksen ohjel-

massa merkitty yhdeksi vesihuollon prioriteettitehtäväksi yhdessä vedenottamoiden siir-

ron kanssa. (Filatov 2006) Pohjavesivarojen käyttöönottoa on laajalti pyritty tehosta-

maan muun muassa lähialueyhteistyön voimin. Kehittäminen on tärkeää niin kansanter-

veyden ja hyvinvoinnin kuin myös maatalouden ja elintarviketeollisuudenkin kannalta. 

(Tanskanen 2005) 

 

Pohjavesienkään käyttö ei ole ongelmatonta. Ennen kaikkea tulisi huomioida ja vähen-

tää pohjavesiä mahdollisesti likaavia toimintoja ja huolehtia siitä, ettei uusia vaarateki-

jöitä aiheuttavia toimintoja pääse syntymään. Pohjaveden saastumisen riski on suuri, jos 

käyttöönotto, ylläpito, seuranta ja valvonta eivät ole suunnitelmallisia ja asiallisia. Tä-

hän ongelmaan on törmätty Aunuksessa, jossa pohjavesiä on alettu ottaa käyttöön jo 

lähes 50 vuotta sitten. Alueella on myöhemmin ollut ongelmia sekä pohjaveden pinnan 

laskun että veden saastumisen kanssa. (Borodulina 2006) Pohjavedenottamoiden suoja-

vyöhykkeiden suhteen Venäjällä on käytössä normi ”Terveyssäännöt ja -normit SanPiN 

2.1.4.1110-02 juomavesikäytössä olevan pohjavesilaitoksen terveydelliset suoja-

vyöhykkeet”.  
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Jätevesien puhdistuksen puutteellisuus 

 

Pintaveden käyttöön liittyviin ongelmiin kytkeytyy kiinteästi myös jätevesien puhdis-

tuksen puutteellisuus.  Vaikka vuonna 2002 jätevedenpuhdistamoille ohjautuikin 79 % 

jätevesistä, oli normien mukaan puhdistetun jäteveden osuus vain 10 %. (Litvinenko et 

al. 2006c) Ongelmat koskien kiinteistökohtaista jätevedenpuhdistusta ovat selkeät. Kar-

jalan tasavallassa tehtyjen esiselvitysten (Kovyazin 2008; Kovyazin 2009a; Kovyazin 

2009b) mukaan viemäriverkoston ulkopuolella jätevedet useimmiten lasketaan suoraan 

maahan. Myöskään käymälät tai käymäläjätteen käsittely ei ole asiallista. 

 

Puutteellinen vedenkäsittely ja desinfiointi 

 

Yksi vesihuoltoa koskevista pääasiallisista ongelmista on veden puutteellinen käsittely. 

Kun raakavetenä käytetään korkean väriluvun ja suuren orgaanisen aineksen pitoisuu-

den sisältäviä pintavesiä, tulisi käsittelyn sisältää vähintään pH:n nosto, suodatus ja des-

infiointi. Useimmiten taajamissa vettä ei käsitellä, vaan se ainoastaan kloorataan ennen 

syöttöä verkostoon. Saostuskemikaaleja käytetään ainoastaan Petroskoissa ja Kosta-

muksessa. Useimmiten vettä käsitellään mekaanisesti, esimerkiksi Belomorskissa, Ka-

levalassa, Kemissä ja Kontupohjassa. (Filatov 2006) Luvussa 2.2 (s. 5) mainitussa Pit-

kärannan alueella oleviin kouluihin liittyvässä veden laadun tutkimuksissa todettiin, että 

kyseisistä 9 koulusta 2 käytti omaa kaivoa ja muut pintavesilähdettä. Vettä ei käsitelty 

näistä missään lukuun ottamatta kahta tapausta, joissa vesi kloorattiin. (von Hertzen at 

al. 2007) 

 

Desinfiointiin liittyvä ongelma on kaksijakoinen. Toisaalta orgaanisen aineksen ja kloo-

rin reagoidessa tiedetään syntyvän syöpäriskiä nostavia mutageenisia yhdisteitä. Toi-

saalta riittämätön desinfiointi aiheuttaa mikrobiologisia riskejä. Myös jäännöskloorin 

liian pienet pitoisuudet laitokselta lähtevässä vedessä voivat nostaa maha- ja suolistoin-

fektioiden riskiä klooripitoisuuden pienentyessä verkostossa matkalla kuluttajalle (Ego-

rov et al. 2002b).  

 

Huonokuntoiset verkostot ja infrastruktuurin rappeutuminen 

 

Vaikka vesi paikoin käsiteltäisiin laitoksella laatuvaatimukset täyttäväksi, ei se takaa 

veden laadukkuutta sen tullessa ulos asiakkaan hanasta. Verkosto ei ainoastaan toimi 

veden siirtäjänä, vaan myös mahdollisten patogeenien välittäjänä. Esimerkiksi liian al-

hainen paine, katkonainen vedenjakelu, vuodot ja korroosio sekä riittämättömän jään-

nösklooripitoisuus voivat vaikuttaa toinen toisiinsa aiheuttaen riittämätön veden laadun 

ja saannin. (Lee ja Schwab 2005) Eri arvioiden mukaan 10 – 80 % Karjalan verkostoista 

vaatisi korjausta tai vaihtoa. Vesijohtoverkostot on yleensä tehty valuraudasta ja teräk-

sestä, ja niiden korroosio lisääntyy veden alhaisen pH:n ja suuren orgaanisen aineksen 
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pitoisuuden vaikutuksesta. (Filatov 2006) Venäjällä yhden suurimmista terveysriskeistä 

saattaa aiheuttaa rappeutuva infrastruktuuri. Vaikka Venäjän väkiluku on pitkään ollut 

laskussa, on se joissakin kaupungeissa ollut selkeästi nousussa. Tällöin kaupungeissa 

vesihuollon ongelmaa pahentaa myös vesihuollon riittämätön kapasiteetti kaupunkilais-

ten määrän kasvaessa. (Ford 2006) 

2.5. Hallinnolliset, taloudelliset ja institutionaaliset ongelmat  

Vesihuollon teknisten ongelmien takaa löytyy vielä hankalampi ongelmaketju, joka kä-

sittää taloudelliset, hallinnolliset ja institutionaaliset ongelmat (Tanskanen & Savolainen 

2006). Vesihuollon tilanteen parantamiseksi on Venäjällä ja Karjalassa tehty useita toi-

menpiteitä ja poliittisia päätöksiä. Vuonna 1998 Venäjän federaation hallitus laati asiaa 

koskevan pitkän aikavälin ohjelman ja vuonna 1999 vastaava ohjelma laadittiin myös 

Karjalan Tasavallassa. Vuonna 1999 duuma (Venäjän kaksikamarisen parlamentin ala-

huone) teki nopeita toimenpiteitä sisältävän päätöksen talousvesihuollon parantamisek-

si. Vuonna 2003 liittoneuvostossa (parlamentin ylähuone) käsiteltiin samoja asioita. 

Näiden tuloksena syntyi Venäjän vesipolitiikan pitkän tähtäimen toimenpideohjelma ja 

vuonna 2004 Venäjällä perustettiin erillinen vesipolitiikan viranomainen. Karjalan tasa-

vallassa on muun muassa perustettu ”vesistöjen kunnostus ja suojelu” -rahasto. Vesi-

huollon kehityksen prioriteettitehtäviksi on Karjalan Tasavallan hallituksen ohjelmassa 

määritetty vedenottamoiden siirto ja pohjavesien käyttöönotto. (Filatov 2006) Venäjän 

vesihuollon hallinnolliset ja institutionaaliset ongelmat olisi selvitettävä ennen suuria 

investointeja ja teknisiä toimenpiteitä. (Zagdan 2009)  

 

Hallitus on osoittanut sitoutuneisuutensa vesihuollon parantamiseen muun muassa Maa-

ilmanpankin lainalla. Vesihuoltosektorin markkinamyönteisyyttä ja yksityissektorin 

mukaantuloa on pyritty edistämään uudistamalla lainsäädäntöä. Venäjän potentiaaliset 

vesihuoltomarkkinat ovat tällä hetkellä Euroopan suurimmat. (Iteva 2009) Yksityissek-

torin mukaantuloa ja tarvittavia satojen miljoonien investointeja on vaikeuttanut nykyi-

nen maailmantaloudellinen tilanne (Zagdan 2009). 

 

Vastuu vesi- ja jätevesihuollosta kuuluu Venäjällä kunnallisille viranomaisille. Käytän-

nössä tehtävää hoitavat venäläiset vesihuoltolaitokset, joita kutsutaan vodokanaleiksi. 

Vodokanalit ovat useimmiten unitaarisia yrityksiä (unitary enterprice, унитарное 

предприятие). Useimmiten ne ovat kunnan alaisia, mutta joissakin suurissa kaupungeissa 

valtion alaisia. (Iteva 2009) Unitaarinen yritys on yksi yleisimmistä organisaatiomuo-

doista valtion alaisissa laitoksissa Venäjällä. Unitaarinen yritys ei omista sen haltuun 

annettua omaisuutta, vaan omaisuus on ainoastaan luovutettu yrityksen ”taloudelliseen 

hallintaan” (Larjavaara 2009). Itevan (2009) mukaan edellä mainittujen lisäksi 12–13 % 

vodokanaleista on yksityissektorin hoidossa ja 14–15 % vodokanaleista on osakeyhtiöi-

tä, jotka ovat suurimmaksi osaksi tai täysin kunnan omistuksessa. 
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Suuria ongelmia vesihuollossa ovat 2000-luvulla aiheuttaneet muun muassa vesi- ja jä-

tevesihuollon maksuihin (tariffeihin) kytkeytyvä tariffipolitiikka sekä vesihuollon tehot-

tomuus. Tariffeista saatavat tulot eivät kata edes käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Perin-

teisesti tariffeista on määrätty paikallishallinnon tasolla, eikä todellisia inflaatiolla kor-

jattuja kustannuksia ole huomioitu. Monimutkaiset tukijärjestelmät ja puutteelliset las-

kutus- ja perintäjärjestelmät ovat vaikeuttaneet tilannetta entisestään. (Hassinen 2003)  

 

Vesihuoltolaitokset eivät itse huolehdi maksujen perinnästä, vaan niistä yleensä huoleh-

tii kunnallisten palveluiden organisaatio. Maksujärjestelmien kankeuden vuoksi muun 

muassa maksamattomien vesimaksujen periminen on monimutkaista, eivätkä maksuista 

saadut tulot kokonaisuudessaan välttämättä päädy suoraan vesihuoltolaitoksille. (Ivanov 

& Sivayev 2007) Vaikka laitokset hakisivat sanktioita asiakkaiden maksamattomista 

laskuista, on pakotteiden täytäntöön laittaminen hankalaa, sillä suurimmassa osassa 

asunnoista ei ole sulkuventtiilejä, joihin laitokset pääsisivät käsiksi. (Iteva 2009) Rap-

peutuva infrastruktuuri ja huono veden laatu aiheuttavat tyytymättömyyttä asiakkaissa, 

jolloin myös motivaatio hoitaa vesimaksut ajoissa laskee. Lisäksi sosialismin aikana 

venäläiset ovat tottuneet valtion huolenpitoon ja vain vähäiseen omaan vastuuseen pal-

veluiden järjestämisessä. (Ivanov & Sivayev 2007)   

 

Venäjän vesihuoltomarkkinoiden perustavanlaatuisia ongelmia on kuvattu tiivistetysti 

seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 2.1.  

 

                         

  

Kuva 2.1 Venäjän vesihuoltomarkkinoiden perustavanlaatuisia ongelmia (Iteva 2009, 

muokattu) 

 

Kustannusten kattamiseen täysmittaisesti tariffeilla on pyritty jo pitkään. Hallituksen 

vuonna 2001 hyväksymä valtiollinen asuntosektorin saneeraus- ja kehittämisohjelma 

pyrki monen muun tavoitteen muassa kattamaan kustannukset täysimittaisesti tariffeilla 

vuoteen 2003 mennessä. Tähän pyrittiin määräämällä tariffit taloudellisin perustein so-

siaalisten sijaan. Ohjelmassa pyrittiin kunnallispalvelujen omarahoitteisuuteen myös 

muun muassa lopettamalla sellaiset käytännöt, jossa yksi taho, kuten yrityssektori, kat-

toi korkeammilla maksuilla yksityistalouksien liian alhaisista tariffeista koituvia kus-

tannuksia. (Hassinen 2003) 

 

Vaikka laki nykyisellään sallisi pidemmän ajan tariffien määritykseen ja suunnitteluun, 

määritetään tariffit yleensä vuosittain. Itevan (2009) mukaan tariffin määräytyminen 

Korkea vedenkulutus  

Olematon omaisuuden hoito ja rekisteröinti 

Rappeutuneen omaisuuden suhteellisen suuri 

osuus 

Alhaiset  vesi- ja jätevesimaksut 

Korkeat käyttökustannukset 

Kulutuksen mittauksen puute 

Vähäiset  investoinnit  
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tapahtuu kolmivaiheisesti. Ensin tariffit arvioidaan kunnallisessa hallinnossa, jonka jäl-

keen ne hyväksytään oblastin hallinnossa ja viimeiseksi Venäjän liittovaltion tariffien 

sääntely -viranomaisen toimesta (The Federal Service on Tariffs, FST, Федеральная 

служба по тарифам). FST:ssa myös asetetaan kullekin oblastille raja tariffien noston 

suhteen. Nykyinen tariffikäytäntö on politisoitu, vähentää vesihuoltolaitosten taloudel-

lista kestävyyttä, eikä kannusta vesihuoltotoimijoita vähentämään käyttökustannuksi-

aan. Tariffeja koskevaa lakia ollaan kuitenkin muuttamassa. Muutos koskee muun mu-

assa sitä, että tariffien määrittäminen kerrallaan pidemmälle aikavälille tulisi pakollisek-

si. Nykyisin tariffit määritetään useimmiten vuosittain, joka omalta osaltaan luo epä-

varmuutta vesihuoltolaitosten talouteen ja toiminnan pitkäjänteiseen suunnitteluun. (Ite-

va 2009) 

 

Laitokset ovat olleet tehottomia myös hallinnollisesta näkökulmasta katsottuna niin suu-

ren energiankulutuksen kuin henkilökunnan määränkin kannalta. Vaikka infrastruktuu-

rin korjausta ja saneerausta on ollut tarkoitus rahoittaa valtion budjetista, muun muassa 

kerätyistä “ympäristömaksuista”, on se käynyt vaikeaksi liian pienten budjettivarojen ja 

riittämättömän strategisen suunnittelun vuoksi.  (Hassinen 2003)  

 

Rappeutuva infrastruktuuri lisää veden ja energian kulutusta suurten vuotovesien mää-

rän myötä ja huonontaa energia- ja kustannustehokkuutta entisestään. Verkoston ylläpi-

to ja saneeraus on riittämätöntä. Vuosittain vanhaa vesijohtoverkostoa korvataan uudel-

la vain 1,5 % ja viemäriverkostoa 0,5 % verran (Iteva 2009). Vaikka vesi- ja jätevesi-

huollon tariffit teoriassa sisältävät myös korjaustoimenpiteeseen suunnattavan osuuden, 

ei näiden varojen suuruudesta tai niiden käytöstä ja valvonnasta ole selkeitä sopimus-

käytäntöjä vesihuoltolaitosten ja kuntien välillä. Yleensä uutta tariffia määritettäessä 

vesihuoltolaitosten ehdottamia korjaukseen osoitettavia varoja pienennetään merkittä-

västi. (Ivanov & Sivayev 2007)  

 

Vedenkulutus asukasta kohti on Venäjällä Itevan (2009) mukaan 3-3,5 kertaa suurempi 

länsimaihin verrattuna ja Finpron (2004) mukaan noin kolminkertainen henkilöä kohden 

Suomeen verrattuna. Karjalasta ei ole saatavilla täysin vastaavaa tietoa (Sklyarsky 

2003). Korkea vedenkulutus nostaa vesihuollon kustannuksia ja alentaa sen tuottavuutta 

edelleen. (Ivanov & Sivayev 2007; Zagdan 2009) Energiatehottomuuden on todettu ole-

van yleinen ongelma Luoteis-Venäjän vesihuollossa. Suuria energiakustannuksia lisää 

korkean kulutuksen lisäksi vuotovesien suuri määrä.  (Kuusisto 2006a) 

 

Vesihuoltolaitosten ja kunnallisen hallinnon roolit ovat paikoittain epäselvät. Erilaisia 

palvelusopimuksia laitosten ja kuntien välillä on ollut jo vuosien ajan, mutta suuri osa 

kunnista ei käytännössä toimi niiden mukaisesti. Vesihuoltolaitosten tulot riippuvat 

vuosittain laadittavasta kunnallisesta budjetista ja laitosten rahoituksen suunnittelu 

muistuttaa ei-kaupallista valtiorahoitteista organisaatiota. Vesihuollon hallinnossa vai-

kuttavat vahvasti myös poliittiset tekijät, motivaatiota hallinnolliseen ja strategiseen ke-
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hitykseen ei kaikkialta löydy, eikä koulutusta ole laajasti saatavilla. Isoimmat vesihuol-

tolaitokset, kuten Pietarin ja Moskovan vodokanalit, ovat kehittäneet omat koulutuskes-

kuksensa henkilökunnan tiedon ja taidon lisäämiseksi. Informaatiota ja tietoa uusimpien 

menetelmien ja teknologioiden suhteen vaihdetaan Venäjällä myös muun muassa konfe-

rensseissa. (Ivanov & Sivayev 2007) 

 

Lainsäädännössä ja valvonnassa on selkeitä puitteita. Yksi pintaveden raakavesikäytön 

lainsäädäntöä ja valvontaa koskeva ongelma on raakavedenottamoiden suojavyöhykkei-

den puuttuminen sekä rantakaistojen puutteellinen valvonta ja kunnossapito. Vesistön-

suojelualueilla, rantakaistoilla sekä raakavedenottamoiden lähiympäristössä rakennetaan 

ja suoritetaan kiellettyjä taloustoimintoja. (Filatov ja Litvinenko 2006) Iteva (2009) 

luonnehtii vesihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä kehittymättömäksi ja epärealistiseksi se-

kä nykyisiä toimilupa- ja tariffimääräyksiä riittämättömiksi. Lisäksi operaattoreille 

suunnatun kannustinjärjestelmän puuttuminen toiminnan parantamiseksi pahentaa tilan-

netta entisestään. (Iteva 2009)  

 

Venäjän ja Karjalan tasavallan vesihuollon ongelmat ovat moninaiset. Ongelmien todel-

lista kausaalisuutta on vaikea selvittää syiden ja seurausten sekoittuessa keskenään ja 

uusien ongelmien usein pahentaessa jo olemassa olevia. Esimerkiksi pintavesien saas-

tumisen ja siitä johtuvan huonon raakaveden laadun voidaan katsoa johtuvan pitkäaikai-

sesta kehityssuunnasta, jossa ympäristöasiat on jätetty pienemmälle huomiolle (Ford 

2006). Toisaalta syynä voidaan alueittain pitää myös pitkällä aikavälillä tapahtunutta 

toimintojen sijoittelua joensuualueiden ja suurten järvien läheisyyteen sekä siitä aiheu-

tunutta pistekuormitusten kasvua (Litvinenko et al. 2006c). Useimmat pitävät vesihuol-

lon ongelmien perimmäisenä syynä hallinnollisia ja taloudellisia ongelmia (Ivanov & 

Sivayev 2007; Zagdan 2009). Venäjän vesihuolto on selkeissä ongelmissa, niin fyysisen 

infrastruktuurin kuin myös taloudellisen kestävyyden kannalta katsottuna (Iteva 2009). 

Venäjän vesihuoltoa kritisoitaessa tulisi muistaa, ettei uuden lainsäädännön ja käytäntö-

jen luominen lyhyessä ajassa ole ollut yksinkertaista. Venäjän vesihuollolla on suuri 

haaste muuttaa myös kansan, vesihuollon asiakkaiden, tottumuksia ja mielipiteitä. On-

gelmana on, että venäläiset ovat sosialismin aikana tottuneet valtion huolenpitoon ja 

vain vähäiseen omaan vastuuseen palveluiden järjestämisessä. (Ivanov & Sivayev 2007)  

2.6. Vesihuollon erityispiirteet Luoteis-Venäjän kylissä 

Venäjän maaseudulla vesijohtoveden talousvesikäytön suhteellinen osuus vuosien 1990 

ja 2008 välillä on muihin vedenhankintamahdollisuuksiin verrattuna pienentynyt arvos-

ta 45 % arvoon 40 %. Muun kehittyneen vesihuollon piirissä olevien osuus on sen sijaan 

noussut selkeästi arvosta 36 % arvoon 49 %.  (Progress on Sanitation and Drinking-

water: 2010 Update). Erityisesti maaseudun talousveden laadusta ja saatavuudesta pu-

huttaessa tulisi huomioida myös muut vaihtoehtoiset talousvesilähteet vesijohtoveden 

lisäksi. Lähteet ja kaivot ovat Luoteis-Venäjän maaseudun ja pienten taajamien talous-
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vedenhankinnan perusta, mutta ne ovat usein huonokuntoisia ja veden laadulliset puut-

teet ovat selkeät. Vuosina 1997–2001 Karjalan kaivoista ja lähteistä otetuista vesinäyt-

teistä 38–44 % ei täyttänyt kemiallisia ja 40–54 % ei täyttänyt mikrobiologisia vaati-

muksia. (Borodulina 2006) 

 

Tähän lukuun on koottu suomalaisten selvitystyön tuloksia Karjalan ja sen lähialueiden 

kylien vesihuollon tilanteesta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kuhmonen (2007) kar-

toitti Karjalan kannaksella, Viipurin piirissä, lähellä Suomen rajaa sijaitsevan Seleznjo-

von kylän vesihuoltotilannetta. Pääasiassa hän tutki uuden paremman raakavesilähteen 

mahdollisuutta, sillä tutkimuksen aikainen raakavesilähde (Rakkolanjoki) oli laadultaan 

huono ja verkostovesi terveysviranomaisen asettamassa käyttökiellossa. Tuominen 

(2008) pyrki Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle tekemässään opinnäytetyössä 

kartoittamaan kuuden Viipurin piirissä olevan kylän vesihuollon yleisluontoista tilaa. 

Kylät olivat Torfjanovka eli Virolahden Ylä-Urpala, Kondratjevo eli Säkkijärven kir-

konkylä, Seleznjovo eli Tienhaara, Haritonovo, Radugan datshakylä ja Kalinina. Käy-

mäläseura Huussi ry on tehnyt yleisiä vesihuoltoon liittyviä kiinteistökohtaisia kartoi-

tuksia muutamissa Karjalan kylissä vuosina 2008 ja 2009. 

 

Noin 300 asukkaan Torfjanovkassa verkostoveden raakavesi on pohjavettä. Tietoa 

mahdollisista vedenpuhdistuksen prosesseista ei ole. Vesi ei täytä laatuvaatimuksia ja 

talousvettä otetaan myös suoraan joesta. Jätevedenpuhdistamo ei ole toiminnassa ja jä-

tevesi johdetaan jokeen, josta otetaan kylään myös talousvettä. Jätevesiin liittyvä kehi-

tyssuunnitelma on nähtävästi olemassa. (Tuominen 2008) 

 

Kondratjevossa on noin 1000 asukasta. Verkostoveden raakavesi otetaan Peschana- 

joesta ja vesi kloorataan. Lisäksi laitoksella on hiekkasuodatuslaitteisto, joka ei ole toi-

minnassa. Ongelmana on, ettei hyvää raakavesilähdettä ole saatavilla. Kuten kylille on 

tyypillistä, on Kondratjevossakin paljolti käytössä kaivot. Jätevesi johdetaan Peschana-

jokeen, josta otetaan myös kylän talousvesi. (Tuominen 2008)  

 

Haritonovo on 1500 asukkaan muuttovoittoinen kylä Viipurin kupeessa. Kylän vesi-

huollosta huolehtii Viipurin vesilaitos. Verkoston raakavesi otetaan kolmesta kaivosta, 

joista 2 on porakaivoja. Kaivoista vesi johdetaan kylän vesitorniin ja edelleen jakelu-

verkostoon. Vesi desinfioidaan aika ajoin klooraamalla. Vesilaitos tarkkailee veden laa-

tua. Jätevedenpuhdistamoa ei ole, mutta rahaa on nähtävästi varattuna puhdistamoa var-

ten. Nyt jätevesi johdetaan puhdistamattomana jokeen. (Tuominen 2008) 

 

Seleznjovon 2300 asukkaan verkostovesi on pohjavettä. Tilanne on kohtuullinen van-

haan tilanteeseen nähden, jolloin juomavettä jaettiin jakeluautolla. Nykyinen käsittely 

on kuitenkin riittämätön. Vesi desinfioidaan UV-lampulla. Jätevedenpuhdistamo on 

osittain toiminnassa. (Kuhmonen 2007; Tuominen 2008) 
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Raduga on noin 1400–1500 vapaa-ajanasukkaan kylä. Vakituisia asukkaita kylässä on 

noin 80. Kylässä ei ole järjestettyä vesi- ja jätevesihuoltoa, vesivessoja on kuitenkin 

noin 60 % mökkiläisistä. Juomavesi otetaan lähteestä, pesu- ja kasteluvesi porakaivosta. 

Lähteestä otettava vesi on kylän puheenjohtajan mukaan laadukasta, joten puhdistusta ei 

hänen mukaansa tarvita. Porakaivovesi on tutkittu vuonna 2000, jolloin se todettiin hy-

välaatuiseksi, tosin se sisältää paljon rautaa. Pohjavesiesiintymiä ei ole tutkittu. Kylässä 

ei ole viemäröintiä, vaan ainoastaan joitakin selkeytysaltaita ja sakokaivoja. Jätevettä 

johdetaan avo-ojia pitkin järveen, joka on virkistyskäytössä. (Tuominen 2008) 

 

Kalininan kylä kuuluu Viipurin vedenjakelun piiriin. Raakavesi otetaan neljästä kaivos-

ta, joista kaikki vaativat korjausta tai puhdistusta. Vesi käsitellään raudan ja mangaanin 

poistamiseksi ja desinfioidaan. Vedenpuhdistuslaitteistoa on alettu korjata vuosina 

2000–2001, mutta korjauksen tuloksista ei ole tietoa. Jätevedenpuhdistamo vaatisi kor-

jausta, mutta silmämääräisesti tarkasteltuna se on parempitasoinen kuin muut Tuomisen 

(2008) selvityksessä olleet puhdistamot. (Tuominen 2008) 

 

Soutjärven kylässä (noin 1000 asukasta) verkostovesi otetaan Äänisestä. Vedenpuhdis-

tus on riittämätön.  Kaivojen kontaminaatioriskit ovat ilmeiset ja veden aistittava laatu 

on usein huono. Jätevesi johdetaan Ääniseen noin 1,5 kilometrin päähän raakaveden 

ottopisteestä. Verkoston ulkopuolella jätevesi johdetaan usein suoraan maahan. Mahdol-

liset sako- ja umpikaivot ovat huonokuntoisia. (Kovyazin 2009a)  

 

Pain kylässä vesi otetaan yhteisistä kaivoista tai lähteistä, muutamilla kiinteistöillä on 

myös omia kaivoja. Kaivot ovat erittäin huonokuntoisia, kaivojen kontaminaatioriskit 

ilmeiset ja veden laatu on huono. Kylästä löytyy joitakin huonokuntoisia selkeytysaltai-

ta ja sakokaivoja. (Kovyazin 2009b) 

 

Kizhin museoalueella ja saman saaren toisessa päässä olevassa Yamkan kylässä talous-

veden lähteenä on pääasiassa järvivesi, mutta myös kaivovettä käytetään. Järviveden 

käyttö on kaivovettä huomattavasti yleisempää. Järvivettä ei erityisesti käsitellä ennen 

sen käyttöä. Saarella käytetään vesivessojen sijaan pääasiassa kuivakäymälöitä. Suurin 

osa kuivakäymälöistä ei ole asiallisia. Jätteet viedään saarella olevalle epäviralliselle 

kaatopaikalle. Jätevedet lasketaan useimmiten maahan. (Kovyazin 2008) 

 

Tiivistetysti voidaan sanoa, että useissa kylissä talousvesi on laadultaan huonoa tai jopa 

täysin käyttökelvotonta. Verkostovedessä ongelmia aiheuttavat yleisesti huono raakave-

den lähde, puutteellinen tai täysin puuttuva vedenpuhdistus ja desinfiointi sekä raken-

teiden huono kunto ja ylläpito. Lisäksi kaikissa kylissä ongelmia aiheuttaa jäteveden-

puhdistamon huono kunto tai sen täydellinen puuttuminen. Myös jäteveden purkupaikka 

ja raakavedenottopiste sijaitsevat yleisesti liian lähellä toisiaan. Maaseudulla vettä ote-

taan paljolti myös suoraan kaivoista, lähteistä ja vesistöistä. Kaivojen osalta kontami-

naatioriskit ovat suuret ja veden aistittava laatu huono. Kaivoja ja pohjaveden laatua 
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vaarantavat puutteellinen kiinteistökohtainen jätevesistä huolehtiminen sekä epäasialli-

set käymälät ja käymäläjätteen käsittely. Alla olevassa kuvassa 2.2, on esitetty tiiviste-

tysti vesihuollon pääasiallisia ongelmia Luoteis-Venäjän kylissä.  
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Kuva 2.2. Luoteis-Venäjän kylien vesihuollon ongelmat 
 

Vesihuollon ongelmat ovat ylimmällä tasolla hallinnollisia ja taloudellisia ongelmia. 

Näihin vaikuttavat riittämätön lainsäädäntö sekä poliittiset tekijät. Huono hallinnointi 

sekä alhaiset tariffit aiheuttavat vesihuoltolaitoksille taloudellisia ongelmia ja lisäävät 

vedenkulutusta. Ongelmat näkyvät alemmalla tasolla tekniikkaan ja käytäntöihin liitty-

vinä ongelmina, kuten olemattomana jätevesien puhdistuksena, huonoina raakavesiläh-

teinä, riittämättömänä vedenpuhdistuksena ja desinfiointina sekä verkoston ja muiden 
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vesihuollon rakenteiden rappeutumisena. Ongelmat etenevät ylhäältä lähtien ja näkyvät 

lopulta paikallisella tasolla asti. Ongelmien suuruutta vahvistaa huono tiedon kulku ve-

sihuollon eri osapuolten välillä. Lopullinen ongelmaketjun summa on huono veden laatu 

ja siitä johtuvat kansanterveydelliset ongelmat. 
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3. TALOUSVEDEN TURVALLISUUDEN 

TAKAAMINEN PIENISSÄ YKSIKÖISSÄ  

3.1. Pienen vesihuoltoyksikön määritelmä 

Pienellä vesihuoltoyksiköllä tai pienellä yksiköllä (small water system tai small system) 

tarkoitetaan hieman erikokoista vesilaitosta tai muuta talousveden hankkimismenetel-

mää maasta ja tahosta riippuen. Yhdysvaltain lainsäädännössä pieni vesihuoltoyksikkö 

(small water system) on määritelty sellaiseksi, joka palvelee alle 3 300 ihmistä. Myös 

yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (United States Environmental Protection Agen-

cy, US EPA) käyttää tätä määritelmää (US EPA 2008). Yhdysvaltain geologinen tutki-

muskeskus USGS määrittelee pienen laitoksen rajaksi 10 000 henkilöä. Venäjältä ei 

vastaavaa määritelmää löydy, mutta pienin näytteenottotiheys vaaditaan alle 10 000 

henkilöä palvelevilta laitoksilta. (Ford et al. 2005) 

 

EU:n talousvesidirektiivissä (98/83/EY) valvontatietojen julkista raportointivelvolli-

suutta ei ole laitoksilla, jotka tuottavat talousvettä korkeintaan 1 000 m³ päivässä tai jot-

ka palvelevat korkeintaan 5 000 ihmistä. Tällaiset laitokset on EU:ssa luokiteltu pieniksi 

laitoksiksi ja ne ovat nousseet erityiseksi painopisteeksi yhdessä bakteerikontaminaa-

tioiden, kemiallisten aineiden (mukaan lukien talousveden kanssa kosketuksissa olevat 

rakennustuotteet) sekä riskinarvioinnin ja -hallinnan kanssa direktiiviä uudistettaessa 

(European Comission 2010).  

 

Suomessa pieniä yksikköjä koskevat erilaiset laatuvaatimukset kuin suurempia laitoksia. 

Pieni yksikkö on Suomessa määritetty sellaiseksi, joka toimittaa talousvettä alle 10 m
3
 

päivässä tai alle 50 henkilön tarpeisiin. Kyseessä voi olla myös elintarvikealan yritys, 

johon ei sovelleta muutoin käytettävää talousveden laatuvaatimusten ja valvontatutki-

musten asetusta (STMa 461/2000) tai kysymys voi olla yksittäisen talouden vedenhan-

kinnasta. (STMa 461/2000; STMa 401/2001) 

 

Pienissä yksiköissä ja pienillä laitoksilla kohdataan erilaisia vaikeuksia ja rajoitteita 

kuin suuremman mittakaavan vesihuollossa. Tämän vuoksi pienen yksikön määritel-

mässä voidaan käyttää myös käytäntöön perustuvaa määritelmää varsinaisen tarkan 

käyttäjälukuun tai veden määrään perustuvan jaottelun sijaan. USA:ssa Montanassa 

vuonna 2004 kokoontuneet vesihuollon asiantuntijat lanseerasivat käytännön määritel-

män, jonka mukaan pieni yksikkö on sellainen, jossa turvallisen veden tuottamista ja 
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tarkkailua uhkaa resurssien vaje niin pääoman ja henkilökunnan kuin koulutuksenkin 

suhteen. Yleensä myös fyysiseltä kooltaan ja käyttäjämäärältään pienet yksiköt sopivat 

tämän määritelmän mukaiseen kategoriaan.  (Ford et al. 2005)  

 

Maailman terveysjärjestön vesiturvallisuussuunnitelmaa (Water Safety Plan, WSP) kos-

kevassa oppaassa (Davison et al. 2005) puhutaan pienistä yksiköistä (small systems), 

joiden määritelmä muistuttaa edellä mainittua. Oppaan mukaan pienille yksiköille yh-

teistekijänä on, että laitoksen hoitaja ja ylläpitäjät eivät ole alan asiantuntijoita, heille ei 

ole tarjolla koulutusta, eivätkä he saa työstään kunnollista palkkaa. Vikojen etsintään 

tarkoitettuja välineitä on vähän ja veden laadun analysointiin käytettävät laitteistot ovat 

puutteelliset. Yksikkö on riippuvainen ulkopuolisesta tuesta, kuten kansallisesta tai alu-

eellisesta hallinnosta vesihuollon ongelmien, kuten kunnostamisen ratkaisemiseksi sekä 

yleisen ohjauksen ja opastuksen saamiseksi.  (Davison et al. 2005)  

 

Maailman terveysjärjestö käyttää vastaavaa määritelmää laajemminkin. Pienet yksiköt 

voidaan määritellä niiden hallinnossa ja hoidossa kohtaamien haasteiden mukaan, jollai-

sia tyypillisesti ovat: yleensä alikoulutetut vesihuoltotoimijat, yksikön syrjäytyneisyys 

ja eristyneisyys, poliittisen ja taloudellisen tuen saannin vaikeus, herkän väestönosan 

suhteellisesti suurempi osuus, suhteellisesti suurempi maantieteellinen hajanaisuus sekä 

suhteellisesti suuremmat materiaali- ja rakennuskustannukset. (WHO 2010) 

3.2. Pienten vesihuoltoyksiköiden erityisiä ongelmia 

Pienet vesihuoltoyksiköt ja laitokset eroavat suurista monelta osin ja suurille laitoksille 

suunnitellut parannustoimenpiteet eivät yleensä sellaisenaan ole soveliaita pienemmille 

laitoksille. Pienillä laitoksilla puutteet niin pääoman ja rahoituksen kuin myös henkilö-

kunnan ja koulutuksen suhteen ovat selkeät. Kansanterveyttä vaarantavia tekijöitä saat-

taa löytyä mistä tahansa kohtaa vesihuoltoketjua. Seurauksena ovat niin krooniset kuin 

akuutitkin sairaudet. Pienet laitokset tarvitsevat apua ja ohjausta koko vesihuoltoketjun 

matkalla aina raakavesilähteiden suojelusta mikrobiologisten ja kemiallisten kontami-

naatioiden estämiseen. Pienillä laitoksilla yleensä myös uudemman teknologian sovel-

taminen on ongelmallista. (Ford et al. 2005) 

 

Pienissä vesihuoltoyksiköissä vaaratekijöiden määrä on usein suuri. Vaaratekijöiden 

estämisessä tulisi keskittyä ensisijaisesti veden mikrobiologisen laadun turvaamiseen, 

mutta myös usein paikallisesti esiintyvät kemialliset (kuten nitraatti) ja esteettiset (kuten 

korkea väriluku) ongelmat tulisi huomioida. (Guidelines for drinking water quality 

1997; Ford et al 2005; Hulsmann 2005; UN 2009) 

 

Riskinarviointi ja -hallinta pienissä yksiköissä on yleensä selkeästi puutteellista. Suurin 

osa terveysriskeistä voidaan helposti kytkeä riittämättömään tai epäsopivaan vedenkä-
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sittelyyn, riittämättömästi koulutettuun henkilökuntaan ja liian harvaan tai huonolaatui-

seen valvontaan. (Guidelines for drinking water quality 1997; Ford et al. 2005) Nämä 

puolestaan voivat johtua esimerkiksi riittämättömistä taloudellisista investoinneista tai 

asiakkaiden, vesihuollon hoitajien ja operaattoreiden tietämättömyydestä vesihuoltoon 

liittyvien terveysriskien suhteen.  Vaaraa aiheuttavia tekijöitä pienissä yksiköissä ovat 

usein myös maatalous ja alueellisesti muun muassa turismin mukanaan tuomat vieraat 

patogeenit.  (Ford et al. 2005) 

 

Yleinen tietämättömyys vesihuollon kansanterveydellisestä tärkeydestä 

 

Tietoisuus vesihuollon kansanterveydellisestä tärkeydestä saattaa olla heikko niin asi-

akkailla kuin vesihuollon henkilökunnallakin. Vesihuollon asiakkaat eivät yleensä ole 

tietoisia siitä miten heidän toimintansa voi vaikuttaa veden laatuun ja miten terveysris-

kejä voidaan oikealla käsittelyllä ja jakelulla pienentää. Asiakkailla on usein tiedon 

puutteita jo siinä, etteivät he tiedä mistä raakavesi otetaan ja miten vettä ennen verk-

koon syöttöä käsitellään. (Ford et al. 2005) 

 

Koulussa tapahtuva opetus, samoin kuin yleiseen ympäristövalistukseen liittyvä koulu-

tus ja tiedotus, on katsottu tehokkaiksi menetelmiksi tiedon eteenpäin viemiseksi. Kou-

lutukseen tulisi kuulua opetusta muun muassa vesihuollon haavoittuvuudesta, taloudel-

lisista näkökulmista, hygieniasta ja sanitaatiosta, raakavesilähteiden suojelusta sekä 

huonon ylläpidon aiheuttamista riskeistä. (Ford et al. 2005; Möller & Samwel 2009)  

 

Vesihuollon henkilökunnan taitotiedon ja laadunvalvonnan puutteellisuus 

 

Inhimilliset virheet ovat usein syynä pienten laitosten aiheuttamissa tautitapauksissa. 

Yleisesti sanottuna pienet laitokset tarvitsevat apua raakavesilähteen suojelussa sekä 

vedenkäsittelyssä ja -jakelussa lähtien yksinkertaisesta perusselvitystyöstä aina koko 

kunnan kattavaan koulutukseen.  (Ford et al. 2005) 

 

Pienten laitosten työntekijät eivät välttämättä ymmärrä tärkeyttään turvallisen talousve-

den tuottamisessa ja kansanterveyden vaalimisessa. Henkilökunnan koulutus on katsottu 

yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista pienten yksikköjen vesihuollon kehittämisessä. 

Myös lainsäädännön ja muiden säädösten muuttuminen aiheuttaa ongelmia pienille lai-

toksille, joille on vaikeaa pysyä jatkuvan muutoksen perässä. Vedenpuhdistuksen ja 

desinfioinnin lisäksi puutteet seurannassa ja laadunvalvonnassa ovat selkeät. Ulkopuo-

lista laadun seurantaa ei kaikkialla ole lainkaan. (Ford et al. 2005) 
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Terveydenhuollon ja diagnostiikan puutteellisuus 

 

Tautien todelliset syyt saattavat jäädä huomiotta, sillä terveydenhoitohenkilökunta ei 

välttämättä omaa tietoa vesivälitteisistä taudeista, eikä ulostenäytteitä kaikkialla edes 

kerätä. Yhdysvalloissa the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on arvi-

oinut veden avulla leviävien tautien märän olevan 10-kertainen raportoituun määrään 

verrattuna. Kertaluokan on arveltu olevan vielä suurempi vähemmän kehittyneissä 

maissa. Käytännössä vesivälitteisten tautien tarkkailua tapahtuu ainoastaan silloin kun 

suuri joukko ihmisiä etsii lääkärin hoitoa tai ihmisiä kuolee. (Ford et al. 2005) Karjalan 

Tasavallan vesivälitteisten tautien määrän on oletettu olevan huomattavasti tilastoituja 

suuremmat. Hoitoon pääsy voi olla vaikeaa esimerkiksi taloudellisista syistä, jolloin ti-

lastoidut tautimäärät jäävät todellisia paljon pienemmiksi. (Tynkkynen 1999; Tynkky-

nen 2001) Paikallinen diagnostiikan puute viivästyttää tulosten saantia, jolloin tarvitta-

vien toimenpiteiden aloitus viivästyy. Perinteisellä diagnostiikalla ei voida havaita 

kaikkia kontaminaation aiheuttajia (esimerkiksi Cl. Perfringens, C. hominis ja C. par-

vum).  (UN 2009) Pienissä yksiköissä voi veden laadun seuranta olla hyvin satunnaista, 

eikä sitä yksityisten kaivojen suhteen suoriteta välttämättä laisinkaan (Hulsmann 2005) 

 

Taloudelliset ongelmat 

 

Huonolaatuisen verkostoveden yhteydessä on ongelmana usein myös maksuhalutto-

muus. Tieto vesihuollon järjestämisen todellisista korkeista kustannuksista on usein 

puutteellista. On tärkeää, että tarvittavien parannustoimenpiteiden todellisista kustan-

nuksista informoidaan myös alueellista ja valtiollista hallintoa, jotta riittäviä varoja ti-

lanteen parantamiseksi voitaisiin saada. (Guidelines for drinking water quality 1997) 

Saneeraus- ja ylläpitokustannukset yhtä kiinteistöä kohden laskettuna ovat pienissä yk-

siköissä huomattavammat kuin suurilla laitoksilla (Ford et al. 2005). Erityisesti maaseu-

dulla asuintalot voivat sijaita hyvin kaukana toisistaan, mikä nostaa vesihuollon kustannuk-

sia entisestään. (UN 2009)  

 

Mikäli asiakkaat ymmärtävät vesihuoltoon liittyvät riskit, ovat he myös halukkaampia 

maksamaan korkeampaa hintaa turvallisemmasta ja laadukkaammasta vesihuoltopalve-

lusta. Lisäksi asiakkaat noudattavat paremmin valuma-alueen suojelumääräyksiä ja 

mahdollisia vedenkeittomääräyksiä, kun he ymmärtävät mihin määräyksiä tarvitaan. 

(Ford et al. 2005) Pieniin yksikköihin sijoittaminen on kustannus-hyödyltään positiivis-

ta, jonka vuoksi yhteiskunnassa tulisi lisätä keskustelua viranomaisten mahdollisuuksis-

ta osoittaa resursseja pienten yksiköiden parantamiseen ja epidemioiden parempaan ha-

vaitsemiseen. (UN 2009)  
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Raakavesilähteen suojeluun liittyvät ongelmat 

 

Pienten yksiköiden raakavesilähteet ovat usein alttiita erilaisille vaaratekijöille. Vesiläh-

teen suojelu on riittämätöntä ja alueella harjoitetaan veden laadun vaarantavaa toimin-

taa. Raakavesilähteen suojelulla on tärkeä rooli myös osana kansanterveyden ylläpitoa. 

Suojelu vaatii onnistuakseen asianomaisten henkilöiden ja tahojen identifioinnin ja kou-

lutuksen. Lähteen suojelu muuttuu erityisen vaikeaksi silloin, jos se aiheuttaa taloudelli-

sia rasitteita maanomistajille. On kuitenkin muistettava, että usein pienillä yksiköillä ei 

ole riittäviä resursseja mittaviin suojelutoimenpiteisiin, vaan on keskityttävä ainoastaan 

realistisiin toimenpiteisiin.  (Ford et al. 2005) Myös vuodenaikaan liittyvä raakavesiläh-

teen suojelu (esimerkiksi teiden suolaukseen liittyvät suojaustoimenpiteet) ovat vajaita. 

Erityisesti maatalousvaltaisilla alueilla ongelmia raakaveden laadussa voivat aiheuttaa 

myös runsaat sateet.  (UN 2009). 

 

Erityistilanteisiin varautuminen ja kokonaisuuden hahmottaminen 

 

Erityistilanteisiin varautuminen on pienissä laitoksissa puutteellista. Ongelmien ratkai-

sun keskiössä olisi paikallisen vesihuollon kokonaisvaltainen, mutta yksityiskohtainen 

ymmärtäminen. Monet ongelmat voitaisiin välttää, mikäli suunnittelun lähtökohtana 

olisi vesiturvallisuussuunnitelman tai HACCP-menetelmän kaltainen kokonaisvaltainen 

kartoitus, joka pyrkii selvittämään kokonaisuuden haavoittuvuuden. (Ford et al. 2005; 

Hulsmann 2005; UN 2009) Myös pieni vesihuoltolaitos tarvitsee yksityiskohtaisen hätä-

suunnitelman sekä riittävän tiheän ja kattavan tarkkailun. On huomioitava, että pienten 

laitosten alueella maaseudulla voi asua paljon myös normaaliväestöä herkempää väestöä 

kuten vanhuksia.  (Ford et al. 2005)  

 

Kommunikaation ja koulutuksen puutteellisuus 

 

Koulutuksen ja tiedotuksen puutteellisuus näkyy suurena osana kaikkia edellä mainittu-

ja mahdollisia vaaratekijöitä. Kommunikaatiota tulisi parantaa ja tietoa jakaa vesihuol-

lon eri sidosryhmien kesken: asiakkaille, terveydenhuoltohenkilökunnalle sekä poliiti-

koille. Koulutus- ja tiedotusmateriaalista muun muassa venäjänkielellä on pula. Kansa-

laisjärjestöt voivat ottaa tärkeän roolin turvallisen talousveden ja sanitaation tuottami-

sessa paikallisella toiminnalla erityisesti huomioimalla herkät ryhmät kuten koululaiset.  

(UN 2009) 

3.3. Pienen vesihuoltoyksikön kehittämisen perusteet 

Vesihuollolla on tärkeä merkitys kansanterveyden kannalta. Turvallisen talousveden 

takaaminen vaatii vesihuollon kokonaisuuden hallintaa aina raakavesilähteeltä käyttäjäl-

le asti. Veden laatuun ja saatavuuteen voivat vaikuttaa kymmenet ja jopa sadat potenti-
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aaliset vaaratekijät.  Vaaratekijät voivat olla luonnon tai ihmisen aiheuttamia tai ne voi-

vat johtua itse puhdistusprosessista tai verkostosta.  

 

Moniesteperiaatteessa (multiple barrier approach) huomioidaan kaikki mahdolliset vaa-

ratekijät ja jokainen este turvaa osaltaan talousveden laadun. Periaatteena on puhtaan 

raakavesilähteen valinta ja sen suojelu, oikeanlainen käsittely ja desinfiointi, turvallinen 

veden kuljetus asiakkaille sekä oikeanlainen valvonta, tarkkailu ja koulutus.  Jokainen 

lukuisista esteistä tähtää osaltaan kansanterveyden turvaamiseen. Yhden esteen pettäes-

sä voidaan talousveden turvallisuus taata muiden esteiden hoitaessa tehtävänsä. (Fede-

ral-Provincial-Territorial Committee on Drinking Water & CCME 2004) 

 

Pienillä laitoksilla moniesteperiaatteen toteuttaminen saattaa olla hankalaa ja kallista, 

esimerkiksi raakavesilähteen vaihtaminen parempaan tai edes käytössä olevan vesiläh-

teen suojelu voi käydä kalliiksi ja monimutkaiseksi. Pienissä yksiköissä tulee ensisijai-

sesti panostaa sellaisiin esteisiin, joiden käyttö on realistista, kestävää ja kustannusteho-

kasta.  (Ford et al. 2005) 

 

Vesihuollon ja erityisesti sen valvonnan ja tarkkailun parantamiseen liittyvät toimenpi-

teet ja strategian eteneminen voidaan jakaa kahdeksaan eri vaiheeseen alla olevan kuvan 

3.1 mukaisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.1. Vesihuollon ja valvonnan kehittämisen strategia (Guidelines for drinking wa-

ter quality 1997) 

 

Kehittämistyö lähtee suunnittelulla, jota seuraa tiedon keräys. Tähän vaiheeseen kuulu-

vat veden laadun arviointi, sanitaatiokartoitus ja yhdyskuntakartoitus. Näitä toimenpitei-

tä seuraavat tiedon analysointi ja tulkinta, jonka pohjalta parannustoimenpiteitä, kuten 

teknisiä toimenpiteitä, hygieniakoulutusta sekä lainsäädännöllisiä asioita voidaan suun-

nitella. (Guidelines for drinking water quality 1997) 
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Veden laadun analysointia, sanitaatiokartoitusta ja yhdyskuntakartoitusta suoritetaan 

usein samanaikaisesti ja ne ovat syvästi kytköksissä toisiinsa. Sanitaatiokartoitus koos-

tuu paikan päällä tehtävästä kartoitustyöstä, jossa tarkastetaan ja arvioidaan kaikki vesi-

huoltoon vaikuttavat olosuhteet, toimintatavat ja laitteet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa 

veden käyttäjien terveydelle. Yhdyskuntakartoituksella tarkoitetaan kaikkien sellaisten 

fyysisten ja ihmislähtöisten tekijöiden arviointia, jotka vaikuttavat vesihuoltopalveluun, 

sanitaatioon ja ympäristöterveyteen. Yhdyskuntakartoituksessa muun muassa huomioi-

daan vesihuollon laatu, määrä, kattavuus, hinta ja jatkuvuus. Veden laadun arvioinnilla 

tarkoitetaan, veden mikrobiologisen, kemiallisen ja esteettisen laadun arviointia.  (Gui-

delines for drinking water quality 1997) 

 

Tiedon keräystä seuraa sen analysointi ja tulkinta, jonka yhtenä osana on myös riskinar-

viointi. Vaihe on tärkeä oikeiden kehityssuuntien löytämiseksi. Saatujen tulosten esitte-

lyssä on aina huomioitava vastaanottava taho ja kohdeyleisö sekä paikallisesti ja kult-

tuurisesti vaikuttavat tekijät.  Lopulta seuraavat käytännön toimenpiteet koostuvat tek-

nisistä toimenpiteistä, hygieniakoulutuksesta ja lainsäädännöllisen näkökulman toimen-

piteistä.  (Guidelines for drinking water quality 1997) 

 

Käytännössä erilaiset pienten yksiköiden kehittämisprojektit ja jopa riskinarviointi sekä 

-hallinta voivat menetelmiltään erota toisistaan suuresti. Pieniä yksiköitä voi kehittää 

monin eri tavoin eri lähtökohdista käsin. Paino voi olla esimerkiksi koulutuksessa ja va-

listuksessa, pienille yksiköille paremmin soveltuvan säädösten suunnittelussa, tekniikan 

parantamisessa tai pienten laitosten yhteistyön edistämisessä. (WHO 2010)  

 

Venäjän Karjalassa työ on painottunut pohjaveden käyttömahdollisuuksien selvittämi-

seen ja tehostamiseen (Filatov 2006). Viime aikoina esille on noussut myös kylien ja 

muiden pienten yksiköiden jätevedenpuhdistamisen järjestäminen ja tehostaminen. 

(Tuominen 2008; Grafova 2010; Goldenberg 2010) 

3.4. Työkaluja talousveden turvallisuuden parantamiseen 

HACCP-menetelmä (Hazard Analysis and Critical Control Points) ja vesiturvallisuus-

suunnitelma (Water Safety Plan, WSP) ovat moniesteperiaatteeseen nojautuvia riskinar-

vionnin ja -hallinnan työkaluja, jotka käytännössä ovat kehittyneempiä muotoja edellä 

kuvatuista vesihuollon kehittämiseen liittyvistä periaatteista. Käytännössä monet vaara-

tilanteet ja veden kontaminoituminen voitaisiin välttää, mikäli vesihuoltoyksiköiden 

suunnittelu ja kehittäminen perustuisivat nykyaikaiseen kokonaisvaltaiseen vesihuollon 

vaaratekijöiden määrittämiseen ja riskinhallintaan.  (Ford et al 2005) Seuraavassa kuva-

taan lyhyesti näiden työkalujen toimintaperiaatteita. 
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HACCP on menetelmä, joka perustuu vaaran arviointiin ja kriittisten valvontapisteiden 

määrittämiseen. Metodi on kehitetty elintarvikealalle, jossa sen käyttö on nykyisin pa-

kollista (ETL 23/2006). Kokonaisuudessaan HACCP-menetelmä noudattaa perinteistä 

riskinarviointia ja -hallintaa. Ensimmäisessä vaiheessa yksikkö kuvataan. Toisessa vai-

heessa vaaratekijät tunnistetaan ja riskit laitetaan suuruusjärjestykseen. Lopuksi kehite-

tään riskienhallintatoimenpiteet ja valvonta kriittisissä valvontapisteissä. HACCP-

menetelmä sopii myös vesihuollon riskinarvioinnin ja -hallinnan työkaluksi. (Nikula et 

al. 2009)  

 

Vaaratekijöiden ja kontaminaation yhdistäminen on avain WSP-prosessin onnistumi-

seen (Howard 2003). Maailman terveysjärjestön vesiturvallisuussuunnitelman tavoittee-

na on taata turvallinen talousvesi huomioiden kaikki vedenhankintaketjuun vaikuttava 

tekijät aina raakavesilähteestä veden käyttäjään saakka (Davison et al. 2005). WSP-

projekti alkaa kokonaisuuden arvioinnilla, jonka päämääränä on selvittää voiko talous-

veden hankinta- ja jakeluketju toimittaa turvallista talousvettä käyttäjilleen. Tässä vai-

heessa identifioidaan mahdolliset vaarat ketjun eri kohdissa ja luokitellaan aiheutuvat 

riskit. Toisessa vaiheessa määritetään torjuntatoimenpiteet löydettyjen riskien torjumi-

seksi sekä suunnitellaan käyttötarkkailu- ja valvontatoimenpiteet, jotta ongelmat voitai-

siin tulevaisuudessa havaita mahdollisimman nopeasti. Lopuksi luodaan toimenpideoh-

jeet sekä normaalitilanteeseen että erityistilanteiden varalle. Lisäksi suunnitellaan mah-

dolliset tukitoiminnot ja dokumentoidaan kaikki edellä mainitut suunnitelmat ja kartoi-

tukset.  (Guidelines for drinking water quality 2006)  

 

Paino pienten laitosten WSP-projekteissa on veden mikrobiologisen laadun turvaamisel-

la ja ulosteperäisen saastumisen estämisellä, sillä pieni yksikkö on alttiimpi mikrobiolo-

giselle kontaminaatiolle (Howard et al. 2003). Heikko veden kemiallinen laatu pienissä 

yksiköissä johtuu useimmiten luonnossa esiintyvistä kemikaaleista (arseeni ja fluoridi) 

tai maatalouden tai sanitaation aiheuttamasta saastumisesta nitraatilla. Vanhoissa ver-

kostoissa voi ongelmana olla myös lyijy. (Davison et al. 2005) 

 

Pienillä laitoksilla on harvoin varaa, mahdollisuutta tai taitoa tehdä itsenäisesti spesifistä 

vesiturvallisuussuunnitelmaa, vaan siihen tarvitaan ulkopuolista apua. Pienten laitosten 

kohdalla Maailman terveysjärjestö suosittelee lähtökohdaksi toista seuraavista: 

- Yleisen WSP:n suunnittelu tietylle teknologialle, siten että yleistä ohjetta voidaan 

käyttää alueellisesti tai saman valtion sisällä 

- WSP:n toteuttamisen ohjeiden luonti. Ohje on alueellinen ja sen tulee sisältää 

myös WSP:n malli, jota voidaan uusissa kohteissa muokata paikallisiin olosuh-

teisiin  sopivaksi. Tällä menetelmällä myös pyritään tukemaan paikallista 

WSP:n tekoa. (Davison et al. 2005)  
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Hyvin pienissä, vain muutamaa taloutta palvelevissa laitoksissa, on yleisen WSP:n 

suunnittelu tietylle teknologialle todennäköisempi vaihtoehto. Hieman suuremmissa lai-

toksissa, kuten pienten kaupunkien vesihuoltolaitoksissa, saattaa kohteessa olla enem-

män resursseja käytettävissä ja esimerkiksi opastus- ja ohjausmateriaalien avulla voi-

daan WSP toteuttaa itsenäisesti. (Davison et al. 2005) Toisaalta koon kasvaessa myös 

itse vesihuolto sekä siihen liittyvät vaaratekijät monimutkaistuvat ja vaativat hyvin tar-

kasti räätälöityjä ratkaisuja. Valmiita malleja voidaan todellisuudessa käyttää vain hyvin 

pienten yksiköiden ollessa kyseessä. (Brief Guide to Drinking Water Safety Plans 2005) 

 

Pienille laitoksille on paikallisia toimijoita vartena tuotetulla opetus- ja lähdemateriaalil-

la suuri merkitys vesiturvallisuussuunnitelman onnistumisessa. Lisäksi paikalliset tar-

vitsevat apua vesiturvallisuussuunnitelman päivityksessä. (Davison et al. 2005) Pelkän 

materiaalin tuottamisen lisäksi myös varsinainen koulutus on tärkeää. Koulutuksen poh-

jana tulee olla hyvin suoritettu riskinarvionti. (Howard 2003) 
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4. MENETELMÄT JA AINEISTOT 

Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutki-

mus, jossa tietoa kerätään ja aineistoa analysoidaan pääasiallisesti laadullisin menetel-

min määrällisten menetelmien tukiessa tutkimusta. Tutkimuksen kvalitatiiviset tietojen-

keruumenetelmät ovat kirjallisuusselvitykset, teemahaastattelut ja havainnointi. Kvanti-

tatiiviset menetelmät kuuluvat talousveden laadun selvittämiseen. Kylän asukkaille teh-

ty puolistrukturoitu lomakehaastattelu on kvantitatiivinen, mutta myös kvalitatiivinen, 

sillä osa kysymyksistä on avoimia ja haastattelut sisältävät myös muuta tiedonkeruuta. 

Perinteistä tutkimusmetodien kahtiajakoa käyttäen työllä on sekä kvalitatiivisia että 

kvantitatiivisia piirteitä. 

4.1. Kohteen sijainti ja yleispiirteet 

Soutjärven kylä sijaitsee Venäjällä Karjalan tasavallassa, Äänisenjärven piirissä, Ääni-

sen rannalla, noin 80 kilometriä Petroskoista kaakkoon. Kylä on tärkeä vepsäläiselle 

kulttuurille ja siellä sijaitsee vepsäläisten kansallismuseo. Lähialueilla on useita histori-

allisesti merkittäviä kohteita. Kylä oli vuodesta 1994 lähtien 14 asutuksen ja kylän 

muodostaman Vepsän volostin keskus (Karjalan tasavallan valtioelinten virallinen pal-

velin 1999), mutta vuonna 2006 volosti lakkautettiin. Tämän tuloksena muodostui kol-

me vepsäläistä maalaiskuntaa, joista yksi on Soutjärven vepsäläinen maalaiskunta 

(Шѐлтозерское вепсское сельское поселение). (Karjalan tasavallan valtioelinten vi-

rallinen palvelin 2009b)  

 

Vuonna 1998, Soutjärven ollessa vielä Vepsän volostin hallinnon keskus, sen asukaslu-

ku oli 1098 henkilöä (Karjalan tasavallan valtioelinten virallinen palvelin 1999). Nykyi-

sin Soutjärven kylän asukasluvun arvioidaan olevan noin 1000 asukasta.  Kylän tarkkaa 

väestörakennetta ei ollut saatavilla, mutta lastentarhassa keväällä 2010 oli 56 lasta ja 

kouluikäisiä kylässä oli 108 kappaletta. Kuvia Soutjärven kylästä löytyy liitteestä 5. 

Soutjärven sijainti on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 4.1.  
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Kuva 4.1 Soutjärven kylän sijani (Google maps, muokattu) 

 

Käymäläseura Huussi ry on tehnyt yhteistyötä Soutjärven vepsäläisen maalaiskunnan 

kanssa vuodesta 2009 lähtien. Kesällä 2009 yhdistys suoritti Soutjärvellä kiinteistökoh-

taisia lomakehaastatteluja ja tarkastuksia, joilla pyrittiin kartoittamaan kylän yleistä 

käymälä- ja vesihuoltotilannetta. Selvitysten ohessa kuultiin, että ennen käytössä ollees-

ta jätevedenpuhdistamosta on aikoinaan luovuttu siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi. 

Myös verkoston kuvattiin olevan todella huonokuntoinen.   Kovyazinin vuonna 2009 

tekemien esiselvitysten mukaan jätevesien kiinteistökohtainen huolehtiminen ei ole asi-

allista. Suurimmassa osassa tapauksista jätevedet laskettiin suoraan maahan eivätkä 

muutamat löydetyt umpisäiliöt tai sakokaivot olleet tiiviitä. Kuivakäymälöiden jätettä ei 

osattu käsitellä, eivätkä kuivakäymälät muutoinkaan olleet asiallisia. (Kovyazin 2009a) 

Vuonna 2009 Vepsän etnografisen museon pihaan rakennettiin oikeaoppinen kuiva-

käymälä Käymäläseura Huussi ry:n toimesta. 

4.2. Työn luonne 

Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan joukkoa erilaisia laadullisia 

tutkimustapoja. Tuomi ja Sarajärvi (2003) korostavat, että laadullisen tutkimuksen kä-

sitteen alle mahtuu nykyisin hyvin erilaisia tutkimuksia. Heidän mukaansa laadullisen 

tutkimuksen määritelmät vaihtelevat käytetystä lähteestä riippuen. Tämän vuoksi tulisi 

tutkijan selvittää itselleen millaisesta laadullisesta tutkimuksesta on kysymys.  Eskolan 

ja Suorannan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa pyritään joko tietyn tapahtu-

man kuvaamiseen tai kohteen toiminnan ymmärtämiseen. Kyseinen määritelmä kuvaa 

hyvin myös tätä tutkimusta. Pelkän kokonaisuuden kuvauksen ja ymmärtämisen lisäksi 

on syvempänä tavoitteena uusien kehitysmahdollisuuksien löytäminen. Kvalitatiivinen 
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tutkimushanke elää ja muuttuu tutkimuksen edetessä, tällöin myös tutkimussuunnitelma 

muuttuu matkan varrella (Eskola ja Suoranta 1998). Myös tässä tutkimuksessa lopulliset 

menetelmät ja itse tutkimus olivat alkuperäistä suunnitelmaa laajemmat. Hankkeen al-

kuperäisenä tarkoituksena oli suorittaa Maailman terveysjärjestön Water Safety Plan:n 

mukaista riskinarviointia. Tutkimuskohteen ongelmien ollessa hyvin moninaiset, muo-

dostui myös itse tutkimuksesta huomattavasti monipuolisempi. 

 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä pyrkii vastaamaan määrällisiin ky-

symyksiin kuten ”kuinka paljon” tai ”miten usein”. Määrällinen tutkimus on aina objek-

tiivista ja sen tuloksena on yleinen kuva muuttujien eroista ja suhteista. (Vilkka 2007) 

Tässä tutkimuksessa kyseisen omaiset kvantitatiiviset tiedonkeruu- ja analysointimene-

telmät tukivat kvalitatiivista tutkimusta. Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan perin-

teinen tutkimusten kahtiajako kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen on van-

hanaikaista. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tutkimus on käytännössä jossain kah-

den äärimmäisen vaihtoehdon, kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen välimaastossa. Eri me-

todeja voidaan myös yhdistää. Kun tutkimusongelma sisältää erilaisia ongelmia, on 

myös erilaisten sekä määrällisten että laadullisten metodien yhdistäminen tarpeellista. 

(Hirsjärvi ja Hurme 2000) Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tietoja tutkittavasta 

tapauksesta kerätään monipuolisesti ja monella eri tavalla. Myös tilastollisen tiedon 

käyttö on mahdollista osana tapaustutkimusta, vaikka työ muuten olisi kvalitatiivinen. 

Laadullinen tapaustutkimus on erityisen soveltuva ja käytännöllinen muun muassa sil-

loin, kun kyseessä on sellaisten syy-seuraussuhteiden selvittäminen, joiden tutkiminen 

kokeen avulla ei ole mahdollista. (Syrjälä 1994) Edellä kuvattua lähestymistapaa eri 

tutkimusmenetelmiin sovellettiin myös tässä opinnäytetyössä. 

 

Tapaustutkimus voidaan määritellä toiminnassa olevan todellisen tapahtuman tutkimi-

seksi. Tutkittava tapaus voi olla esimerkiksi käytännön toiminta, tapahtumaketju tai 

jonkin yksittäisen kohteen toiminta. Eri tutkimusten lopulliset tavoitteet ja tutkimusme-

netelmät voivat vaihdella runsaasti. (Syrjälä 1994) Tapaustutkimusta voidaan kuvata 

tutkimusstrategiana tai lähestymistapana eikä niinkään tiedonkeruu- tai analyysimene-

telmänä. Yhteistä erilaisille tapaustutkimuksille on se, että tapaustutkimuksessa käsitel-

lään tapausta, ja tutkimuksen tavoitteena on kyseisen tapauksen määrittely, analysointi 

ja ratkaisu. (Eriksson ja Koistinen 2005) Yksittäinen tai muutama yksittäinen tapaustut-

kimus eivät voi suoranaisesti johtaa yleistämiseen. Yleistämisen sijaan tulisi ensisijai-

sesti miettiä, mitä kyseisestä tapauksesta voidaan oppia. (Stake 2000) Tässä työssä py-

rittiin oppimisen kautta myös uusien kehitysmahdollisuuksien löytämiseen. 
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4.3. Menetelmät 

4.3.1. Teemahaastattelut 

Teemahaastattelua kuvataan puolistrukturoituna haastatteluna, jossa haastattelun kanta-

vana voimana ovat ennalta määritellyt teemat. Yksityiskohtaisia tarkkoja kysymyksiä 

sisältävästä tai täysin avoimesti etenevästä haastattelusta poiketen etenee haastattelu 

teemoittain. Teemahaastattelussa pyritään tuomaan tutkittavien näkökulmat esille tutki-

jan omien ajatusten jäädessä taka-alalle. Teemahaastattelussa tulevat esille myös haasta-

teltavien tulkinnat. Teemahaastattelun avoimuus voi vaihdella, mutta pääpiirteissään 

haastattelu etenee valittujen teemojen ja niistä syntyvien tarkentavien kysymysten kaut-

ta. (Hirsjärvi ja Hurme 2000) 

 

Teemahaastatteluja tehtiin kylän lääkärille, kunnanjohtajalle, vesihuollon edustajille se-

kä kylän koulun edustajalle. Tarkoituksena oli haastatella myös terveysviranomaisen 

edustajaa, mutta haastattelua ei saatu järjestettyä. Haastatteluista sovittiin etukäteen pu-

helimitse ja sähköpostitse ja haastateltavat valittiin yhdessä paikallisten yhteyshenkilöi-

den kanssa. Haastattelut eivät todennäköisesti olisi olleet mahdollisia ilman paikallisia 

kontakteja sekä kunnanjohtajan selkeää sitoutumista hankkeeseen. Haastattelut suoritet-

tiin yleensä haastateltavan työpaikalla. Kaikki paikallisesti suullisesti saatu tieto pyrit-

tiin tarkastamaan havainnoimalla tai muilla keinoilla aina kun se oli mahdollista. Tee-

mahaastatteluja varten luotiin alustava suunnitelma kullekin haastateltavalle erikseen. 

Yhteiskunnan hierarkkisuudesta ja asian arkaluontoisuudesta johtuen ovat alemmalla 

hierarkkisella tasolla olevat haastateltavat henkilöt hankalassa asemassa antamansa tie-

don suhteen. Yksityisyyden suojaamiseksi on kunnanjohtajaa ja vesihuollon johtajaa 

lukuun ottamatta haastateltavien nimet poistettu.  

4.3.2. Puolistrukturoitu lomakehaastattelu 

Lomakehaastattelu on äärimmillään täysin strukturoitu ja muistuttaa lähinnä suullisesti 

suoritettua kyselyä. (Tuomi ja Sarajärvi 2003) Tässä tapauksessa kyläläisille tehdyt lo-

makehaastattelut olivat lähempänä puolistrukturoitua kuin täysin strukturoitua haastatte-

lua, eikä haastattelu ollut puhtaasti kvantitatiivinen, kuten lomakehaastattelu yleensä. 

Kaikki haastattelukysymykset eivät sisältäneet ennalta määrättyjä vaihtoehtoja, vaan 

osaan kysymyksistä asukkaat saivat vastata vapaasti. Haastattelijoita oli kaksi, ja heistä 

toinen kirjasi ylös haastattelun aikana tekemiään havaintoja, varsinaisten kysymysten 

ulkopuolella annettuja kommentteja ja tietoja.  

 

Puolistrukturoidulla haastattelulla pyrittiin selvittämään nykyistä vesivälitteisten tautien 

tilannetta, käyttäjien vedenkäyttötapoja, tarkempaa mielikuvaa nykyisen veden laadusta 

ja sen käytöstä, vesimaksuista ja vesihuollon palveluista sekä kyläläisten yleistiedoista 

vesihuollon suhteen. Haastattelu suunniteltiin Käymäläseura Huussi ry:n vuonna 2009 
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suorittamien esiselvitysten pohjalta (Kovyazin 2009a). Lomakehaastatteluun otettiin 

mukaan myös aiemmin Prääsän piirissä (Пряжинский район) tehdyn selvityksen (Tita-

renko 2003) mukaisia kysymyksiä, jotta tuloksia voitaisiin vertailla keskenään.   

 

Kysely tehtiin englanniksi ja käännettiin venäjäksi. Kyselyn yhteydessä kaikki vastaaji-

en kommentit kirjattiin ylös. Taustamuuttujaksi kirjattiin ylös vastaajan sukupuoli sekä 

havainnointitietoa asuinoloista ja asunnossa asuvista muista henkilöistä. Taustamuuttu-

jaksi oli tarkoitus kerätä myös vastaajien ikä, jonka suora kysyminen pienessä kyläyh-

teisössä osoittautui kiusalliseksi osassa tapauksista. Tällöin haastattelijat kirjoittivat vas-

taajan ilmoittaman iän sijaan oman arvionsa vastaajan iästä esimerkiksi mahdollisten 

lastenlasten perusteella. Tämän vuoksi tarkkaa keskiarvoa vastaajien iästä ei ole saata-

villa, mutta vastaajat olivat eri-ikäisiä aikuisia. Vaikka kyselyn pääasiallisena tarkoituk-

sena oli kerätä tietoa, myös samalla tapahtuva tiedon ja informaation jako sekä kysy-

mysten herättäminen kyläläisissä katsottiin tärkeäksi.  

 

Kysely suunniteltiin siten, että se edustaisi mahdollisimman hyvin eri vedenkäyttö- ja 

asukasryhmiä, jonka vuoksi suoritettavat kyselyt jaettiin kolmeen eri ryhmään.  

1. Kerrostaloasukkaat, jotka asuvat kaikki samalla alueella ja joilla vesi tulee suo-

raan kotitalouteen. Vastauksia pyrittiin saamaan kaikista taloista myös ylimmistä 

kerroksista, jotta mahdolliset paineongelmat tulevat esille. 

2. Omakotitaloasukkaat, jotka käyttävät yksityisiä ja julkisia kaivoja sekä julkisia 

vedenjakelupisteitä. Lisäksi joillekin tulee verkostovesi kotitalouteen. Yleisesti 

tiedettiin kylässä asuvan kesäasukkaita, joista suurimman osan arveltiin asuvan 

omakotitaloissa. 

3. Kylän julkiset kohteet, joissa käytetään pääasiassa verkostovettä: sairaala, koulu 

ja lastentarha sekä kanttiini. Haastattelua kanttiinin kanssa ei saatu järjestettyä, 

mutta sen sijaan haastattelu suoritettiin kylän museolla. 

 

Osa kysymyksistä koski ainoastaan verkostovettä käyttäviä ja osa ainoastaan vettä joko 

kaivolta tai verkostoveden julkiselta jakelupisteeltä hakevia vastaajia. Kyselyn suoritti 

ovensuukyselynä yhdessä kaksi Käymäläseura Huussi ry:n työntekijää heinäkuun 2010 

aikana, viikoilla 26–29. Kysely tehtiin yhteensä 48 kiinteistössä, joista 17 kappaletta 

kuului ryhmään yksi, 27 kiinteistöä ryhmään kaksi ja neljä kiinteistöä ryhmään kolme. 

Julkisten kohteiden (ryhmä 3), vastaukset käsiteltiin asukkaiden (ryhmät 1 ja 2) vasta-

uksista pääasiallisesti erillään. 

4.3.3. Havainnointi 

Havainnoinnin avulla saatu tieto saattaa poiketa muutoin, esimerkiksi haastattelussa, 

saadusta tiedosta. Havainnoimalla saadaan tietoa siitä, miltä asiat todellisuudessa näyt-
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tävät tai miten asioita käytännössä tehdään.  Joskus havainnointi on välttämätöntä, kun 

tutkittavasta monimutkaisesta ilmiöstä halutaan saada yksityiskohtaista ja monipuolista 

tietoa. Kun haastattelun tai jonkin muun metodin lisäksi käytetään toisena menetelmänä 

havainnointia, on saatu yhteistulos yleensä tuottoisa ja tutkittavasta ilmiöstä voidaan 

saada monipuolisempi kuva. Pelkällä haastattelulla saadaan esille tutkittavaa tapausta 

koskeva virallinen tieto. Havainnointi antaa kuvan tapaukseen liittyvästä todellisesta 

käyttäytymisestä. Havainnointi on tiedonhankintamenetelmänä raskas. Havainnoinnissa 

muistiinpanoilla on tärkeä merkitys ja usein tutkija esianalysoi tietoa jo muistiinpanoja 

tehdessään. Vaikka toisaalta muistiinpanot tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti ha-

vainnoinnin jälkeen tai sen aikana, ei muistiinpanojen teko saisi häiritä ihmisiin liittyvää 

havainnointia, vaan tarkemmat muistiinpanot tulisi tehdä erillisenä havainnointitilan-

teesta. (Grönfors 2007)  

 

Havainnointi voidaan jakaa erilaisiin luokkiin tutkijan osallistumisen asteen mukaan. 

Alimmalla asteella eli piilohavainnoinnissa tutkittavat eivät ole laisinkaan tietoisia tutki-

jan läsnäolosta. Seuraavalla asteella eli osallistumattomassa havainnoinnissa havainnoi-

ja on paikalla passiivisesti, mutta havainnoinnin kohteena olevat henkilöt ovat tietoisia 

havainnoitsijan läsnäolosta. Yleisimmin kyseessä on osallistumisen kolmas aste, jossa 

tutkija on osallistuva havainnoija. Tällöin tutkija ei ainoastaan havainnoi, vaan yhdistää 

havainnoinnin osallistumiseen. Tutkija ei kuitenkaan ole täydellisenä osallistujana tut-

kittavassa tapahtumassa, vaan saattaa välillä ainoastaan tarkkailla kohdetta. Havainnoi-

van tutkimuksen osallistumisen korkein aste on täydellinen osallistuminen. Täydellinen 

osallistuminen on harvinaista, mutta mahdollista, jos tutkija esimerkiksi luonnostaan on 

osa tutkittavaa yhteisöä.  (Grönfors 2007) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kolmatta eli yleisintä osallistumisen astetta (osallistuva 

havainnointi). Havainnoinnin käyttö yhtenä tiedonkeruumenetelmänä oli tässä tutki-

muksessa välttämätön. Koska Venäjällä ongelmaksi on koettu suullisen tiedon huono 

saatavuus ja luotettavuus, pyrittiin suullisesti saatua informaatiota varmistamaan ha-

vainnoimalla aina kun se oli mahdollista. Osa vesihuoltoon liittyvistä teknisistä tiedois-

ta, kuten vedenottamosta ja puhdasvesisäiliöstä tai kaivojen rakenteista ja kunnosta saa-

tiin ainoastaan visuaalisen havainnoinnin avulla. Yleisesti kirjallista tietoa aiheesta pai-

kallisella tasolla oli vähän. Kenttätyössä myös muuta havainnointia käytettiin tiedonke-

ruumenetelmä ja muun muassa neuvottelut ja epävirallisemmat keskustelut toimivat in-

formaation lähteinä. Tietoa saatiin myös epävirallisia tietokanavia myöten, muun muas-

sa keskustelemalla kyläläisten kanssa. Kaikki havainnointitieto kirjattiin ylös kenttära-

portteihin, pöytäkirjoihin tai muistioihin. Jotta ihmisiin liittyvät havainnointitilanteet ja 

epäviralliset keskustelut olisivat olleet mahdollisimman luonnollisia, tehtiin tarkemmat 

muistiinpanot yleensä vasta varsinaisen havainnointitapahtuman jälkeen.  
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4.3.4. Kvantitatiiviset menetelmät 

Kaivojen veden laatua arvioitiin kahdella eri tasolla, ensin paikan päällä kaivon vieressä 

tehtävin pikatestein ja myöhemmin Tampereen teknillisen yliopiston bio- ja ympäristö-

tekniikan laboratoriossa tehtävin analyysein.  Pikatesteissä määritettiin paikan päällä 

kaivoveden nitraatti- (NO3
-
) ja nitriittipitoisuudet (NO2

-
) käyttäen pikatestiliuskaa 

(Merck). Myös pH määritettiin paikan päällä testiliuskaa (Merck) käyttäen. Laborato-

rioanalyyseja varten otettavat näytteet otettiin kaivoista näytepulloihin laskemalla pai-

notettu pullo suoraan kaivoon. Laboratoriossa tehtäviä analyyseja rajoittivat näytteiden 

pitkä kuljetus ja siihen liittyvä näytteiden pitkäaikainen säilöntä huoneenlämmössä, 

jonka vuoksi mikrobiologisia analyyseja ei voitu suorittaa.  

 

Laboratorioanalyysit koostuivat SFS-EN ISO standardien mukaisesti tehtävistä veden 

laadun kemiallisista analyyseista sekä orgaanisen aineksen molekyylikokojakaumasta 

kertovasta HPLSEC-analyysista (High Performance Liquid Size Exclusion Chromato-

graphy). Laboratorioanalyysit suorittivat laitoksen henkilökuntaan kuuluneet Johannes 

Penttinen ja Mira Ketola. Näytteistä määritettiin niiden fluoridi-, kloridi-, bromidi-, nit-

raatti-, fosfaatti- ja sulfaattipitoisuudet ionikromatografisesti (Dionex DX-120). Sameu-

den määrityksessä käytettiin laitetta HACH Model 2100A Turbidimeter. Kokonaisor-

gaanisen hiilen (TOC) pitoisuus määritettiin TOC-5000 analysaattorilla (Shimadzu, Ja-

pan).   

 

HPLSEC-analyysin (High Performance Liquid Size Exclusion Chromatography) avulla 

määritettiin orgaanisen aineksen eri molekyylifraktioiden osuuksia vedessä. Kromato-

grammin ja molekyylifraktioiden osuuksien perusteella voidaan päätellä muistuttaako 

kaivovesi puhdasta vettä, pintavettä vai jätevettä. (Szabo et al. 2009). Määritys suoritet-

tiin Matilainen et al. (2002) kuvaaman menetelmän mukaisesti laitteella Hewlett-

Packard HP-1100. 

4.4. Tutkimuksen suoritus ja eteneminen  

Tutkimuksen suorituksessa pyrittiin vesihuollon mahdollisimman kokonaisvaltaiseen 

ymmärtämiseen ja merkittävimpien vaaratekijöiden hahmottamiseen raakavesilähteestä 

käyttäjään saakka. Jo tutkimuksen alussa ongelman tiedettiin olevan monitahoinen ve-

denkäytön jakautuessa kiinteistöön tulevaan verkostoveteen sekä verkostoveden jakelu-

pisteiltä ja kaivoilta kotiin kannettavaa veteen. Myös hallinnollisten ja taloudellisten 

ongelmien osattiin olettaa olevan monimutkaisia, vaikeuttavan ja pidentävän tutkimusta 

sekä supistavan erilaisia kehitysmahdollisuuksia. Vaikeuksia oletettiin syntyvän myös 

saatavan tiedon luotettavuudesta. Tässä luvussa on tiivistetysti pyritty selvittämään tut-

kimuksen eteneminen luvussa 4.3 mainittuja menetelmiä käyttäen.  
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Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 4.2 on kuvattu jo aiemmin luvussa 2.6 (s. 15) esi-

tettyä Venäjän maaseudun ja kylien vesihuollon ongelmien moninaisuutta. Kuvaan 4.1 

on lisätty myös tapaustutkimuksen etenemisen kuvaus ja sen kytkeytyminen aiemmissa 

luvuissa esitettyihin ongelmiin.  

4.4.1. Vedenkäyttö 

Kyläläisten vedenkäytöstä pyrittiin saamaan mahdollisimman tarkka kuva havainnoi-

malla ja puolistrukturoitujen lomakehaastatteluiden avulla. Vedenkäytöstä saatiin tietoa 

myös kylän johtajalta niin teemahaastatteluissa kuin neuvotteluissakin. Kylän karttaan 

merkittiin kylän yleiset kaivot ja muut vesihuollon kannalta tärkeät kohteet. Vedenkäy-

töstä kylässä ja sen turvallisuudesta saatiin tietoa teemahaastattelussa myös kylän lääkä-

riltä. Suunnitelmana oli haastatella myös terveysviranomaista, mutta haastattelua ei saa-

tu järjestettyä.  

 

Verkostoveden laadun analysointituloksia tammikuusta 2009 tammikuuhun 2010 saatiin 

vesihuollon järjestävältä yhtiöltä. Lisäksi yhdestä paljon käytetystä verkostoveden julki-

sesta jakelupisteestä otettiin vesinäyte, joka vietiin Suomeen analysoitavaksi. Kaivove-

sille tehtiin paikan päällä pikatestejä, jonka lisäksi arvioitiin veden hajua, väriä ja same-

utta. Värin, hajun ja sameuden arviointi oli paikan päällä ilman vertailua hankalaa. 

Kahdeksasta yleisestä kaivosta otettiin vesinäytteet, jotka vietiin Suomeen tutkittavaksi 

veden laadun tarkemmaksi selvittämiseksi. Suomessa tehtäviä analyyseja rajoitti pitkä 

kuljetusmatka ja siihen liittyvä hyvin pitkä säilytysaika. 

4.4.2. Keskitetty vesihuolto  

Nykyinen vesihuolto kuvattiin tarkasti raakavesilähteestä aina käyttäjiin saakka. Käyte-

tyt menetelmät olivat teemahaastattelu ja havainnointi. Kirjallista tietoa ei keskitetystä 

vesihuollosta ollut kunnanjohtajan mukaan saatavilla. Tiedon hankinnassa olivat tärke-

ässä roolissa myös havainnointiin liittyvät epäviralliset tietokanavat. Kartoitustyössä 

käytettiin apuna erilaisia uhka- ja vaaratekijälistoja (Vikman ja Arosilta 2006; Identifi-

cation and description of hazards 2007; Isomäki et al. 2008) ja kaikki havaitut puutteet 

kirjattiin ylös tarkasti. Valokuvaus vedenottamolla ja puhdistamolla oli kielletty. Tutki-

muksen loppupuolella myös vierailut vedenpuhdistamolle kiellettiin.  
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Kuva 4.2 Luoteis-Venäjän kylien ongelmat ja tutkimuksen pääpiirteet           

Hallinnolliset 

tekijät 

Taloudelliset 

ongelmat  

Lainsäädännölliset 

tekijät 

Alhaiset tariffit  

Riittämätön vedenpuh-

distus ja desinfiointi 

Huonot raa-

kavesilähteet  

Huonot käy-

tännöt 

Poliittiset 

tekijät 

Huono ve-

den laatu 

KANSANTERVEYDELLI-

SET ONGELMAT 

Veden käyttö, veden laatu ja kansanterveys 

Kirjallisuus 

Havainnointi 

Haastattelut: Asukkaat  - Lomakehaastattelu 

Paikallinen lääkäri  - Teemahaastattelu 

Verkostoveden ja kaivovesien laadun selvitys 

Tekniset ja käytännölliset ongelmat: 

Nykyisen keskitetyn vesihuollon tarkka selvitys ja 

vaaratekijöiden kartoitus (useita menetelmiä) 

Kaivojen riskinarviointi 

 

Taloudelliset ja hallinnolliset ongelmat 

Kirjallisuus 

Havainnointi 

Haastattelut: Asukkaat  - Lomakehaastattelu 

PKSn: edustaja  - Teemahaastattelu 

Kunnanjohtaja  - Teemahaastattelu 

ONGELMAKETJU ONGELMAN LÄHESTYMINEN / tutkimus 

Rappeutuva ver-

kosto 

Olematon jv- 

puhdistus 

Huonot kaivot 

Huono vesihuollon 

kokonaisymmärrys 

TALOUS JA 

HALLINTO 

TEKNIIKAT JA 

KÄYTÄNNÖT 

PAIKALLISET 

TEKIJÄT  (käyt-

täjät) 
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4.4.3. Kaivot 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin yhdeksän paljon käytössä olevaa kylän yleistä kaivoa. 

Tarkastuksessa kirjattiin ylös kaivon havaittu kunto ja rakenteet. Kaivoille tehtiin maa-

ilman terveysjärjestön (Guidelines for drinking water quality 1997) mukainen riskinar-

viointi, joka muokattiin paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Kaivoista ja niiden käytöstä 

saatiin paljon tietoa myös kyläläisiltä ja kaivoja valokuvattiin.  

4.4.4. Hallinto ja talous 

Hallintoa ja taloutta selvitettiin pääasiassa teemahaastatteluin, joita tehtiin kunnanjohta-

jalle ja vesihuollon järjestävän yhtiön ylemmälle toimihenkilölle. Kunnanjohtajalta saa-

tiin tietoa myös epävirallisissa neuvotteluissa. Tietoa saatiin myös havainnoimalla sekä 

kirjallisista lähteistä.  
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5. VEDENHANKINTA JA VEDENKÄYTTÖ  

5.1. Vedenkulutus 

Keskitetyn vesihuollon piirissä, jossa vettä tulee suoraan kiinteistöön, on kunnan hallin-

non mukaan noin 43 % Soutjärven kyläläisistä. Verkostoon on liitetty ainakin koulu, 

päiväkoti, sairaala, kauppoja, ravintola, kaksi- ja kolmikerroksisia kerrostaloja yhteensä 

kahdeksan sekä joitakin omakotitaloja. Vesijohtovettä menee myös kivenhakkaamolle 

ja kylän kattilalaitokselle, jonka lisäksi verkostovettä käytetään sammutusvetenä. Ver-

koston käsipumpuilla varustetuista vedenjakelupisteistä vettä hakee kunnan hallinnon 

mukaan noin 19 % asukkaista. (Kovyazin 2009a)  

 

Kuukausittainen vesijohtoveden kokonaiskulutus oli vuonna 2008 kuvan 5.1 mukainen 

vaihdellen kuukausittain 4420 m
3
 ja 6800 m

3
 välillä.  

 

 
Kuva 5.1 Vesijohtoveden kulutus Soutjärven kylässä Venäjän Karjalassa vuonna 2008 

(Kovyazin 2009a ,muokattu) 

 

Kun vedenkäytöstä vähennetään vettä jakelupisteistä hakevien osuus, saadaan arvioi-

duksi verkostoveden ominaiskäytöksi asukasta kohden yli 400 l/vrk. Luku on suuri, kun 

huomioidaan, ettei teollisuutta kivenhakkaamoa lukuun ottamatta ole. Lisäksi suurin osa 

vesijohtovettä käyttävistä kyläläisistä asuu kerrostaloissa, jolloin vettä ei runsaasti tarvi-

ta esimerkiksi kasteluun. Tarkempaa tietoa vedenkulutuksen mittauksesta tai mittauspis-

teistä ei ollut saatavilla. Mittauksesta ja mittauspisteestä riippuen saattaa suuri kuukau-

sittainen vedenkulutus johtua osittain myös suurista vuotovesien määristä. 
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5.2. Puolistrukturoitu lomakehaastattelu 

Vedenkäyttötapoja ja vesihuollon asiakastyytyväisyyttä koskeneeseen lomakehaastatte-

luun vastasi 44 Soutjärven kylän asukasta, joista 5 kpl eli 11 % oli kesäasukkaita. Asu-

kasvastaajista 39 % asui kerrostalossa ja 61 % omakotitalossa. Lisäksi kysely suoritet-

tiin sairaalalle, lastentarhalle ja koululle, kulttuuritalolle sekä museolle. Kysely suunni-

teltiin suoritettavaksi myös kylän kanttiinissa, mutta haastattelua ei saatu järjestettyä. 

Asukasvastaajista 73 % oli naisia.  

5.3. Juomavesi ja käyttövesi 

Asukasvastaajien pääasialliset talousvesilähteet ovat verkostovesi ja kaivovesi. Jotkut 

vastaajista käyttävät ajoittain myös joki- tai sadevettä puutarhan kasteluun tai pyykin 

pesuun. Käyttö- ja juomavesilähteiden jakautumista on kuvattu alla olevassa kuvassa 

5.2.  

 

 
Kuva 5.2 Asukkaiden käyttö- ja juomavesilähteet Soutjärven kylässä Venäjällä tehdyssä 

lomakehaastattelussa 

 

Verkostosta peräisin oleva käyttövesi jakautuu suoraan kyläläisten kotitalouteen tule-

vaan veteen (43 % vastaajista) ja julkiselta verkostoveden jakelupisteeltä haettavaan 

veteen (11 % vastaajista). Kaivovesi on käyttövetenä lopuilla vastaajista. Myös juoma-

vetenä käytetään sekä verkostovettä (36 % vastaajista) että kaivovettä (59 % vastaajis-

ta). Muita juomavesilähteitä verkostoveden ja kaivoveden lisäksi ovat kaupasta ostettu 

pullovesi ja lähdevesi. Osassa talouksista juoma- ja käyttövesilähteet vaihtelevat muun 

muassa vuodenajasta ja säätilasta tai veden laadusta ja saatavuudesta riippuen. Talvisin 

verkostoveden julkisten jakelupisteiden pumput saattavat jäätyä, eikä niistä saada tällöin 

vettä lainkaan. Verkostoveden laadulliset ongelmat ilmenevät erityisesti myrskyjen jäl-

keen. Paikoittain ongelmana on myös riittämätön paine. Näiden ongelmien sattuessa 

turvaudutaan usein kaivoveteen tai juomaveden osalta kaupasta ostettavaan pulloveteen. 
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Joissakin kotitalouksissa on ongelma päinvastainen, kun kaivovesi samentuu keväisin, 

eikä vettä tällöin haluta käyttää.  

 

Verkosto- tai kaivovettä juodaan harvoin sellaisenaan, useimmiten vesi keitetään ja 

mahdollisesti myös laskeutetaan ennen käyttöä. Kuvassa 5.3 on esitetty juomaveden 

käsittelytapoja ennen sen käyttöä.  

 

 
Kuva 5.3 Vastaajien pääasialliset juomaveden käsittelytavat Soutjärvellä Venäjän Kar-

jalassa tehdyssä lomakehaastattelussa.  

 

Verkostovettä juomavetenään käyttävistä vastaajista juomaveden keitti aina ennen käyt-

töä 75 % prosenttia, joskus 19 % ja ei koskaan 6 %.  Kaivovettä juomavetenään käyttä-

ville vastaavat luvut olivat 77 %, 15 % ja 8 %. Verkostovettä juovista veden laskeutti 

ennen käyttöä aina 47 %, joskus 19 % ja ei koskaan 34 %. Kaivovettä laskeutettiin 

huomattavasti harvemmin, suurin osa kaivovettä käyttävistä (59 %) ei laskeuttanut vettä 

koskaan, 15 % laskeutti sen joskus ja 25 % aina ennen käyttöä.  

 

Sairaalalla, koululla ja lastentarhalla sekä kulttuuritalolla verkostovesi tulee suoraan 

kiinteistöön ja sitä myös käytetään näissä sekä juoma- että käyttövetenä. Juomavettä ei 

laskeuteta, mutta se keitetään ennen käyttöä. Museolla juomavetenä on kaivovesi ja 

käyttövetenä julkiselta verkostoveden jakelupisteeltä kannettu vesi. Juomavesi sekä las-

keutetaan että keitetään ennen sen käyttöä. 

 

Suurimmalle osalle (85 %) verkostovettä juomavetenään käyttävistä asukasvastaajista 

tulee vesi suoraan kotitalouteen. Yksi vastaajista käsitteli verkostovettä ennen sen naut-

timista jäädyttämällä veden. Kaksi vastaajista suodatti veden. Kummankin suodatin oli 

aktiivihiilisuodatin ja molemmat heistä keittivät veden suodattamisen lisäksi. 

 

Asukasvastaajista 64 % haki vettä säännöllisesti joko talous- ja/tai juomavesikäyttöön 

julkisesta tai yksityisestä kaivosta tai julkisesta verkostoveden jakelupisteestä. Näille 

vastaajille (n=28) esitettiin tarkempia kysymyksiä veden hakuun ja säilytykseen liittyen.  
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Juomavettä säilytettiin kotona useimmiten keittiössä. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut 

säilyttävänsä juomavettä ulkona. Yleisimmin käytetty veden säilöntäastia oli ämpäri (73 

%), 38 litran suuruisessa tynnyrissä vettä säilytti 21 % vastaajista. Muita säilöntäastioita 

olivat erilaiset tynnyrit, kanisterit ja pullot. Juomavesisäiliön piti peitettynä 82 % kysy-

mykseen vastanneista asukkaista.  

 

Asukasvastaajien arvioima vedenhakumatka vaihteli muutaman metrin ja usean kilo-

metrin välillä, yhden vastaajan hakiessa juomavetensä 23 kilometrin päässä sijaitsevasta 

lähteestä. Hakukertojen määrä vaihteli 1-2 kerrasta viikossa seitsemään kertaan päiväs-

sä. Harvimmin ja pisimmän matkan päästä vettä hakivat ainoastaan juomavesitarkoituk-

seen vettä hakevat asukkaat. Ainakin osa käytti tällöin veden hakuun autoa. Yli puolen 

kilometrin pituinen vedenhakumatka oli noin 16 % asukasvastaajista.  

 

Juoma- tai käyttövettä hakevilta kysyttiin myös vesilähteen riittävyydestä. Suurin osa 

kertoi vettä olevan aina riittävästi. Veden riittämättömyydestä valittaminen koski kol-

mea eri kaivoa, joista kaksi oli julkisia (kaivot NUW10 ja NUW9) ja yksi yksityinen. 

Kaivon (NUW9) suhteen tiedot veden riittävyydestä olivat ristiriitaiset, sillä osa kysei-

sen kaivon käyttäjistä kertoi vettä aina olevan kaivossa riittävästi.  

5.4. Kyläläisten näkemys vedestä ja sen turvallisuudesta  

Asukkaiden mielipiteitä ja tietoja puhtaasta vedestä ja turvallisesta sanitaatiosta sekä 

niiden tärkeydestä pyrittiin selvittämään avoimin kysymyksin ilman valmiita vaihtoeh-

toja. Kysymykset koskivat turvattoman veden ja sanitaation mahdollisesti aiheuttamia 

ongelmia, vastaajien tarvitsemaa informaatiota vesi- ja sanitaatioasioista sekä juomave-

den terveydelle mahdollisesti aiheuttamia haittoja. Myöhemmin kysyttäessä kysymyksiä 

keskitetystä vesihuollosta, sisällytettiin joukkoon myös vastaajien tiedon tasosta kerto-

via kysymyksiä.  

 

Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin mahdollisia ongelmia, joita turva-

ton vesi ja sanitaatio voisivat aiheuttaa. Vastauksia on esitelty seuraavalla sivulla kuvas-

sa 5.4.   
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Kuva 5.4 Asukasvastaajien näkemys turvattoman veden ja sanitaation aiheuttamista 

ongelmista Venäjän Karjalassa Soutjärven kylässä tehdyssä lomakehaastattelussa  

 

Suurin osa vastaajista (45 %) ei eritellyt vastauksiaan tarkemmin, vaan ainoastaan kertoi 

turvattoman veden ja sanitaation voivan aiheuttaa terveysongelmia tai sairauksia. Osa 

tarkensi vastaustaan esittäen erilaisia mahdollisia yksityiskohtaisempia ongelmia. Näistä 

suurimman joukon muodostavat ruoansulatukseen ja suolistoon liittyvät sairaudet, kuten 

”vatsaan liittyvät infektiot ja sairaudet”, ”ripuli” sekä ”suolistoinfektiot ja sairaudet”. 

 

Vastaajilta kysyttiin avoimessa kysymyksessä, millaista tietoa vesi- ja sanitaatioasioista 

he kokevat tarvitsevansa. Vastauksia on esitetty kuvassa 5.5.   

 

 
Kuva 5.5 Asukasvastaajien mukaan heidän tarvitsemansa vesi- ja sanitaatioinformaa-

tio, lomakehaastattelu Soutjärven kylässä Venäjän Karjalassa 

 

Suurin kysyntä oli veden laatua (52 %) ja sen turvallisuutta (11 %) koskevilla tiedoilla. 

Osa vastaajista (27 %) ilmoitti, ettei tarvitse minkäänlaista informaatiota ja muutamat (7 

%) katsoivat kaiken mahdollisen tiedon olevan tarpeellista. Kolme neljästä julkisen koh-

teen vastaajasta sanoi tietävänsä vesihuollosta jo paljon ennestään. Yksi heistä oli kui-
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tenkin kiinnostunut siitä ”mitä vesi sisältää”. Sairaalan edustaja sanoi tietävänsä veden 

olevan laadultaan huonoa, mutta sitä on käytettävä, koska muutakaan ei ole saatavilla.  

 

Asukkailta kysyttiin heidän näkemystään juomaveden turvallisuudesta kysymällä luuli-

sivatko he juomaveden voivan aiheuttaa haittaa heidän terveydelleen. Tulokset on esi-

tetty alla olevassa kuvassa 5.6.  

 

 
Kuva 5.6 Kylän asukkaiden ilmoittama juomaveden mahdollinen haitallisuus terveydel-

le Soutjärven kylässä Venäjällä tehdyssä lomakehaastattelussa 

 

Suurimman osan asukkaista (48 %) mielipide oli, ettei juomavedestä voi olla haittaa 

heidän terveydelleen. Muutamia ”ei”-vastauksia värittivät kuitenkin epävarmuutta esille 

tuovat kommentit kuten ”Ei, mutta emme tiedä asiaa varmasti” tai ”Ei, ja todella toivon, 

että ei.”   Vastauksen ”ehkä”, valitsi 34 % ja ”Kyllä” 11 % vastaajista. Museon sekä las-

tentarhan ja koulun edustajat valitsivat vastauksen ”ei”, sairaalan ja kulttuuritalon edus-

tajat vastauksen ”ehkä”.  

 

Vaikka kyläläisillä ei ole tarkkaa tietoa käyttämänsä veden laadusta, ovat he tietoisia 

huonolaatuisen veden mahdollisesti aiheuttamista ongelmista. Kyläläiset ovat kiinnos-

tuneita käyttämästään vedestä. Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että riskin suuruutta pai-

kallistasolla ei ymmärretä. Kyseinen käyttäytyminen on hyvin ymmärrettävää verratta-

essa sitä yleisiin riskin hahmottamisen periaatteisiin. Riskin outous tai tuttuus on yksi 

keskeisistä riskin hahmottamiseen vaikuttavista tekijöistä. Mitä tutumpi mahdollinen 

vaaratekijä on, sitä pienemmäksi siihen liittyvä riski yleensä koetaan. (Mussalo-

Rauhamaa et al. 2007) 

5.5. Keskitetyn vesihuollon asiakastyytyväisyys 

Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden kohtaamat ongelmat ovat tärkeässä roolissa vesi-

huollon kehitystyössä ja vesihuollon ongelmien analysoinnissa. Tyytyväiset asiakkaat, 

jotka ymmärtävät vesihuollon tärkeyden, ovat myös halukkaampia maksamaan vesi-

huoltopalveluista. (Titarenko 2003)  
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Keskitetyn vesihuollon suhteen kysyttiin asiakkaiden tyytyväisyyttä veden laatuun ja 

vesihuollon palvelun laatuun sekä palvelukeskeytysten ja riittämättömän paineen on-

gelmien tiheyttä. Kysymykset kysyttiin yhtä lukuun ottamatta kaikilta verkostovettä va-

kituisesti käyttäviltä vastaajilta (n=24), joiden joukossa oli myös verkostovettä julkisilta 

vedenjakelupisteiltä hakevia asukkaita (n=6).   

 

Kuvassa 5.7 on esitetty vastaajien näkemystä veden laadusta ja vesihuollon palvelun 

laadusta.  

 

        

Kuva 5.7 Asiakkaiden kokema verkostoveden laatu sekä vesihuollon palvelun laatu Ve-

näjän Karjalassa Soutjärvellä tehdyssä lomakehaastattelussa 

 

Lomakehaastatteluissa välittyi yleinen kuva veden huonosta laadusta ja muun muassa 

ajoittain korkeasta väristä ja sameudesta. Kun asiaa kysyttiin vastaajilta suoraan, pidet-

tiin sekä veden että vesihuollon palvelun laatua useimmiten tyydyttävänä tai hyvänä. 

Suurin osa vastaajista piti tyydyttävänä sekä verkostoveden laatua (46 %) että vesihuol-

lon palvelun laatua (38 %). Hyvänä verkostoveden laatua piti 17 % ja vesihuollon pal-

velun laatua 25 % vastaajista. Yhteensä yli kolmasosa vastaajista piti veden laatua huo-

nona (29 %) tai erittäin huonona (8 %). Vastaajista 13 % ei osannut vastata vesihuollon 

palvelun laatua koskevaan kysymykseen. Suurin syy tähän oli, että he eivät omasta mie-

lestään olleet joutuneet tekemiseen kyseisen asian kanssa.  

 

Vastaajien näkemystä paineongelmien ja palvelukatkosten toistuvuudesta on esitetty 

seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 5.8.  
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Kuva 5.8 Vastaajien ilmoittama paineongelmien ja palvelukatkosten tiheys Venäjän 

Karjalassa Soutjärven kylässä tehdyssä lomakehaastattelussa.  

 

Vastaajien mukaan palvelukatkoksia tapahtuu laajassa mittakaavssa nykyisin enää 

harvoin. Viimeisin laaja käyttökatkos on ollut syksyllä 2009, jolloin vettä tuotiin 

säiliöautolla Petroskoista ainakin lastentarhalle. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut, että 

palvelukatkoksia tapahtuisi viikoittain tai useammin. Riittämätön paine sen sijaan on 

jatkuva ongelma muutamilla vastaajilla. Nämä vastaajat olivat omakotitaloasukkaita.  

Noin viidesosalla vastaajista (21 %) paineongelmia on kuukausitain tai useammin. 

Suurimmalla osalla (71 %) paineongelmat ovat hyvin harvinaisia. Osa 

kerrostaloasukkaista kertoi paineongelmien hävinneen kiinteistökohtaisen 

putkiremontin myötä. Asukkailta kysyttiin avoimessa kysymyksessä kylän keskitetyn 

vesihuollon suurinta ongelmaa. Vastauksen tulokset on esitetty kuvassa 5.9.  

 

 

Kuva 5.9 Vastaajien ilmoittama vesihuollon suurin ongelma Venäjän Karjalassa Sout-

järvellä tehdyssä lomakehaastattelussa  

  

Suurin osa vastaajista (54 %) ilmoitti suurimmaksi ongelmaksi veden huonon laadun, 

vaikka veden laatua koskevassa kysymyksessä (kuva 5.7, s.41) sitä piti huonona vain 29 

% ja erittäin huonona ainoastaan 8 % vastaajista. Laatuongelmien kerrottiin koskevan 

erityisesti veden väriä. Vastaajien mukaan laatuongelmia ilmenee muun muassa myrs-
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kyjen jälkeen. Yksikään vastaajista ei maininnut suurimmaksi ongelmaksi jäteveden-

puhdistamon puuttumista. Osa vastaajista (21 %) ilmoitti, ettei heidän mielestään on-

gelmia ole. Muita mainittuja ongelmia olivat liian alhainen paine (17 %), talvisin jääty-

vät julkiset verkostoveden jakelupisteet (8 %), verkoston huono kunto (4 %) ja korkea 

hinta (4 %). Julkisista kohteista lastentarhan ja koulun sekä kulttuuritalon edustajat 

mainitsivat vesihuollon suurimmaksi ongelmaksi veden laadun. Sairaalan edustaja piti 

suurimpana ongelmana verkoston huonoa kuntoa ja museon edustaja veden jakelupis-

teiden jäätymistä.   

  

Pienille vesihuoltoyksiköille on tyypillistä, etteivät käyttäjät ole tarkemmin tietoisia ve-

sihuollon järjestämisestä tai veden laatuun vaikuttavista asioista. Asian voidaan olettaa 

olevan vastaava myös Soutjärvellä. Vastaajien omaa näkemystä heidän tiedoistaan vesi-

huollon suhteen pyrittiin selvittämään kolmen kysymyksen avulla. Vastaajilta kysyttiin 

tietävätkö he mistä raakavesi otetaan, miten vesi käsitellään ja sen laatua valvotaan sekä 

mikä vaikuttaa veden laatuun. Vastauksia on esitetty kuvassa 5.10.  

 

 
Kuva 5.10 Vastaajien näkemys tiedoistaan paikallisen keskitetyn vesihuollon suhteen 

Venäjän Karjalassa Soutjärvellä tehdyssä lomakehaastattelussa 

 

Vastaajat kertoivat olevansa hyvin perillä kylän vesihuollosta. Vastaajista 92 % sanoi 

tietävänsä mistä raakavesi otetaan, 71 % kertoi tietävänsä miten vesi käsitellään ja laa-

tua valvotaan ja kaikki vastaajat sanoivat tietävänsä mitkä seikat vaikuttavat veden laa-

tuun. 

Vastaajilta kysyttiin avoin kysymys siitä, voivatko he vähentää käyttämänsä veden mää-

rää ja miten. Osana kysymyksen tarkoitusta oli herättää vastaajissa ajatuksia sekä selvit-

tää vastaajien tietoutta vesihuoltoasioista. Vastaajista 67 % katsoi, ettei vedenkulutuk-

sen vähentäminen ole mahdollista tai tarpeellista. Syyksi suurin osa näistä vastaajista 

ilmoitti sen, että käyttää jo nykyisin normaalin tai sitä pienemmän määrän vettä. Osa 

vastaajista kertoi myös suoranaisia vedenkulutuksen vähentämisen keinoja. 
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Keskitettyyn vesihuoltoon liittyen vastausten joukkoon mahtui ääripään kommentteja. 

Osa suhtautui vesihuoltoon yleisesti erittäin negatiivisesti, osa suhtautui negatiivisesti 

lomakehaastatteluun. Yksi julkisen kohteen vastaajista ilmoitti, ettei uskalla sanoa ha-

luavansa muutoksia vesihuoltoon pelätessään työpaikkansa puolesta. Kyselyn vastauk-

siin mahtui myös keskitettyyn vesihuoltoon hyvin positiivisesti suhtautuvia asukkaita. 

 

Keskitetystä vesihuollosta puhuttaessa esille nousivat kolmesti erilaiset vedenkäsittelyä 

ja desinfiointia koskevat väitökset. Yhden vastaajan mukaan laitoksella on käytössä ai-

noastaan desinfiointi, toisen mukaan ei laisinkaan desinfiointia ja kolmannen mukaan ei 

desinfiointia tai muutakaan käsittelyä. Yksi asukasvastaajista väitti, ettei veden laatua 

tarkkailla laitoksella ollenkaan. Useammat asukkaista kertoivat vesilaitoksen menneen 

huonompaan kuntoon vuoden 1992 jälkeen. Asioiden kerrottiin parantuneen vesihuollon 

vastuun siirryttyä sitä nykyisin hoitavalle yhtiölle ja esimerkiksi palvelukatkokset ovat 

nykyisin aiempaa harvinaisempia.  

5.6. Vesimaksut 

Asiakkaat maksavat vedestä joko normin määräämän veden kuukausittaisen käyttöarvi-

on tai kiinteistökohtaisen vesimittarin näyttämän lukeman mukaisesti. Asiakkaiden mie-

lipiteitä veden hintatasosta on esitetty kuvassa 5.11. 

 

 
Kuva 5.11 Vastaajien mielipide vesimaksujen nykyisestä tasosta Venäjän Karjalassa 

Soutjärvellä tehdyssä lomakehaastattelussa  

 

Vastanneista 33 % koki veden nykyisen hinnan liian korkeaksi ja 50 % tyydyttäväksi. 

Yksikään vastaajista ei kokenut hinnan olevan riittämätön. Vastaajista 17 % ei vastan-

nut kysymykseen, syynään se etteivät he joko tienneet tai muistaneet veden hintaa tai 

eivät maksaneet käyttämästään vedestä laisinkaan. Kysyttäessä veden kuukausittaista 

hintaa 29 % vastaajista ei ollut tietoisia siitä. 

 

Osa verkostoveden julkisia vedenottopisteitä käyttävistä ei maksa ollenkaan käyttämäs-

tään vedestä. Muutoin julkisia vedenjakelupisteitä käyttävien osalta vaihteli ilmoitettu 

maksu henkilöä kohden 70 ja 79,33 ruplan, eli 1,8 ja 1,99 euron välillä. Loput vastaajis-
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ta arvioivat hintaa joko kuutiota tai henkilöä kohden kuukaudessa. Henkilöä kohden il-

moitettu maksujen suuruus vaihteli 27 ja 300 ruplan eli 0,68 ja 7,5 euron välillä. Kes-

kiarvo oli 169 ruplaa/hlö/kk (4,2 euroa) ja mediaani 173 ruplaa/hlö/kk (4,4 euroa). 

Kolme henkilöä ilmoitti kuukausittaisen hinnan kuutioita kohti. Vastaukset olivat 75 

ruplaa/m
3
/kk, 85 ruplaa/m

3
/kk, ja 85,23 ruplaa/m

3
/kk (1,9; 2,1 ja 2,1 euroa). Osa asuk-

kaista kertoi saavansa alennuksia vesi- ja jätevesimaksuista. 

 

Kaikilta vastaajilta kysyttiin valmiutta maksaa enemmän, mikäli veden laatu paranisi. 

Kysymyksen tuloksia niiden henkilöiden osalta, jotka sanoivat tietävänsä maksamansa 

veden hinnan, on esitetty kuvassa 5.12. 

 

 
Kuva 5.12 Maksun tietävien vastaajien valmius maksaa vedestä enemmän Venäjän Kar-

jalassa Soutjärvellä tehdyssä lomakehaastattelussa  

 

Suurin osa hinnan tietävistä asukkaista olisi valmis (53 %) tai ehkä valmis (29 %) mak-

samaan vedestä enemmän, mikäli veden laatu paranisi. 

5.7. Vesi ja kyläläisten terveystilanne  

5.7.1. Kylän lääkärin ja kunnanjohtajan näkemykset 

Kylän lääkäriä haastateltiin kahdesti, ensimmäisen kerran huhtikuussa 2010 ja toisen 

kerran heinäkuussa 2010. Suunnitelmana oli haastatella myös terveysviranomaisen 

edustajaa, mutta haastattelua ei saatu järjestettyä.  

 

Lääkärin mukaan kylän verkostoveden laatu on huono. Osa ongelmaa on hänen mieles-

tään verkoston huono kunto ja veden uudelleen saastuminen verkostossa laitoksella suo-

ritetun kloorauksen jälkeen. Sairaalassa juomavetenä käytetään verkostovettä, joka kei-

tetään aina ennen käyttöä. Lääkäri ei suosittele kyläläisille vesijohtoveden juomista keit-

tämättä. Lääkärin mukaan vedenpuhdistus on puutteellinen ja vaikka Ääninen itsessään 

onkin suhteellisen puhdas, ei vedenottopaikka ole hänen saamiensa tietojen mukaan hy-

vä. Lääkäri huomautti, että vettä on sen huonosta laadusta huolimatta käytettävä, sillä 

vaihtoehtoisia lähteitä ei ole. 
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Kaivojen veden laadun suhteen lääkäri totesi, ettei hän osaa asiaan tarkemmin vastata, 

mutta yleisesti ottaen tilanne kaivojen suhteen on hyvä. Kaivojen ongelmia voivat lää-

kärin mukaan olla liian matalat kaivot sekä hulevesien pääsy kaivoon. Paikoin kaivojen 

ympäristö voi myös olla roskainen.   

 

Kunnanjohtaja ei ole kaivojen veden laadun suhteen asiasta huolissaan. Suurempia huo-

lia aiheuttavat hänen mukaansa verkostoveden huono laatu, jätevedenpuhdistamon täy-

dellinen puuttuminen sekä verkoston huono kunto. Kunnanjohtajan huoli nykyisestä 

vesihuollosta näkyi erityisesti hänen sitoutumisestaan hankkeeseen. Kunnanjohtaja oli 

haastatelluista ainoa, joka korosti jätevedenpuhdistamon puuttumisen ongelmaa. 

 

Ensimmäisessä haastattelussa lääkäri sanoi huonon veden laadun olevan yksi kylän suu-

rimmista ongelmista. Toisessa haastattelussa lääkäri sanoi, ettei kylässä erityisemmin 

ole tavattu vesivälitteisiä tauteja tai ainakaan niiden määrä ei ole tavanomaista suurem-

pi. Ripulitautien ja veden laadun yhteyksistä lääkäri ei osannut sanoa, sillä kukaan alu-

eella ei tilastoi asiaa. Lääkärin mukaan viisi vuotta sitten läheisessä kylässä oli vesivälit-

teisestä hepatiitista johtuva epidemia. Ensimmäisessä haastattelussa lääkäri kertoi alu-

eella olleen epidemian myös kaksi vuotta sitten, mutta epidemian tarkempi luokittelu ei 

haastattelussa selvinnyt. Viimeisen kolmen vuoden aikana alueella ei lääkärin mukaan 

ole ollut yhtään lavantauti (typhus) tapausta. Methemoglobinemiasta (blue- baby syn-

drome) kysyttäessä, lääkäri ei osannut vastata, sillä hän ei tiennyt mikä kyseinen sairaus 

on. Kilpirauhassairaudet ovat Karjalassa yleisiä ja Soutjärvellä samalla tasolla kuin 

muuallakin Karjalassa. Alueella on syöpiä runsaasti, kuten muuallakin Karjalassa. Lää-

käri oli tietoinen runsaan orgaanisen aineksen ja kloorauksen aiheuttamasta veden mah-

dollisesta mutageenisuudesta. 

 

Vaikka lääkärillä ja kunnanjohtajalla on todellista vastaava yleiskäsitys vesihuollon 

huonosta tilasta, ei veden laadusta tai sen haitallisuudesta ole tarkempaa tietoa. Kaivoi-

hin liittyviä riskejä ei ymmärretä. Koska tilannetta ei nähdä Karjalan yleistasoista tilan-

netta huonompana, ei vesihuollon aiheuttamaa riskiä pidetä suurena. Asian kokonaisval-

taisen ymmärtämisen vajavaisuutta ruokkivat puutteet vesivälitteisten tautien seurannas-

sa.  

5.7.2. Herkät väestönosat 

Asukaskyselyä tehtäessä kertoi eräs kaivoa (NUW9) käyttävä asukas lapsiensa (3- ja 5-

vuotiaat) sairastuneen ”vatsatautiin” syksyllä 2009. Sairauden lähteeksi epäiltiin vettä ja 

tapauksen jälkeen nainen on antanut lastensa juoda vain pullo-vettä. Museon edustajat 

kertoivat kesällä 2009 monien lasten sairastuneen ja sairauden lähteeksi epäiltäneen 

tuolloin vettä.  
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Lasten kannalta keskitetyn vesihuollon laatu näyttelee tärkeää roolia, sillä lastentarhalla 

ja koululla nautitaan ainoastaan verkostovettä. Asia on huomioitu myös vesihuollon jär-

jestävässä yhtiössä. Lastentarhan edustajan mukaan vesi keitetään aina ennen käyttöä 

sekä lastentarhalla että koululla. Lastentarhan edustajan mukaan lasten terveystilanne 

kylässä on hyvä. Lasten poissaolo koulusta on arviolta noin 12 %, joka edustajan mu-

kaan myös osaltaan heijastaa terveystilannetta. Lasten poissaolon syyt ovat hyvin moni-

naiset ja niihin vaikuttavat useat muutkin tekijät kuin mahdollinen sairastelu. Lasten 

poissaolot vähenevät heidän kasvaessaan. Koulussa hygienia-opetus sisältyy ns. ”ylei-

seen opetukseen terveyden ylläpidosta”. Kyseistä opetusta annetaan lasten iästä riippuen 

1-2 tuntia viikossa. Veteen liittyen koulussa opetetaan veden hydrologista kiertokulkua.  

 

Toisena herkkänä väestöryhmänä ovat vanhukset ja sairaat, joilla ei ole mahdollisuutta 

valita omaa juomavesilähdettään. Sairaalassa nautitaan vain verkostovettä, mutta aino-

astaan keitettynä. Lomakehaastattelua tehtäessä tavattiin myös muutamia vanhuksia, 

joilla ei ole mahdollisuutta valita juomavesilähdettään.  
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6. KAIVOT 

6.1. Kaivojen rakenteet ja riskiluokitus 

 

Kylän kartoitetut yhdeksän yleistä kaivoa ovat suhteellisen vanhoja, kunnanjohtajan 

mukaan kaikki niistä on rakennettu ennen vuotta 1992. Kaikki tarkastetut yhdeksän kai-

voa ovat betonirenkaisia. Tarkempia havainnointitietoja ja kuvia kaivoista löytyy liit-

teestä 1. Kaivojen sijainnit on esitetty kartoissa liitteissä 2 ja 3.  

 

Kaikkien kaivojen maanpäälliset rakenteet olivat pääasiassa puuta ja kaivoissa oli on-

gelmia niin sijainnin kuin rakenteidenkin suhteen. Kaikissa kaivossa pintaveden pääsy 

kaivoon oli ilmeinen ja laatuongelmien voidaan olettaa olevan huipussaan keväisin su-

lamis- ja sadevesien päästessä suoraan kaivoihin.  Myös käyttäjät kertoivat laatuongel-

mien ilmenevän erityisesti keväisin.  

 

Erityisen suosituksi kaivoksi kylässä osoittautui kaivo NUW3. Kuvasta 6.1 löytyy ky-

seinen kaivo sekä astia, jota käytetään veden nostamiseksi kaivosta. Kaivo sijaitsee ai-

van tien vieressä alarinteessä tiehen nähden. Kyseiseltä kaivolta hakevat juomavettä 

myös kauempana kerrostaloilla, noin kilometrin päässä, asuvat kyläläiset 

 

 

Kuva 6.1 Kuvia kylän suosituimmasta kaivosta (NUW3) ja sen vedenottimesta (Pyhä-

lahti 2010) 

 

Kaikille yhdeksälle kaivoille tehtiin Maailman terveysjärjestön mukainen riskinarvioin-

ti, jonka vaaratekijät muokattiin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi.  

 

Kartoituksen tulokset jokaisen kaivon suhteen on esitetty seuraavalla sivulla olevassa 

taulukossa 6.1 
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Taulukko 6.1 Soutjärven kylän yleisten kaivojen riskinarviointi (sanitary inspecti-

on).(Guidelines for drinking water quality 1997; Davison et al. 2005, muokattu) 

  Kaivoon kohdistuu kyseinen vaara (Kyllä = 1, Ei = 0) 

Vaaratekijät W1 W3 W5 W9 W10 W11 W14 W15* W16 

1 Onko 10 m säteellä kaivosta käymälää, 

viemärilinjaa tai –pumppaamoa, sako-

kaivoa, umpisäiliötä tai jätevesien 

maahan imeytystä?  0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2 Onko 10 m säteellä kaivosta viljelystä, 

jolle on viety lantaa tai kemiallista 

lannoitetta? 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

3 Onko muita mahdollisia saastelähteitä 

(esim. sauna, tie, roskia, eläimiä, ulos-

tetta) 10 m säteellä kaivosta? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Puuttuuko kaivosta tuuletus? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Vuotaako kaivon kansi tai puuttuuko 

se kokonaan?  1 1 1 0 1 0 0 1 1 

6 Onko kaivon maan päällinen rakenne 

sellainen, että kaivoon voi päästä pin-

tavesiä, likaa tai jopa eläimiä?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Puuttuuko kaivon ympäriltä pengerrys 

tai onko se puutteellinen (esim. maa 

kaivon ympärillä ei vietä selkeästi 

kaivosta poispäin, läikkynyt vesi jää 

seisomaan kaivon ympärille tms.)? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Puuttuuko kaivosta routaeristys? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Ovatko kaivon sisärakenteet huonossa 

kunnossa tai epäasialliset (esim. onko 

niissä halkeamia, ovatko mahdolliset 

renkaat liikkuneet, puurakenteet van-

hoja tms.)? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Kaivon kunto tarkastushetkellä (esim. 

onko havaittavissa huonoa hajua,  ra-

kenteissa kasvustoa, sisällä roskia tai 

eläimiä tms.)? 0 1 1 0 0 1 1 1 0 

11 Onko kaivossa käytettävä veden-

noudin (esim. ämpäri) kunto epäasial-

linen (esim. rikki tai likainen), tai säi-

lytetäänkö se siten, että kontaminaatio 

on mahdollinen (esim. maassa jolloin 

se pääsee likaantumaan)? 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

   

Riskin suuruus 8 9 10 9 8 7 8 10 10 

 *NUW15- Kaivon vettä käytettä ainoastaan pesuvetenä 

 

 

 

9-11Riski on hyvin korkea  

6-8 Riski on korkea  

3-5 Riski on keskitasoinen  

0-2 Riski on alhainen 

 

Riskikartoituksessa havaittu yleisten kaivojen riskitaso vaihteli korkean ja hyvin korke-

an riskin välillä. Kaikkien kaivojen läheisyydessä oli mahdollisia kontaminaatioita ai-

heuttavia tekijöitä ja osassa kaivoista mahdolliset kontaminaation aiheuttajat sijaitsivat 

kaivon välittömässä läheisyydessä. Havaittuja kontaminaatiolähteitä olivat jätevedet, 

käymälät, saunat, viljelys ja sen lannoitus, roskaisuus, tiet ja vesistöt. Yhdestä kaivosta 
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(NUW5) löydettiin etanoita ja useassa kaivossa renkaiden sisäpinnalla oli kasvustoa. 

Yksi mahdollinen kontaminaatiolähde ovat myös kotieläinten ulosteet ja erityisesti leh-

mänlanta, sillä kesäisin lehmät laiduntavat ulkona varsin vapaasti. Yhdenkään kaivon 

ympärillä ei ollut aitaa. Yhdenkään kaivon läheisyydessä ei havaittu ulosteita. 

 

Kaivojen betonirenkaiden tiiviydessä oli selkeitä puutteita. Renkaissa oli halkeamia, 

renkaat olivat liikkuneet tai niiden välit olivat epätiiviit. Yhdessäkään kaivossa ei ollut 

erillistä tuuletusta. Kaikilta kaivoilta löytyivät vedennoutimet. Kaivojen vedennoutimia 

löytyy kuvasta 6.2.  

 

 
Kuva 6.2 Kuvia Soutjärven yleisten kaivojen vedennoutimista kaivoilla NUW15, NUW3, 

NUW14 ja NUW9 (Pyhälahti 2010) 

 

Kaikki vedennoutimet olivat metallisia ja niiden kunto vaihteli. Useimmiten veden-

noutimet olivat epäsiistejä, ruosteisia ja vuotavia. Kuvan 6.2 vasemmanpuoleisin ve-

dennoudin on kaivolta NUW15, jonka vettä käytetään ainoastaan pesuvetenä. Muut ovat 

kaivoilta NUW3, NUW14 ja NUW9. Näitä kaivoja käytetään myös juomavesitarkoituk-

seen.  

 

Kuvassa 6.3 on esitetty vedennoudinten säilytystä kolmella eri kaivolla.  

 

 
Kuva 6.3 Kuvia vedennoudinten säilytyksestä kaivoilla NUW10, NUW14 ja NUW5 (Py-

hälahti 2010) 
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Katoksellisissa kaivoissa vedennoudinta säilytettiin katoksen alla. Muilla kaivoilla ve-

dennoudin säilytettiin taivasalla erillisessä pidikkeessä. 

6.2. Veden laatu 

Taulukossa 6.2 on kuvattu paikan päällä tehtyjen pikatestien tuloksia, laboratoriossa 

määritettyjen kokonaisorgaanisen hiilen ja sameuden tuloksia sekä ionikromatografialla 

määritetyt fluoridi-, kloridi-, bromidi-, nitraatti-, fosfaatti- ja sulfaattipitoisuudet.  

 

Taulukko 6.2 Soutjärven kylän kaivoille tehtyjen pikatestien ja laboratorioanalyysien 

tulokset sekä niiden vertaus Suomen ympäristökeskuksen (2009) Kaivoveden ana-

lyysitulkkiin 
KAIVO PIKATESTIT ANALYYSIT 

  

Nitraatti 

(mg/l) pH 

TOC 

(mg/l) 

Sa-

meus 
Fluoridi 

(mg/l) 

Kloridi 

(mg/l) 

Bromidi 

(mg/l) 

Nitraatti 

(mg/l) 

Fosfaatti 

(mg/l) 

Sulfaatti 

(mg/l) 

NUW1 (0-)10 5-6 6,5 1,5 - 0,5 - 5,4 - 3,2 

NUW3  (10-)25 (5-)6 4,3 1 - 5,1 - 17,7 - 8,7 

NUW5 50(-100) 6 9,7 1,5 0,02 27,7 - 56,3* - 39,3 

NUW9  25 6 12,8 2,5 - 0,6 - 10,1 - 4 

NUW10  25 6 10,0 1 0,03 16,5 - 20,4 - - 

NUW11 0-10 6-7 5,8 2,5 0,13 14,8 - 0,8 - 6,1 

NUW14  25 (-50) 6 10,8 6,0* - 4,2 - 16,9 - 7,6 

NUW16 25(-50) 5-6 12,1 1,5 - 4,2 - 20,5 - 7,2 

* Ylittää Venäjän lainsäädännön asettaman raja-arvon 

 Luokka 3 Huonoa / vaatii toimenpiteitä  (Sameus > 3 NTU,  Fluoridi > 1,5 mg/l,  

Kloridi > 25 mg/l, Nitraatti > 25 mg/l, Sulfaatti > 150 mg/l) 

Luokka 2  Kohtalaista,  mutta tilannetta pitää seurata (Sameus > 0,5 NTU,  Fluoridi > 1 mg/l  

Kloridi > 10 mg/l, Nitraatti > 5 mg/l, Sulfaatti > 20  mg/l) 

 

Analyysitulokset on jaettu Suomen ympäristökeskuksen (2009) kaivoveden analyysitul-

kin mukaisiin luokkiin. Merkintä vaaleammalla harmaalla tarkoittaa kaivoveden laadun 

sijoittumista kyseisen muuttujan osalta luokkaan kaksi, jonka mukaan tilannetta tulisi 

seurata.  Merkintä tummemmalla harmaalla tarkoittaa sijoittumista luokkaan kolme, 

jonka mukaan vesi on laadultaan niin huonoa, että toimenpiteisiin veden laadun paran-

tamiseksi on ryhdyttävä. Merkinnällä * tarkoitetaan Venäjän lainsäädännön mukaisen 

laatuvaatimuksen ylitystä.  

 

Ionikromatografialla saatujen nitraattipitoisuuksien perusteella Venäjän laatuvaatimus-

ten mukainen raja-arvo (45 mg/l) ylitettiin yhdessä näytteistä (NUW5).  Samassa kai-

vossa myös kloridipitoisuus oli koholla. Sameuden suhteen ylitettiin Venäjän laatuvaa-

timusten raja-arvo kerran (NUW14). Nitraatin, kloridin ja sameuden suhteen havaittiin 

useasti kohonneita pitoisuuksia, vaikka varsinaisia raja-arvoja ei ylitetty. Kohonnut nit-

raattipitoisuus havaittiin kaikissa kaivoissa yhtä lukuun ottamatta (NUW11), niin ken-

tällä tehtyjen pikatestien kuin laboratoriossa ionikromatografialla tehtyjen määritysten 

perusteella. Pikatesteissä nitriittejä ei havaittu yhdessäkään näytteessä. Sulfaatin suhteen 
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havaittiin yhdessä kaivoista selkeästi kohonnut pitoisuus. Pikatesteissä kaivojen pH ha-

vaittiin useimmiten lievästi happamaksi ja pH oli selkeästi yli 6 ainoastaan yhdessä kai-

voista (NUW11). Missään näytteistä ei havaittu fosfaatteja tai bromideja. Fluorideja ha-

vaittiin hyvin pieniä määriä kolmessa näytteessä. 

 

Vaikka sameuden aiheuttama haitta on lähinnä esteettinen, indikoi se kaivon mahdollis-

ta huonoa kuntoa. Puhdas vesi on väritöntä ja kirkasta ja veden sameus kasvaa epäpuh-

tauden karkeuden kasvaessa. Kohonnut kloridipitoisuus voi kertoa jätevesien tai tiesuo-

lauksesta vaikutuksesta. Sulfaatit voivat olla peräisin maa- ja kallioperästä, happamista 

sateista tai teollisuuden jätevesistä. (Karttunen 2003; Suomen ympäristökeskus 2009)  

 

Nitraattien voidaan katsoa indikoivan lannoituksen, jätevesien tai jätteiden mahdollista 

vaikutusta (Suomen ympäristökeskus 2009).  Koska tässä tutkimuksessa vesinäytteille 

ei voitu tehdä mikrobiologisia analyyseja, oli nitraatin määritys tärkeä osana ihmisperäi-

sen, esimerkiksi lannoitus- tai jätevesiperäisen saastumisen mahdollisuuden esille tuo-

mista. Suurimpien nitraattipitoisuuksien selvittämiseksi tulisi kaivojen nitraattipitoi-

suuksia seurata ympäri vuoden. 

 

Suurin osa kaivoista oli hyvin matalia, niiden arvioitu syvyys yhtä lukuun ottamatta 

vaihteli kahden ja viiden metrin välillä.  Yksi kaivoista (NUW11) oli selkeästi syvempi, 

eikä sen pohjaa tavoitettu. Tässä kaivossa myös vesi oli muihin verrattuna kylmempää, 

ja laboratoriotulokset heijastivat veden parempaa laatua. Kaikki naapurustossa eivät 

käytä kyseistä kaivoa ja vedessä oli käyttäjien mukaan havaittavissa raudan makua (Ko-

vyazin 2009a).  

 

HPLSEC-analyysilla arvioitiin orgaanisen aineksen pääsyä kaivoon sekä kaivoon aiheu-

tuvia antropogeenisia vaikutuksia. HPLSEC-analyysissa saadaan kromatogrammi, jonka 

piikkien korkeus (mAU) kertoo orgaanisen aineksen eri molekyylifraktioiden osuuksista 

näytteessä. Puhtaassa pohjavedessä on vain vähän orgaanista ainesta. Tällöin niin suur-

ten, pienten kuin keskikokoistenkin molekyylifraktioiden piikkien korkeudet ovat pienet 

tai niitä ei ole lainkaan. Siten myös eri molekyylifraktioiden piikkien kokonaissumma 

on pieni. (Szabo et al. 2009) 

 

Pienimmän retentioajan omaavien, eli suurimpien molekyylifraktioiden (HMW, high 

molecular weight) piikit kertovat pintavesien mahdollisesta pääsystä kaivoon. Tähän 

kuuluvat piikit I, II ja III. (Szabo et al. 2009) Aallonpituuden ollessa 254 nm, limittyy 

mahdollinen nitraatti kromatogrammin kuudenteen eli pienimpään molekyylifraktioon 

(LMW, low molecular weight). Vielä paremmin mahdollinen nitraatti voidaan havaita 

aallonpituuden ollessa 224 nm (Szabo & Tuhkanen 2010).  
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Kuvassa 6.4 on esitetty kromatografian piikkien kokonaissumma aallonpituudella 254 

nm. Vertailun vuoksi kuvassa on esitetty myös verkostovesinäytteen piikkien kokonais-

summa. 

 

 

Kuva 6.4 Soutjärven yleisten kaivojen ja verkostoveden HPLSEC-analyysin piikkien 

korkeuksien kokonaissummat aallonpituudella 254 nm 

 

Soutjärven kaivovesinäytteiden piikkien kokonaissummien keskiarvo oli 26,6 mAU ja 

mediaani 26,9 mAU. Szabon ja Tuhkasen (2010) tutkimassa 193 matalassa (h < 10m) 

suomalaisessa kaivossa olivat piikkien kokonaissummat huomattavasti pienemmät. 

Szabon ja Tuhkasen tutkimuksessa piikkien kokonaissumman keskiarvo oli 4,77 mAU 

mediaanin jäädessä arvoon 2,61 mAU. Heidän löytämänsä suurin piikkien kokonais-

summa oli 29,9 mAU.  

 

Szabon et al. (2009) mukaan voidaan orgaanisen aineksen, kuten sade- ja sulamisvesien 

tai maasta liukenevan humusaineen päätellä vaikuttavan kaivoveden laatuun kun liukoi-

sen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuus ylittää arvon 2 mg/l. Heidän mukaansa edellä 

mainittua liukoisen orgaanisen hiilen raja-arvoa (2 mg/l) vastaa suunnilleen HPLSEC:n 

piikkien summan arvo 3 mAU. Kyseinen arvo ylitettiin selkeästi kaikissa tässä tutki-

muksessa mukana olleissa Soutjärven kaivoissa. Korkeista orgaanisen aineksen pitoi-

suuksista kertovat myös tehdyt kokonaisorgaanisen hiilen analyysit.  Szabon ja Tuhka-

sen (2010) tutkimukseen kuuluneissa matalissa kaivoissa ylitettiin kyseinen DOC:n ra-

ja-arvo 45 % tapauksista. 

 

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 6.5 on esitetty kromatografian eri molekyylifrakti-

oiden piikkien korkeudet kaikissa näytteissä aallonpituudella 254 nm.  
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Kuva 6.5 Soutjärven yleisten kaivojen ja verkostoveden HPLSEC-analyysin piikkien 

korkeudet aallonpituudella 254 nm 

 

Piikkien I, II ja III osuudet ovat lähes kaikissa kaivoissa suuret ja kertovat pintavesien 

tai maasta liukenevan humusaineen vaikutuksesta. Joukosta erottuu selkeästi kaivo 

NUW11, jossa piikit ovat muita näytteitä matalammat. Kaivoissa NUW3 ja NUW16 on 

havaittavissa myös piikki VI, joka kuvastaa mahdollista nitraattivaikutusta. Kyseisen 

omainen kromatogrammi kertoo mahdollisesti jätevesien vaikutuksesta (Szabo & Tuh-

kanen 2010).  

 

Parempi kuva mahdollisesta nitraattivaikutuksesta saadaan aallonpituudella 224 nm. 

Tätä on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 6.6, jossa on esitetty LMW-

molekyylifraktion piikin korkeus aallonpituudella 224 nm.  

 

 
Kuva 6.6 Soutjärven yleisten kaivojen ja verkostoveden HPLSEC-analyysin pienen 

molekyylifraktion piikkien korkeudet aallonpituudelle 224 nm 

 

Kuvasta 6.5 poiketen voidaan kuvassa 6.6 havaita selkeä antropogeeninen vaikutus 

edellisten lisäksi myös kaivossa NUW5. Kuvassa 6.6 on vaikutus näkyvissä selvästi 

myös kaivoissa NUW3, NUW10, NUW14 ja NUW16.  
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Suuressa osassa kaivovesinäytteistä HPLSEC:n piikkien arvot olivat hyvin korkeita ver-

rattuna suomalaisista kaivoista tehtyihin vastaaviin analyyseihin. (Szabo et al. 2009; 

Szabo ja Tuhkanen 2010). Tämä indikoi kaivoveden yleistä huonoa laatua verrattuna 

suomalaiseen kaivoveteen. Molekyylifraktioiden jakautumisesta voidaan päätellä sade- 

ja sulamisvesien tai muun humusaineen pääsy kaivoon lähes kaikissa tapauksissa. Kor-

kea nitraattipitoisuus, sekä HPLSEC:n pienten fraktioiden piikki kertovat selkeästi 

mahdollisista jätevesivaikutuksista osassa kaivoista. Myös kohonnut kloridipitoisuus 

voi indikoida jätevesien vaikutusta ja korkeat sameuden arvot kertovat vedestä löytyvis-

tä epäpuhtauksista. Kaikki tässä tutkimuksessa mukana olleet kaivot tippuivat riskinar-

vioinnissa joko luokkaan ”korkea” tai luokkaan ”hyvin korkea” riski.  
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7. KESKITETTY VESIHUOLTO 

7.1. Vedenkäsittelyn ja vedenjakelun pääpiirteet 

Soutjärven kylän vesilaitoksen vedenkäsittely on periaatteiltaan yksinkertainen. Kylän 

vedenhankinta, -käsittely ja -jakelu sekä laaduntarkkailu on esitetty tiivistetysti alla ku-

vassa 7.1.  

 

 
Kuva 7.1 Vedenkäsittelyn ja laaduntarkkailun periaate Soutjärven kylässä Venäjällä 

 

Kalsiumhy-

pokloriitti 

Pumppaamo 

Suodatus –  

2 identtistä linjaa, kummassakin 

mekaaninen suodatin ja hiekkasorasuodatin. 

Koko prosessi suodatuksineen suoritetaan kol-

mesti vrk:ssa 

 

 

Desinfiointi –  

Laitoksella tehty kalsiumhypokloriittiliuos kaade-

taan puhdasvesisäiliöihin kerran päivässä, jonka 

jälkeen säiliö täytetään. Säiliöt täytetään myös 

kahdesti muulloin päivässä normaalin prosessi-

kierron mukaisesti 

Pumppaamo 

Raakavedenotto - 

Äänisestä 150- 200 m rannasta n. 2-3 metrin 

syvyydeltä, n. 0,5 metriä pohjasta kolmesti 

vrk:ssa 

Raakavesinäyte – kerran kuukaudessa 

 

Talousvesinäyte – verkostoon lähtevästä 

vedestä kerran kuukaudessa 

 

Puhdas-
vesisäiliö 

250 m3 

vesitorniin ja edelleen  

verkostoon 

Talousvesinäyte - Käyttökohteista kerran 

kuukaudessa 

 

vesi 

Puhdas-
vesisäiliö 

250 m3 
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Raakavesi otetaan Äänisjärvestä ja se käsitellään suodattamalla sekä desinfioidaan en-

nen sen jakelua. Kylässä työskentelee vesihuollon parissa yhteensä 7 ihmistä. Erilaisten 

vesi- ja jätevesiverkkoon liittyvien tehtävien parissa työskentelee kaksi putkimiestä, 

joilla on muitakin asioita vastuualueellaan. Vedenkäsittelystä ja raakavedenotosta huo-

lehtii yhteensä viisi mekaanikkoa. Työntekijöille pidetään vuosittain turvallisuuskoulu-

tusta ja he suorittavat vuosittain myös asiaan liittyvän kokeen.   

7.2. Raakavedenotto 

Raakavesi otetaan Äänisestä 150–200 metrin etäisyydeltä rannasta. Vedenottamon ja 

puhdistamon alue on aidattu ja vartioitu ympäri vuorokauden Aita on tyydyttävässä 

kunnossa. Vedenotolla on kunnan hallinnon mukaan suoja-alue, joka on suuruudeltaan 

300 m x 250 m.  

 

Suurin mahdollisesti raakaveden laatuun vaikuttava tekijä on kunnan hallinnon mukaan 

1,5 kilometrin etäisyydellä oleva kylän jätevesien purku. Kylässä on aiemmin ollut jäte-

vedenpuhdistamo, mutta siitä on kustannussyistä luovuttu. Tietoa virtaussuunnista ve-

denottamon tai jätevesien purun läheisyydessä ei ole. Merkittävällä etäisyydellä ve-

denottamosta ei ole samaa raakavesilähdettä käyttävää tai jätevettä tuottavaa teollisuutta 

eikä maataloutta. Lähialueella ei ole merkittävää laivaliikennettä. Vedenottamon lähei-

syydessä ranta-alueella on vapaa-ajankalastukseen ja virkistystoimintaan liittyviä aktivi-

teetteja. Vesihuollon järjestävän yhtiön Äänisenrannan piirin johtajan mukaan Petros-

koin jätevedet eivät vaikuta raakaveden laatuun enää Soutjärven vedenottoalueella (Ba-

ranov 2010).  

 

Raakavedenottopiste on laitoksen hoitajan mukaan 2-2,5 metriä vedenpinnasta noin 

puoli metriä pohjasta. Kyseessä on arvio, joka perustuu sukeltajan kuvaukseen putken 

paikasta. Vedenottoputken päässä on siivilä. Raakavettä ei varastoida ennen käsittelyä. 

Vaaratilanteiden varalle ei ole suunniteltu vaihtoehtoista raakavesilähdettä. Raaka-

vesipumppuja on kaksi. Pumput käynnistetään kolmesti päivässä kahdeksan tunnin vä-

lein. Prosessi on käynnissä niin kauan, että puhdasvesisäiliöt täyttyvät. 

 

Raakavesi on yleisesti täyttänyt Venäjän lainsäädännön asettamat raakaveden laatuvaa-

timukset (GOST 2761-84), mutta laitoksella on myös ollut ongelmia raakaveden laadun 

kanssa. Ongelmat ovat johtuneet liian lähelle pohjaa asetetusta vedenottoputken päästä. 

Vedenottoputken päätä nostettiin vuoden 2010 alkupuolella, jonka jälkeen raakaveden 

laadussa on vesihuollon järjestävän yhtiön Äänisenrannan piirin johtajan mukaan ha-

vaittu selvä parannus. Yleisesti raakaveden laadun kanssa ongelmia on erityisesti keväi-

sin ja syksyisin täyskierron aikana. Kesäisin vedenpinta jonkin verran laskee. 

 

Säävaihtelut ja erityisesti myrskyt vaikuttavat raakaveden laatuun huomattavimmin lisä-

ten veden sameutta. Kyläläisten mukaan myrskyjen aikaiset laatuongelmat näkyvät 
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käyttäjillä asti. Pahimmat myrskyt myös rikkovat putkia. Myrskyn aiheuttaman raaka-

veden sameuden lisääntyessä ja suodatinten alkaessa tukkiutua aloitetaan ylimääräinen 

huuhtelu. 

7.3. Vedenkäsittely ja desinfiointi 

Puhdistamorakennus koostuu pääasiassa yhdestä tyydyttävässä kunnossa olevasta pro-

sessihuoneesta. Vedenpuhdistuksessa käytetään niin sanottua ”Struja”-laitetta. Käsitte-

lyllä pyritään laitoksen hoitajan mukaan pienentämään veden värilukua sekä bakteerien 

määrää. Saostuskemikaaleja ei laitoksella käytetä. Varsinaisia puhdistuslinjoja suodat-

timineen on kaksi. Myös puhdasvesisäiliöitä on kaksi. 

 

Raakavedenpumppaus ja vedenpuhdistusprosessi käynnistetään kolmesti päivässä, mut-

ta desinfiointi suoritetaan vain kerran päivässä. Raakavesipumput käynnistetään ja raa-

kavesi virtaa järvestä suodattimiin ja puhdasvesisäiliöihin, joiden annetaan täyttyä. 

7.3.1. Suodatus 

Suodattimet on otettu käyttöön vuosina 1985–1986 ja ne koostuvat kahdesta osasta. En-

simmäisenä on laitoksen hoitajan mukaan mekaaninen suurempia epäpuhtauksia poista-

va suodatin ja toisena on hiekkasorasuodatin. Virtaussuunta suodattimissa on ylhäältä 

alas. Suodattimia käytetään kolmesti päivässä prosessikierron myötä. Virtaama suodat-

timelta säiliöön on koko prosessin ajan vakio.  

 

Huuhteluun käytetään ainoastaan vettä eikä lainkaan ilmaa. Huuhtelu ei käynnisty au-

tomaattisesti, vaan se käynnistetään aina prosessin loputtua tai suodatinvastuksen nous-

tua liian suureksi. Huuhtelu suoritetaan vastavirtahuuhteluna. Huuhteluvesijärjestelmäs-

sä tai suodatuksessa ei ole säätövaraa. Huuhtelun tarvetta tarkastellaan myös seuraamal-

la suodatinpaineen kasvua manometrein sekä tarkastelemalla silmämääräisesti veden 

sameutta puhdasvesisäiliön jälkeen. Jälkimmäinen seuranta on kuitenkin vapaaehtoista. 

Huuhtelukapasiteetti on aina ollut riittävä. Suodatinhiekat vaihdetaan suodatetun veden 

laadun käydessä huonoksi ja suodatinvastuksen kasvaessa liian suureksi.  

7.3.2. Desinfiointi ja puhdasvesisäiliöt 

Desinfiointimenetelmänä käytetään kloorausta. Desinfiointikemikaali (kalsiumhypoklo-

riitti) on sijoitettu säkkeihin erilliseen suljettuun huoneeseen ja aineen käsittelyssä käy-

tetään suojavarustuksena hansikkaita. Desinfiointiin ja kemikaalin annosteluun käyte-

tään yhtiön laatimaa ohjetta. Tarvittava kloorin määrä riippuu säiliössä olevasta vesi-

määrästä ja se lasketaan jokaisella annostelukerralla erikseen. Kalsiumhypokloriitti liuo-

tetaan veteen siihen tarkoitetussa laitteessa. Liuoksen annetaan seistä yön yli, jonka jäl-

keen liuoksen liukoinen osa (ei pohjalla oleva sakka) johdetaan ulkona olevaan puhdas-

vesisäiliöön. Muusta prosessista poiketen klooraus suoritetaan vain kerran päivässä. 
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Puhdasvesisäiliössä, jonne klooriliuos lisätään, ei ole erillistä sekoitinta.  Käytännössä 

sekoittuminen tapahtuu säiliöön virtaavan, suodatetun veden vaikutuksesta. Desinfioin-

nin vaikutusaika riippuu veden viipymästä puhdasvesisäiliössä ja verkostossa ennen sen 

päätymistä asiakkaille. Säiliöstä virtaa vettä verkostoon koko prosessikulun ajan.  

 

Desinfiointikemikaali ei ole laitoksella koskaan loppunut kesken. Teoriassa tämä voisi 

olla mahdollista jonkin suuremman onnettomuuden yhteydessä, mutta on käytännössä 

erittäin epätodennäköistä. Mikäli kemikaalivaraston havaitaan olevan loppumaisillaan, 

saadaan varastoon nopeasti täydennystä ilmoittamalla asiasta yhtiölle.   

 

Desinfiointimenetelmän kannalta talvi ja kylmä sää ovat ongelmallisia, sillä desinfioin-

tikemikaali liukenee kylmään veteen huonosti. Klooripitoisuutta säiliössä tai jäännös-

kloorin pitoisuutta verkostossa ei erikseen mitata. 

 

Puhdasvesisäiliöt (2x250 m
3
), joihin myös klooriliuos johdetaan, on tehty raudoitetusta 

betonista ja ne sijaitsevat varsinaisen puhdistamorakennuksen takana. Säiliöt ovat osit-

tain maan alla. Puhdasvesisäiliön luukkuna toimi metallilevy, joka avataan nostamalla. 

Maakerros viettää luukusta poispäin. Eläinten ja ihmisten pääsy alueelle ja puhdas-

vesisäiliöihin pyritään estämään aitauksen, vartioinnin, lukkojen ja kansien avulla. Säi-

liön sisäisestä tarkasta rakenteesta ja veden vaihtuvuudesta ei ole tarkkaa tietoa.  

 

Laitoksella ei ole vuoden 1992 jälkeen tehty suuria uudistuksia. Viimeisen kolmen vuo-

den aikana on uusittu pumppuja. 

7.4. Verkosto 

Verkosto on vuodelta 1973 ja se on laitoksen hoitajan mukaan huonokuntoinen. Puh-

dasvesisäiliöstä vesi pumpataan kylän toisella laidalla olevaan vesitorniin. Verkoston 

materiaali on valurauta. Normaalipaine verkostossa on vajaa 500 kPa. Verkon pituus on 

10 kilometriä ja se on perusmalliltaan ympyrä, varsinaisia ”umpikujia” on laitoksen hoi-

tajan mukaan vain yksi. Painetta verkostossa tarkkaillaan laitoksen hoitajan mukaan 

kolmessa pisteessä. 

 

Verkostoa ei huuhdella ja laitoksen hoitajan mukaan putket rikkoutuisivat huuhtelun 

paineesta. Verkostoa korjataan suurempien vuotojen yhteydessä. Mikäli putki on erittäin 

huono ja vuoto on suuri, voidaan koko putki korvata uuteen. Verkostoa ei kloorata kor-

jausten yhteydessä, eikä korjauksen yhteydessä ole käytössä erityisiä hygieniaohjeita tai 

-standardeja. Suunnitelmaa verkoston saneerauksen suhteen ei ole. Kuten muualla, 

myös verkoston korjauksessa, on työntekijöiden mukaan välillä pulaa työvälineistä. 
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7.5. Veden laatu ja laaduntarkkailu 

7.5.1. Laaduntarkkailu  

Vesihuollon järjestävän yhtiön laboratorio ottaa vesinäytteet ja analysoi ne kerran kuu-

kaudessa. Näytteet otetaan raakavedestä, verkostoon lähtevästä vedestä puhdasvesisäili-

ön jälkeen sekä yhdestä tai useammasta käyttökohteesta. Käyttökohdetta koskevat näyt-

teet otetaan useimmiten kylän kanttiinista, mutta näytteitä voidaan ottaa myös esimer-

kiksi koululta tai lastentarhalta. Terveysviranomainen ottaa näytteitä neljästi vuodessa 

kolmesta eri pisteestä kuten vesihuollon järjestävä yhtiökin. Kunnan hallinnon mukaan 

terveysviranomainen on luokitellut vedenpuhdistuksen normaalitasoiseksi. 

 

Laitoksen työntekijöillä ei ole käytettävissään veden analysointituloksia. Yhtiön Ää-

nisenrannan piirin johtajan mukaan tulokset ovat julkisia ja niitä saavat halutessaan 

nähdä niin kyläläiset kuin työntekijätkin. Vaikka analysoinnin tuloksista ei erityisesti 

tiedoteta, ilmoitetaan aina näytteiden analysoinnin jälkeen puhdistamolle, että klooraus-

ta tulisi lisätä. 

 

Paikan päällä laitoksella ei ole mitään virallista jatkuva-aikaista tarkkailua. Sovhoosin 

aikana, ennen sen kaatumista 1990-luvun alkupuolella, työskenteli laitoksella kemisti, 

joka tarkkaili veden laatua päivittäin. Nykyisin työntekijät tarkkailevat paikan päällä 

vapaaehtoisesti silmämääräisesti veden sameutta ja väriä puhdasvesisäiliön jälkeen. Ve-

den laaduntarkkailutuloksia tammikuun 2009 ja 2010 väliltä saatiin vesihuollon järjes-

tävältä yhtiöltä.  
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7.5.2. Raakaveden laatu 

Saatavilla olleesta viidestä tarkkailukerrasta (14.1.2009, 8.4.2009, 1.7.2009, 2.12.2009 

ja 20.1.2010) ei raakaveden laadussa ollut laatuvaatimusten ylityksiä yhdelläkään ker-

taa. Raakaveden laatutiedot sekä niihin liittyvät raja-arvot (GOST 2761-84) on esitetty 

alla olevassa taulukossa 7.1.  

 

Taulukko 7.1 Raakaveden laadun raja-arvot sekä laaduntarkkailun tuloksia tammikuun 

2009 ja 2010 välillä Soutjärven kylän vesilaitoksella Venäjällä. 
Raakavesi (водоем) yksikkö Soglasno 

GOST 

2761-84 

Tulos 

14.1.09 

Tulos 

8.4.09 

Tulos 

1.7.09 

Tulos 

2.12.09 

Tulos 

20.1.10 

1 Sameus* mg/l 1500 < 0,5 0,63 0,5 < 0,5 < 0,5 

2 Haju pisteet 3 1 1 1 2 1 

3 Väriluku mg/l 120 32 36 40 42 39 

4 pH  6-8,5 7,10 7,13 7,28 7,04 7,07 

5 Kuivajäännös mg/l 1000 43 56 49 57 48 

6 NH4 mg/l - 0,14 0,1 0,1 <0,05 <0,05 

7 Nitriitit mg/l 3 0,006 0,003 0,009 <0,003 <0,003 

8 Nitraatit mg/l 45 0,83 0,79 0,59 0,88 0,74 

9 Kok. Rauta mg/l 3 0,24 0,19 0,12 0,2 0,1 

10 Kemiallinen hapenku-

lutus (CODMn) 

mg/l 
15 5,7 6,5 7,6 8,8 7,0 

11 Kloridit mg/l 350 2,1 2,3 3,2 2,1 1,71 

12 Sulfaatit mg/l 500 5,7 5,7 5,4 4,9 
 

13 Alkaliniteetti  - 0,45 0,46 0,37 0,5 0,48 

14 Kokonaiskovuus mg-eq/l 7,0(10) 0,46 0,48 0,45 0,49 0,48 

15 Mangaani mg/l 1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

16 Mikrobien kokonais-

määrä 

kok. määrä  
- 0 0 0 1 0 

17 Termotolerantit Koli-

formiset bakteerit 

kok.määrä 

100 ml:ssa 100 <5,0 <5,0 <5,0 62 <5,0 

18 Koliformiset bakteerit kok.määrä 

100 ml:ssa 
500 <5,0 <5,0 <5,0 62 <5,0 

* 1   mg/l   =  1,73   FNU 

 

Termotoleranttien koliformisten bakteerien määrä 100 millilitrassa oli neljällä viidestä 

määrityskerrasta alle 5 ja yhdellä kerralla 62. Venäjän lainsäädännön mukainen raja-

arvo raakaveden termotoleranteille koliformisille bakteereille on 100 kpl/100 ml ja kai-

kille koliformisille bakteereille 500/100 ml. Raakaveden väriluku vaihteli 32 ja 42 välil-

lä. Raja-arvo raakaveden väriluvulle on 120. Raakavesi täytti laatuvaatimukset jokaisel-

la näytteenottokerralla. 
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7.5.3. Laitokselta lähtevän veden laatu 

Laitokselta lähtevän talousveden analysointituloksia saatiin yhtiöltä neljältä eri näyt-

teenottokerralta vuodelta 2009 (14.1.2009, 8.4.2009, 1.7.2009, 2.12.2009). Laitokselta 

lähtevän talousveden laaduntarkkailun tuloksia on esitetty alla olevassa taulukossa 7.2. 

Samassa taulukosta löytyvät vertailun vuoksi myös Venäjän lainsäädännön mukaiset 

talousveden laatuvaatimukset. Raja-arvot ylittävät tulokset on lihavoitu. 

 

Taulukko 7.2 Talousveden laatuvaatimukset Venäjällä sekä Soutjärven kylän vesilaitok-

selta lähtevän puhdistetun veden laaduntarkkailun tulokset. Raja-arvot ylittävät ana-

lyysitulokset on lihavoitu.  
Pumppaamo    verkos-

toon lähtevä vesi 

(насосная станция) 

yksikkö SanPin 

2.1.4.1074-

01* 

Tulos 

14.1.09 

Tulos 

8.4.09 

Tulos 

1.7.09 

Tulos 

2.12.09 

1 Sameus mg/l 1.5 (2) < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 

2 Haju pisteet 2 1 1 1 2 

3 Väriluku  20(35) 32 33 38 42 

4 pH  6-9 7,18 7,12 7,16 7,27 

5 Kuivajäännös mg/l 1000 49 66 61 55 

6 NH4 mg/l 2 0,16 0,15 <0,05 <0,05 

7 Nitraatit mg/l 3 0,014 <0,003 0,006 <0,003 

8 Nitraatit mg/l 45 0,9 0,88 0,66 0,91 

9 Kok. Rauta mg/l 0,3(1,0) 0,2 0,12 0,17 0,25 

10 Kemiallinen hapen-

kulutus (CODMn) 

mg/l 5 6,3 6,5 7,3 9,6 

11 Kloridi mg/l 350 2,2 2,3 3,0 2,2 

12 Sulfaatti mg/l 500 5,6 5,4 5,9 5,7 

13 alkaliniteetti  - 0,47 0,48 0,42 0,48 

14 Kokonaiskovuus mg-eq/l 7,0(10) 0,53 0,48 0,47 0,49 

15 Mangaani mg/l 0,1(0,5) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

16 Mikrobien kokonais-

määrä 

kok. määrä  Max 50 0 1 0 11 

17 Termotolerantit koli-

formiset bakteerit 

kok.määrä 

100 ml:ssa 

ei ollen-

kaan 

9,0 6,0 23,6 >2400 

18 Koliformiset bakteerit kok.määrä 

100 ml:ssa 

ei ollen-

kaan 

9,0 6,0 23,6 >2400 

 

 

Tulosten mukaan laitoksella on selkeitä ongelmia vedenkäsittelyn ja desinfioinnin kans-

sa. Laaduntarkkailun tulosten mukaan puhdistus on raakaveden laatuun suhteutettuna 

tehoton kuten desinfiointikin. Desinfioinnin tosin voidaan olettaa jatkuvan vielä verkos-

tossa. Koliformisten ja termotoleranttien koliformisten bakteerien raja-arvo ylitettiin 

jokaisella näytteenottokerralla ja nämä arvot olivat verkostoon lähtevässä vedessä jokai-

sella näytteenottokerralla jopa suurempia kuin raakavedessä. Myös kemiallisen hapen-

kulutuksen (CODMn) raja-arvot ylittyivät jokaisella näytteenottokerralla 
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7.5.4. Verkostoveden laatu 

Käyttökohteista otettujen verkostovesinäytteiden analysointituloksia saatiin kolmesta eri 

pääasiallisesta näytteenottopisteestä: lastentarhalta (14.1.2009, 8.4.2009, 1.7.2009 ja 

20.1.2010), koululta (1.7.2009) ja kanttiinilta (14.1.2009, 8.4.2009 ja 2.12.2009). Kaik-

ki kolme näytteenottopistettä sijaitsevat lähellä toisiaan ja niiden tarkempi sijainti näkyy 

liitteestä 3 löytyvästä kartasta. Näitä tuloksia on esitetty taulukossa 7.3. Taulukkoon on 

merkitty myös Venäjän lainsäädännön mukaiset laatuvaatimukset. Raja-arvot ylittävät 

tulokset on lihavoitu. 

 

Taulukko 7.3 Verkostoveden laatuvaatimukset sekä verkostoveden analysointituloksia 

verkostoveden näytteenottopisteistä Soutjärven kylän vesilaitoksella Venäjällä. Raja-

arvot ylittävät analyysitulokset on lihavoitu 
Lastentarha  yksikkö SanPin 

2.1.4.1074-01 

Tulos 

14.1.09 

Tulos 

8.4.09 

Tulos 

1.7.09 

Tulos 

2.12.09 

Tulos 

20.1.10 

1 Mikrobien ko-

konaismäärä 
kok. määrä  Max 50 0 0 4 

 
101 

2 Termotolerantit 

koliformiset 

bakteerit 

kok.määrä 

100 ml:ssa 
ei ollenkaan 5 4,3 0 

 

ei ha-

vait-

tavissa 

3 Koliformiset 

bakteerit 

kok.määrä 

100 ml:ssa 
ei ollenkaan 5 4,3 19,3 

 
4,6 

4 Väriluku astetta 20(35) 34 35 32 
 

38 

5 Sameus mg/l 1,5(2) 
 

0,6 0,5 
 

<0,5 

6 Haju pistettä 2,0 2,0 2,0 1,0 
 

1,0 

 Kloori 

mg/l 0,3-0,5 
    

ei ha-

vait-

tavissa 

Koulu   
      

1 Mikrobien ko-

konaismäärä 

kok. määrä  Max 50   2   

2 Termotolerantit 

Koliformiset 

bakteerit 

kok.määrä 

100 ml:ssa 

ei ollenkaan   0   

3 Koliformiset 

bakteerit 

kok.määrä 

100 ml:ssa 

ei ollenkaan   13,0   

4 Väriluku astetta 20(35)   33,0   

5 Sameus mg/l 1,5(2)   <0,5   

6 Haju pistettä 2,0   1   

Kanttiini  

  

  

     

1 Mikrobien ko-

konaismäärä 

kok. määrä  Max 50 1 0  1  

2 Termotolerantit 

Koliformiset 

bakteerit 

kok.määrä 

100 ml:ssa 

ei ollenkaan 0,6 2,0  >2400  

3 Koliformiset 

bakteerit 

kok.määrä 

100 ml:ssa 

ei ollenkaan 0,6 2,0  >2400  

4 Väriluku astetta 20(35) 33 35,0  53,0  

5 Sameus mg/l 1,5(2)  0,5  < 0,5  

6 Haju pistettä 2,0 1,0 1,0  1,0  
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Käyttökohteista otetuista näytteistä on analysoitu mikrobien kokonaismäärä, koliformis-

ten ja termotoleranttien koliformisten bakteerien määrä, väriluku, sameus ja haju. Ker-

ran (20.1.2010) lastentarhalta otetusta näytteestä on määritetty myös veden klooripitoi-

suus jäännöskloorin pitoisuuden selvittämiseksi. Mikrobien kokonaismäärän raja-arvo 

ylitettiin kerran. Väriluvun alempi raja-arvo ylitettiin jokaisella näytteenottokerralla, 

yhdellä kerralla kahdeksasta ylitettiin myös ylempi raja-arvo (35). Lähes jatkuvat on-

gelmat verkostoveden laadussa ovat selkeät. Termotoleranttien koliformisten bakteerien 

raja-arvo ylitettiin viidellä kerralla kahdeksasta, koliformisten bakteerien raja-arvo yli-

tettiin jokaisella kerralla. 

 

Kuvassa 7.2 on verrattu Soutjärven verkostoveden HPLSEC-arvoja Eliisa Toikkasen 

opinnäytetyössään (2006) saamiin HPLSEC-arvoihin Petroskoin, Pietarin ja Viipurin 

raakavedestä ja puhdistetusta vedestä. 

 

 
Kuva 7.2 Petroskoin, Pietarin ja Viipurin raakaveden ja puhdistetun veden sekä 

Soutjärven verkostovesinäytteen HPLSEC-piikkien summa (Toikkanen 2006, muokattu)  

 

Soutjärven verkostoveden orgaanisen aineksen pitoisuus on huomattavasti suurempi 

kuin Petroskoin, Viipurin ja Pietarin puhdistetuissa vesissä, vaikka kolmessa 

viimeiseksi mainitussa puhdistustehokkuutta voitaisiin vielä huomattavasti parantaa 

yksinkertaisin menetelmin (Toikkanen 2006).  Sekä Soutjärvi että Petroskoi käyttävät 

raakavesilähteenään Äänisen vettä. Mikäli Soutjärven verkostovesinäytteen HPLSEC-

tulosta verrattaisiin Petroskoin raakaveden tuloksiin, voitaisiin orgaanisen aineksen 

pitoisuuden päätellä pienentyneen merkittävästi. Petroskoin ja Soutjärven raakaveden 

laatua ei voida vertailla keskenään näiden raakavedenottopisteiden ollessa täysin 

erilaiset. Petroskoin raakavesi otetaan Petroskoin lahdesta, kaupungin sataman 

edustalta. Suomen ympäristöhallinnon käyttämän pintaveden laatuluokituksen mukaan 

lahden veden laatu on kohtalainen. Raakaveteen vaikuttavat muun muassa siihen 

laskeva runsashumuksinen Shuja-joki sekä Petroskoin jätevedet. Soutjärven kylä ja sen 
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vedenottamo sijaitsevat kauempana Petroskoin lahdesta, alueella, jossa veden laatu on 

Suomen ympäristöhallinnon laatuluokituksen mukaan hyvä. (Podeschin et al. 2009) 

7.6. Käyttötarkkailu ja erityistilanteisiin varautuminen 

Laitoksen ja rakenteiden kunto, esimerkiksi pumppujen toiminta, tarkastetaan päivittäin. 

Laitoksen työntekijät tarkkailevat suodatinten toimintaa tarkastelemalla suodatinvastuk-

sen suuruutta manometrein.  

 

Erilaisiin erityistilanteisiin (kuten sähkökatkokset) reagoidaan soittamalla ylemmälle 

taholle vesihuollosta vastuussa olevaan yhtiöön. Laitokselta löytyy joitakin ohjeita eri-

tyistilanteiden varalta. Varavesilähdettä ei ole. Myöskään erillistä varavoiman lähdettä 

ei ole. Erityistilanteista on selkeä vastuu pelkästään paikallista tasoa korkeammalla ta-

holla. PKS on hoitanut vedenjakelun vaikeassa erityistilanteessa säiliöautolla. 

7.7. Vaaratekijöiden kartoitus 

Kylän keskitetty vesihuolto sisältää runsaasti potentiaalisia vaaratekijöitä, joiden riskin 

suuruus vaihtelee. Vaaratekijöitä ja puutteita löytyy koko vesihuoltoketjun matkalta. 

Länsimaiset ja erityisesti suomalaiset valmiit uhka- ja vaaratekijälistat (Vikman ja 

Arosilta 2006; Identification and description of hazards 2007; Isomäki et al. 2008) sopi-

vat tutkimuskohteeseen huonosti vedenkäsittelyn ollessa täysin eri tasolla niin teknisesti 

kuin henkilökunnan osaamisen ja käytäntöjenkin kannalta. Vaaratekijöiden kartoituk-

sessa ongelmana oli myös, ettei kaikkiin kysymyksiin ollut mahdollista löytää selkeää 

vastausta, johtuen työntekijöiden tiedon puutteesta, jonka lisäksi virallisten selvitysten 

ja suunnitelmien kanssa ongelmana oli tiedon hankala saanti. Välillä saadut tiedot olivat 

myös ristiriidassa keskenään. 

 

Sovhoosin aikana tarkkaan suunniteltua vedenottoa ja -puhdistusta tai desinfiointia ei 

ole päivitetty ja monissa riskinhallinnallisissa asioissa, kuten säiliöiden veden vaihtu-

vuudessa luotetaan neuvostoaikaiseen suunnitteluun. Joistakin ennen käytössä olleista 

tehokkaista selkeästi riskinhallintaa parantavista toimenpiteistä, kuten jatkuva-aikaisesta 

veden laaduntarkkailusta on jouduttu luopumaan. Lista havaituista tärkeimmistä vaara-

tekijöistä löytyy liitteestä 4. 
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Taulukossa 7.4 ja kuvassa 7.3 on havainnollistettu koliformisten bakteerien määrää ve-

sihuoltoketjun eri pisteissä tammikuun 2009 ja tammikuun 2010 välillä.  

 

Taulukko 7.4 Koliformisten bakteerien määrä kaikilla saatavilla olleilla näytteenotto-

kerroilla ja näytteenottopisteissä Soutjärven kylässä Venäjällä 
 

Koliformiset bakteerit 14.01.09 08.04.09 01.07.09 02.12.09 20.01.10 

Raakavesi <5 <5 <5 62 <5 

Pumppaamo 9,0 6,0 23,6 >2400 ei näytteitä 

Verkosto (Lastentarha) 5 4,3 19,3 ei näytteitä 4,6 

Verkosto (Kanttiini/ koulu)* 0,6 2 13,0 >2400 ei näytteitä 

*1.7.09 otettu näyte on koululta muut ja kanttiinilta. 20.1.10 ei ole tarkkailutuloksia saatavilla  

 

 

 

 
Kuva 7.3 Koliformisten bakteerien kokonaismäärä 100 ml:ssa eri näytteenottopisteissä 

kaikissa saatavilla olleilla näytteenottokerroilla.   

 

Laaduntarkkailun tulosten mukaan vedenkäsittely ja desinfiointi ovat tehottomia suh-

teessa raakaveden laatuun. Koliformisten bakteerien määrä on aina suurempi laitokselta 

lähtevässä vedessä kuin raakavedessä ja määrä ajoittain edelleen kasvaa verkostossa.
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Väriluvun tarkkailun tuloksia koko vesihuoltoketjun matkalta on esitetty taulukossa 7.5 

ja kuvassa 7.4. 

 

Taulukko 7.5 Väriluku eri näytteenoottokerroilla ja näytteenottopisteissä 
Väriluku 

14.01.09 08.04.09 01.07.09 02.12.09 20.01.10 

Raakavesi 32 36 40 42 39 

Pumppaamo 32 33 38 42 ei näytteitä 

Verkosto (tarha) 34 35 32,0 ei näytteitä 38 

Verkosto (Kanttii-

ni/koulu)* 

33 35,0 33,0 53,0 ei näytteitä 

* 1.7.09 otettu näyte on koululta muut ja kanttiinilta. 20.1.10 ei ole tarkkailutuloksia saatavilla  

 

 

 
Kuva 7.4 Soutjärven kylän vesihuollon tarkkailutuloksia väriluvun suhteen eri näyt-

teenottokerroilla ja näytteenottopisteissä 

 

Käsittely vähentää värilukua ainoastaan vähän ja satunnaisesti. Myös värin suhteen laa-

tuvaatimuksen raja on ylitetty toistuvasti niin verkostovedessä kuin laitokselta lähteväs-

säkin vedessä.  

 

Vaikka raakaveden laatu täyttää sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset, sisältää se 

myös selkeitä suuria riskejä. Raakavedenoton suhteen suurimmat riskit ovat huonosti 

sijoitettu raakavedenottopiste ja kylän jätevesien purku puhdistamattomana 1,5 kilomet-

rin päähän vedenottopisteestä. Vedenottokorkeus on edelleen nähtävästi liian lähellä 

pohjaa, vaikka sitä on nostettu. Myrskyt vaikuttavat veden laatuun merkittävästi, on-

gelmia on erityisesti keväisin ja syksyisin. Sähkökatkos lopettaa raakaveden saannin 

täysin, sillä varavoimanlähdettä ei ole. 

 

Vanhentunut ja raakavedelle riittämätön käsittely on jo sinällään yksi suurimmista vesi-

huoltoon liittyvistä riskeistä. Litvinenko et al. (2006d) mukaan Strujan käyttöön kuului-

sivat myös saostuskemikaalit, mutta Soutjärven laitoksella ei saostuskemikaaleja käyte-
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tä. Kuten varsinainen vedenkäsittely, myös desinfiointi sisältää useita vaaratekijöitä, 

kuten kalsiumhypokloriitin väärän annostelun mahdollisuus. Yksi selkeä vaaratekijä on 

veden mutageenisuuden nousu. Kun puhdistus on tehoton ja vesi sisältää käsittelyn jäl-

keenkin runsaasti orgaanista ainesta, syntyy orgaanisen aineksen ja kloorin reagoidessa 

karsinogeenisia yhdisteitä. Suuri orgaanisen aineen määrä myös laskee desinfioinnin 

tehoa. Yksi desinfiointiin liittyvistä huomattavista vaaratekijöistä on kalsiumhypoklorii-

tin desinfiointitehon lasku talvella veden lämpötilan laskiessa. Puhdasvesisäiliön suh-

teen suurimman riskin omaava vaaratekijä on pintavesien ja muiden epäpuhtauksien 

pääsy säiliöön huonon kansirakenteen vuoksi. Vanhentunut verkosto on täynnä mahdol-

lisia vaaratekijöitä: esimerkiksi kontaminoituminen vuotojen ja vuotavien venttiilien 

kautta, putkista veteen liukeneva rauta sekä korjauksiin liittyvä riittämätöntä hygienia.  

 

Eräs suurimmista keskitettyyn vesihuoltoon liittyvistä ongelmista on jatkuvan tarkkai-

lun puute. Koska vesinäytteitä otetaan ainoastaan kuukausittain ja mahdollisuudet jat-

kuvaan tarkkailuun ovat laitoksella olemattomat, saatetaan tieto veden kontaminoitumi-

sesta saada vasta kontaminoituneen vedenjakelun jatkuttua jo useita viikkoja.  

 

Keskitettyyn vesihuoltoon liittyvien selvitysten tekeminen oli tämän työn vaativin vai-

he. Mitään vedenkäsittelyn ja -jakelun tekniikasta, laitteista tai käytännöistä kertovia 

dokumentteja ei kylällä sen johtajan mukaan ollut. Toisena ongelmana oli, että vesilai-

toksen työntekijät olivat vaitiolovelvollisia työnantajalleen eli vesihuollosta vastaavalle 

yhtiölle (PKS). Tämän vuoksi laitoksen hoitaja ajoittain kieltäytyi antamasta haastatte-

luja tai vastaamasta kysymyksiin ja lopulta vierailut vesilaitoksella kiellettiin. Eri läh-

teistä saatujen tietojen havaittiin ajoittain olevan ristiriidassa keskenään. Välillä myös 

saman henkilön eri haastattelukerroilla antamat tiedot olivat ristiriitaisia. Tiedon han-

kintaa haastatteluin ja havainnoin helpotti selkeästi kunnanjohtajan tuki.   
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8. HALLINNON JA VASTUUN ONGELMAT  

8.1. Kylän kaivot 

 

Kylän yleisten kaivojen käyttö on maksutonta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltujen kylän 

yleisten kaivojen (9 kpl) todellista ikää ei tiedetä. Kaikki kaivot on rakennettu ennen 

vuotta 1992. (Baskova 2010) 

 

Yleisten kaivojen omistussuhteiden ja vastuutahojen määritys on hankalaa, sillä asiasta 

ei ole olemassa yksiselitteisiä asiakirjoja. Vaikka yleiset kaivot ovat Soutjärven vepsä-

läisen maalaiskunnan maa-alueella, ei kunta niitä omista. Toisaalta kunnanjohtajan mu-

kaan voidaan lainsäädännöllisesti katsoa maalaiskunnan hallinnon olevan vastuussa 

yleisistä kaivoista. Kunnanjohtajan mukaan lopullista vastuutahoa julkisten kaivojen 

suhteen on vaikea löytää. On mahdollista, että tulevaisuudessa vastuu julkisista kaivois-

ta sekä verkostoveden julkisista vedenottopisteistä siirtyisi virallisesti täysin Äänisen-

rannan piirille, joka nykyisinkin hoitaa kaivojen ylläpitoa. Äänisenrannan piiri toteutti 

alueella viime vuonna ohjelmaa ”Puhdas kaivo”, jonka merkeissä kaivoja pumpattiin 

tyhjiksi ja puhdistettiin. (Baskova 2010) Kesällä 2010 kaivoja on sen sijaan puhdistettu 

kylän palokunnan toimesta. 

8.2.  Keskitetty vesihuolto 

Myös keskitetyn vesihuollon omistussuhteet Soutjärvellä ovat epäselvät. Kylän vesi-

huolto, kuten moni muukin kylän rakenteista, oli aiemmin kylässä olleen sovhoosin 

omistuksessa. Sovhoosin kaatuessa ei sen omaisuutta myyty, vaan omaisuus jaettiin eri 

tahoille, eikä lopullisista omistussuhteista olla edelleenkään selvillä. Virallisia asiakirjo-

ja tai sopimuksia sovhoosin jaon jälkeisistä omistussuhteista ei ole. Keskitetyn vesihuol-

toon liittyvien rakenteiden lopullista virallista omistajaa on kunnanjohtajan mukaan vai-

keaa, ellei jopa mahdotonta määrittää. (Baskova 2010) 

 

Vesihuollon järjestämisestä on vastuussa oma yhtiönsä. (Baranov 2010; Baskova 2010). 

Soutjärvi kuuluu aluehallinnollisesti Äänisenrannan piiriin. Soutjärven vesihuolto on 

kokonaisuudessaan osa koko Äänisenrannan piirin laajuista vesihuoltoa, joka on ”Pet-

roskoin kunnallisen laitoksen” (Петрозаводские коммунальные системы, PKS) ala-

osasto. Myös Prääsän piirin vesihuollon järjestämisestä on vastuussa sama yhtiö. PKS 

on omalta osaltaan ”Venäjän kunnallisen laitoksen ” (Российские коммунальные 

системы) tytäryhtiö (PKS 2010). PKS:n Äänisenrannan piirin osaston johtajan mukaan 
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kaikki vesihuoltoon liittyvät laitteet ja rakenteet omistaa Äänisenrannan piiri. Vesihuol-

lon järjestävä yhtiö vuokraa laitteet piiriltä virallisen vuokrasopimuksen mukaisesti. 

PKS järjestää kylissä sekä talous- että jätevesihuollon, sekä joitakin hallinnointiin liitty-

viä asioita, kuten henkilökunta-asiat. Yhtiö ei ole vastuussa vesihuollon maksuista tai 

laskutuksesta. Tällä hetkellä on suunnitelmissa, että tulevaisuudessa vastuu jätevesi-

huollon järjestämisestä siirrettäisiin piirille itselleen. (Baranov 2010) 

 

Kuluttajien maksamat vesi- ja jätevesimaksut perustuvat veden ja jäteveden erillisiin 

kuutiohintoihin. Kuutiohinta kerrotaan joko vesimittarin lukemalla tai normin mukaisel-

la vedenkulutuksen arviolla. Kunnanjohtajan mukaan laskutuksessa käytetty arvio talo-

usveden suhteen on 3,75 m
3
/hlö/kk ja jäteveden suhteen 3,45 m

3
/hlö/kk. Kunnanjohta-

jan mukaan talousveden hinta Soutjärvellä on 47,06 ruplaa/m
3 

(1,18 Є/m
3
) ja jäteveden 

hinta on 38,17 ruplaa/m
3
 (0,96 Є/ m

3
). (Baskova 2010)  

 

Äänisenrannan piirin vesi- ja jätevesimaksut määritetään yhdessä Prääsän piirin maksu-

jen kanssa. Virallisen tiedon mukaan Prääsän ja Äänisenrannan piireissä vesimaksu on 

39,88 ruplaa/m
3
 ja jätevesimaksu 32,35 ruplaa/ m

3
, eli maksut olisivat hieman kunnan-

johtajan ilmoittamia hintoja alhaisemmat. (PKS 2010) Tanskasen (2003b) mukaan las-

kutukseen liittyvään kulutuksen arvioimiseen suositellaan Karjalan Tasavallassa käytet-

täväksi normia GOST R51617-20000. Normissa on määritetty veden kulutus henkilöä 

kohden. Arvioitu kulutus riippuu asunnon varustelutasosta ja siihen vaikuttavat muun 

muassa se onko talossa juoksevaa vettä, viemäröintiä, keskuslämmitystä, lämmityskatti-

laa tai kylpyammetta. 

 

Soutjärvellä ei vesihuollon laskutus enää nykyisin perustu ainoastaan edellä mainittui-

hin normin mukaisiin arvioihin. Osalla soutjärveläisistä on kiinteistökohtaiset vesimitta-

rit, joiden mukaisesti myös laskutus tapahtuu. Kaikilla, joilla mittari on, ei kuitenkaan 

laskutus tapahdu mittarin lukeman mukaisesti. Syitä tähän ei tiedetä. Osaa julkisia ve-

denottopisteitä käyttävistä kyläläisistä laskutetaan vedenkäytöstä, mutta osaa ei. Laskuja 

voi tulla myös täysin aiheetta.  

 

PKS:n Äänisenrannan piirin osaston johtajan arvion mukaan noin 30 % vedenkulutuk-

sesta mitattaisiin. Tässä mittauksessa kyseessä eivät ole kiinteistökohtaiset vesimittarit, 

vaan muu yleisluonteinen vedenmittaus. Nykyisin uutta kiinteistöä rakennettaessa ja 

tehtäessä sopimus verkostoon liittymisestä asennetaan myös kiinteistökohtainen vesi-

mittari. Näiden osuuden suuruudesta ei PKS:ssä ollut tietoa. (Baranov 2010) 

 

Äänisenrannnan ja Prääsän piirien kuukausittaista talousveden (1 m
3
) ja jäteveden (1 

m
3
) hintaa verrattiin itäeurooppalaisten ja venäläisten kaupunkien hintoihin. Vertailua 

on esitetty kuvassa 8.1. 
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Kuva 8.1 Vesi- (1 m
3
) ja jätevesimaksu (1 m

3
) Äänisenrannan ja Prääsän piireissä sekä 

muualla Venäjällä ja itäisessä Euroopassa vuonna 2010 (Muokattu lähteistä IBNET 

2010 ja PKS 2010 ) 

  

Vaikka tariffit ovat PKS:n Äänisenrannan piirin johtajan mukaan edelleen liian alhaiset, 

ovat hinnat Venäjän suurten kaupunkien vesihuoltomaksuihin nähden korkeat. Äänisen-

rannan ja Prääsän piirien sekä Petroskoin vesihuollot ovat osa saman yrityksen vesi-

huoltoa, mutta Äänisenrannan ja Prääsän vesihuoltomaksut ovat noin kolminkertaiset 

Petroskoin maksuihin verrattuna. Pienissä yksiköissä vesihuollon kustannukset yhtä 

kiinteistöä kohden ovat huomattavasti suuremmat isompiin laitoksiin verrattuna. Mak-

sujen kattavuus saattaa edelleen olla kyseenalainen. Koska osa kyläläisistä maksaa ve-

simaksunsa arvion, eikä todellisen kulutetun määrän mukaan, lisääntyy veden tuhlaileva 

käyttö ja todellinen veden ja jäteveden kuutiohinta jäävät edellä mainittua pienemmäksi. 

Osa asukkaista saa myös alennuksia vesimaksuista. Vesi- ja jätevesimaksuista puhutta-

essa on muistettava, että ne sekä määrätään, että kerätään vesihuoltolaitoksista erillään. 

Vesi- ja jätevesimaksujen maksujen muodostusta Venäjällä on esitetty tarkemmin lu-

vussa 2.5. 

 

Osa Soutjärven kyläläisistä kertoi vesimaksujen olleen selvässä kasvussa. Tähän työhön 

liittyvässä lomakehaastattelussa kertoi 33 % vastaajista vesihuollon hinnan olevan ny-

kyisin liian korkea ja 50 % tyydyttävä. Prääsässä 2000-luvun alkupuolella vesi- ja jäte-

vesimaksujen summa oli 11 ruplaa/m
3
 (Tanskanen 2003b). Vesihuollon hinta Prääsässä 

on siis ajan saatossa noussut yli kuusinkertaiseksi nykyisen vesi- ja jätevesimaksujen 

summan ollessa 72 ruplaa/m
3
 (PKS 2010). Tuomisen (2008) mukaan talous- ja jäteve-

simaksu Karjalan kannaksen pienissä kylissä olisi noin 11–13 ruplaa/m
3
. Äänisenrannan 

ja Prääsän piirien nykyiset vesi- ja jätevesimaksut ovat huomattavasti myös tätä ilmoi-

tusta korkeammat. 
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Äänisenrannan piirissä yhdestä kunnasta kerätyt vesi- ja jätevesimaksut eivät mene täy-

simääräisenä kyseessä olevalle kylälle, vaan kaikki piirin maksuista saadut tulot kerä-

tään yhteen. Maksujen nosto kyläkohtaisesti on tällä hetkellä mahdotonta vesihuollon 

ollessa koko piirin laajuista. Teoriassa maksujen nosto kyläkohtaisesti voisi olla mah-

dollista, jos oma erillinen vesihuoltoyrityksensä hoitaisi kyseisen kylän vesihuollon. 

(Baranov 2010) 

 

Käytännössä maksut määrätään erillään varsinaisista vesihuoltotoimijoista. Yleisesti 

vesihuollon maksujen nosto koetaan hyvin hankalaksi, eivätkä halpaan vesihuoltoon 

tottuneet venäläiset äänestäisi aluehallintoon maksujen nostoa kannattavia edustajia. 

PKS:n Äänisenrannan piirin osaston johtajan mukaan he yrittävät ajaa maksujen nostoa 

vuosittain, mutta käytännössä nostot jäävät aina riittämättömän pieniksi. Maksuja kui-

tenkin nostetaan vuosittain ja ne riippuvat muun muassa polttoaineen hinnasta. Suu-

rimman osan maksuista muodostavat henkilöstö- ja sähkökustannukset. Vesihuollon 

budjettivajeeseen voidaan saada lisärahoitusta myös piiriltä. (Baranov 2010)  

 

Vesihuollon kehittämisessä ovat PKS:n mahdollisuudet yhtiön Äänisenrannan piirin 

osaston johtajan mukaan pienet. Tämä johtuu käytössä olevien varojen vähyydestä sekä 

lisävarojen saannin vaikeudesta. Lisäksi vaikutusvalta esimerkiksi tariffien noston suh-

teen on pieni. Äänisenrannan piirillä on yleinen vesihuoltosuunnitelma vuosille 2008–

2018, joka sisältää suunnitelmia kustannusarvioineen ja toteutusaikatauluineen. Myös 

Soutjärvi on sisällytetty edellä mainittuihin suunnitelmiin. Käytännössä tilanne poikke-

aa suunnitellusta. Nykyisen hallituksen nelivuotiskauden aikana Soutjärven vesihuollon 

suhteen ainoa tavoite on, että vedenpuhdistuslaitteisto olisi toimiva, eikä erillisiä sanee-

raus- tai korjausaikeita ole. Äänisenrannan piirin ja PKS:n välisen vesihuoltoon liittyvi-

en laitteiden ja rakenteiden vuokrasopimuksen mukaan tulisi kyseiset vuokratulot ohjata 

laitteiden ja rakenteiden korjaukseen ja saneeraukseen. Tämä eroaa käytännön tilantees-

ta, jossa aluehallinnon asettamat tavoitteet vesihuollon saneeraukselle ja korjaukselle 

ovat riittämättömät. PKS:n Äänisenrannan piirin osaston johtajan mukaan saadaan käy-

tännössä vain välttämättömimmät kustannukset katettua.  (Baranov 2010) 

 

Pääasialliset ongelmat kylien keskitetyssä vesihuollossa ovat PKS:n Äänisenrannan pii-

rin osaston johtajan mukaan rahoituksen sekä osaavan henkilökunnan puute. Rahoitusta 

pitäisi saada ulkopuolelta, sillä pelkillä vesi- ja jätevesimaksuilla ei edelleenkään pysty-

tä kattamaan suurempia tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Kylistä pitäisi löytyä henkilöi-

tä, joilla on sellaista taitotietoa, että heitä voitaisiin kouluttaa vaativiin vesihuolto-

tehtäviin. Henkilökunnan ja työn laadun ongelmat voitaisiin hoitaa lisäämällä automati-

soitua tekniikkaa. Tätä varten tarvittaisiin kuitenkin suuria investointeja. (Baranov 

2010)  

 

Vaikka maksut ovat nousseet, on kyläläisten mielestä vesihuolto parantunut sen siirryt-

tyä osaksi PKS:a. Tämän tutkimuksen kyselyn tuloksia verrattiin Prääsän alueella vuon-
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na 2001 tehtyyn kyselyyn (Titarenko 2003). Vertailun tuloksia on kuvattu alla olevassa 

taulukossa 8.1. 

 

 Taulukko 8.1 Asiakkaiden tyytyväisyys veden laatuun ja vesihuollon palvelun laatuun 

 Hyvä (%) Tyydyttävä (%) Alhainen (%) Erittäin huono (%) Eos. (%) 

Veden laatu 

   Prääsä 2001 3 34 35 28  

   Soutjärvi 2010 17 46 29 4  

Vesihuollon palvelun laatu 

   Prääsä 2001 8 47 27 18  

   Soutjärvi 2010 25 37 25 4 13 

 

Soutjärven lomakehaastatteluihin osallistuneiden määrä oli huomattavasti pienempi 

kuin Prääsän piirissä tehdyssä kyselyssä, jonka vuoksi tuloksista ei suoranaisesti voida 

tehdä kattavia johtopäätöksiä. Tuloksista nähdään kuitenkin yleiskuva, että Soutjärvellä 

ollaan huomattavasti tyytyväisempiä sekä verkostoveden laatuun että vesihuollon palve-

lun laatuun kuin Prääsässä vuosituhannen alkupuolella. 

 

Keskimääräistä korkeammat vesi- ja jätevesimaksut kertovat vesihuollon taloudellisen 

kehityksen olevan menossa oikeaan suuntaan. Soutjärven vesihuollon ollessa osa PKS:a 

voidaan sen katsoa olevan myös hallinnollisesti ja taloudellisesti pelkästään paikallista 

tasoa osaavimmissa käsissä.  
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9. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA 

YLEISTETTÄVYYS 

Tähän työhön käytettävissä oleva aika oli tutkimuksen laajuuteen nähden pieni. Tutki-

muksessa on sen laajuuden vuoksi myös paljon mahdollisia virhelähteitä, jotka on pyrit-

ty minimoimaan etukäteen mahdollisimman tarkan suunnittelun avulla sekä varmista-

malla tietoa käyttämällä useita lähteitä. Tutkimussuunnitelmaa on myös laadulliselle 

tutkimukselle tyypilliseen tapaan muokattu tutkimuksen edetessä. Tutkimuksen vaiheet 

on pyritty esittämään tässä selostuksessa mahdollisimman selkeästi, jotta myös lukijan 

on helpompi luoda käsitys tutkimuksen luotettavuudesta. 

 

Puolistrukturoitujen lomakehaastattelujen määrää voidaan pitää normaaliin kvantitatii-

viseen haastatteluun verrattuna pienenä (n= 48). Kun huomioidaan pelkästään asukas-

vastaajien osuus (n=44), jää haastattelujen suhteeksi koko asukasmäärään verrattuna 

noin 4,4 %. Kattavuudeltaan haastattelu oli parempi kuin kaksi löydettyä samaan aihe-

piiriin kuuluvaa Luoteis-Venäjän kylissä tehtyä vesihuollon kyselyhaastattelua. (Tita-

renko 2003; Tuominen 2008). Osa lomakehaastattelun kvantitatiivisista kysymyksistä 

koski pikemminkin koko taloutta kuin ainoastaan vastaajaa. Näiden osalta nousee kyse-

lyn kattavuus huomattavasti. Suurimpana ongelmana oli, etteivät kaikki haastateltavat 

vastanneet kaikkiin kysymyksiin, jonka vuoksi osassa kysymyksistä vastausprosentti jäi 

pieneksi. Kaikkia alkuperäisessä lomakkeessa olleita kysymyksiä ei voitu tämän vuoksi 

käsitellä. 

 

Lomakehaastattelun kattavuudesta puhuttaessa täytyy muistaa osan kysymyksistä olleen 

avoimia. Tämä teki saadun tiedon käsittelystä raskaan ja siihen kului useita viikkoja. 

Kun puolistrukturoidussa lomakehaastattelussa huomioidaan sen osittain kvalitatiivinen 

luonne, voidaan tulosten katsoa kertovan riittävällä tarkkuudella kyläläisten vedenkäy-

töstä. Lomakehaastatteluun liittyi myös havainnointi. Riittävää otantaa tukee myös 

otannan edustavuus. Käyttäjät jaettiin erilaista vedenkäyttöä kuvaaviin ryhmiin jo ennen 

haastatteluja ja haastatteluja tehtiin jokaisessa käyttäjäryhmässä. Kerrostalossa asuvien 

vastaajien osuus (39 %) kaikista asukasvastaajista vastasi hyvin myös todellista tilannet-

ta. Aiemmin kunnan hallinnolta saadun tiedon mukaan kerrostaloissa asui noin 40 % 

kylän asukkaista (Kovyazin 2009a). Haastatteluja tehtiin kaikissa kerrostaloissa ja ker-

rostalojen eri kerroksissa. Omakotitalojen suhteen otannan edustavuuteen pyrittiin sillä, 

että haastatteluja tehtiin eri puolilla kylää. 
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Puolistrukturoidun lomakehaastattelun vastaajista suurin osa (73 %) oli naisia, mikä 

saattaa aiheuttaa tuloksiin vinoutumaa. Yleensä naiset kokevat vaaroista puhuttaessa 

riskin suuremmaksi kuin miehet (Vaughan 2002). Yksi puolistrukturoitujen lomake-

haastattelujen huolestuttavimmista tuloksista oli se, että käyttäjät kokivat puutteellisen 

vesihuollon aiheuttaman kansanterveydellisen riskin todellista pienemmäksi. Mikäli 

vastaajissa olisi ollut enemmän miehiä, olisi tuloksista luultavasti heijastunut vielä vä-

heksyvämpi suhtautuminen vesihuollon aiheuttamiin terveydellisiin vaaroihin. 

  

Teemahaastatteluissa käytettiin tulkkia ja itse tulkkauksen voidaan arvioida olevan tee-

mahaastattelujen suurin mahdollinen virhelähde. Käytettyjä tulkkeja oli useampi ja 

tulkkien ammattitaito vaihteli merkittävästi. Haastateltavia saattoi haitata myös se, että 

osaan jo aiemmin läpikäydyistä asioista jouduttiin palamaan uudella haastattelukerralla 

aiemmin olleiden tulkkausongelmien vuoksi. 

 

Yksi tutkimuksen mahdollisista virhelähteistä on suullisesti saadun tiedon luotettavuus. 

Tämän vuoksi samoja tietoja pyrittiin selvittämään eri lähteistä. Ajoittain eri lähteistä 

saatu tieto oli ristiriitaista ja joskus myös saman henkilön eri haastatteluissa antama tie-

to vaihteli. Suullisesti saatua tietoa pyrittiin varmistamaan havainnoinnin avulla aina 

kun se oli mahdollista.  

 

Vesihuoltoa ja ympäristöterveyttä koskeva tieto saatetaan kokea arkaluontoiseksi. Ai-

heen arkaluonteisuuden vuoksi oli joidenkin haastateltavien vastaushaluttomuus ilmei-

nen, vaikka haastateltaville kerrottiin, että kaikki tieto käsiteltäisiin anonyymisti. Eräs 

haastateltavista sanoi suoraan vastaushaluttomuutensa liittyvän pelkoon työpaikan puo-

lesta. Asian arkaluontoisuuden vuoksi on myös teemahaastateltavien nimet ylempää 

virkamiestä ja toimihenkilöä (kunnanjohtaja ja vesihuollon järjestävän yhtiön Äänisen-

rannan piirin osaston johtaja) lukuun ottamatta poistettu. 

 

Rahoitusongelmien ymmärrystä olisi lisännyt niiden tarkempi selvitys. Tulevaisuudessa 

olisi hyvä selvittää paikallisen vesihuollon kustannusten erittely, vesimaksujen keräys ja 

siihen liittyvät ongelmat, maksamattomien laskujen osuus, vesimaksuista saatu tulon 

määrä sekä se, kuinka paljon kyseisistä tuloista lopulta päätyy vesihuollon järjestävälle 

yhtiölle. Kyseinen vesimaksuihin liittyvä tarkempi selvitys ei kuitenkaan ollut tämän 

opinnäytetyön yhteydessä mahdollinen.  

 

Kansalaisjärjestön voimin tehty työ antoi mahdollisuuden tutkimusongelman tarkem-

paan analysointiin ja ymmärtämiseen paikallisella tasolla. Toisaalta työssä suurimpana 

ongelmana oli virallisen tiedon saanti, koska pysyviä yhteistyösuhteita vesihuoltoa jär-

jestävään yhtiöön ja vesihuoltoon liittyviin useampiin viranomaisiin ei ollut ennestään 

luotu. Tutkimus ei olisi ollut mahdollinen ilman kunnanjohtajan sitoutumista hankkee-

seen sekä muiden paikallisten yhteyshenkilöiden antamaa apua.  
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Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, eikä tutkimustuloksia siten voida suo-

raan yleistää kaikkia Luoteis-Venäjän kyliä koskevaksi. Suurinta osaa tuloksista kuiten-

kin tukevat muut Luoteis-Venäjän kylissä ja taajamissa tehdyt tutkimukset (Tanskanen 

& Savolainen 2006; Kuhmonen 2007; Tuominen 2008), sekä yleiset pienten vesihuolto-

yksiköiden ongelmat. Jotta Luoteis-Venäjän kylien vesihuollon ongelmia voitaisiin rat-

koa laajemmassa mittakaavassa, tarvittaisiin vesihuollon eri osa-alueilta vielä tätä tut-

kimusta yksityiskohtaisempaa tietoa. Ensisijaisen tärkeää on paikallisten olosuhteiden 

huomiointi. Luoteis-Venäjän kylien ja taajamien sosiaaliset ja taloudelliset tilanteet ja 

ikärakenne vaihtelevat kylittäin. Tämän tutkimuksen tulosten yleistettävyydestä puhut-

taessa tulee huomioida Soutjärven kylän olevan hyvin elinkelpoinen moneen muuhun 

kylään verrattuna.  
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10. VESIHUOLLON 

KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET  

Soutjärven kylän vesihuollon tila on kokonaisuudessaan erittäin huono tai jopa kriitti-

nen. Tilanne on huono myös laajemmin puhuttaessa koko Luoteis-Venäjän maaseudusta 

ja taajamista. Ongelmien moninaisuuden vuoksi myös kehitysmahdollisuudet ovat hy-

vin moninaiset ja kehittämistarpeiden listaa voitaisiin jatkaa loputtomiin.  

 

Venäjän vesihuollon ongelmien ydin on huonossa hallinnoinnissa, lainsäädännössä ja 

liian alhaisissa vesimaksuissa. Kyseiset ongelmat ovat selkeitä myös Soutjärvellä. Toi-

saalta kylässä kohdatut ongelmat ovat myös edellä mainittua moninaisemmat. Ongelmi-

en taustalla on paikallisen tason huono ymmärrys vesihuollon kansanterveydellisestä 

tärkeydestä ja haavoittuvuudesta. Kyläläisten terveyden kannalta tärkeää osaa esittävät 

keskitetyn vesihuollon lisäksi kaivot. Kaivoissa on ongelmia niin sijainnin, rakenteiden 

kuin ylläpidonkin suhteen, eikä kaivojen aiheuttamaa terveysriskiä ymmärretä. Tietoa 

veden laadusta tai sen parantamisen mahdollisuuksista ei ole saatavilla kaivojen eikä 

keskitetynkään vesihuollon suhteen.  

 

Nykyinen vastuujakojen ja omistussuhteiden epäselvyys sekä kirjallisen tiedon puute 

ovat omiaan lisäämään koko vesihuoltosektorin sekavuutta. Paikallisella tasolla vastuu-

alueiden rajat helposti hämärtyvät. Ajantasaisen tiedon saanti on vaikeaa. Kylän hallin-

non ja vastuun ajoittainen vaihtuminen lisäävät hämmennystä ja myös vesihuoltoon liit-

tyvää tietoa katoaa. Paikallisten olosuhteiden ja tekijöiden huomiointi mahdollisia in-

vestointeja ja kehitysmahdollisuuksia mietittäessä on ensisijaisen tärkeää. Yksinkertai-

silla ratkaisuilla päästään varmemmin parempaan lopputulokseen.  

10.1. Keskitetyn vesihuollon riskinhallinta 

Keskitetty vesihuolto sisältää runsaasti vaaratekijöitä, joiden riskien suuruus vaihtelee. 

Vaaratekijöitä löytyy vesihuoltoketjun jokaiselta osa-alueelta, jonka vuoksi myös vesi-

huollon kehittämisessä on pyrittävä jokaisen osa-alueen parantamiseen. Osa vaarateki-

jöiden poistamisesta vaatii runsaasti rahaa, mutta osa voitaisiin poistaa suhteellisen yk-

sinkertaisin menetelmin. 

 

Vaaratekijöiden kartoitus ja riskien luokittelu eroavat merkittävästi länsimaisista käy-

tännöistä, sillä vaaratilanteet ja huono veden laatu ovat lähempänä arkea kuin erityisti-

lanteita. Länsimaiset ja suomalaiset uhka- ja vaaratekijälistat sopivat kohteeseen huo-
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nosti ongelmatilanteiden ja puutteiden yleisyyden vuoksi. Yksi tämän työn alkuperäisis-

tä tavoitteista oli luoda verkostovedelle täysimittainen Maailman Terveysjärjestön vesi-

turvallisuussuunnitelma vuonna 2009 ilmestyneen ”Water Safety Plan Manual” -oppaan 

mukaisesti. Täysimittainen WSP osoittautui kohteessa vaikeaksi sen raskauden ja pai-

kallisen asiantuntemuksen puutteen vuoksi. Vesihuollon hierarkkisuus aiheutti haasteita 

ajankohtaisen tiedon saannille ja usein myös tiedon luotettavuus oli kyseenalaista. Vai-

keuksista huolimatta työssä noudatettiin WSP:n periaatteita pitäen jatkuvana tavoitteena 

talousveden turvallisuuden takaamista raakavesilähteeltä aina käyttäjän hanaan saakka.  

 

Venäjällä vesihuoltoa ei aina osata tarkastella kokonaisuutena. Karjalaan soveltuvia, 

laitosten omakohtaiseen arviointiin liittyviä työkaluja tulisi kehittää. Koska kylissä lai-

tosten työntekijöiden koulutus on usein alhaista, eikä vaaratekijöitä ymmärretä, voisivat 

kyseiset työkalut toimia myös osana työntekijöiden koulutusta ja sen täytäntöönpanoa. 

Arviointityökalujen tulisi sisältää selkeät ja yksinkertaiset, mutta yksityiskohtaiset oh-

jeet. Ohjelmaan voisi kuulua myös koulutus. Arviointityökalujen tulisi sisältää jokaisen 

potentiaalisen vaaratekijän lisäksi myös selitys siitä, miksi vaaratekijä on haitallinen, 

mikä lisää kyseisen riskin suuruutta ja mitä vesihuollossa tulisi tehdä kyseisen tilanteen 

korjaamiseksi. Arviointityökalujen käyttöön tulisi olla saatavilla apua ja neuvontaa. Ky-

seisten käytännönläheisten oppaiden ja ohjeiden kehittäminen voitaisiin suorittaa kansa-

laisjärjestön toimesta. Arviointityökalujen mahdollisimman hyvän kattavuuden takaa-

miseksi olisi ne tehtävä tiiviissä yhteistyössä paikallisten vesihuollon asiantuntijoiden 

kanssa.  

 

Vesihuoltolaitoksia tulisi kannustaa tekemään säästöjä tuottavia korjaus- ja saneeraus-

toimenpiteitä. Vaaratekijöiden kartoitus tukee myös tätä toimintalinjaa. Kun vaaratekijät 

ja muut suurimmat ongelmat ovat tiedossa, on myös rahan käyttöä helpompi ohjata kes-

kittyen ensin säästöä tuottaviin toimenpiteisiin. Myös tehokkaampi tiedonkulku paran-

taisi riskinhallintaa merkittävästi. 

10.2. Suuri vedenkulutus 

Keskitetyn vesihuollon kustannukset laskevat vedenkäytön vähentyessä. Vedenkulutuk-

sen mittaaminen ja sen mukainen laskutus ovat omiaan vähentämään vedenkulutusta. 

Osassa kylän kiinteistöistä on vesimittari, mutta hinta ei vielä suuremmin kannusta ve-

den säästöön. Tähän työhön liittyvässä lomakehaastattelussa löytyi kuitenkin muutama 

henkilö, jotka pyrkivät käyttämään vettä säästeliäästi omien kustannustensa hillitsemi-

seksi.  

 

Lomakehaastattelussa kysyttiin kylän asukkailta heidän mahdollisuuttaan ja keinojaan 

vedenkäytön vähentämiseen. Kysymyksen vastaukset heijastavat osaltaan kyläläisten 

vaihtelevaa ympäristö- ja vesihuoltotietosuutta. Osa vastaajista sanoi, ettei ymmärrä, 
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miksi vedenkäyttöä tulisi hillitä. Osa sanoi jo ennestään käyttävänsä hyvin vähän vettä. 

Osa kertoi suoranaisia vedenkulutuksen vähentämisen keinoja.  

 

Osassa kylän kiinteistöistä löytyvät vesimittarit ja myös laskutus noudatti asukkaiden 

mukaan kulutetun veden määrää. Mittareiden osuus suhteessa kotitalouksien kokonais-

määrään ei selvinnyt. Osassa kiinteistöistä veden laskutus ei tapahtunut sieltä löytyvien 

mittareiden mukaisesti. Vesimittareiden hankintaan tulisi kannustaa ja jo olemassa ole-

vien mittarien käyttämättömyyden syyt tulisi selvittää.  

 

Vanha verkosto ja sen huonokuntoisuudesta aiheutuva suuri vuotovesien määrä lisäävät 

energiakustannuksia entisestään. On todennäköistä, että verkosto ei vastaa tämän hetki-

siä vaatimuksia sovhoosin lopetettua toimintansa lähes 20 vuotta sitten. Tällaiset selvi-

tykset ovat selkeästi kansalaisjärjestötyön fokuksen ulkopuolella. Kansalaisjärjestöillä 

voi olla kuitenkin merkittävä rooli vesimittareiden käytön edistämisessä ja veden sääste-

liään käytön opetuksessa. 

10.3. Kaivot  

Venäjän maaseudun ja kaupunkien vesihuollot eroavat toisistaan, sillä maaseuduilla 

käytetään talousveden lähteinä useammin kaivoja ja lähteitä. Maailman terveysjärjestön 

ja UNICEF:n mukaan keskitetyn vesihuollon osuus on Venäjän maaseudulla laskussa. 

Verkostoveden piirissä olevien osuus on maaseudulla laskenut vuosien 1990 ja 2008 

välillä 45 prosentista 40 prosenttiin (Progress on Sanitation and Drinking-water: 2010 

Update). Tähän työhön liittyvän lomakehaastattelun mukaan talousvetensä haki kaivois-

ta noin puolet vastaajista. Tämän lisäksi osa muutoin verkostovettä käyttävistä haki 

juomavetensä kaivoista.  

 

Kaivojen huono sijainti ja rakenteet sekä riittämätön ylläpito johtavat huonoon veden 

laatuun. Ensisijainen toimenpide kaivojen veden laadun parantamiselle olisi uusien kai-

vojen rakentaminen paremmin valittuun paikkaan, sillä yhdenkään kaivon sijainti ei täl-

lä hetkellä ole riskitön. Venäjän Karjalan maaseudun kylät ovat usein tiiviisti rakennet-

tuja. Riskittömän, mahdollisimman luonnontilaisen ja siedettävän etäisyyden päässä 

olevan kaivon paikan löytäminen asettaa haasteita. Kaivojen rakenteet ovat tällä hetkel-

lä täysin riittämättömiä estämään pintavesien tai edes eläinten pääsyä kaivoon.  

 

Asianmukaisten rakenteiden lisäksi kaivojen ylläpidosta olisi huolehdittava. Nykyinen 

tilanne, jossa yleisten kaivojen virallista vastuullista ei kylässä ole määritetty, aiheuttaa 

lisää hankaluuksia niiden ylläpidolle. Ylläpidon lisäksi olisi huolehdittava myös siitä, 

ettei kaivojen läheisyyteen pääse syntymään uusia riskejä aiheuttavia toimintoja.  
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Kaivoveden käyttöön liittyviä ongelmia lisää kyläläisten yleinen luottamus kaivoveden 

turvallisuuteen. Huolestuttavaa on myös kylän johtajan ja lääkärin tietämättömyys kai-

voihin liittyvistä riskeistä sekä veden huonosta laadusta. 

 

Ongelmista huolimatta ei tilanne kaivojen suhteen ole toivoton. Vaikka virallista yleis-

ten kaivojen vastuunkantajaa ei kylästä löydy, on kaivoja puhdistettu sekä vuosina 2009 

että 2010.  

10.4. Vesihuollon kansanterveydellisen tärkeyden ja 
haavoittuvuuden ymmärrys 

Vesihuollon ongelmien juurten voidaan katsoa olevan myös hallinnollisia puutteita ja 

alhaisia maksuja syvemmällä – tavallisten kansalaisten, poliitikkojen ja virkamiesten 

mielipiteissä, asenteissa ja tiedon puutteessa. Vaikka tariffien määritys ei suoranaisesti 

ole poliittista, on niiden määrittelyssä mukana vahvasti alueellinen hallinto. Tässä tut-

kimuksessa havaittiin suurimman osan vastaajista olevan valmiita tai ehkä valmiita 

maksamaan vesihuollosta enemmän, mikäli se johtaisi parempaan veden laatuun. Posi-

tiivinen suhtautuminen on yllättävää, kun huomioidaan maksujen jo nykyisellään olevan 

korkeita esimerkiksi Petroskoin, Pietarin tai Moskovan vesi- ja jätevesimaksuihin ver-

rattuna. Tuomisen (2008) mukaan Pöyry Environment Oy:n Murmanskissa tekemässä 

tapaustutkimuksessa tariffin korotusmahdollisuuden pääteltiin olevan yli kolminkertai-

nen. Asian arkaluontoisuudesta huolimatta olisi tariffeista pyrittävä herättämään keskus-

telua niin poliitikkojen kuin hallinnonkin parissa. 

 

Veden välityksellä leviävien tautien määristä ei ole tarkkaa tietoa, sillä niistä ei kylän 

lääkärin mukaan pidetä tilastoa. Käytännössä tietoa taudeista on ainoastaan silloin, kun 

sairastuneita on paljon ja kysymys on jo epidemiasta. Tehokkaampi vesivälitteisten tau-

tien seuranta tehostaisi myös vesihuollon tärkeyden ymmärtämistä.   

 

Kun ihmiset alkavat ymmärtää vesihuollon kansanterveydellisen tärkeyden ja paikalli-

sen tilanteen kriittisyyden, voi vesihuollossa tapahtua todellisia muutoksia. Tällä hetkel-

lä kylässä ei ymmärretä vesihuollon vaaratekijöitä ja haavoittuvuutta. Jätevedenpuhdis-

tamosta on aikoinaan luovuttu siitä aiheutuvien maksujen vuoksi. Kysyttäessä keskite-

tyn vesihuollon suurinta ongelmaa, ainoastaan kunnanjohtaja kertoi jätevedenpuhdista-

mon puuttumisen olevan suurin ongelma huonokuntoisen verkoston ohella.  

 

Aiempien selvitysten mukaan jätevesistä ei huolehdita myöskään kiinteistökohtaisesti.  

Jätevesiverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä suurimmassa osassa jätevesi lasketaan 

kiinteistöltä suoraan maahan, eivätkä käymälätkään ole asiallisia. Nämä ovat keskeisiä 

vaaratekijöitä kaivovesien mahdollisessa saastumisessa. Tiedon jakaminen vesihuollon 

herkkyydestä sekä kaivojen ja keskitetyn raakavesilähteen kontaminoitumisesta on ensi-

sijaista. Kansalaisjärjestön rooli jätevesien kiinteistökohtaisen huolehtimisen opettami-
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sessa on tärkeä. Myös opetus ja esimerkit oikeaoppisesta kuivakäymälästä sekä oikea-

oppisesta käymäläjätteen käsittelystä ovat tärkeitä. Kyseisen omaisesta toiminnasta on 

jo Karjalassa hyviä kokemuksia. Myös yleinen ympäristökasvatus on tärkeää. 

 

Kyläläisten tulisi saada tietoa käyttämänsä veden laadusta. Kyläläisillä tulisi olla mah-

dollisuus saada tietoa myös siitä, millaista haittaa heidän terveydelleen voi huonolaatui-

sella vedellä olla. Tiedon jakaminen myös veden laadun parantamisen mahdollisuuksis-

ta on tärkeää. Kyläläisillä tulisi olla yksinkertaisia työkaluja veden laadun arvioimiseen. 

Yksinkertaisin lähtökohta kaivojen veden laadun arviointiin on niiden sijaintiin ja kun-

toon liittyvä riskinarviointi. Kyseisen omaisten helppokäyttöisten arviointityökalujen 

kääntämistä venäjän kielelle tulisi edistää. Yleisesti pieniä vesihuoltoyksiköitä koske-

vasta venäjänkielisestä materiaalista on pulaa (UN 2009). Yksinkertaista ja edullista 

kaivovesien laadun analysointia tulisi edistää. Tästä esimerkkinä ovat tässä työssä käy-

tetyt veden nitraatti-, ja nitriittipitoisuuden kertovat pikatestiliuskat. 

 

Tämän työn ohella Maailman terveysjärjestön sanitaatiokartoitusohjetta (Guidelines for 

drinking water quality 1997) muokattiin Karjalan olosuhteisiin sopivaksi. Kyseinen ohje 

löytyy seuraavalta sivulta kuvasta 10.2. Ohjeen muokkauksessa lähtökohtana oli Karja-

lan kaivoille tyypillisten ongelmien huomiointi. Ohje pyrittiin muokkaamaan sellaisek-

si, että myös yksityinen henkilö pystyisi suorittamaan tarkastuksen saatuaan aiheeseen 

pienimuotoista opastusta.  Luodun ohjeen mukaista kartoitusta käytettiin tässä tutki-

muksessa mukana olleiden kaivojen riskinarviointiin. Tavoitteena tulisi olla, että kysei-

sen omaisia tarkastuksia voitaisiin tehdä paikallisin resurssein kansalaisjärjestön tai 

muun asiaan perehtyneen tahon toimiessa neuvonantajana. Kartoitusten tarkoituksena ei 

ole ainoastaan tiedon lisääminen, vaan myös paikallisten aktivointi oman ympäristöter-

veydellisen tilanteensa parantamiseksi. 
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KAIVOTARKASTUS 

 

  
Kaivon sijainti:    pvm: 

 
               

  
Tarkastuksen suorittaja: 

   

Kaivoon kohdistuva vaaratekjiä (Kyllä =1, Ei = 0) 

Vaaratekijät 

 

Huomioita 

1 Onko 10 m säteellä kaivosta käymälää, viemärilinjaa tai –

pumppaamoa, sakokaivoa, umpisäiliötä tai jätevesien maa-

han imeytystä?  

  2 Onko 10 m säteellä kaivosta viljelystä, jolle on viety lantaa 

tai kemiallista lannoitetta? 

  3 Onko muita mahdollisia saastelähteitä (esim. sauna, tie, 

roskia, eläimiä, ulostetta) 10 m säteellä kaivosta? 

  4 Puuttuuko kaivosta tuuletus? 

  5 Vuotaako kaivon kansi tai puuttuuko se kokonaan?  

  6 Onko kaivon maan päällinen rakenne sellainen, että kai-

voon voi päästä pintavesiä, likaa tai jopa eläimiä?  

  7 Puuttuuko kaivon ympäriltä pengerrys tai onko se puutteel-

linen (esim. maa kaivon ympärillä ei vietä selkeästi kaivos-

ta poispäin, läikkynyt vesi jää seisomaan kaivon ympärille 

tms.)? 

  8 Puuttuuko kaivosta routaeristys? 

  9 Ovatko kaivon sisärakenteet huonossa kunnossa tai epäasi-

alliset (esim. onko niissä halkeamia, ovatko mahdolliset 

renkaat liikkuneet, puurakenteet vanhoja tms.)? 

  10 Kaivon kunto tarkastushetkellä (esim. onko havaittavissa 

huonoa hajua, rakenteissa kasvustoa, sisällä roskia tai eläi-

miä tms.)? 

  11 Onko kaivossa käytettävä vedennoudin (esim. ämpäri) kun-

to epäasiallinen (esim. rikki tai likainen), tai säilytetäänkö 

se siten, että kontaminaatio on mahdollinen (esim. maassa 

jolloin se pääsee likaantumaan)? 

    Riskin suuruus 

    

9-11 Riski on hyvin korkea,   6-8 Riski on korkea     

         3-5   Riski on keskitasoinen,  0-2 Riski on alhainen  

 

Jos riskipisteytys oli korkea tai hyvin korkea, mieti missä olisi lähin vesilähde, jossa veden 

turvallisuus on taattu. Mikäli sellaista ei löydy, pyri käyttämään vesilähdettä, johon liittyvä 

riski on mahdollisimman pieni. Käytä veden nostamiseen ja kuljettamiseen vain puhdasta asti-

aa. Säilytä vesi kotona  aina puhtaassa ja suljetussa astiassa. Keitä vesi aina ennen käyttöä. 

 

Kirjaa tämän paperin kääntöpuolelle, mitä havaituista riskeistä voitaisiin poistaa ja miten? 

  Kuva 10.1 Ohje paikallisesti tehtävään kaivotarkastukseen (Guidelines for drinking wa-

ter quality 1997; Davison et al. 2005, muokattu ) 
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Vesihuollon kansanterveydellistä tärkeyttä ja herkkyyttä koskevan ympäristökasvatuk-

sen ongelma on kaksijakoinen. Hankkeissa pitäisi pyrkiä jatkuvaan tiedon lisäämiseen, 

sillä tiedot käytännön toimenpiteistä talousveden laadun turvaamiseksi ovat heikot. Toi-

saalta tulisi pyrkiä yhä enenevissä määrin osallistavaan tiedottamiseen ja innostamiseen, 

jotta tieto siirtyisi myös käytännön toimiksi.  

10.5. Keskitetyn vesihuollon saneeraus ja rahoitus 
paikallisesti 

Soutjärven kylän keskitetty vesihuolto on kriittisessä tilassa. Tarvittavien korjausten ja 

saneerauksen määrä on suuri ja se koskee kaikki osa-alueita; vedenottoa, -käsittelyä ja -

jakelua sekä viemäröintiä ja jätevedenpuhdistusta. Paras vaihtoehto olisi, jos raakave-

denhankinnan lähtökohtana olisi pohjaveden käyttö pintaveden sijaan. Toinen vaihtoeh-

to olisi tehostaa vedenkäsittelyä kemiallisesti. Tätä vaihtoehtoa varten tulisi tutkia eri 

kemikaalien annostelua ja soveltuvuutta nykyisille laitteistoille sekä kemikaalien käy-

töstä aiheutuvia kustannuksia. Asiaan kuuluisi myös kemikaalien viennin edistäminen ja 

siihen liittyvä markkinaselvitys.  Nykyisen käsityksen mukaan ei kylissä puhdisteta jä-

tevesiä lähes laisinkaan. Jätevedenpuhdistuksen järjestäminen tehokkaasti ja edullisesti 

vaatii vielä runsaasti selvitystyötä. Kaikissa näissä toimenpiteissä on huomioitava pai-

kalliset olosuhteet ja asiantuntevan henkilöstön puute kylissä. Yksinkertaiset ratkaisut 

tuottavat varmemmin positiivisia tuloksia. 

 

Toimiva vesihuolto on osa koko kylän hyvinvointia ja se osaltaan lisää kylän elinkel-

poisuutta. Puutteellinen ylläpito ja riittämättömät investoinnit ovat tyypillisiä sekä kylän 

keskitetylle vesihuollolle että kaivoille. Investoitaessa vesihuoltoon rahallisesti olisi tur-

vattava myös hankittujen laitteiden ja rakenteiden asiallinen ylläpito. Nykyisellään yllä-

pito on puutteellista.  

 

Vesihuollon kehitys on taloudellisesti kestävää ainoastaan silloin, kun paikallinen orga-

nisaatio itse pystyy vastaamaan kustannuksista. Ulkopuoliset tahot voivat tukea kehitys-

tä monin keinoin tutkimalla, opettamalla, tehostamalla ja esittämällä erilaisia vaihtoeh-

toja ja työkaluja. Varsinainen saneeraus ja tekniset toimenpiteet tulisi kuitenkin rahoit-

taa paikallisesti.  

 

Yksinkertaisin vaihtoehto vesihuollon pitkäjänteisen parantamisen turvaamiselle olisi 

tariffien nostaminen edelleen. Epäselvää on, koska tariffien noston voidaan katsoa ole-

van riittävä. Tariffit ovat jo nykyisellään korkeat moniin muihin paikkakuntiin verrattu-

na. Keskimääräistä korkeammat vesi- ja jätevesimaksut kertovat vesihuollon taloudelli-

sen kehityksen olevan menossa oikeaan suuntaan. Maksujen noususta huolimatta ei 

viimeisen kolmen vuoden aikana ole Soutjärven vesihuollossa tehty mittavia uudistuk-

sia pumppujen uusimista lukuun ottamatta. PKS:n Äänisenrannan piirin johtajan (Ba-

ranov 2010) mukaan on tariffeista saatavien tulojen riittävyys edelleen kyseenalainen ja 
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tariffien korotukset riittämättömät. Tämä on ymmärrettävää, kun huomioidaan pienten 

yksiköiden suhteellisesti suuremmat kustannukset yhtä kiinteistöä kohden sekä vesi-

huollon rappeutuminen sen kaikilla osa-alueilla.  

 

Pelkkä tariffien korotus ei yksinään riitä. Maksuista syntyvien tulojen ja vesihuollon 

laitteisiin liittyvien vuokratulojen päätyminen vesihuollon kehittämiseen olisi turvattava 

nykyistä paremmin. Myös laskutuksessa ongelmat ovat ilmeiset ja saattavat aiheuttaa 

tulon menetyksiä. Tulevaisuudessa tulisi selvittää tarkemmin laskutukseen liittyvät on-

gelmat, maksamattomien laskujen osuus, vesimaksuista saatu tulon määrä sekä se, 

kuinka paljon kyseisistä tuloista lopulta päätyy vesihuollon järjestävälle yhtiölle. Kysei-

sen omainen selvitys on varsinaisen kansalaisjärjestötyön ulkopuolella, mutta ei mahdo-

ton toteutettavaksi. Tariffien nosto kyläkohtaisesti ei tällä hetkellä ole mahdollista Sout-

järven vesihuollon ollessa osana koko Äänisenrannan piirin laajuista vesihuoltoa ja 

”Petroskoin kunnallisen laitoksen” liiketoimintaa. 

 

Rahoitusta vesihuollon kehitykseen voidaan saada myös muualta, kuten federaation 

budjetista tai alueellisesta budjetista. Näiden kanssa ongelmina ovat pitkäaikaisen rahoi-

tuksen saamisen vaikeus sekä tuen jaon epävakaus ja läpinäkymättömyys. Muita mah-

dollisia kansallisia rahoituksen lähteitä ovat valtiollinen investointirahasto sekä kerä-

tyistä ”ympäristösakoista” muodostunut ympäristörahasto. Yksi rahoitusvaihtoehto ovat 

luottokelpoisille tahoille luottoa myöntävät kansainväliset rahoituslaitokset.  (Hassinen 

ja Hietaniemi 2006)  
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11. YHTEENVETO 

Venäjän vesihuoltoa ja sen kehitystä varjostavat laajat hallinnolliset ja taloudelliset on-

gelmat, jotka johtavat puutteisiin niin vesi- ja jätevesitekniikassa kuin myös käytännön 

toimissa. Raakavetenä käytetyssä pintavedessä orgaanisen aineksen osuus on luonnos-

taan korkea ja useissa vesissä on havaittavissa myös yhdyskuntajätevesien vaikutus. 

Ongelmia aiheuttavat kaupunkien ja teollisuuden sijoittuminen suurten järvien ja joen-

suualueiden läheisyyteen, pistekuormitusten kasvu ja yleisesti liian lähekkäin asetettu 

raakavedenotto ja jäteveden purku. Suurinta osaa jätevesistä ei puhdisteta normien mu-

kaisesti. Erityisesti taajamissa ja maaseudulla kuluttajille verkkoon syötetty talousvesi 

on useimmiten puutteellisesti tai ei lainkaan käsiteltyä ja desinfioitua. Infrastruktuuri on 

rappeutunut ja huonokuntoinen verkosto ei toimi ainoastaan patogeenien siirtäjänä vaan 

myös mahdollisena välittäjänä. Lainsäädäntö ja valvonta ovat puutteellisia. Hallinnolli-

sia ja taloudellisia ongelmia ovat 2000-luvulla leimanneet huonosti vesihuoltoa palvele-

va tariffipolitiikka, tehottomuus energiankulutuksen ja henkilökunnan määrän suhteen 

sekä huono omaisuudesta huolehtiminen. Ongelmaa on pahentanut suuri vedenkulutus 

ja sen mittauksen puute.  

 

Ongelmistaan huolimatta ovat Venäjän vesihuoltomarkkinat potentiaaliltaan Euroopan 

suurimmat. Uusia investointeja tehdään jatkuvasti. Lisäksi Venäjän Federaatio on osoit-

tanut sitoutumisensa vesihuollon kehitykseen muun muassa Maailmanpankin lainalla 

sekä muuttamalla lainsäädäntöä markkinamyönteisempään suuntaan.  

 

Kylät ja maaseutu ovat vaarassa jäädä Venäjän vesihuollon kehityksen ulkopuolelle. 

Kylien ja taajamien vesihuollolliset lähtökohdat poikkeavat merkittävästi kaupunkien 

vesihuollosta lähes kaikilla osa-alueilla, eivätkä suurille kaupungeille suunnitellut toi-

menpiteet sellaisenaan ole kylille soveltuvia. Kylien vesihuollossa taloudelliset resurs-

sit, käytettävissä oleva tekniikka ja paikallisen henkilökunnan asiantuntemus ovat vaa-

timattomammalla tasolla kuin kaupungeissa.  

 

Ympäristöön liittyvä kansalaisjärjestötyö Itä-Suomen ja Venäjän Karjalan välillä on pe-

rinteisesti painottunut metsäalalle. Tässä nykytilanteen ja kehitysmahdollisuuksien sel-

vitystyössä oli vahvasti mukana kansalaisjärjestön näkökulma. Työssä pyrittiin pääse-

mään vesihuollon käytännön ongelmien lähteille ja havainnoimaan vesihuollon turvalli-

suutta myös käyttäjien tasolla. Kehitysmahdollisuuksia tutkittaessa huomioitiin muutkin 

kuin yleisesti esille tuodut Venäjän vesihuoltoon liittyvät tekniset, hallinnolliset ja ta-

loudelliset sekä näihin liittyvät poliittiset ja lainsäädännölliset ongelmat. Työ oli kvalita-
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tiivinen tapaustutkimus, jonka pääasialliset menetelmät olivat laadullisia määrällisten 

menetelmien tukiessa niitä. 

 

Olemassa olevaa monen ongelman summaa lähestyttiin kolmella tasolla. Alimmalla ta-

solla työssä pyrittiin saamaan mahdollisimman tarkka kuva paikallisesta vedenkäytöstä 

ja käyttötavoista sekä käyttäjien kokemista vesihuollon ja veden laadun ongelmista. 

Verkostoveden analysointituloksia saatiin keskitetyn vesihuollon järjestäjältä ja Suo-

messa analysoitiin kylän yleisistä kaivoista otettuja vesinäytteitä. Toisella tasolla sekä 

keskitetylle vesihuollolle että kaivoille tehtiin yksityiskohtainen vaaratekijöiden kartoi-

tus. Kolmanneksi selvitettiin nykyisen vesihuollon hallinnollisia ja taloudellisia ongel-

mia. 

 

Hallinnolliset ongelmat ovat hyvin selkeitä myös paikallisella tasolla. Vesihuoltoon liit-

tyvät omistussuhteet ja vastuutahot ovat kylässä epäselvät.  Yleisten kaivojen omistus-

suhteiden ja vastuutahojen määritys on hankalaa, sillä asiasta ei ole olemassa yksiselit-

teisiä asiakirjoja. Myös keskitetyn vesihuollon suhteen omistussuhteet eivät ole yksise-

litteiset. Vesihuollon järjestämisestä on vastuussa ”Petroskoin kunnallisen laitoksen” 

(Петрозаводские коммунальные системы, PKS) alaosasto. Soutjärvi kuuluu Äänisen-

rannan piiriin. Piirin ja PKS:n välisen vuokrasopimuksen mukaisesti vesihuollon vuok-

ratuloista saatavat rahat tulisi käyttää vesihuollon saneeraukseen ja parantamiseen. Ää-

nisenrannan piirillä on yleinen vesihuoltosuunnitelma vuosille 2008–2018, joka sisältää 

suunnitelmia kustannusarvioineen ja toteutusaikatauluineen. Myös Soutjärvi on sisälly-

tetty edellä mainittuihin suunnitelmiin. Käytännössä tilanne poikkeaa edellä mainituista 

suunnitelmista ja sopimuksista. Nykyisen hallinnon nelivuotiskauden aikana Soutjärven 

vesihuollon suhteen ainoa tavoite on, että vedenpuhdistuslaitteisto olisi toimiva. Erillisiä 

investointiaikeita ei ole. Myös tariffipolitiikka sekä tariffien laskutus yhtiöstä erillään 

lisäävät ongelmia.  

 

Äänisenrannan ja Prääsän piirien vesihuoltomaksut määritetään yhteisesti ja ne ovat 

korkeat verrattuna Venäjän kaupunkien vesimaksuihin ja noin kolminkertaisia esimer-

kiksi Petroskoin vesi- ja jätevesimaksuihin verrattuna. Kiinteistöä kohden lasketut vesi-

huollon kustannukset ovat kylissä kaupunkeja huomattavasti korkeammat. Maksut ovat 

nousseet viimeisten vuosien aikana ja ovat jopa yli kuusinkertaiset verrattuna Prääsän 

maksuihin 2000-luvun alkupuolella. Vaikka vesimaksut ovat nousseet, ei maksuista saa-

tavilla tuloilla voida Äänisenrannan piirin vesihuollon johtajan mukaan kattaa kuin vält-

tämättömimmät kustannukset. Asiaa hankaloittavat myös maksujen määritys ja laskutus 

vesihuollon järjestävästä yhtiöstä erillään. Myös laskutuksessa on käytännön ongelmia 

paikallisella tasolla. Ongelmista huolimatta keskimääräistä korkeammat vesimaksut ker-

tovat vesihuollon taloudellisen kehityksen olevan menossa oikeaan suuntaan. Soutjär-

ven vesihuollon ollessa nykyisin osa suurempaa yhtiöitä voidaan sen katsoa olevan 

myös hallinnollisesti ja taloudellisesti pelkästään paikallista tasoa osaavimmissa käsissä. 
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Myös kyläläiset kertoivat keskitetyn vesihuollon käyttökatkosten vähentyneen PKS:n 

otettua vastuun. 

 

Osassa kylän kiinteistöistä löytyvät vesimittarit, eikä laskutus perustus ainoastaan nor-

min mukaiseen arvioon vedenkulutuksesta, kuten yleisesti Karjalan kylissä asian kuva-

taan olevan. Mittareiden määrä suhteessa kylän kaikkien kiinteistöjen määrään ei sel-

vinnyt. Vesimittareiden hankintaan tulisi kannustaa vedenkulutuksen vähentymiseksi. 

 

Keskitetty vesihuolto sisältää runsaasti vaaratekijöitä, joiden riskien suuruus vaihtelee. 

Vaaratekijöitä löytyy vesihuoltoketjun jokaiselta osa-alueelta, jonka vuoksi myös vesi-

huollon kehittämisessä olisi pyrittävä jokaisen osa-alueen parantamiseen. Osa vaarateki-

jöiden poistamisesta vaatii runsaasti rahaa, osa voidaan poistaa ilman suurempia inves-

tointeja. Länsimaiset ja erityisesti suomalaiset valmiit vaaratekijälistat sopivat tutki-

muskohteeseen huonosti vedenkäsittelyn ollessa täysin eri tasolla sekä teknisesti että 

henkilökunnan osaamisen ja käytäntöjen kannalta. Sovhoosin aikana suunniteltua ve-

denottoa ja -puhdistusta tai desinfiointia ei ole päivitetty ja monissa riskinhallinnallisis-

sa asioissa, kuten säiliöiden veden vaihtuvuudessa luotetaan Neuvostoliiton aikaiseen 

suunnitteluun. Venäjällä vesihuoltoa ei aina osata nähdä kokonaisuutena. Karjalaan so-

veltuvia, laitosten omakohtaiseen arviointiin liittyviä työkaluja tulisi kehittää.  

 

Venäjän maaseudun ja kaupunkien vesihuollot eroavat toisistaan erityisesti myös siinä, 

että maaseudulla käytetään talousveden lähteinä useammin kaivoja ja lähteitä. Kaiken 

talousvetensä haki kaivoista noin puolet tähän työhön liittyvään kyselyyn vastanneista. 

Tämän lisäksi osa muutoin verkostovettä käyttävistä haki juomavetensä kaivoista.  

 

Laboratorioanalyyseissa kaivojen veden laatu osoittautui huonoksi. Sekä pintavesien 

pääsy kaivoon että ihmisperäinen vaikutus (esimerkiksi lannoitteiden tai jätevesien vai-

kutus) oli ilmeinen. Kaivojen ympärillä oli useita mahdollisia kontaminaatiolähteitä. 

Yleisille kaivoille tehtiin paikallisiin olosuhteisiin muokattu vaaratekijöiden kartoitus, 

jonka mukaan kaikki kaivot kuuluivat joko ”korkean” tai ”hyvin korkean” riskin luok-

kaan. Ensisijainen toimenpide kaivojen veden laadun parantamiselle olisi uusien kaivo-

jen rakentaminen paremmin valittuun paikkaan, sillä yhdenkään kaivon sijainti ei tällä 

hetkellä ole riskitön. Venäjän Karjalan maaseudun kylät ovat usein tiiviisti rakennettuja. 

Riskittömän, mahdollisimman luonnontilaisen ja siedettävän etäisyyden päässä olevan 

kaivon paikan löytäminen asettaa haasteita. Kaivojen rakenteet ovat tällä hetkellä täysin 

riittämättömiä estämään pintavesien tai edes eläinten pääsyä kaivoon. Asianmukaisten 

rakenteiden lisäksi kaivojen ylläpidosta olisi huolehdittava.  

 

Kaivoveden käyttöön liittyviä ongelmia lisää kyläläisten yleinen luottamus kaivoveden 

turvallisuuteen. Huolestuttavaa on myös kunnanjohtajan ja lääkärin tietämättömyys kai-

voihin liittyvistä riskeistä.  
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Vesihuollon ongelmien juurten voidaan katsoa olevan myös hallinnollisia puutteita ja 

alhaisia maksuja syvemmällä, tavallisten kansalaisten ja poliitikkojen mielipiteissä, 

asenteissa ja tiedon puutteessa. Tähän tutkimukseen liittyvässä kyselyssä noin puolet 

vastaajista kertoi olevansa valmiita ja vajaa neljäsosa ehkä valmiita maksamaan vesi-

huollosta enemmän, mikäli se johtaisi parempaan veden ja vesihuollon palveluiden laa-

tuun.  

 

Veden välityksellä leviävien tautien määristä ei ole tarkkaa tietoa, sillä niistä ei kylän 

lääkärin mukaan pidetä tilastoa. Käytännössä tietoa taudeista on ainoastaan silloin, kun 

kysymys on jo epidemiasta. Tehokkaampi vesivälitteisten tautien seuranta tehostaisi 

myös vesihuollon tärkeyden ymmärtämistä.   

 

Kylässä ei ymmärretä vesihuollon vaaratekijöitä ja haavoittuvuutta. Suurin osa kyläläi-

sistä ei ymmärrä vesihuollon kansanterveydellistä tärkeyttä. Jätevedenpuhdistamosta on 

kylässä aikoinaan luovuttu siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Jätevesistä ei huoleh-

dita myöskään kiinteistökohtaisesti. Jätevesiverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä suu-

rimmassa osassa jätevesi lasketaan kiinteistöltä suoraan maahan eivätkä käymälätkään 

ole asiallisia. Tiedon jakaminen vesihuollon herkkyydestä ja jätevesien käsittelyn tär-

keydestä olisi erittäin tärkeää. 

 

Kyläläisten tulisi saada tietoa käyttämänsä veden laadusta. Kyläläisillä tulisi olla mah-

dollisuus saada tietoa myös siitä, millaista haittaa heidän terveydelleen voi huonolaatui-

sella vedellä olla. Tiedon jakaminen myös veden laadun parantamisen mahdollisuuksis-

ta on tärkeää. Epäasialliset käymälät, olematon jätevesien käsittely ja luvattomat kaato-

paikat asettavat vaaroja veden laadulle. Kyläläisillä tulisi olla yksinkertaisia työkaluja 

veden laadun arvioimiseen. Yksinkertaisin lähtökohta kaivojen veden laadun arviointiin 

on niiden sijaintiin ja kuntoon liittyvä riskinarviointi. Tämän työn ohessa muokattiin 

Maailmanterveysjärjestön mukainen malli kaivon riskinarvioinnista Karjalan olosuhtei-

siin sopivaksi. Kyseisen omaisten helppokäyttöisten arviointityökalujen käyttöä ja kään-

tämistä venäjän kielelle tulisi edistää. Yleisesti pieniä vesihuoltoyksikköjä koskevasta 

venäjänkielisestä materiaalista on puutetta. 
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LIITE 1 Tutkimuksessa mukana olleisiin kaivoihin liittyvät havainnot ja lähtötiedot  

 

NUW1- Zarechanya 3 
1. Kaivon sijaintiin liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Kaivo sijaitsee tasaisella maalla, tiehen on matkaa n. 10 metriä 

- Kaivo on puolittain pihassa, mutta kaivon läheisyydellä ei tällä hetkellä ole viljelystä 

2. Kaivon rakenteisiin liittyviä huomioita ja vaaratekijöitä 

- Arvioitu syvyys on maksimissaan 5 metriä. Kaivon halkaisija on hyvin pieni 

- Betonirenkainen kaivo, jossa maanpäällä on kahdet renkaat sisäkkäin ja renkaiden välissä soraa.  

- Betonirenkaat ovat liikkuneet  

- Maanpäälliset kaivon ulkopuoliset kansi- ja muut rakenteet ovat puiset, ei erillistä katosta 

- Kannessa ja muissa puisissa rakenteissa suuria aukkoja, sadevesien, lian ja jopa pieneläinten 

pääsy kaivon sisään ilmeinen 

- Vedenotin on metallinen, hieman ruosteinen ja sitä säilytetään taivasalla erillisessä pidikkeessä 

3. Muuta huomioitava  - 

 

NUW 3 – Pochtovaya 5 

1. Kaivoon sijaintiin liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Kaivo sijaitsee aivan tien vieressä alarinteessä suhteessa tiehen 

2. Kaivon rakenteisiin tai veteen liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Betonirenkainen kaivo, jonka muutamat saumakohdat selkeästi vuotavat  

- Maanpäälliset kaivon ulkopuoliset kansi- ja muut rakenteet ovat puiset ja huonokuntoiset. Kai-

von päällä on puinen huonokuntoinen katos 

- Kannessa on yhden laudan levyinen aukko. Sadevesien, lian ja pieneläinten pääsy kaivon sisään 

on ilmeinen 

- Kaivossa on pieniä roskia 

- Vedennoudin on metallinen ja hyvin ruosteinen. Vedennoudinta säilytetään katoksessa 

3. Muuta huomiotavaa 

- Kaivoa on kunnostettu tai ainakin se on tyhjennetty ja puhdistettu kesällä 2010 

- Kaivo on erittäin suosittu ja muutkin kuin naapurit hakevat tästä vettä. Jopa noin kilometrin 

päässä olevilta kerrostaloilta haetaan täältä vettä.  
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NUW5 – Goristaya 7 

1. Kaivoon sijaintiin liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Kaivo sijaitsee n. 15 metrin päässä joesta, selkeästi joen yläpuolella. Vesi joessa on todella mata-

lalla 

- Kaivon ympärillä on roskia 

- Kesän 2009 tietojen mukaan olisi 8m etäisyydellä kaivosta kasvihuone 

2. Kaivon rakenteisiin tai veteen liittyviä huomioita ja vaaratekijöitä 

- Betonirenkainen kaivo, jonka saumakohdat selkeästi vuotavat  

- Maanpäälliset kaivon ulkopuoliset kansi- ja muut rakenteet ovat puiset ja huonokuntoiset. Kai-

von päällä on puinen huonokuntoinen katos. 

- Pintavesien, lian ja pieneläinten mahdollinen pääsy kaivoon on ilmeinen 

- Kaivossa on etanoita ja kasvustoa 

- Kaivon arvioitu kokonaissyvyys on n. 3 metriä 

- Vedenotin on metallinen, hieman ruosteinen ja vuotava 

- Kesän 2009 selvityksissä käyttäjät ovat valittaneet veden olevan mutaista keväisin 

 

NUW9 – Goristaya 39 

1. Kaivoon sijaintiin liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Kaivo sijaitsee aivan tien vieressä  

- Kaivon vieressä on perunapelto 

- Kesän 2009 tietojen mukaan n. 10 metrin etäisyydellä kaivosta on nähtävästi vesivessa, jonka jä-

tevedet lasketaan maahan 

2. Kaivon rakenteisiin tai veteen liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Betonirenkainen kaivo, jonka renkaat eivät erityisesti ole liikkuneet. Sen sijaan  ainakin toiseksi 

korkeimmalla olevassa renkaassa on halkeamia. 

- Vettä kaivossa on 1,5 -2 m, arvioitu kokonaissyvyys on n. 4 m 

- Puinen kansi ja muu maanpäällinen rakennelma on päältä suhteellisen tiivis, mutta rakenteen si-

vussa on paikoittain aukkoja 

3. 3.  Muuta huomiotavaa: - 
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NUW10 – Lisistsinoi 43 
1. Kaivoon sijaintiin liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Kaivo sijaitsee tienristeyksessä 

- Kaivon vieressä on perunapelto 

- Kesän 2009 selvityksissä käyttäjät ovat kertoneet kaivoon päätyvän ajoittain pieniä määriä 

polttoainetta 

2. Kaivon rakenteisiin tai veteen liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Betonirenkainen kaivo, jonka maanpäälliset kaivon ulkopuoliset rakenteet ovat puuta  

- Betonirenkaat ovat liikkuneet, valokuvissa näkyisi renkaissa olevan myös halkeamia  

- Kaivon kannessa on aukko, sadevesien ja pieneläinten pääsy kaivoon on hyvin mahdollinen. 

Kaivon päällä on katos, joka on monia muita katoksia parempikuntoinen 

- Otin on metallinen ja parempikuntoinen, kuin monessa muussa paikassa.  

3. Muuta huomiotavaa 

- Saman katoksen alla, aivan tämän kaivon välittömässä läheisyydessä on toinenkin kaivo, joka 

ei ole käytössä.  

- Kaivoa on yritetty tyhjentää ja puhdistaa, mutta kaivo täyttyy vedellä todella nopeasti. 

-  

NUW11 – Pionerskaya 24 

1. Kaivon sijaintiin liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Kaivo sijaitsee tasaisella maalla, tiestä noin 10-15 m etäisyydellä.  

- Kesän 2009 selvitysten mukaan 15 metrin etäisyydellä kaivosta on karjasuoja ja lantakasa 

2. Kaivon rakenteisiin tai veteen liittyviä huomioita ja vaaratekijöitä 

- Muihin kaivoihin verrattuna huomattavasti syvempi kaivo, jonka pohja ei tullut vastaan 

- Betonirenkainen kaivo, renkaat ovat liikkuneet ja halkeilleet ja renkaissa on kasvustoa 

- Maanpäälliset, kaivon ulkopuoliset rakenteet ovat puuta ja kaivon päällä on suhteellisen hyvä-

kuntoinen katos 

- Metallinen vedenottoämpäri, joka on suhteellisen hyväkuntoinen ja jota säilytetään katoksessa 

- Vesi selkeästi kylmempää kuin muissa kaivoissa 

3. Muuta huomiotavaa 

- Käyttäjät ovat vuoden 2009 selvityksissä valittaneet veden rautaisesta mausta.  

- Kaikki naapurustossa eivät käytä tätä kaivoa.  
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NUW14 – Zagorodnaya 15 

1. Kaivoon sijaintiin liittyvät havaintoja ja vaaratekijät 

- Pienessä rinteessä, alarinteessä, lähellä joen rantaa  

- Jokeen noin 5-10 m, joki selvästi alapuolella kaivoon verrattuna, mutta joen vedenpinta oli tar-

kastushetkellä todella matalalla 

- Rakennus, luultavasti sauna n. 5 metrin etäisyydellä ylärinteessä kaivoon nähden 

2. Kaivon rakenteisiin tai veteen liittyviä huomioita ja vaaratekijöitä 

- Paksut, todella vanhan näköiset betonirenkaat, eivät tehdastekoisen näköiset. Syvemmät ren-

kaat pienempiä kuin päälimmäisenä olevat. Renkaat selkeästi kuluneet tai liikkuneet, vuotoa 

havaittavissa 

- Kaivossa on puinen suhteellisen hyväkuntoinen kansi, ei erillistä katosta 

- Kaivon ympärillä betoninen alusta, jossa on paljon halkeamia 

- Hyvin matala kaivo arviolta korkeintaan noin 3 m 

- Perinteinen metallinen vedennoudin, hieman ruosteinen 

3. Muuta huomioitavaa: - 

 

NUW15 – Lisitsinoy 29 

1. Kaivon sijaintiin liittyviä havaintoja ja vaaratekijöitä 

- Vettä käytetään ainoastaan pesuvetenä saunassa 

- Kaivo sijaitsee pienen ojan vieressä pienessä alarinteessä, jossa rinne nousee kaivosta nähden 

joka suuntaan.   

- Kesän 2009 selvitysten mukaan aivan kaivon vieressä (5m) ylärinteessä on saunarakennus 

- Kesän 2009 selvitysten mukaan 5 m etäisyydellä kaivosta on perunapelto 

2. Kaivon rakenteisiin tai veteen liittyviä huomioita ja vaaratekijöitä 

- Otin on metallinen ja huonokuntoinen ja siinä on paljon vihreää kasvustoa 

- Kaivon kansi on metallinen, muutoin maanpäälliset rakenteet ovat puuta ja huonokuntoiset. 

Sadevesin, lian ja pieneläinten pääsy kaivoon on ilmeinen. 

- Vedessä on nähtävissä selkeitä  kiinteitä partikkeleita  

- Kaivo on hyvin matala, syvyys maksimissaan 2 metriä 

3. Muuta huomiotavaa 

- Käytetään ainoastaan pesuvetenä 
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NUW16 – Pionerskaya 9 

1. Kaivoon sijaintiin liittyviä havaintoja ja vaaratekijät 

- Kaivo sijaitsee aivan ojan vieressä, vesi ojassa on nyt matalalla,  

- Perunapelto n. 5 metrin etäisyydellä kaivosta ylärinteessä 

- Vuoden 2009 tietojen perusteella 4 m etäisyydellä kaivosta sijaitsee sauna ja noin 10 m etäi-

syydellä kaivosta ylärinteeseen päin olisi komposti 

2. Kaivon rakenteisiin tai veteen liittyviä huomioita ja vaaratekijöitä 

- Betonirenkaat ovat liikkuneet ja ovat irrallaan 

- Puinen kansi, ei katosta  

- Vesi ei ole erityisen kylmää 

- Kaivo on hyvin matala, arviolta 2-3m  

- Metallinen hieman ruosteinen vedennou 

- Vuonna 2009 käyttäjät ovat valittaneet raudan maistuvan vedessä 

3. Muuta huomioitavaa : - 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LIITE 2 Soutjärven kylän pohjoisosa, kaivojen sijainti ja luokitukset 

 

 

 

 



  

 

  

LIITE 3 Soutjärven kylän eteläosa, kaivojen sijainti ja luokitukset  

 

 

 



  

 

NUW5 – Goristaya 7 

Riskiluokitus: Hyvin korkea 

Veden laatuluokitus: 3 

Tärkeimmät analyysitulokset: 

- Nitraattipitoisuus on hyvin korkea ja ylittää raja- arvon  

- Kloridipitoisuus on hyvin korkea 

- Sameus ja sulfaatti ovat koholla  

- Havaittavissa selkeä ihmisperäinen vaikutus ja pintavesien tai 

muun humusaineen vaikutus 

NUW11 – Pionerskaya 24 

Riskiluokitus: Korkea 

Veden laatuluokitus: 2 

Tärkeimmät analyysitulokset: 

- Sameus  ja kloridi ovat koholla.  

- Nitraattia ei ole vedessä lähes ollenkaan.  

- Havaittavissa pieni pintavesien tai muun humusaineen vaikutus 

kaivossa, joskin monikertaisesti pienempänä kuin useissa muissa 

kaivoissa. 

NUW9 – Goristaya 39 

Riskiluokitus: Hyvin korkea 

Veden laatuluokitus: 2 

Tärkeimmät analyysitulokset:  

- Sameus on koholla  

- Nitraatti on lievästi koholla  

- Havaittavissa selkeä pintavesivaikutus tai muun humusaineen 

pääsy kaivoon.  

NUW14 – Zagorodnaya 15 

Riskiluokitus: Korkea 

Veden laatuluokitus: 3 

Tärkeimmät analyysitulokset:  

- Sameus on hyvin korkea ja ylittää raja-arvon  

- Nitraatti on koholla  

- Havaittavissa pintavesivaikutus tai muun humusaineen pääsy 

kaivoon sekä selkeä ihmisperäinen vaikutus 

NUW10 – Lisistsinoi 43 

Riskiluokitus: Korkea 

Veden laatuluokitus: 2 

Tärkeimmät analyysitulokset:  

- Kloridi ja nitraatti ovat selkeästi koholla  

- Sameus on koholla lievästi 

- Havaittavissa selkeä pintavesivaikutus tai muun humusaineen 

pääsy kaivoon sekä selkeä ihmisperäinen vaikutus 

NUW16 – Pionerskaya 9 

Riskiluokitus: Hyvin korkea 

Veden laatuluokitus: 2 

Tärkeimmät analyysitulokset:  

- Sameus on  koholla.  

- Nitraatti on koholla selkeästi 

- Havaittavissa selkeä pintavesivaikutus tai muun humusaineen 

pääsy kaivoon sekä selkeä ihmisperäinen vaikutus 

NUW15 – Lisitsinoy 29 

Riskiluokitus: hyvin korkea 

Koska vettä ei käytetty talousvetenä ei siitä otettu erillistä vesinäytettä Suomeen analysoitavaksi.  

 

 



  

 

 

LIITE 4 Keskitettyyn vesihuoltoon liittyvät vaaratekijät ja riskien luokittelu  

 

Vaaratekijöiden aiheuttamat riskit on luokiteltu seuraavasti:  

1 Vaara on toteutunut aiemmin tai sen toteutumista voidaan pitää erittäin todennäköisenä.  

2 Vaara on saattanut toteutua aiemmin ja sen tapahtumista voidaan pitää todennäköisenä.  

3 Vaara ei ole toteutunut aiemmin. Vaara on todellinen, mutta epätodennäköinen.  

*Asiasta ei ole saatavilla täysin luotettavaa tietoa 

 

1. RAAKAVEDENOTTO 

    

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

Raakaveden saastuminen Kylän omat puhdistamattomat 

jätevedet 

Kylän hallinnon mukaan suurin uhka vedenotolle ovat kylän omat 

jätevedet, jotka lasketaan puhdistamattomana Ääniseen n. 1,5 km 

etäisyydelle vedenottopaikasta. Riskin suuruus on epävarma, sillä 

virallista tietoa virtaussuunnista alueella ei ole.   

1 Kontaminoitunut raakavesi 

 Petroskoin jätevedet PKS:n Äänisenrannan piirin johtajan mukaan Petroskoista jäteve-

det eivät vaikuta raakaveden laatuun enää Soutjärven vedenotto-

alueella, mutta asiasta ei ole saatavilla virallista tietoa.  

3* Kontaminoitunut raakavesi 

 Teollisuuden jätevedet, laivalii-

kenne ja maatalous  

Kunnan johdon mukaan alueella ei ole kuvattua toimintaa, mutta 

asiasta ei ole saatavilla virallista tietoa.  

3* Kontaminoitunut raakavesi 

Sään- ja vuodenajan vaihte-

luiden aiheuttamat vaarateki-

jät 

Myrskyjen aiheuttama raakave-

den laadun huonontuminen 

(mm. sameus) 

Myrskyt heikentävät raakaveden laatua selkeästi aiheuttaen on-

gelmia niin laitoksella kuin käyttäjilläkin. 

1 Huonolaatuinen raakavesi 

 Myrskyn aiheuttama raaka-

vesiputken rikkoutuminen 

Myrskyt rikkovat ajoittain myös putkia 1 Pysähtynyt ja/tai huonon-

tunut raakaveden saanti 

 Yleiset raakaveden laatuongel-

mat keväisin ja syksyisin (täys-

kierto) 

Raakaveden laatu huononee keväisin ja syksyisin 1 Huonolaatuinen raakavesi 



  

 

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

Väärä vedenottokorkeus  Vedenotto liian läheltä pohjaa Laitoksella on ollut ongelmia liian lähellä pohjaa olleen vedenot-

toputken pään vuoksi. Etäisyys pohjasta pohjaa lähinnä olevaan 

sihdin osaan tulisi olla vähintään 1 m, jotta pohjamutaa tms. ei 

tulisi raakaveden mukana. Raakavedenotto on tämän hetken tie-

don mukaan n. 0,5 m pohjasta. 

1 Huonolaatuinen raakavesi 

 Vedenotto ei tapahdu riittävän 

syvältä 

Jos vedenottokorkeus ei ole riittävän lähellä pohjaa (alusvedessä), 

ei saada tasalaatuista vettä ympäri vuoden 

2 Raakaveden laadun vaihte-

lu 

Puutteet laaduntarkkailussa Jatkuvan tarkkailun puute Jatkuvan tarkkailun puutteen vuoksi ei raakaveden laadun muu-

toksiin pystytä reagoimaan riittävän nopeasti, vaan ongelmat il-

menevät jonkin ajan kuluttua suodatuksessa.  Puhdasvesisäiliöön 

ja edelleen verkostoon pääsee huonolaatuista vettä. 

1 Huonolaatuisen veden pää-

sy käsittelyyn aiheuttaen 

ongelmia käsittelyssä ja 

edelleen desinfioinnissa. 

Koko prosessin keskeytys 

suodatinten huuhtelun alet-

tua 

Pumppauksen keskeytymi-

nen 

Sähkökatko (tai muu ongelma) 

raakavedenpumppaamolla 

Sähkökatkos tai muu ongelma pumppaamolla aiheuttaa automaat-

tisesti raakavedenoton loppumisen, sillä varsinaista sähkön vara-

lähdettä ei ole. 

1 Koko prosessin keskeytys 

Vedenottoalueen merkinnän 

puutteet 

Likaantuminen tiedon puutteen 

ja alueen väärän käytön vuoksi 

Virallista tietoa ei ole, mutta merkinnän voidaan olettaa olevan 

riittämätöntä. Asiaa ei päästy varmistamaan havainnoimalla. 

2* Alueen likaantuminen 

Ottoalueen käyttörajoitukset 

ja suoja-alueet, yhteistyö 

valuma-alueen toiminnanhar-

joittajien kanssa 

 Länsimaisen mittapuun mukaan kaikkien näiden toimintojen voi-

daan olettaa olevan riittämättömiä, sillä kyseisiä ongelmia on Ve-

näjällä yleisesti ja suuremmillakin laitoksilla. Virallista tietoa asi-

asta tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole. 

1* Vesistön likaantuminen ja 

raakaveden laadun huonon-

tuminen pidemmällä aika-

välillä 

2. KÄSITTELY     

Vanhentunut tai riittämätön 

käsittely 

Riittämätön raakaveden käsitte-

ly suhteessa sen laatuun 

Laaduntarkkailun tulosten mukaan vedenkäsittely on selkeästi 

riittämätöntä. Vaikka raakavesi täyttää laatuvaatimukset, verkos-

tovesi ei niitä täytä. Jo laitokselta lähtevän veden laatu on huono. 

1 Huonolaatuinen verkosto-

vesi 



  

 

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

Vanhentunut tai riittämätön 

ylläpito ja käyttö  

Riittämätön raakaveden käsitte-

ly suhteessa sen laatuun 

Ylläpito- ja käyttötoimenpiteet ovat selkeästi riittämättömiä  1 Huonolaatuinen verkosto-

vesi 

Sähkökatkos Vedenkäsittelyn keskeytys Sähkökatkoksen seurauksena veden pumppaus käsittelyyn loppuu 

täysin.  

1 Käsittelyn keskeytys ja 

pidemmällä aikavälillä 

vedenjakelun keskeytys 

Puutteet kemikaalien laadus-

sa ja määrässä 

Riittämätön raakaveden käsitte-

ly suhteessa sen laatuun 

Laitoksella ei ole käytössä saostuskemikaaleja laisinkaan.  1 Huonolaatuinen puhdas-

vesisäiliöön laskettu vesi, 

ongelmat desinfioinnissa 

Tukkeumat ja/tai vauriot 

suodattimessa 

Riittämätön huuhtelu tai liian 

huonolaatuinen käsittelyyn so-

pimaton vesi 

Erilaisten prosessiin liittyvien ongelmien voidaan olettaa olevan 

yleisiä, vaikka niiden tarkempi identifiointi on ongelmallista käyt-

tötarkkailun ja laitoksen henkilökunnan osaamisen puutteen vuok-

si 

* Huonolaatuinen puhdas-

vesisäiliöön laskettu vesi, 

ongelmat desinfioinnissa, 

koko prosessin keskeytys 

huuhtelun alettua 

Puutteet huuhtelussa Liian hitaalla virtausnopeudella 

suoritettu huuhtelu, liian har-

voin suoritettu huuhtelu, tai 

vanhentunut tehoton huuhtelu-

laitteisto 

Erilaisten prosessiin liittyvien ongelmien voidaan olettaa olevan 

yleisiä, vaikka niiden tarkempi identifiointi on ongelmallista käyt-

tötarkkailun ja laitoksen henkilökunnan osaamisen puutteen vuok-

si 

* Huonolaatuinen puhdas-

vesisäiliöön laskettu vesi, 

ongelmat desinfioinnissa 

Ylläpito Hiekkaa ei vaihdeta riittävän 

usein 

Erilaisten prosessiin liittyvien ongelmien voidaan olettaa olevan 

yleisiä, vaikka niiden tarkempi identifiointi on ongelmallista käyt-

tötarkkailun ja laitoksen henkilökunnan osaamisen puutteen vuok-

si 

* Huonolaatuinen puhdas-

vesisäiliöön laskettu vesi, 

ongelmat desinfioinnissa 

Paineen liiallinen nousu Viat paineantureissa Erilaisten prosessiin liittyvien ongelmien voidaan olettaa olevan 

yleisiä, vaikka niiden tarkempi identifiointi on ongelmallista käyt-

tötarkkailun ja laitoksen henkilökunnan osaamisen puutteen vuok-

si 

* Suodattimen vioittuminen 



  

 

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

Vähentynyt suodatuskyky Sopimaton suodatusnopeus, 

suodatinmateriaali tai suodatin-

kerroksen paksuus esimerkiksi 

johtuen nopeista virtaaman tai 

paineen muutoksista 

Erilaisten prosessiin liittyvien ongelmien voidaan olettaa olevan 

yleisiä, vaikka niiden tarkempi identifiointi on ongelmallista käyt-

tötarkkailun ja laitoksen henkilökunnan osaamisen puutteen vuok-

si 

* Pitkän ajan kuluessa puh-

dasvesisäiliöön laskettu 

suuri määrä huonosti puh-

distettua vettä, ongelmat 

desinfioinnissa 

Suodatinmateriaalin konta-

minoituminen 

Huono huuhtelu Erilaisten prosessiin liittyvien ongelmien voidaan olettaa olevan 

yleisiä, vaikka niiden tarkempi identifiointi on ongelmallista käyt-

tötarkkailun ja laitoksen henkilökunnan osaamisen puutteen vuok-

si 

* Suodatuksessa kontaminoi-

tuva vesi, ongelmat desin-

fioinnissa 

Jatkuva tarkkailu Riittämätön veden laaduntark-

kailu  

Jatkuva laitoksella tapahtuva tarkkailu on lähes olematonta. Tark-

kailun puute on yksi suuremmista ongelmista, kun esimerkiksi 

kontaminoituneen vedenjakelu voi jatkua useita viikkoja ennen 

sen havaitsemista.  

1 Kontaminoitunut vesi ja 

kontaminoitumisen huo-

maaminen vasta ptikän ajan 

kuluttua 

3 DESINFIONTI     

Desinfiointikemikaalin väärä 

annostelu 

Virheellinen tarvittavan kal-

siumhypokloriitin määrän las-

kenta  

Tarvittava kemikaalimäärä riippuu säiliössä olevasta vesimääräs-

tä. Kemikaalimäärä laskentaan PKS:n ohjeen mukaisesti. Virheel-

linen laskenta voi johtaa yli- tai aliannosteluun. Riskin tasoa las-

kee se, ettei vedenkulutuksessa ole normaalitilanteessa suuria 

muutoksia. Tällöin myös tarvittava kemikaalimäärä pysyttelee 

samalla tasolla. 

2 Kemikaalin yli- tai alian-

nostus 

 Virheellinen tarvittavan kemi-

kaalimäärän mittaus 

Virheellinen kemikaalimäärän mittaus johtaa yli- tai aliannoste-

luun 

2 Kemikaalin yli- tai alian-

nostus 

 Vahingonomainen deisfiointi-

kemikaalin yliannostelu kaadet-

taessa säiliöön 

Koska liuos kaadetaan säiliöön käsin on vahingonomainen ylian-

nostelu mahdollinen 

2 Kemikaalin yli- tai alian-

nostus 



  

 

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

 Säilön vesimäärän virheellinen 

mittaus, joka johtaa virheellisen 

tarvittavaan desinfiointi-

kemikaalin määrään 

Tarvittava kloorimäärä riippuu säiliössä olevasta vesimäärästä. 

Mikäli vesimäärän mittauksessa tehdään virhe, myös laskettu tar-

vittava kloorin määrä on virheellinen. Riskin tasoa laskee se, ettei 

vedenkulutuksessa ole normaalitilanteessa suuria muutoksia. Täl-

löin myös tarvittava kemikaalimäärä pysyttelee samalla tasolla. 

2 Kemikaalin yli- tai alian-

nostus 

Orgaanisen aineksen ja eri-

laisten partikkeleiden esiin-

tyvyys desinfioitavassa ve-

dessä 

Riittämätön käsittely ennen 

desinfiointia 

Laaduntarkkailun tulosten mukaan käsittely on riittämätöntä. Suu-

ri orgaanisen aineksen määrä lisää veden mutageenisuutta ja vä-

hentää desinfioinnin tehoa. 

1 Kontaminoitunut ja muta-

geeninen verkostoon joh-

dettava ovesi 

Desinfioinnilta suojautuneet 

patogeenit 

Riittämätön käsittely ennen 

desinfiointia 

Laaduntarkkailun tulosten mukaan käsittely on riittämätöntä. Ve-

den sisältäessä epäpuhtauksia on myös patogeenien helpompi suo-

jautua desinfioinnilta. 

1 Kontaminoitunut verkos-

toon johdettava vesi 

Desinfioinnin jaksottaisuus Desinfiointi suoritetaan vain 

kerran päivässä, säiliöden täy-

tön taphtuessa kolmesti päiväs-

sä 

Veden klooripitoisuus laskee, kun säiliö täytetään, mutta desinfi-

ointia ei suoriteta 

1 Ajoittain verkostoon johde-

taan kontaminoitunutta 

vettä 

Liian kylmä sää tai liian 

kylmä vesi 

Kalsiumhypokloriitin desin-

fiontitehon lasku 

Erityisesti talvisin veden ollessa kylmää on ongelmana desinfioin-

tina käytetyn kalsiumhypokloriitin huono liukoisuus ja hypoklorii-

tin desinfiointitehon lasku 

1 Kontaminoitunut verkos-

toon johdettava vesi 

4 PUHDASVESISÄILIÖT     

Liian pitkä viipymä  Huono veden kierto ja mahdol-

liset "kuolleet nurkat" säiliössä 

Kuolleiden nurkkien löytymistä säiliöstä pidettiin hyvin epäto-

dennäköisenä, mutta mahdollisena. Virallista tietoa asiasta ei ole. 

3* Huonolaatuinen verkostoon 

johdettava vesi 



  

 

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

Sedimentin kertyminen säili-

öön 

Säiliön riittämätön puhdistus 

sekä/tai liian paljon sedimenttiä 

säiliöön tulevassa vedessä 

Säiliö puhdistetaan normien mukaan vuosittain ja tarvittaessa 

myös useammin. Erillistä sedimenttiä säiliön pohjalle ei laitoksen 

hoitajan mukaan koskaan kerry. 

2 Huonolaatuinen verkostoon 

johdettava vesi 

Pintavesien tai muiden epä-

puhtauksien pääsy säiliöön 

Epätiivis kansi- tai muut ul-

koilmaan yhteydessä olevat 

rakenteet, ilmastointi 

Osittain maan alla olevien puhdasvesisäiliöiden kannet ovat epä-

tiiviit. Pintavesien ja muiden epäpuhtauksien pääsy säiliöön on 

erittäin todennäköistä 

1 Huonolaatuinen verkostoon 

johdettava vesi 

 Halkeamat säiliön seinäraken-

teissa 

Laitoksen hoitajan mukaan säiliöiden seinämissä ei ole halkeamia, 

mutta säiliötä ei myöskään koskaan ole kunnostettu. Laitoksen 

hoitaja kertoi säiliöiden seinillä ajan saatossa muodostuneen erilli-

sen "kerroksen", jonka pääteltiin johtuvan desinfioinnissa synty-

västä kalsiumhydroksidista 

3* Huonolaatuinen verkostoon 

johdettava vesi 

 Ilmastoinnin tukkeutuminen 

alipaineen tai huonon puhdis-

tuksen vaikutuksesta  

Ilmastointiin liittyvistä huoltotoimenpiteistä ei saatu selkeää var-

muutta 

2* Huonolaatuinen verkostoon 

johdettava vesi 

5. VERKOSTO     

Verkoston vanheneminen Vaurioiden määrän ja esiinty-

mistodennäköisyyden kasvu, 

viipymän kasvu kapasiteetin 

ollessa liian suuri 

Verkosto on kunnan johtajan, lääkärin ja vesilaitoksen työntekijän 

mukaan huonokuntoinen eikä sitä ole ikinä saneerattu. 

1 Verkostoveden konta-

minoituminen, veden saan-

nin ongelmat käyttökoh-

teissa, riittämätön paine 

käyttökohteissa, pumppa-

uksen lisääntyminen ja 

kustannusten nousu 

Verkostoa ei huuhdella Verkoston kunnon huonontu-

minen ja löysien saostuminen 

jääminen verkostoon 

Verkoston huuhtelu ei laitoksen hoitajan mukaan ole mahdollista 

verkoston huonon kunnon vuoksi 

1 Huonolaatuinen verkosto-

vesi 



  

 

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

Veden virtaus väärään suun-

taan 

Yksiuuntaventtilien käyttämät-

tömyys tai viallisuus kiinteis-

töillä tai veden sammutuskäy-

tön yhteydessä 

Asiasta ei ole tietoa. Riski on mahdollinen * Verkostoveden konta-

minoituminen 

Korjaustyöt Korjauksiin liittyvä riittämätön 

hygienia, työkalujen, rasvojen 

ym. sekalaisuus 

Erityisiä hygieniamääräyksiä koskien verkostossa tehtäviä korja-

uksia ei ole. Korjauksia hoitavilla putkimiehillä on myös muita 

töitä ja usein työtä haittaa myös työkalujen riittämättömyys 

1 Verkostoveden konta-

minoituminen 

 Korjausten yhteyteen kuuluvan 

kloorauksen puuttuminen 

Verkostoa ei kloorata korjausten yhteydessä 1 Verkostoveden konta-

minoituminen 

Äärimmäinen putkien kuor-

mitus (myrsky, liikenneon-

nettomuus ym.) 

Putkien rikkoutuminen Koska putket ovat huonokuntoisia ja vanhoja ne eivät kestä ää-

rimmäistä rasitusta. Mm. myrskyjen yhteydessä putkia rikkoutuu. 

1 Veden saannin vähenemi-

nen, verkostoveden konta-

minoituminen 

Saastuneen veden pääsy vj-

verkostoon 

Verkostossa alhainen paine ja 

vuotoja tai vuotavia venttiilejä 

Vuodot verkostossa ovat yleisiä. Paine pyritään pääosin pitämään 

verkostossa vakiona 

2 Verkostoveden konta-

minoituminen 

Biofilmin ja sedimentin ker-

tyminen 

Biofilmin ja sedimentin kerty-

minen yhdistettynä voimakkai-

siin virtauksiin 

Erilaisten verkostoon liittyvien ongelmien voidaan olettaa olevan 

yleisiä, vaikka niiden tarkempi identifiointi on ongelmallista käyt-

tötarkkailun ja henkilökunnan osaamisen puutteen vuoksi 

1* Huonolaatuinen verkosto-

vesi 

Kylmä pakkassää Verkoston jäätyminen Asukaskyselyä tehtäessä useat vastaajista valittivat talvisin jääty-

vistä verkostoveden jakelupisteistä 

1 Veden saatavuuden huo-

nontuminen 

Metallien liukeneminen ve-

teen putkista 

Esim. alhainen verkostoveden 

pH 

Verkostosta on todettu liukenevan jonkin verran metalleja veteen. 1 Huonolaatuinen verkosto-

vesi 

Venttiilit Huonosti toimivat venttiilit, 

venttiilikoteloiden jääminen 

saastuneen veden alle, huono 

venttiilien tiivistys  

Erilaisten verkostoon liittyvien ongelmien voidaan olettaa olevan 

yleisiä, vaikka niiden tarkempi identifiointi on ongelmallista käyt-

tötarkkailun ja henkilökunnan osaamisen puutteen vuoksi 

1* Huonolaatuinen verkosto-

vesi 



  

 

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

 Venttiili ei aukene tai sulkeudu Erilaisten verkostoon liittyvien ongelmien voidaan olettaa olevan 

yleisiä, vaikka niiden tarkempi identifiointi on ongelmallista käyt-

tötarkkailun ja henkilökunnan osaamisen puutteen vuoksi 

1* Hätä- ja ongelmatilanteiden 

hallitsemattomuus 

Sammutusvesi Muun vedenkäytön kapasiteetin 

väheneminen 

Ongelma on mahdollinen * Veden saannin vähenemi-

nen 

6  SUUNNITELMALLISUUS, TURVALLISUUS JA ERITYISTILANTEET 
  

Yleissuunnitelma Alueen yleissuunnitelman puut-

tuminen tai vanheneminen 

Äänisenrannan piirillä on yleinen vesihuoltosuunnitelma vuosille 

2008-2018 ja myös Soutjärvi on sisällytetty em. suunnitelmiin. 

Käytännössä aluehallinnon asettamat tavoitteet vesihuollon päivit-

tämistoimenpiteille ovat erittäin pienet ja esimerkiksi tämän hal-

linnon nelivuotiskauden aikana Soutjärven vesihuollon suhteen 

ainoa tavoite on, että tämän hetkinen vedenpuhdistuslaitteisto olisi 

toimiva. 

2 Vesihuollon yleistason 

huonontuminen pitkän täh-

täimen suunnitelmallisuu-

den ollessa puutteellista 

Veden saastuminen- Riittä-

mätön riskin toteutumiseen 

liittyvien toimintatapojen 

etukäteissuunnittelu 

Ongelmat tiedotuksessa, puut-

teellinen yhteistyö eri viran-

omaisten kanssa, erityistilan-

teen harjoituksen puute, selkeän 

vastuullisen tahon puuttuminen 

Länsimaisiin olosuhteisiin nähden erityistilanteet (mm. saastunut 

verkostovesi) ovat laitoksella arkipäivää, muun muassa desinfioin-

titehon laskiessa talvisin. Vastuu erityistilanteessa on selkeästi 

PKS:llä ylemmällä taholla. Veden saastumisen aiheuttamaa riskiä 

laskee kuitenkin se, että verkostovesi useimmissa tapauksissa kei-

tetään ennen sen nauttimista.  Koska erityistilanteet ovat "arkipäi-

vää", ei erityistä tiedotusta ole. Tietoa suurempiin erityistilantei-

siin liittyvästä tiedotuksesta (esim. verkostoveden jakelun loppu-

minen ja vedenjakelu säiliöautolla) ei ole. 

* Onnettomuuksia ja erityis-

tilanteiden huono hallinta, 

epidemia 



  

 

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

Valmiussuunnitelma, varau-

tumissuunnitelma 

Suunnitelmien puuttuminen tai 

normaaliolojen riskien riittämä-

tön käsittely suunnitelmissa 

Laitoksella on Venäjän lain mukaista turvallisuuskoulutusta. Lai-

tokselta löytyy myös erilaisia ohjeita erilaisten ongelmatilanteiden 

varalle, mutta erilisistä valmius-, pelastus- ym. suunnitelmista ei 

ole tarkkaa tietoa, samoin ei myöskään erilaisten riskien käsittelyn 

riittävyydestä. Pääasiassa ongelma- tao erityistilanteen havain-

noinnin jälkeen soitetaan laitokselta Petroskoihin (PKS), josta 

saadaan lisäohjeita tilanteeseen.  

3 Onnettomuuksia ja erityis-

tilanteiden huono hallinta 

Ulkopuolisten pääsy kriitti-

siin kohteisiin (vedenottamo, 

pumppaamot, vesitorni jne.) 

tai kriittiseen tietoon 

Puutteet lukituksessa ja varti-

oinnissa 

Vedenottamo ja vesilaitos on vartioitu ja lukittu vuorokauden ym-

päri.  

3 Ilkivalta ja tiedon väärin-

käyttö 

 Fyysisen tiedon säilytys Laitoksella ei säilytetä erityisen riskialtista tietoa. Laitoksen työn-

tekijät ovat vaitiolovelvollisia. Laitoksesta ei ole tietoa verkossa. 

Ohjausjärjestelmät ovat manuaalisia ja siten täysin irrallisia ver-

kosta 

3 Ilkivalta ja tiedon väärin-

käyttö 

Henkilöstö Henkilöstön epäpätevyys ja 

puutteet henkilöstön koulutuk-

sessa 

Maaseudun vesilaitoksilla on yleisesti ongelmana pätevän henki-

löstön löytäminen. Vaikka Soutjärven laitoksen henkilökunta ei 

ole korkeasti koulutettua, on se ollut laitoksella töissä pitkään ja 

tuntee tarkasti sen ominaispiirteet. Asiantuntija-apua on nopeasti 

saatavilla yhtiön konttorista Petroskoista. 

2 Päivittäisten toimintojen ja 

erityistilanteiden huono 

hallinta 

 Turvallisuuskoulutuksen puute Laitoksella annetaan turvallisuuskoulutusta, mutta sen riittävästä 

kattavuudesta riskeihin nähden ei ole tarkkaa tietoa 

2* Onnettomuuksia ja erityis-

tilanteiden huono hallinta, 

työntekijöiden loukkaan-

tuminen 

Laitoksen ohjaus Laitoksen ohjauksen erilaisuus 

erityistilanteessa 

Koska laitosta ohjataan manuaaliset ovat ohjauksen liittyvät on-

gelmat erityistilanteessa tietotekniseen ohjaukseen verrattuna pie-

net.  

3 Järjestelmän ohjauksen 

mahdottomuus erityistilan-

teessa 



  

 

Vaara Vaarallinen tapahtuma Kuvaus LK Mahdollinen seuraus 

Varavesilähde Varavesilähdetta ei ole Vesihuollolla ei ole varavesilähdettä sellaisen tilanteen varalle, 

että nykyistä raakavesilähdettä (Ääninen) ei voitaisi käyttää 

1 Raakaveden saannin ja 

nykymuotoisen vedenjake-

lun loppuminen 

Vedenjakelu  Erityistilanteeseen liittyvään 

väliaikaisen vedenjakelun 

suunnitelman ja laitteiden 

(esim. säiliöautot) puuttuminen 

Koska vesihuollosta vastataan lopullisesti ylemmällä taholla, on 

erityistilanteessa järjestetty tarvittaessa mm. vedenjakelua säiliö-

autiolla. Vedenjakelun loppuminen ei aiheuta ongelmia kotitalo-

uksien juomaveden saannissa, sielläverkostovettä juomavetenään 

käyttävät voivat hakea vettä kaivoista. 

3 Vedenjakelun täydellinen 

pysähtyminen 

Kriittisten toimintojen säh-

kökatkot 

Varavoimalaitteiden puuttumi-

nen 

Varavoimalaitteita ei ole. Sähkökatkos keskeyttää sekä vedenkä-

sittelyn että sen pumppaamisen verkostoon 

1 Raakaveden saannin ja 

käsittelyn loppuminen, 

Pidemmällä aikavälillä 

myös vedenjakelun loppu-

minen 

Kriittiset varaosat ja työkalut Puutteellinen varautuminen Varaosia ja työkaluja ei aina ole riittävästi saatavilla, mm. verkos-

ton korjauksessa on työkaluista pulaa.  

1 Verkostoveden konta-

minoituminen 

Kriittiset kemikaalit Puutteellinen varautuminen Desinfiointikemikaali saadaan tarpeen vaatiessa nopeasti. Kemi-

kaalin loppuminen on mahdollista, mutta epätodennäköistä 

3 Desinfioinnin keskeytymi-

nen. Pidemmällä aikavälillä 

myös vedenjakelun loppu-

minen 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LIITE 5 Kuvia Soutjärven kylästä 

 

 
Kerrostaloalue kylän kaakkois-puolella (Pyhälahti 2010) 

 

 
Omakotitaloaluetta kylän lounaisella laitamalla (Pyhälahti 2010) 

 



  

 

 
Luvaton kaatopaikka tien vierssä kylän lounaiskulmalla (Pyhälahti 2010) 

 

 
Kylän sairaala (Pyhälahti 2010) 

 

 

 

 



  

 

LIITE 6 Venäjänkielinen yhteenveto / Резюме  

 

 

Главной целью данного исследования является развитие новых способов по 

улучшению водоотведения и состояния здоровья населения в деревнях Республи-

ки Карелия. Исследование проводилось в деревне Шелтозеро Прионежского рай-

она, в 80 км на юго-восток от Петрозаводска. Основой работы было по возможно-

сти подробное выяснение нынешнего состояния водоотведения с целью найти 

эффективные направления для  развития. Принципом исследования являлось при-

нятие во внимание всех факторов, влияющих на безопасность питьевой воды при 

ее прохождении от источника с сырой водой до потребителей. 

 

Принципы водоотведения в сельской местности почти во всех сферах значитель-

но отличаются от принципов водоотведения в городах. В сельском водоотведении 

требования к уровню экономических ресурсов, эксплуатируемой технике и ком-

петентности местного персонала более низкие, чем в городах. В сравнении с го-

родами в деревнях у потребителей большая ответственность по отношению к 

безопасности питьевой воды, так как часто ее источниками являются собственные 

колодцы. Согласно Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ в сель-

ской местности России доля водопроводной воды, поступающей в дома из раз-

личных источников хозяйственной воды, снижается (WHO & UNICEF 2010).   

 

Работа гражданских обществ между Восточной Финляндией и Российской Каре-

лией, связанная с окружающей средой, традиционно основывается на сфере лес-

ного хозяйства (Tanskanen 2005). Данное исследование, проясняющее современ-

ное состояние и возможности дальнейшего развития, строго соответствует точке 

зрения гражданского общества. В работе сделана попытка выявить источники 

практических проблем и провести наблюдение за безопасностью водоотведения 

на уровне потребителей. При изучении возможностей развития были приняты во 

внимание и другие проблемы кроме  характерных для российского водоотведения 

технических, экономических, административных и связанных с ними политиче-

ских и законодательных проблем. В целом гражданские общества могли бы иг-

рать более сильную роль в улучшении деятельности небольших отделов водоот-

ведения на местах (UN 2009).  

 

Существующие проблемы были исследованы на трех уровнях. На нижнем уровне 

попытались получить по возможности точную картину о местных способах и 

обычаях пользования водой, а так же об испытываемых потребителями проблемах  

с водоотведением и качеством воды. Были собраны так же сведения о знаниях и 

навыках, касающихся водоотведения, у местных жителей и персонала органов 

здравоохранения. Для этого были проведены опросы местных жителей и врачей. 

Результаты анализов водопроводной воды были получены от центральной орга-



  

 

низации водоотведения. Образцы воды, взятые из общественных колодцев, были 

проанализированы в лаборатории биотехники и окружающей среды Технического 

Университета города Тампере, Финляндия. 

  

На втором уровне описано нынешнее состояние водоотведения, а его недостатки 

по возможности подробно описаны как по отношению к колодезной воде, так и по 

централизованному водоотведению. Информацию собирали путем наблюдений, а 

так же проведением интервью с представителями организаций водоотведения и 

руководством района. На третьем уровне были выявлены, находящиеся на заднем 

плане проблем  

 

Наблюдение местных факторов и обстоятельств является чрезвычайно важным с 

точки зрения успешного развития. Способ исследования, используемый в данной 

работе, представлен в графике на следующей странице. Далее находятся главные 

результаты исследования. Полностью работа представлена на сайте Туалетного 

общества «Хуусси».   
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Схема 1. Исследуемая проблема и план решения. 

 

Администра-

тивные пробле-

мы 

экономичные 

проблемы 

 

Законодательные 

проблемы 

Слишком низкие 

тарифы 

Недостаточная очистка 

сточных вод и дезинфекция 

Неухоженные 

источники 

сырой воды 

ПЛОХИЕ 

ОБЫЧАИ 

Политические 

проблемы 

Плохое качест-

во воды 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Местные факторы (потребители) 

литература 

наблюдение 

Интервью с жителями и Местный врач 

Выяснение качества  водопроводных сетей и коло-

дезной воды 

 

Технические и практические проблемы: 

 Подробное выяснение нынешнего централизо-

ванного водоотведения. Картографирование 

опасных факторов. 

Анализ рисков колодцев 

Экономические и административные проблемы 

литература 

наблюдение 

Интервью с жителями 

Интервью с представителем ПКС 

Интервью с мэром / с руководителем района 

 

Скопление проблем Насущные проблемы 

ветхая (обветшавшая) 

сеть водоснабжения 

Несущест-

вующая очи-

стка сточных 

вод 

Колодцы, находящ-

иеся в неухоженном 

состоянии 

Плохое общее понятие о 

водоотведении 

 

ЭКОНОМИКА И 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТЕХНИКИ И 

ОБЫЧАИ 

МECTHЫ 

фAKTOPЫ 

(потребители) 



 

 

Экономические и административные проблемы 

 

Относящиеся к водоотведению поселка собственники и ответственные стороны 

продолжают оставаться неясными. Определение отношений собственности и от-

ветственности является сложной задачей, так как на этот счет не существует под-

робных документов. Хотя общественные колодцы расположены в районе вепс-

ского муниципального образования Шелтозеро, оно не является их владельцем. С 

другой стороны по законодательству его можно считать ответственным. Согласно 

мнению руководителя муниципального образования действительных ответствен-

ных за колодцы лиц трудно найти. 

 

Возможно, что в будущем полная ответственность за общественные колодцы и 

водопроводные сети официально перейдет к Прионежскому району, который уже 

сейчас их обслуживает. В прошлом году в районе была проведена программа 

«чистый колодец», в ходе которой из колодцев откачали воду и вычистили. Летом 

2010 года колодцы были вычищены силами пожарной команды поселка. 

 

Так же отношения собственности, относящиеся к централизованному водоотведе-

нию в поселке Шелтозеро, неясны. Водоотведение, как и многое другое из посел-

ковой инфраструктуры, ранее находилось в собственности совхоза. Согласно мэра 

Шелтозера, после распада совхоза его собственность не распродали, а передали 

разным сторонам. Таким образом, окончательные отношения собственности не-

ясны, так как официальных документов или договоров о разделе совхозного иму-

щества не существует. Согласно мнению мэра поселка так же трудно определить 

окончательного владельца инфраструктуры, относящейся к централизованному 

водоотведению.  

 

За организацию водоотведения несет ответственность частное предприятие. В це-

лом водоотведение поселка Шелтозеро является частью водоотведения всего 

Прионежского района, которое в свою очередь является подразделением Петроза-

водских Коммунальных Сетей (ПКС). ПКС со своей стороны являются дочерним 

предприятием Российских Коммунальных Систем. ПКС отвечают за водоотведе-

ние в Пряжинском районе. Согласно директору ПКС по производственному и 

техническому отделу все относящееся к водоотведению оборудование и вся ин-

фраструктура являются собственностью Прионежского района. При организации 

водоотведения ПКС арендуют оборудование у района на основании официально-

го арендного договора. ПКС организуют в деревнях водоотведение, касающееся 

как хозяйственных, так и сточных вод, а так же некоторые дела из администра-

тивной сферы, как например, персональные дела. ПКС не несут ответственности 

за оплату и выставление счетов.     

 

Нынешнее разделение ответственности, неясность в отношениях собственности, а 

так же недостаток письменных документов значительно увеличивают путаницу в 



 

 

сфере  водоотведения. На местном уровне границы ответственности легко стано-

вятся неясными. В деревне трудно получить достоверные сведения. Так же вре-

менные изменения ответственности причиняют помехи, а кроме того сведения, 

относящиеся к водоотведению, могут быть потеряны. При обдумывании возмож-

ных инвестиций необходимо принять во внимание местные условия. Самым на-

дежным путем к лучшему результату являются простые решения.  

 

Технически отремонтированная система водоотведения не гарантирует в будущем 

улучшения работы. Несовершенный уход и недостаточные инвестиции являются 

типичными проблемами как для централизованного водоотведения в поселке, так 

и для колодцев. При выделении денежных инвестиций  необходимо обеспечить 

надлежащее содержание приобретаемого оборудования и систем инфраструкту-

ры. В перспективе лучшим способом для улучшения водоотведения было бы по-

высить связанные с ним тарифы. 

 

Тарифы на водоотведение в Прионежском и Пряжинском районах определяют 

совместно, и они являются высокими по сравнению с платой за воду в других 

российских городах. Так, например, они почти в три раза выше по сравнению с 

тарифами на воду и очистку сточных вод, чем в Петрозаводске. Затраты на водо-

отведение по отношению к недвижимости в деревнях значительно выше, чем в 

городах. За последние годы тарифы повысились и являются в шесть раз выше, 

чем были тарифы в Пряже в начале 2000-х годов. 

 

Согласно директору по производственному и техническому отделу водоотведения 

Прионежского района несмотря на повышение тарифов ими можно покрыть толь-

ко самые необходимые расходы. Дело усложняет так же то, что определение та-

рифов и сбор платежей происходит раздельно от организующего предприятия. 

Кроме того цены за кубометр воды или же сточных вод в действительности могут 

быть ниже, чем было упомянуто ранее, так как некоторые потребители платят 

только по рассчитанному потреблению, а не в соответствии с действительным по-

треблением. Часть жителей деревни имеют скидку на плату за воду. Часть платит 

за использование общественных водосборных сооружений водопроводной воды, а 

часть нет.  

 

Согласно результатам нынешнего мониторинга качества, обработка сырой воды и 

дезинфекция являются неэффективными. Иногда количество коли-бактерий было 

больше в воде, уходящей с очистного сооружения, чем в сырой воде, временами 

оно еще увеличивалось в сети водоснабжения. Обработка лишь случайно и нена-

много уменьшает цветность воды.  Также в этом отношении граница требований к 

качеству была неоднократно превышена как в водопроводной воде, так и в воде, 

уходящей с очистного сооружения. Вода в объектах применения не соответствует 



 

 

установленным российским законодательством требованиям к качеству питьевой 

воды  (СанПиН    2.1.4.1074-01).  

 

В отличие от водопроводной воды сырая вода во всех пяти наблюдениях, прово-

дившихся между январем 2009г. и январем 2010г., соответствовала требованиям к 

качеству установленным российским законодательством  (ГОСТ 2761-84). Однако 

при заборе сырой воды имеется ряд опасных факторов, из которых наибольшую 

опасность представляют неправильное размещение точки водозабора и спуск не-

очищенных сточных вод поселка на расстоянии 1,5км от водозабора. По-

видимому, высота уровня водозабора продолжает находиться слишком близко ко 

дну, несмотря на то, что он был поднят. Бури значительно влияют на качество во-

ды, в особенности это проблема весны и осени. При перебоях с электричеством 

полностью прекращается забор сырой воды, так как нет источников резервной 

мощности.  

 

Устаревшая и недостаточная переработка сырой воды является одним из самых 

больших рисков в системы водоотведения. На очистном сооружении не исполь-

зуются никакие химикаты способствующие формированию осадка. Как при пере-

работке воды, так и при  дезинфекции имеются некоторые факторы риска как, на-

пример, возможность неправильной дозировки дезинфекционных веществ. Опас-

ными факторами являются так же подъем мутагенности воды и снижение эффек-

тивности очистки при нахождении в воде большого количества органических ве-

ществ. При дезинфекции одним из самых значительных опасных факторов явля-

ется снижение эффективности дезинфицирующих химикатов при остывании воды 

зимой.  В отношении резервуара с чистой водой самым опасным фактором и наи-

большим риском является попадание в резервуар поверхностных вод и других не-

чистот из-за плохого строения крышки. Устаревшая сеть водоснабжения имеет 

многие из возможных опасных факторов: загрязнение через текущие клапаны, 

попадающее в воду железо от труб, недостаточная гигиена, связанная с ремонт-

ными работами и многие другие. 

 

Одним из самых значительных рисков централизованного водоотведения является 

отсутствие постоянного наблюдения. Поскольку образцы воды берутся лишь раз в 

месяц и возможность постоянного наблюдения на очистном сооружении отсутст-

вует, информация о загрязнении может быть получена, когда распространение 

загрязненной воды продолжается уже несколько недель.  

 

Анализ опасных факторов и классификация рисков существенно отличаются от 

принятых на западе, так как опасные ситуации на объекте и плохое качество воды 

воспринимаются как нормальная ситуация, а не особая. Западные и финские спи-

ски по анализу угроз и рисков плохо подходят исследуемому объекту из-за мно-

жества проблемных ситуаций и недостатков. Одной из исходных целей данной 



 

 

работы было создать для водопроводной воды полный «план безопасности воды» 

(”Water Safety Plan” (WSP) согласно принципам Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ). Полный «план чистой воды» оказалось трудно осуществить для 

данного объекта вследствие его тяжелой структуры и недостатка квалификации 

местного персонала. Иерархическая структура системы водоотведения создавала 

помехи в своевременном получении информации, а часто и надежность данных 

оставалась сомнительной. Несмотря на трудности, в работе соблюдались принци-

пы «плана безопасности воды» в соответствии с постоянной целью гарантирова-

ния безопасности питьевой воды на пути от источника сырой воды до потребите-

ля.  

 

В России водоотведение не всегда видят как нечто целое. Необходимо разрабо-

тать ряд мероприятий, подходящих для Карелии и связанных с индивидуальной 

оценкой водоочистных сооружений. Поскольку в деревнях образование сотруд-

ников находится на низком уровне, опасные факторы не понимаются, эти меро-

приятия могли бы стать частью обучения персонала. План мероприятий должен 

включать ясные и простые, но подробные инструкции, перед применением кото-

рых было бы хорошо проводить обучение. Мероприятия должны включать кроме 

каждого потенциально опасного фактора, так же объяснение того, какую опас-

ность он представляет, что именно увеличивает размер риска и что необходимо 

сделать для исправления сложившейся    ситуации.   

 

При работе так же всегда должна быть возможность обращения за помощью и со-

ветом. 

 

Колодцы 

 

Водоотведение в сельской местности  и водоотведение в городах отличается друг 

от друга, в сельской местности источниками воды хозяйственно-питьевого назна-

чения обычно являются колодцы или ключи. Почти половина из опрошенных в 

данном исследовании сообщила, что добывает всю воду из колодцев. Кроме того 

часть использующих водопроводную воду берут воду из колодцев для питьевых 

целей.  

 

Результаты лабораторных анализов показали, что вода некачественная. Было вы-

явлено как попадание в колодцы поверхностных вод, так и последствия действий 

людей, например, попадание  удобрений и сточных вод. Вокруг колодцев было 

несколько источников загрязнений. Грунтовая вода может уже изначально быть 

некачественной или стать такой в колодце. Конструкции колодцев несовершенны, 

а их поддержание в порядке недостаточно. Для общественных колодцев был про-

веден адаптированный к местным условиям анализ опасных факторов, результаты 



 

 

которого описаны в таблице на следующей странице. Результаты лабораторных 

анализов были согласованы с анализом рисков.  

 

 

 

 

Схема 2.Самый используемый в деревне колодец с ведром.   

 

 

 



 

 

Таблиця 1. Санитарный анализ опасных  факторов (sanitary inspection) общественных колодцев. 

(Редактировано от источника Davison et al. 2005; Guidelines for drinking water quality 1997) ) 

 Риск, направленный на данный колодец  (Да = 1, Нет = 0) 

Опасные факторы                                            колодец: 1 3 5 9 10 11 14 15* 16 

1 Имеются ли в радиусе 10м от колодца 

выгребные ямы, канализационные линии или 

насосные станции, резервуар с антисептиком, 

герметичный контейнер или сточные воды 

впитываются в землю?  

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2 Имеются ли в радиусе 10м от колодца расте-

ния, для удобрения которых используются хи-

мические или органические удобрения?  

0 0 1 1 1 0 0 1 1 

3 Имеются ли в радиусе 10м от колодца другие 

потенциальные источники загрязнения (напри-

мер, баня, дорога, мусор, животные, фекалии)?  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Отсутствует ли в колодце вентиляция?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Протекает ли крыша колодца или она отсутст-

вует совсем?  
1 1 1 0 1 0 0 1 1 

6 Является ли надземное строение колодца тако-

вым, что в него могут попадать поверхностные 

воды, грязь или даже животные?  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Отсутствует ли у  колодца насыпь или она яв-

ляется недостаточной (например, земля вокруг 

колодца не имеет явного уклона, так что про-

литая вода остается стоять рядом с колодцем и 

т.д.)?  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Лишен ли колодец изоляции от замерзания?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Находится ли внутреннее строение колодца в 

ненадлежащем состоянии (например, есть ли 

трещины, двигаются ли кольца, старые дере-

вянные конструкции и т.д.)?  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Состояние колодца на момент проверки (на-

пример, наличие плохого запаха, раститель-

ность на конструкциях, внутри мусор или жи-

вотные и т.д.)?  

0 1 1 0 0 1 1 1 0 

11 Находится ли используемый в колодце контей-

нер для подъема воды, например, ведро в не-

надлежащем состоянии (например, сломанное 

или грязное) или хранится ли оно так, что за-

грязнение возможно (например, на земле)?  

1 1 1 1 0 0 1 1 1 

  Оценка риска 8 9 10 9 8 7 8 10 10 

 * Вода из колодца NUW15- используется только для хозяйственных целей. 

           

  9-11 Очень высокий риск          

  6-8 Высокий риск          

  3-5 Средний риск          

  0-2 Низкий риск          

 

 



 

 

Основным мероприятием для улучшения качества колодезной воды является 

строительство новых колодцев на правильно выбранных местах, так как сейчас ни 

один из колодцев не расположен в безопасном месте. Деревни в Российской 

Карелии часто очень плотно застроены. Трудно найти безопасное, находящееся 

по возможности в естественном состоянии и недалеко от жилища, место для 

колодца. В настоящее время конструкции колодцев настолько несовершенны, что 

не препятствуют попаданию в колодцы поверхностных вод и доступу к ним 

животных. 

 

Кроме надлежащей конструкции необходимо обеспечить уход за колодцами. 

Современная ситуация, при которой должностное лицо ответственное за 

общественные колодцы не определено, вызывает еще больше трудностей в 

содержании колодцев. Так же необходимо обеспечить, чтобы вблизи колодцев не 

производились действия, повышающие риски.   

 

Доверие сельских жителей к безопасности колодезной воды увеличивает риска 

звязанного с использованием колодезной воды. Тревожным является отсутствие 

знаний о рисках, связанных с колодцами, у руководителя района и врача. 

Несмотря на проблемы, ситуация в отношении колодцев не является 

безнадежной. Хотя в деревне официально не существует ответственного за 

общественные колодцы, их очищали в 2009 и в 2010 годах. 

 

В соответствии с арендным договором между Прионежским районом и ПКС до-

ходы, получаемые от аренды систем водоотведения, должны направляться на их 

обновление и улучшение. Прионежский район имеет общий план на 2008-2018 

годы, который содержит подробные сметы расходов и расписание  осуществле-

ния. В вышеуказанный план включено и Шелтозеро, хотя на практике положение 

отличается от упомянутого плана и договоров. За последние четыре года нынеш-

него управления в отношении водоотведения поселка Шелтозеро единственной 

целью является работающее оборудование по очистке воды. Другие инвестиции 

не планируются.  

 

Следует обратить внимание на то что, несмотря на многие проблемы, более высо-

кие по сравнению со средним уровнем тарифы указывают на правильное направ-

ление экономического развития. Входящее в настоящее время в ПКС водоотведе-

ние поселка Шелтозеро можно считать административно и экономически нахо-

дящимся в более умелых руках, чем обычно бывает на местном уровне. Так же 

жители поселка считают, что централизованное водоотведение улучшилось после 

того, как перешло под ответственность ПКС. 

 

 

 



 

 

Использование воды и энергоэффективность 

 

Расходы централизованного водоотведения снижаются при уменьшении исполь-

зования воды. Измерение использования воды и соответствующие этому тарифы 

являются хорошим способом уменьшения потребления воды. На опросе, входя-

щем в данное исследование, жителей деревни опрашивали о возможностях и спо-

собах уменьшения потребления воды. Ответы отражают различные знания жите-

лей об окружающей среде и водоотведении. Часть ответчиков не понимают, зачем 

необходимо уменьшить потребление воды. Часть считает, что они уже испоьзуют 

очень мало воды. Еще часть знает даже способы уменьшения потребления воды. 

В части домов деревни имеются счетчики воды, в таких случаях подсчеты не ос-

новываются лишь на рассчитанном потреблении воды, как это обычно принято в 

Карельских деревнях. Общее количество счетчиков воды в деревне не выяснено. 

Со слов жителей деревни в части домов подсчет расхода воды не основывался на 

показаниях счетчиков. Необходимо поддерживать приобретение и использование 

водомеров.  

 

Очевидно, что ПКС приняли во внимание важность повышения энергоэффектив-

ности, так как часть насосов были обновлены в 2009 году. Значительные приобре-

тения другого оборудования не происходили в течение трех последних лет. 

 

Централизованное водоотведение 

 

Главной целью данного исследования было по возможности подробно выяснить 

всю цепь водоотведения и связанные с ней опасные факторы в соответствии с 

принципами «плана безопасности воды» Всемирной Организации Здравоохране-

ния (Water Safety Plan, WHO, IWA 2009). Централизованное водоотведение со-

держит много опасных факторов, размер риска которых варьируется. Опасные 

факторы находятся на каждом участке цепочки водоотведения, поэтому необхо-

димо улучшать работу каждого звена. Удаление части опасных факторов требует 

значительных средств, часть можно удалить без крупных инвестиций.  

 

Готовые западные, а особенно финские списки опасных факторов плохо подходят 

исследуемому объекту, так как переработка воды находится на совершенно дру-

гом уровне как технически, так и в отношении квалификации персонала. В иссле-

довании опасных факторов было проблематично найти ясные ответы на все во-

просы вследствие недостаточных знаний у персонала. Кроме того, было трудно 

получить информацию, касающуюся официальных планов и отчетов. Иногда 

имелся конфликт между данными полученными из различных источников.  

 

Со времени работы совхоза подробное планирование водоснабжения, очистки и 

дезинфекции  не было обновлено. Во многих моментах, касающихся управления 



 

 

рисками, такими как, например, смена воды в резервуарах опираются на планы 

времен Советского Союза. От некоторых, ранее производимых, эффективных и 

ясно улучшающих управление рисками мероприятий, таких как, например, еже-

дневный анализ воды, пришлось отказаться.  

 

Использование воды 

 

Использование воды в деревне можно разделить на три группы. Жители, прожи-

вающие в многоквартирных домах и часть жителей, живущих в собственных до-

мах и имеющих водопровод, используют водопроводную воду для хозяйственных 

и питьевых нужд. Однако часть жителей имеющих водопроводную воду в качест-

ве питьевой используют воду из колодцев. Третья группа состоит из жителей, не 

имеющих водопровода. В зависимости от места проживания они используют во-

ду, получаемую из общественных точек раздачи водопроводной воды или из ко-

лодцев. Некоторые риски связанные с безопасностью воды относятся к пользова-

телям, которые сами набирают и приносят питьевую воду, а затем хранят ее в до-

ма. Загрязнение воды может быть связано, например, с неправильным ее хранени-

ем. Кроме того для обеспечения микробиологической безопасности необходимо 

всегда кипятить питьевую воду перед употреблением. Вызывает беспокойство, 

что около четверти опрошенных в данном исследовании редко или совсем нико-

гда не кипятят питьевую воду перед употреблением. 

 

Другой наиболее распространенный метод очистки воды – это отстаивание, что, 

по-видимому, зависит от большого содержания в воде железа. Почти половина из 

использующих водопроводную воду и, примерно, четверть, использующих воду 

из колодцев, всегда отстаивают питьевую воду. Один из опрошенных перед 

употреблением замораживал воду. Двое опрошенных фильтровали 

водопроводную воду перед ее употреблением в качестве питьевой. Кроме 

фильтрования оба кипятили воду. Более половины опрошенных регулярно 

получают воду, как для хозяйственных, так и для питьевых целей из 

общественных или частных колодцев или из общественных точек раздачи воды. В 

домах питьевая вода обычно хранится на кухне. Резервуар с водой держали 

накрытым больше половины опрошенных. 

 

Понимание важности водоотведения и его значения для здоровья населения  

 

Можно считать, что корни проблем водоотведения находятся в административ-

ных недостатках, а так же более глубоко, чем низкая плата за воду, во мнении, в 

отношении и недостатке знаний у обычных граждан и политиков. В опросе, про-

веденном в связи с данным исследованием, примерно половина респондентов ска-

зала, что они готовы и почти четверть возможно была бы готова платить больше 

за воду, если бы это привело к улучшению воды и качества услуг в водоотведе-



 

 

нии. Некоторые из респондентов ответивших отрицательно, даже не знали разме-

ров платы за воду и сточные воды. О важности повышения тарифов, несмотря на 

деликатность этого вопроса, необходимо стремиться провести обсуждение, как 

среди деревенских жителей, так и среди местных и региональных властей.  

 

Большинство жителей деревни не понимает важности водоотведения для здоровья 

населения. На вопрос о возможном вреде для здоровья питьевой воды 48% рес-

пондентов ответили отрицательно и только 11% положительно. Ответ «может 

быть» дали 34% респондентов, такой же ответ выбрал и местный врач. 

 

Количество заболеваний, распространяющихся через воду, точно не известно, так 

как, по словам врача деревни, подобной статистики не ведется. На практике ин-

формация о болезни имеется только тогда, когда речь идет об эпидемии. Более 

эффективный надзор за заболеваниями, распространяющимися через воду, спо-

собствовал бы более глубокому пониманию важности водоотведения.  

 

В деревне отсутствует понимание опасных факторов и уязвимости системы водо-

отведения. Очистное сооружение для сточных вод было ранее остановлено из-за 

связанных с ним расходов. На вопрос о самой большой проблеме централизован-

ного водоснабжения только руководитель района наряду с плохим состоянием 

водопроводных сетей считает таковой отсутствие очистного сооружения. В част-

ных домах так же не очищаются сточные воды. В большинстве домов, располо-

женных за пределами канализационных сетей, сточные воды спускаются прямо в 

землю, так же туалеты находятся в ненадлежащем состоянии. Было бы важно раз-

давать жителям информацию, касающуюся системы водоотведения. 

 

Жители деревни должны получать информацию о качестве используемой воды. 

Они так же должны иметь возможность получать сведения о том, какой вред для 

их здоровья может принести некачественная вода. Большое значение имеет разда-

ча информации о возможностях улучшения качества воды. Плохое состояние туа-

летов, недостаточная очистка сточных вод, неразрешенные свалки представляют 

угрозу для качества воды. Жители деревни должны иметь простые инструменты 

для оценки качества воды. Простейшей отправной точкой для оценки качества 

воды колодцев является анализ опасных факторов, связанный с расположением и 

состоянием колодцев, представленный в таблице №1. Следует развивать исполь-

зование и перевод на русский язык удобных методов оценки качества воды. В це-

лом не хватает материалов на русском языке, касающихся небольших подразде-

лений водоотведения. 


