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Hyödynnämme kertynyttä tietotaitoa, mutta 
tuomme toimintaamme myös jatkuvasti 
uutta tietoa ja kehitymme. Uusimpana inves-
tointina on valmistunut Rikun vedenottamon 
laajennus- ja saneeraustyö. Uusi hiekkapatja-
puhdistus mahdollistaa entistä puhtaamman 
veden toimituksen asiakkaillemme. Lue lisää 
mielenkiintoisesta puhdistustavasta sivulta 9.  

Juhlan keskellä on hyvä muistaa myös 
maailma, jossa elämme. Tänä vuonna maail-
man vesipäivää vietetään 22.3. 
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HYvä lUKiJa,

sisältÖ

Kangasalan Vesi on mukana kansainvälisessä 
vesipäivässä ja lisää osaltaan tietoisuutta 
veden kulutukseen ja hyvään käyttöön 
liittyen. Lue lisää Kangasalan ja Lempäälän 
kuntien koordinoimasta vesiprojektista Nami-
biassa. Löydät lehdestä myös tietoa vesijalan-
jäljestä ja vedensäästövinkkejä.

Solina-asiakaslehtemme tuo veteen liittyviä 
ajankohtaisia uutisia ja näkökulmia suoraan 
kotiisi. Takakannesta löydät yhteystietomme, 
joten lehti kannattaa säilyttää mahdollisia 
tarpeita varten. Samat tiedot löytyvät toki 
myös nettisivuiltamme.

Viihtyisiä lukuhetkiä!

Antti Kytövaara
toimitusjohtaja
Kangasalan Vesi -liikelaitos

Kangasalan Vesi -liikelaitos toimittaa tutkitusti puhdasta vettä yksityis- ja yhteisöasiakkaille Kangasalan alueella. Se huolehtii puhtaan veden jakelusta, jätevesien käsit-
telystä ja hulevesiviemäröinnistä. Laitos tarjoaa palveluja yhteensä n. 27 000 henkilölle. Kangasalan Vesi -liikelaitos on toiminut kunnan liikelaitoksena vuodesta 2002.
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KANSAINVÄLINEN VESIPÄIVÄ

Kansainvälistä vesipäivää vietetään vuo-
sittain 22.3 ympäri maailmaa erilaisten 
tapahtumien, tempausten ja kannanottojen 
kautta. Päivän yleisenä tarkoituksena on 
lisätä tietoisuutta puhtaan juomaveden 
merkityksestä ja vesivarastojen kestävästä 
käytöstä. Tänä vuonna teemana on “Water 
and Food Security”, joka tarkoittaa veden 
ja ruuan saannin turvaamista eli maailman 
ravitsemustilan parantamista. Vesipäivää on 
vietetty YK:n yleiskokouksen julistuksesta 
vuodesta 1993 lähtien. 

Maailman Vesipäivä on tänä vuonna YK:n 
elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n  
koordinoima. FAO pyrkii vähentämään nälän-
hätää ja parantamaan maailman yhä kasvavan 
väestön elintasoa.  Maailman ravitsemustilan 
parantaminen on järjestön keskeinen tavoite. 
FAO työskentelee varmistaakseen, että kaikilla 
ihmisillä on mahdollisuus riittävään laaduk-
kaaseen ravintoon ja mahdollisuus aktiiviseen 
terveeseen elämään.

Erityishuomiona ruoan 
tuotanto

Tänä vuonna kiinnitetään huomiota erityi-
sesti ruoan tuotantoon käytettävän veden 
määrään ja miten siihen voidaan vaikuttaa. 
Olennaisena käsitteenä on vesijalanjälki, 
joka kertoo elintapojemme käyttämän veden 

Kansainvälinen vesipäivä 
muistuttaa veden käytöstä

määrän. Jokainen meistä juo kahdesta neljään 
litraan vettä joka päivä. Suurin osa “juomas-
tamme” vedestä on kuitenkin sidoksissa 
ruokaan, jota syömme. 

Maanviljely ja ruoan tuotanto ovat suurimpia 
maailman vesivarojen kuluttajia muodos-
taen jopa 92% maailman vesijalanjäljestä. 
Useimpien tuotteiden valmistusprosessiin 
kuluu puhdasta vettä moninkertaisesti 
tuotteen painon verran. Esimerkiksi lihaki-
lon tuotanto kuluttaa jopa 15000 litraa vettä 
ja viljakilon tuotanto jopa 1500 litraa. 

VEsijalanjälKi ja piiloVEsi

Vesijalanjälki tarkoittaa sitä, kuinka paljon 
henkilö kuluttaa maailman vesivaroja 
kaikkien kuluttamiensa tuotteiden, ruuan 
ja hyödykkeiden myötä. Talousveden lisäksi 
mukaan lasketaan vesi, jota tarvitaan vilje-
lyssä, teollisuuden prosesseissa ja tuotteiden 
valmistuksessa. Käsitteenä piilovesi kuvaa 
hyödykkeen tuottamiseen tarvittavaa koko-
naisvesimäärää. Suomessa käytämme vettä 
kaikkiaan arviolta 150 litraa päivässä per 
asukas. Määrä koostuu peseytymisen, 
pyykinpesun, wc:n ja ruoanlaiton vaatimista 
vesimääristä. Kuitenkin mikäli mukaan 
lasketaan koko vesijalanjälki kaikkine 
tuotteineen, kokonaismäärä kohoaa noin 
3800 litraan asukasta kohden. 

3

Vesijalanjälkeään voi pienentää kiinnittämällä 
huomiota kuluttamiinsa tuotteisiin ja ruokaan. 
Muun muassa hukkaan heitettävän ruoan 
vähentäminen, kasvispainotteinen ruokavalio 
ja kestävällä kehityksellä tuotetut tuotteet ovat 
avainasemassa vedenkulutuksen pienentä-
misessä. Lisäksi kotimaisen tuotannon suosi-
minen on erittäin hyvä tapa. Suomalaisessa 
tuotannossa ei kuluteta jo ennestään vesipulasta 
kärsivien maiden heikkoja vesivarantoja vaan 
hyödynnetään Suomen runsaita vesivaroja. 
Veden käytössä on hyvä kiinnittää huomi-
ota tarpeettomaan veden tuhlaukseen ja 
kulutusvalintoihin.   

Kangasalan VEsi muKana 
VEsipäiVässä

Myös Kangasalla tapahtuu kansainvälisenä 
vesipäivänä. Kangasalan Vesi on mukana 
vesipäivässä ja lisää näin osaltaan tietoisuutta 
veden hyvään käyttöön liittyen. Löydät 
seuraavalta aukeamalta lisätietoa Kangasalan 
Veden koordinoimasta, oppilaille suunna-
tusta vesipulloprojektista sekä Kangasalan 
kunnan hallinnoimasta vesiverkostohank-
keesta Namibiassa.

Katso lisää World Water Day -sivustolta:  
www.unwater.org/worldwaterday
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Pikkolan yläkoulun oppilaat vastasivat 
veteen liittyviin kysymyksiin.

1. Vesi vai virvoitusjuoma, miksi?
2. Mihin käytät hanavettä?
3. Onko sinulla oma vesipullo mukana  
 koulussa tai harrastuksissa? Miksi?
4. Tiedätkö, mikä on maailman vesipäivä ja  
 milloin sitä vietetään?

Laura Arvonen: 
1. Vesi, koska se on raikasta. 
2. Juomaksi ja ruoanlaitossa.
3. Ei koulussa, mutta harrastuksissa vesipullo  
 kulkee mukana.
4.  Lahjoitetaankohan silloin Afrikkaan  
 vettä..?

”Meillä jokainen päivä on vesipäivä”, 
kertoo Kangasalan Veden toimitusjohtaja 
antti Kytövaara. Erityistä huomiota veden 
käyttöön kiinnitetään Maailman vesipäi-
vänä 22.3, jossa myös Kangasalan Vesi on 
näkyvästi mukana. ”Haluamme omalta 
osaltamme muistuttaa puhtaan veden 
tarpeesta ja terveellisyydestä”, Kytövaara 
kertoo. Vesipäivänä tehdään yhteistyötä 
peruskoulujen kanssa, jonka tarkoituksena 
on tuoda vesitietoisuutta eri ikäisille. 

puhdasta VEttä suoraan 
hanasta

Kangasalan Vesi lahjoittaa kaikille 
Kangasalan ala- ja yläkoulujen oppilaille 
omat vesipullot. Näiden pullojen sisällä ei 
kuitenkaan ole valmiiksi pullotettua vettä 
vaan jokainen voi täyttää pullonsa raikkaalla 
kylmällä hanavedellä – aina tarpeen mukaan. 
Kun pullon täyttää Kangasalan hanavedellä, 
säästää luontoa ja vesipullollinen maksaa 
vain 0,002 euroa. ”Puhdas ja raikas hanavesi 
on paras jano- ja välipalajuoma. Oman 
juomapullon pitäminen mukana on hyvä 
tapa”, Kytövaara muistuttaa. 

Tyylikkäät ja kevyet puolen litran muovi-
set vesipullot on helppo ottaa mukaan. 
Juomapullo kannattaakin olla matkassa 
urheillessa, koulussa ja vapaa-ajalla. 

vesipUllOilla viestiä
peRUsKOUlUille

”Halusimme lahjoittaa kouluille vesipullot, 
jotta oppilailla on mahdollisuus nauttia 
helposti raikkaasta vedestä. Lisäksi vesipullo-
yhteistyö sopii hyvin maailman vesipäivään 
ja on osana Kangasalan Veden 60-vuotisjuh-
lavuotta”, Kytövaara kertoo.  

hammaslääKärit 
suosittElEVat hanaVEttä

Kangasalan hammashoito on mukana vesipul-
loyhteistyössä. ”Raikas hanavesi on hyvä ja 
hammasystävällinen vaihtoehto virvoitusjuo-
mille. Haluamme olla osaltamme viemässä 
tärkeää viestiä eteenpäin”, kertoo suun terveys-
palvelujen osastonhoitaja Maire siemann.

Koululaisten suun terveydentilanne on 
huonontunut ja hampaiden reikiintyminen 
lisääntynyt. ”Tämä johtuu osittain siitä, 
että erilaisia virvoitus- ja urheilujuomia on 
helposti saatavilla, pullokoot ovat kasva-
neet ja koululaiset myös kuluttavat paljon 
virvoitusjuomia harrastustensa parissa, mm. 
tietokoneella”, Siemann listaa. Myös huono 
hampaiden harjaaminen näkyy suun terve-
ydessä. Esimerkiksi 13-vuotiaat suomalaiset 
pojat harjaavat hampaitaan heikoiten koko 
Euroopassa. 

Virvoitusjuomissa on paljon sokeria, joka 
vaikuttaa haitallisesti hampaisiin. Yhdessä 

pienessä virvoitusjuomapullossa on jopa 11 
palaa sokeria. Suussa olevat haitalliset baktee-
rit muodostavat yhdessä sokerin kanssa 
hampaiden pinnalle bakteerikerroksen, 
joka aiheuttaa happohyökkäyksen. ”Tämän 
seurauksena suun pH-arvo muuttuu happa-
maksi ja hampaat reikiintyvät. Sokerittomat 
light- juomatkaan eivät ole hyvä vaihtoehto 
niiden happovaikutusten vuoksi. Vesi ei 
muuta suun olosuhteita vaan huuhtoo suuta 
ja kosteuttaa limakalvoja”, Siemann muistut-
taa. Siemann suosittelee oman juomapullon 
pitämistä mukana. ”Mikäli koulussa ei ole 
vesiautomaattia, oma vesipullo on hyvä keino 
varmistaa riittävä veden saanti päivän aikana. 
Urheillessa vesipullo on yksi varusteista”.

GallUp – mitä mieltä?

Janne Tolvanen: 
1.  Vesi, välillä mehu. 
2.  Juomana, WC:ssä, kesällä vesisotaan
3.  Ei ole. Vettä saa hyvin joka paikasta.
4.  En tiedä tarkemmin, mutta arvaan 17.3.
Heikki Kolu: 
1.  Vesi.
2.  Juomiseen ja saunassa löylyvetenä.
3.  On yleensä aina mukana, käytän jatkuvasti.
4.  En tiedä.
Juuso Järviniemi: 
1.  Vesi, se on hyvä janojuoma.
2.  Juomiseen, ruoanlaittoon, uima-altaassa.
3.  Ei koulussa. Yleensä ottaen ei koulussa ole  
 kenelläkään.
4. Varmaan puhutaan veden vastuullisesta  
 käytöstä ja sen puutteesta esim. Afrikassa.

Laura Arvonen Janne Tolvanen

Juuso JärviniemiHeikki Kolu
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Kangasala on yhtenä yhteistyökuntana mukana hankkeessa, jossa 
parannetaan Namibian vesijohtoverkostoa. Hankkeessa yhtenä 
asiantuntijoista toimii Tampereen teknillisen yliopiston tutkijatoh-
tori Pekka Pietilä. 

Pietilälle Suomen kehitysyhteistyön hankkeet ovat tuttuja vuosikym-
menien takaa. Namibian lisäksi Pietilä on kehittänyt vesiasioita mm. 
Libyassa, Tansaniassa ja Liettuassa. Kehitysyhteistyöllä parannetaan 
alueiden vesijohtoverkostoja ja vaikutetaan näin puhtaan veden saata-
vuuteen sekä paikallisten elinolosuhteisiin.
 
taVoittEEna tEhostaa VEdEn Käyttöä

Kangasala on jo useamman vuoden toiminut Lempäälän kanssa 
hankkeessa, jossa ovat mukana Keetmanshoopin ja Ondangwan kunnat 
Namibiassa. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa paikallishallintojen 
osaamista neljällä osahankkeella, joista yksi on vesihuollon kehittäminen. 

Tämän yhteistyön pohjalta alkoi vuoden 2012 alussa Kangasalan 
vetämänä EU:n tukema hanke Keetmanshoopissa. Tavoitteena on 
Keetmanshoopin kaupungin vesijohtoverkon toiminnan parantami-
nen, verkon hallinta ja ylläpidon suunnitelmallisuus. ”Tällä hetkellä 
kaupungin vesijohtoverkoston toiminta menee ikään kuin kädestä 
suuhun. Kun putkeen tulee vuoto, se korjataan, mutta pian tulee taas 
uusi vuoto”, Pietilä valottaa. Tavoitteena on, että mahdolliset vuodot ja 
korjaustyöt saataisiin minimoitua, jolloin niistä aiheutuvat vesikatkot 
lyhenevät ja koskevat pienempää aluetta. 

Keetmanshoopissa puhdasta vettä on jo tällä hetkellä saatavilla valta-
kunnallisen tukkuvesiyhtiön kautta, mutta ongelmana on verkoston 

pUHDas vesi On 
elintäRKeää 
- Kangasalta maailmalle

vuotaminen. ”Verkostoon pumpatun veden ja kuluttajien käyttämän 
veden välillä on 35 prosentin erotus. Vettä siis häviää jonnekin. Kunta 
joutuu kuitenkin maksamaan jokaisesta verkostoon pumpatusta kuutiosta. 
Hävikistä johtuen vesimaksujen pitää olla korkeammat”, Pietilä kertoo. 

puhdasta VEttä 
mahdollisimman monEllE

Puhdas vesi ja sen saatavuus on etenkin Afrikassa suuri ongelma. Pietilän 
mukaan maailman mittakaavassa on vaikea arvioida, kuinka paljon 
ihmisiä kuolee puhtaan veden puutteeseen. Vaikutuksia on kuitenkin 
pyritty arvioimaan ja lopputuloksena voidaan todeta, että vähintään 
5000 ihmistä kuolee päivittäin huonon veden seurauksena. ”Se on sama 
kuin 10 isoa jumbojettiä rysähtäisi joka päivä maahan”, Pietilä vertaa. 

Suomalaisten talousveden käyttö ei vaikuta maailman vesitilanteeseen 
vaan voimme hyvin mielen käyttää Suomen puhtaita ja runsaita vesiva-
rastoja. Pietilä muistuttaa, että ympäristön kannalta on tärkeää ettei 
lämmintä vettä tuhlata. ”On myös hyödyllistä muistaa, että muualla 
vettä on niukasti. Voimme osaltamme tukea hankkeita, joilla autetaan 
muualla asuvia henkilöitä”, Pietilä muistuttaa. 

suositaan suomalaista

Pietilä perheineen asuu Kangasalan kirkonkylällä ja on Kangasalan Veden 
asiakas. Omassa arjessaan hän pyrkii välttämään tarpeetonta veden 
tuhlausta ja hyödyntää mm. lähellä olevaa järveä pihakasvien kastelussa. 
Kesällä salaatit ja pienet vihannekset saadaan omalta kasvimaalta. 
Muutoinkin kulutuksessa suositaan kotimaisia tuotteita. ”Ostamme 
esimerkiksi suomalaisia kurkkuja ja tomaatteja. Espanjassa hedelmä- ja 
vihannestuotantoon käytetään huomattava määrä kasteluvettä”, Pietilä 
sanoo. Siinä missä Suomessa kastelu ei ole edes yhtä prosenttia kokonais-
vedenkäytöstä, Espanjassa kasteluun menee jopa 70%. 

Pietilä haluaa kiinnittää huomiota lisääntyneeseen pulloveden 
käyttöön. ”Pulloveden käyttö Suomessa on aivan järjetöntä ja tarpee-
tonta. Vesijohtovesi on tutkimusten mukaan puhtaampaa kuin pullo-
vesi”, Pietilä huomauttaa ja kannustaakin kaikkia nauttimaan raikasta 
suomalaista hanavettä.

>> Vesijohtovuodon korjaustyöt käynnissä Keetmanshoopissa.

>> Hankeharjoittelija Andreas Angula ja Pekka Pietilä Namibiassa.
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  riKu:

•	 Toinen päävedenottamoista, josta tulee  
 puolet Kangasalan talousvedestä

•	 Pumpataan rantaimeytettyä pohjavettä
•	 Valmistunut vuonna 1971
•	 Laajennus ja saneeraus vuonna 1995
•	 Uusin laajennus ja saneeraus valmistunut  

 helmikuussa 2012 
•	 Hyödyntää veden suodatuksesta uutta  

 hiekkasuodatintekniikka  
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pOHJaveDestä talOUsveDeKsi
– Kangasalan vesijohtoverkoston toimipaikat

Lisäksi veden häiriötöntä jakelua varmistamaan on varasyöttölinjat Tampereelle sekä varayhteys Kuhmalahdelle.

Verkostossa toimii myös paineenkorottamoita, joita on taajama-alueella kymmenkunta. Alueellisia paineenkorottamoita käytetään haasteellisten 
maastonmuotojen vuoksi nostamaan verkoston painetta.

Kangasalan talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä, joka pumpataan 
Rikun alueella sijaitsevalta vedenottamolta ja Raikun vedenkäsittelylai-
tokselta. Tämän lisäksi Kangasalan Vesi hoitaa käyttö- ja kunnossapito-
toimintoja useassa eri toimipaikassa. Vedenjakeluverkostossa on muun 
muassa Harjunsalon, Kirkkoharjun ja Sahalahden ylävesisäiliöt, joiden 
yhteistilavuus on 3750 kuutiometriä. Verkostoon on kytketty lisäksi kuusi 
paineenkorotusasemaa ja varasyöttölinjat poikkeusolosuhteita varten.

VEdEn jaKElu

Kangasalan vesijohtoverkosto käsittää yhtenäisen nauhamaisen 
vyöhykkeen Huutijärveltä Vatialaan ja Vatialasta Asemalle, Ruutanaan, 
Havisevalle, Havialaan. Lisäksi Sahalahdella on verkostoa 65 km ja 
Raikun kylässä kaksi kilometriä. Laitoksen vesijohtojen yhteispituus on 
308 km. Jakeluverkostoon on liittynyt noin 5340 kiinteistöä.

  harjunsalo yVs:

•	 Ylävesisäiliö, joka tasaa kulutushuippuja
•	 Tilavuus: 1500 kuutiota eli n.  puolen  

 vuorokauden varovesitilavuus
•	 Valmistunut vuonna 1984 

  KirKKoharju yVs:

•	 Kangasalan ensimmäinen ylävesisäiliö
•	 Tilavuus: 250 kuutiota
•	 Valmistunut vuonna 1963 

  raiKKu:

•	 Toinen päävedenottamo 
•	 Pumpataan luonnollista pohjavettä
•	 Valmistunut vuonna 2008 

  sahalahti yVs:

•	 Ylävesisäiliö, joka tasaa kulutushuippuja
•	 Tilavuus: 2000 kuutiota
•	 Valmistunut vuonna 2006 
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  sahalahti:

•	 Varalaitoksena toimiva pintavesilaitos
•	 Normaalitilanteessa poissa käytöstä,  

 tarvittaessa pumpataan pintavettä   
 verkostoon 

•	 Toiminut aiemmin Saarioisten   
 ruokatehtaan vesilaitoksena

•	 Siirtynyt kunnalle vuonna 1981

  unhola:

•	 Sahalahden pintavesilaitoksen raakaveden  
 pumppaamo

•	 Pumpataan järvestä pintavettä laitokselle  
 käsiteltäväksi

•	 Siirtynyt kunnalle vuonna 1981
 
  lintusyrjä:

•	 Kuhmalahden päävedenottamo
•	 Kuhmalahden alueella vesihuollon   

 järjestää Kuhmalahden vesilaitos
•	 Valmistunut vuonna 1990
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HilJainen tietO 
tulee näkyväksi arjen asennustyössä

Huoltoasentajalle jokainen päivä on erilainen. Antti Salin, 23 v, ja 15 
vuotta Kangasalan Vedellä työskennellyt Erkki ”Eki” Kaipainen kutsu-
taan hätiin, kun vesijohdot jäätyvät, vuotavat tai osoittavat jotenkin 
muuten olemassaoloaan. 

Kangasalan Vedellä hiljainen tieto siirtyy konkareilta uusille työnte-
kijöille arjen työssä.  LVI-linjan koulutuksen käynyt Antti on kokenut 
oppineensa paljon kunnallistekniikasta siirtyessään Kangasalan Veden 
palvelukseen heinäkuussa 2011. ”Koulussa käytiin enemmän sisäput-
kihommia kuin kunnallistekniikkaa ja siksi tämä on ollut uutta ja 
mielenkiintoista”, Antti kertoo. 

KoKEnut ja uusi työparina

Antti on kokenut, että kokeneemmat asentajat kuten Eki ovat olleet 
suuri apu työn alkumetreillä. Eki toimi Antin työparina heti alussa. 
”Pääsin heti kiinni oikeaan työhön hyvässä ohjauksessa”, Antti kertoo. 
Antti on taas puolestaan tuonut uusia tuulahduksia kokeneemmalle 
porukalle. ”Digitaalisten karttojen käyttö voisi tulevaisuudessa nopeut-
taa vesijohtojen paikallistamista tulostettujen karttojen sijaan”, Antti 
kuvailee. Antin toimenkuvaan kuuluu vesijohtokorjaukset ja -vuodot. 
Antti tekee myös uusien omakotitalojen vesiliitoksia sekä vesimittarien 
asennuksia ja vaihtoja. Päivystysvuorossa työhön kuuluu myös vesilai-
tosten ja jätevesipumppaamojen tarkkailu. ”Työssäni mielenkiintoisinta 
on ehdottomasti vesivuotojen korjaaminen”, toteaa Antti.

VEsiVuoto Ei tulE KEllo Kaulassa

Mistä vesivuoto sitten tulee ilmi? Kangasalan veden kulutusta tarkkail-
laan koko ajan. Jos kulutus nousee yhtäkkiä huomattavasti, voi epäillä 

vesivuotoa. Joskus vesivuodon voi päätellä tienpinnalle ilmestyvästä 
lätäköstä, toisinaan kuntalaiset ilmoittavat vuotoepäilystä.  

Ennakoiminen on mahdotonta, koska vuodot eivät tule kello kaulassa. 
Vaikka työn rutiinit ovat tutut, tilanteet ja ongelmat ovat aina erilaisia. 
”Kaikista mielenkiintoisinta on ongelmanratkaisu, koska vuoto pitää 
yleensä paikallistaa”, Antti kertoo. Tiimityö on tärkeä osa työn onnis-
tumista. ”Täällä on mukavaa porukkaa töissä ja vaihteleva työ pitää 
työmotivaation korkealla”, Antti kertoo.

satoja KilomEtrEjä putKiVErKostoja

Ajat ovat muuttuneet. Eki kertoo, että siihen aikaan kun hän aloitti 
Kangasalan Vedellä, osaamista joutui soveltamaan paljon enemmän 
kuin tänä päivänä. ”Työ on helpottunut kovasti, kymmeniä vuosia sitten 
ei oltu vielä keksitty kaikkea. Kehitys menee eteenpäin vääjäämättä”, Eki 
kertoo. Kehitystä on tapahtunut myös työturvallisuudessa. ”Työmailla 
on kypäräpakko. Myös ohjeistuksia on ihan eri tavalla kuin kymmenen 
vuotta sitten”, Eki tiivistää.

Antti ja Eki ovat samaa mieltä siitä, että kaikkea ei koulun penkillä opi, 
vaan käytäntö opettaa. ”Tärkeintä tässä kunnallistekniikkahommassa 
on verkoston tuntemus eli missä putket ja venttiilit ovat. Verkosto voi 
kattaa satojakin kilometrejä”, Eki kertoo. Talvella lumi ja routa hanka-
loittavat paikallistamis- ja korjaustyötä ja liitoskohtia on vaikea löytää 
hangesta. Paikkakuntatietämys onkin tärkeää. ”Itse olen Kangasalta 
syntyjäni ja siksi tunnen polut kuin omat taskuni”, Eki nauraa. Uusia 
asioita tulee kuitenkin joka päivä vastaan myös kokeneelle konkarille-
kin. ”Soveltaen on selvitty kaikenlaisista haasteista. Ja uudet haasteet 
tuovat työhön aina piristystä”, Eki naurahtaa.
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veDen MatKa KUlUttaJille

1. Vesi pumpataan pohjaveden- 
 ottokaivoista laitokselle   
 kulutuksen mukaan.

2. Raakaveteen annostellaan 
 alkalointisooda, jolla nostetaan  
 veden pH-arvoa.

3.  Ilmastusaltaassa lisätään veden  
 happipitoisuutta.

4. Vesi johdetaan hiekkasuodat-
 timen läpi, jolloin vedestä   
 poistuu rauta ja magnaani.

5. Suodatuksen jälkeen varmiste-
 taan veden puhtaus desifioinnilla.

6. Vesi johdetaan alavesi-  
 säiliöön.

7. Vesi johdetaan verkostoon   
 asiakkaiden käyttöön.

8. Veden UV-valokäsittely.

9.  Veden käyttäjät. 

näin pUHDas Ja 
RaiKas talOUsvesi 
tUlee KäYttÖÖsi

MenetelMän KUvaUs:

Hiekkapatja on kaksikerrossuodatin, jonka pohjalla on kvartsihiekkaa ja päällä antrasiittia. Menetelmä perustuu luonnolliseen bakteeritoimintaan. 
Bakteerit pelkistävät rauta- ja magnaani-ioneita, jolloin ne on helppo poistaa vedestä. Rauta ja magnaani ovat pohjavedessä luonnollisesti esiintyviä 
alkuaineita, jotka voivat aiheuttaa mm. kaakeleiden ja vesikalusteiden värjäymiä.

Rikun päävedenottamon saneerauksen yhteydessä on helmikuussa 
2012 otettu käyttöön uusi hiekkapatjamenetelmä veden puhdistukseen. 
Uudistuksen avulla varmistetaan asiakkaille entistäkin laadukkaampi vesi. 

“Menetelmän avulla voidaan tasoittaa vuodenajoista ja olosuhteista 
johtuvia muutoksia talousveden laadussa ja näin ollen tarjota asiakkaille 
entistä puhtaampaa ja tasalaatuisempaa vettä”, kertoo käyttöpäällikkö 
Kimmo suonperä. 
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Toimistosihteeri tiina hämäläinen aloitti monipuolisissa toimisto-
tehtävissä heinäkuussa. Hän hoitaa vikailmoituksien ja työtilauksien 
vastaanottoa, työlaskutusta sekä kulutuslaskutustehtäviä. Lisäksi hän 
hoitaa myös muita vesilaitoksen, yhdyskuntatekniikan ja tilapalvelun 
toimistotehtäviä.

UUDet OsaaJaMMe

Kangasalan Vesi -liikelaitoksessa on tänä vuonna monta syytä juhlaan. 
Kangasalan Vesi täyttää keväällä 60 vuotta. Kangasalan vesihuollon 
rakentaminen alkoi 1950-luvulla ja naapurikuntien kanssa on tehty 
aktiivista yhteistyötä 1970-luvulta lähtien. Kangasalan Vesi -liikelaitos 
on toiminut kunnan liikelaitoksena vuodesta 2002. Juhlavuosi näkyy 
muun muassa maailman vesipäivänä Kangasalan koululaisille suunna-
tussa vesipullokampanjassa.

Keväällä juhlitaan myös henkilöstön pyöreitä vuosia ”210-vuotisjuhlien” 
merkeissä, kun neljä liikelaitoksen työntekijää täyttävät 40, 50 ja 2 x 60 
vuotta. Henkilökunnalle on luvassa yhteinen tilaisuus, jossa merkki-
päiviä juhlistetaan vapaamuotoisissa tunnelmissa. Lisäksi henkilöstön 
pilkkikilpailuja on järjestetty jo vuodesta 2007 saakka.

Huoltoasentajat antti salin, Karl Pfäffli ja Jaakko tuhola aloittivat 
viime vuoden aikana vesi- ja viemäriverkoston liitos-, korjaus- ja 
kunnossapitotehtävissä. Uudet huoltoasentajat ovat koulutukseltaan 
vähintään lvi-asentajia. 

Laitoksellamme on tapahtunut useita henkilövaihdoksia viime vuoden aikana.

alKUvUODesta 
ReilUsti pUtKiRiKKOJa

JUHlavUOsi Ja
MeRKKipäiviä

Alkuvuonna 2012 Kangasalan vesiverkostossa on ollut tavanomaista 
enemmän putkirikkoja. Erilaisia rikkoja on ollut lähestulkoon yhtä 
paljon kuin aiempana vuonna yhteensä. Vesiverkostossa on ollut 
materiaaliheikkouksia, putkien katkeamisia ja niistä johtuvia vuotoja. 

Muutamat rikkotilanteet ovat aiheuttaneet alueilla vedenjakeluhäiriöitä. 
Putkirikot on kuitenkin pyritty korjaamaan mahdollisimman nopeasti. 
Saneerausmäärät ovat kasvussa ja rikkoja tulee muun muassa verkoston 
iästä johtuen. Vanhimmat verkoston osat ovat 60 vuotta vanhoja. 

Kun jokin kohta rikkoutuu, se korjataan välittömästi. Vesijohtoverkoston 
saneerauksia ja korjauksia tehdään myös jatkuvasti häiriöttömän 
jakelun takaamiseksi. Jatkuva uudistaminen mahdollistaa sen, ettei 
vuosien päästä tarvita kerralla niin suuria korjauksia. Verkoston tai 
alueen osia käydään läpi, jolloin mahdolliset heikkoudet ja puutteet 
korjataan ja tarvittavat komponentit uusitaan. Asuntoalueita koskevat 
saneeraukset tehdään suunnitelmallisesti ja niissä on aina mukana 
myös urakoitsijoita.
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Suomi on vesivaroiltaan yksi maailman rikkaimmista valtioista. 
Merkittävä osa suomalaisten käyttämistä tuotteista, kuten useat elintar-
vikkeet ja puuvilla, ovat kuitenkin peräisin alueilta, joiden vesivarat ovat 
niukemmat kuin Suomessa. Suomalaiset ovat kulutuksen kautta läsnä 
monilla alueilla, joilla vesivarojen käyttö ei ole tasapainossa, selviää 
WWF Suomen vesijalanjälkiraportin ennakkotuloksista. Raportti 
julkaistaan kokonaisuudessaan keväällä 2012. 

Vesijalanjälki kertoo, kuinka paljon henkilö kuluttaa maailman vesiva-
roja käyttämiensä tuotteiden, ruuan ja hyödykkeiden myötä, mukaan 
lukien tuotteiden valmistuksessa käytetty vesi. Tiesitkö, että pienin 
vesijalanjälki on tällä hetkellä Kiinassa, jossa vettä kulutetaan vuodessa 
noin 700 kuutiota henkilöä kohden? Suurin vesijalanjälki on puoles-
taan Yhdysvalloissa, jossa kulutus on liki 2500 kuutiota per henkilö. 
Suomalaisten keskimääräinen vesijalanjälki on reilu 1700 kuutiota vettä 
per henkilö vuodessa. Maailmanlaajuisesti vastaava keskiarvo on noin 
1300 kuutiota. 

Käytännön VinKKEjä VEsija-
lanjäljEn piEnEntämisEEn

1. Käytä lämmintä vettä säästeliäästi. Suosi 
saunaa pitkän suihkun sijasta, sillä käyttöve-
den lämmittämiseen kuluu enemmän energiaa 
kuin saunan lämmittämiseen. Muista myös, 
että kymmenen minuuttia suihkussa kuluttaa 
noin 150 litraa vettä, mikä on yhden henkilön 
koko päivän keskimääräinen veden kulutus. 

2. Vaihda vanha vesikalusto uuteen. Uudet 
pesukoneet kuluttavat vettä noin 60 litraa 
yhdellä pesukerralla – vanhat koneet kaksi 
kertaa enemmän. Vanha WC-istuin voi viedä 
jopa yhdeksän litraa yhdellä huuhtelukerralla, 
uusi voi pärjätä neljällä. Korjaa myös vuotavat 

vesiJalanJälKi 
KeRtOO veDen 
KUlUtUKsen

Vaikka Suomessa on vettä riittämiin, sisältävät monet päivittäiset 
tuotteemme välillistä, niin sanottua piilovettä. Esimerkiksi kupillinen 
kahvia sisältää kahvin tuotantoon kulunutta piilovettä jopa 140 litraa. 
Oma vesijalanjälkesi paljastaa muun muassa peseytymiseen ja ruuan-
laittoon suoraan kuluttamasi veden lisäksi myös piiloveden osuuden.

Käy mittaamassa vesijalanjälkesi Kemiran sivuilla: 
www.vesijalanjalki.fi

säästä vettä 
– Säästät samalla 
rahaa ja luontoa sekä 
pienennät vesijalan-
jälkeäsi

hanat ja WC-kalusteet heti. Tiputtavasta 
hanasta virtaa viemäriin noin 80 euroa 
vuodessa ja lirittävästä wc-pöntöstä jopa 
800 euroa vuodessa. Kannattaa myös valita 
hanavaihtoehto, joka kuluttaa vähemmän 
vettä käyttömukavuuden kärsimättä. 

3. Suosi suomalaista. Suomessa tuotettu ruoka 
ja käyttötavara hyödyntää Suomen vesivaroja, 
jolloin maailmanlaajuinen vaikutus jää 
pienemmäksi. Tällä hetkellä koko Suomen 
vesijalanjäljestä 40% syntyy ulkomailla, joten 
valitse ulkomaisen tuotteen sijasta kotimainen. 

4. Kiinnitä huomiota kulutukseesi. Kun 
vähennät biojätteen ja poisheitettävän ruuan 

määrää, säästät ruokamenoissa ja pienennät 
samalla vesijalanjälkeäsi. Suosi mahdollisuuk-
sien mukaan kasvispainotteista ruokavaliota 
ja hyödynnä kauden tuotteita. Mieti mitä 
tarvitset, ennen kuin ostat. 

5. Käytä vettä tarpeeseen. Jos peset hampaasi 
juoksevan veden kanssa ja siirryt käyttämään 
sen sijaan hammasmukia, säästät 50 euroa 
vuodessa. Älä huuhtele astioita juoksevan 
veden alla vaan käytä tiskikonetta tai erillistä 
huuhteluastiaa. 

Lähteet: 
Kuluttajavirasto, waterfootprint.org



yhtEystiEdot:

Liittyminen ja sopimukset

toimistosihteeri 
Leila Wiss 
puh. 040 133 6778

verkostotarkastaja 
Sami Virkajärvi 
puh. 050 387 6162

verkostotarkastaja 
Heikki Hervamaa 
puh. 050 406 1182

Vesi- ja jätevesilaskutus / mittarien 
lukemailmoitukset/
omistajanvaihdosilmoitukset

toimistosihteeri 
Pirkko Hurme 
puh. 040 133 6451

lukemat sähköpostilla: 
vesilaskutus@kangasala.fi
tai Kulutuswebin kautta 

Työtilaukset ja työlaskutus

toimistosihteeri 
Tiina Hämäläinen 
puh. 040 133 6666

Verkoston käyttö ja kunnossapito

verkostomestari 
Sampo Nurmi 
puh. 050 550 9063

Käytön johto ja laitokset

käyttöpäällikkö 
Kimmo Suonperä 
puh. 050 406 1187

Vesilaitoksen johto

toimitusjohtaja 
Antti Kytövaara 
puh. 050 598 3253

Sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Vikailmoitukset

arkisin klo 8.00 – 15.30 puh. 040 133 6666
muina aikoina puh. 050 570 2464

Postiosoite:

KANGASALAN VESI -LIIKELAITOS
PL 50 
36201 Kangasala

KanGasalan vesi

Solina

www.kangasala.fi


