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Vesihuoltolaitoksen hoitajan katsaus
Virtain nykyinen keskuspuhdistamo on rakennettu vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa
1983, jolloin kaksi vanhempaa laitosta lakkautettiin. Virtain kaupungissa on puhdistettu jätevesiä jo
vuodesta 1968. Myös Killinkoskella oli oma pieni jätevedenpuhdistamo, joka lopetettiin uuden
siirtoviemärin valmistuttua keskustan ja Killinkosken välille vuonna 2012.
Toiminta-alueilla on tehty liitoksia tasaiseen tahtiin vuosittain. Vesihuoltolaitoksen vastuualueelle kuuluu
toiminta-alueiden mukainen jätevesiverkosto sekä myös puhdas vesi verkosto Ilomäenkylän
paineenkorotusasemalta aina Killinkosken pohjoispuolen rajalle, jossa verkosto muuttuu Ähtärin Energia ja
Vesi Oy:n verkostoksi. Liitoshalukkuus on selkeästi parantunut. Liitoksia vuonna 2020 tehtiin toimintaalueella 20 kappaletta. Erityisesti siirtolinjan varrelle keskustasta Killinkoskelle liittymishalukkuus on
kasvanut.
Käsitelty vesimäärä nousi edellisestä vuodesta noin 50 000 m3, joka johtuu pitkälti virtaamaa mittaavien
laitteistojen tarkistuksesta. Puhdistamon toiminnassa oli muutamia häiriötilanteita johtuen
sähkökatkoksista vuoden aikana. Laitoksella tehtiin vuonna 2020 keskuspuhdistamon osalta saneerauksia
esim. palautuskompressori uusittiin uuteen, koneistoa/pumppuja uusittiin sekä niiden automaatiota,
ferrosulfaattiallas saneerattiin ferrisulfaattia varten sekä muita laitoksen toimintaa ylläpitäviä saneerauksia
suoritettiin järjestelmällisesti.
Puhdasta vettä myytiin viime vuonna yhteensä 33 272 m3. Vesijohtoverkoston osalta tehtiin saneeraustöitä
Killinkosken paineenkorotusaseman osalta. Oman verkoston osalta oli yksi suurempi vesivuoto, jossa
poistettiin verkostosta vanhaa himaniittiputkea.
Verkoston osalta saneerausta tehtiin Keskustan ja Kalettoman pumppaamoihin. Lisäksi jätevesiverkostoa
sujutettiin sekä uusittiin muoville yhteensä 136 metriä. Puhdas vesi verkostoa saneerattiin yhteensä 135
metriä himaniitistä muoviputkelle.
Vesihuoltolaitoksen väki kiittää henkilöstöä ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä vuonna 2020!
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Toimintakertomus vuodelta 2020 - taustoja
Virroilla on ollut viemärilaitostoimintaa jo vuodesta 1968. Virtain kaupungin vesihuoltolaitos perustettiin
vuonna 2002. Vuosi 2020 oli vesihuoltolaitoksen 18. toimintavuosi. Vesihuoltolaitos toimii kaupungin
alaisuudessa liikelaitoksena, jonka kirjanpito on eriytetty muusta kunnan toiminnasta.
Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki, jossa tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että
kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä
sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.
Vesihuoltolaitoksen vastuualueelle kuuluu toiminta-alueiden mukainen jätevesiverkosto sekä myös puhdas
vesi verkosto Ilomäenkylän paineenkorotusasemalta aina Killinkosken pohjoispuolen rajalle, jossa verkosto
muuttuu Ähtärin energia ja vesi Oy:n verkostoksi. Vesihuoltolaitos ostaa tukkuveden Soininkylän
eteläosaan asti Virtain vesiosuuskunnalta ja Killinkosken taajama-alueen osalta Ähtärin energia ja vesi
Oy:lta.
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Organisaatio
Virtain kaupungin vesihuoltolaitoksen johtajana toimii kaupungin tekninen johtaja, joka toimii päätösten
valmistelijana ja esittelijänä sekä vastaa operatiivisesta toiminnasta ja hyväksyy liittymissopimukset.
Päivittäisestä toiminnasta vastaa Vesihuoltolaitoksen hoitaja, joka valmistelee päätöksentekoon vietäviä
asioita sekä ohjaa päivittäistä työskentelyä. Vesihuoltoa koskevista asioista päättää teknisten palveluiden
lautakunta, kaupunginhallitus sekä kaupunginvaltuusto. Päätettäviä asioita ovat mm. talousarviot,
tilinpäätökset, vesihuollon taksat ja toiminta-alueita koskevat ratkaisut. Teknisenä johtajana toimi vuonna
2020 alkuvuoden Raimo Pirhonen ja loppuvuoden vs. Reijo Kallio.
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Kuntavaalien ajankohdan muuttumisen vuoksi teknisten palveluiden lautakunnan kokoonpano on seuraava:
Toimielin
Teknisten palveluiden ltk

Jäsen
pj. Pentti Tikkanen
vpj. Ari Rajamäki
Janne Tervonen
Pasi Aho
Liisa Knaapi
Armi Rajala
Kati Suojansalo
Jaana Kallioaho
Pertti Niemi

Puolue
KOK
KESK
SIT
KOK
KOK
KESK
KESK
VAS
SDP

Varajäsen
Erkki Suutarinen
Arvo Sihvonen
Jussi Helin
Kirsti Perähuhta
Pirjo-Liisa Rouniola
Riitta Mononen
Raija Rihkajärvi
Pirkko Mikkola
Matti Lahtinen

Tilinpäätös 2020
Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vesihuoltolakiin perustuen turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin
kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä turvata
terveyden- ja ympäristönsuojelulain kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolaitos vastaa
puhdistamolietteen kompostoinnista Sarvinevan jätteenkäsittelyalueella. Tilinpäätös muodostui lopulta
noin 40 000 € positiivisemmaksi kuin talousarviossa oli arvioitu. Tilinpäätöksen luvut ovat esiteltyinä
seuraavaksi:
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Henkilökunta
Vesihuoltolaitoksen hoitajana toimi Katja Kotalampi ja vesihuoltolaitoksen työntekijöinä Leo Alanko, Jukka
Eteläniemi sekä Miikka Syvälä. Vesihuoltolaitoksen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa siten 3,5.
Vesihuoltolaitoksen johtajana toimi alkuvuoden tekninen johtaja Raimo Pirhonen ja loppuvuoden vs. Reijo
Kallio. Varallaolon suorittavat vesihuollon työntekijät.

Toiminnan kehitys
Jätevesi
Käsitelty jätevesimäärä oli 319 480 m3, joka oli keskimääräistä enemmän. Nousu johtuu pitkälti vuoden
2019-2020 välisestä talvesta, jolloin vuotovesien määrä oli korkealla usean kuukauden ajan vesisateiden
johdosta. Yleisesti vuosina 2015-2020 vuosittainen käsitelty jätevesimäärä on ollut alle 300 000 m3.
Jätevesimäärät ovat siis vuosien aikana pudonneet merkittävästi. Vesimäärien vähenemiseen vaikuttaa
moni tekijä mutta myös verkoston saneeraus on tuottanut tulosta. Vuotovesien määrän pieneneminen on
myös helpottanut prosessin ohjausta. Tärkeä osa vuotovesien vähenemiseen on hulevesien oikea käsittely.
Toimivan hulevesiverkoston avulla tulvahuiput eivät pääse viemäriverkostoon. Lisäksi kiinteistöjen
hulevedet tulisi ohjata oikein hulevesiverkostoon. Vesihuoltolaitoksen oma verkoston on hyvässä kunnossa
mutta ongelmaksi ovat ilmenneet kiinteistöjen omat tarkistuskaivot, joihin on havaittu pääsevän runsaasti
vuotovesiä. Lisäksi routiminen on aiheuttanut vaurioita betonikaivoihin sekä muovikaivoihin, joten niiden
saneeraukseen tulee keskittyä tulevina vuosina.
Vuonna 2020 Virtain jätevedenpuhdistamon käsittely täytti sille ympäristöluvassa asetetut
lupavaatimukset, koska ne mitataan puolivuosi keskiarvioina. Ainoastaan yksittäisillä kerroilla tulokset
jäivät osin lupaehdoista.

Puhdas vesi
Killinkosken puhtaan veden verkostoon ostettiin yhteensä 30 956 m3 vettä Ähtärin energia ja vesi Oy:ltä.
Vesihuoltolaitos myy vettä eteenpäin Soininkylän vesiosuuskunnalle sekä Alitalonperän vesiosuuskunnalle.
Näiden kahden veden tarve on yli puolet vesihuoltolaitoksen vuosittaisesta veden myynnistä. Vuonna 2020
vesihuoltolaitoksen omassa verkostossa oli yksi suurempi vesivuoto, jonka aiheutti vanha
himaniittiputkilinja. Kyseinen linja oli suunniteltu saneerattavaksi kesän 2020 aikana.
Veden kulutus on kehityksestä huolimatta kasvanut hiljalleen vuosien varrella ja sama kehitys näkyy
edelleen. Vesijohtoverkoston on pääosin muoviputkea, joten verkosto on ikänsä puolesta hyvässä
kunnossa. Saneeraussuunnitelmien tekeminen paikkatietojärjestelmän päivityksen jälkeen on edessä, jotta
voidaan varautua ennakkoon tuleviin saneerauksiin. Vuonna 2020 suoritettiin paineenkorotusaseman
järjestelmien sekä tekniikan päivittäminen.
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Arvio tulevasta kehityksestä
Puhdistamo:
Puhdistamolle johdettavan jäteveden ravinnekuormitus lisääntyy mutta suurta vesimäärän kasvua ei ole
näköpiirissä. Toiminta-alueilla tulee yksittäisiä liitoksia tulevaisuudessakin. Verkosto kasvaa myös uusien
rakennettavien teollisuusalueiden myötä. Toiminta-alueiden päivittäminen vuodelle 2020 ei toteutunut
vaan toteutuminen siirtyy vuodelle 2021. Suurimpana syynä viivästykselle on paikkatieto-ohjelmiston
päätösten viivästyminen vuodelle 2020. Vesihuoltolaitoksen tarjoamaan verkostoon liittyvien määrä on
selkeästi nousussa mikä on laitoksen toimintavarmuuden kannalta hyvä. Puhdistamon tulokuormituksen
ravinnetasapaino on viime vuosien aikana muuttunut biologian kannalta epäedulliseen suuntaan, kun
kemiallinen kuormitus on kasvanut suhteessa suuremmaksi.
Jätevesiverkosto:
Pumppaamoiden saneeraustarve jatkuu edelleen ja saneerauksien yhteydessä vaihdetaan myös
tarvittaessa logiikkayksiköitä vanhoista malleista uusiin. Myös hajuongelmiin pyritään löytämään
ratkaisuita. Pumppaamoiden saneeraustarve on tällä hetkellä vuosittaista, sillä vanhimmat pumppaamot
ovat vuosilta 1980-1989, jolloin niiden putkistojen, pumppujen ja sähkökeskusten käyttöikä lähenee
loppuaan. Jätevesipumppaamoiden saneerauksella saadaan parannettua toimintavarmuutta, kun
pumppaamoihin lisätään esimerkiksi varavirransyöttö mahdollisuus. Saneerauksilla saadaan myös
sähkönkulutus jopa laskemaan.
Puhdas vesi:
Puhtaan veden osalta veden kulutuksen kasvaminen on todennäköistä ja uusien liitoksien tekeminen
erittäin vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi jatkuu edelleen. Killinkosken paineenkorotuksen asema on
päivitetty mutta vesimittarikaivoja ei vuonna 2020 ehditty saneerata, joten saneeraus siirtyy vuodelle 2021.
Vesijohtoverkostoa tulee tulevina vuosina ruveta saneeraamaan järjestelmällisesti, jotta vältytään äkillisiltä
vuodoilta.

Talous
Vesihuollon kirjanpito on eriytetty muusta kunnan toiminnasta. Ilman poistoja vesihuoltolaitoksen
tilinpäätös olisi ylijäämäinen. Vuodelta 2019 aloitettiin monen valmistuneen projektin poistojen kirjaus,
joka vei tuloksen 41 907 euroa alijäämäiseksi. Poistojen määrä kertoo myös siitä, että vesihuoltolaitoksen
toimintaan on panostettu investointien osalta hyvin.
Jatkuva verkoston saneeraustoiminta vähentää korjausvelan kasvamisen sietämättömälle tasolle, jolloin
myös hätäkorjausten määrä vuosittain on vähäistä. Käyttötalouden osalta vesihuoltolaitos pysyi
budjetoidussa mutta paineita käyttömaksun korotukselle on lietteen käsittelyn jatkon epävarmuuden
vuoksi.
Naapurikunnat ovat järjestelmällisesti nostaneet niin puhdas vesi kuin jätevesi puolen käyttö- sekä
perusmaksuja. Virtain kaupungin vesihuoltolaitoksen maksut ovat nyt reilusti keskiarvoa alempana, kun
verrataan naapurikuntiin. Vesilaitosyhdistys onkin selvityksessään osoittanut, että vesihuoltolaitosten
toiminnan turvaamiseksi on painetta perusmaksujen nostamiselle lähitulevaisuudessa ja sen rooli
kustannusten kattamisessa tulisi olla yli 50 % tuloista.
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Puhdistamon käyttö ja tulokset
Yleistä
Jätevedenpuhdistamolla käsitellään Virtain kaupungin toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen jätevedet sekä
toiminta-alueen ulkopuolelta tulevat sako- ja umpikaivolietteet. Jätevedenpuhdistamo toimii biologiskemiallinen aktiivilietelaitos, jossa fosforinpoistoon käytetään ferrisulfaattia ja pH:n nostoon kalkkia
(kalsiumkarbonaatti) sekä selkeyttämisen tehostamiseksi hieman polymeeriä. Alla kuva prosessista ja sen
toiminnoista.
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Jäteveden esikäsittely
Esikäsittelyn tarkoituksena on poistaa mekaanisesti erottuvia partikkeleita sekä johtaa laitokselle tuleva
jätevesi puhdistusprosessiin tasaisena. Esikäsittelyyn jää jätevedenpuhdistuksen toiminnalle
kuulumattomat partikkelit. Esikäsittelyksi voidaan lukea porrasvälppä ja hiekanerotus.
Jäteveden suurimmat partikkelit poistetaan porrasvälpällä, jota ohjataan tulokanavan pinnankorkeuden
mukaan. Välpille kerrytetään hyvin vettä siivilöivä kerros. Välpätyt epäpuhtaudet johdetaan
välpepuristimelle. Välpepuristimessa välppeestä poistetaan vettä ennen jäteastiaan johtamista. Jätettä
kertyi noin 35 000 kg, kun lasketaan mukaan myös sakovastaanoton välpepuristimen jäte.

Biologinen puhdistus
Biologinen yksikkö perustuu pieneliöiden eli mikrobien kykyyn hajottaa ja käyttää ravinnokseen jäteveden
sisältämää orgaanista ainesta ja ravinteita. Toimiakseen ne vaativat oikeanlaiset olosuhteet orgaanisen
aineksen, ravinteiden ja hapen osalta. Ilmastuksella saadaan myös aktiiviliete jatkuvaan liikkeeseen. Kun
uutta biomassaa syntyy jatkuvasti ja lietepitoisuus halutaan pitää ilmastusaltaissa vakiona, lietettä tarvitsee
poistaa prosessista. Tämä tapahtuu palautuslietteestä, joka johdetaan takaisin ilmastukseen ja osa
poistetaan prosessista ylijäämälietteenä. Biologista yksikköä tehostetaan ferrikemikaalilla, joka sitoo
fosforia lietteeseen.
Jäteveden käsittelyn suurimmat haasteet aiheutuvat tulevan jäteveden muutoksista, joihin biologiseen
toimintaan perustuva jätevedenpuhdistus reagoi. Muutokset aiheuttavat muutoksia pieneliöiden
tasapainossa ja tasapainomuutokset aiheuttavat esim. laskeutumisongelmia tai vaahdon muodostumista
prosessiin.
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Lietteen sakeutus
Jälkiselkeytyksestä ja biologisessa prosessissa erotetut lietteet ovat vesipitoisia, joten niitä tiivistetään
mekaanisesti sakeuttamoissa ennen lietteen koneellista kuivausta.
Puhdistamon poistettu liete kerätään kahteen sakeuttamoon. Sakeuttamoiden pohjalla olevat
lietekaapimet pyörivät jatkuvasti, jotta liete tiivistyisi ja kerääntyisi altaan pohjalle. Sakeutuksessa tiivistetty
liete pumpataan suoraan suotonauhapuristimen esikäsittelyrumpuun polymeerin kanssa ja rejektivedet
johdetaan takaisin prosessiin. Lietteen laskeutuvuudella sekä sakeuttamoiden rejektivesien kuormituksella
on suuri merkitys koko puhdistamon toimintaan.
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Kuivaus ja aumakompostointi
Sakeuttamoiden liete, johon on lisätty polymeeriä, johdetaan lietepumpulla suotonauhapuristimen
esikäsittelyrumpuun. Suotonauhapuristimelle seoksen tullessaan se eriyttää veden ja kiintoaineen
toisistaan, ja suotonauhapuristin puristaa vielä tästä jo eriytyneestä kiintoaineesta vettä pois.
Suotonauhapuristimella kuivattu liete johdetaan ruuvikuljettimille, joka kuljettaa seoksen kahdelle noin 8
m3 lietelavalle.
Lietelavat kuljetetaan sarvinevan kompostikentälle, jossa siihen sekoitetaan tukiaineet (turve ja hake).
Tämän jälkeen valmis seos siirretään pyörökuormaajilla aumoihin. Kompostoinnille on haettu
ympäristölupaa vuonna 2020.
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Verkosto
Vesihuoltolaitoksella on pumppaamoita yhteensä 36 kpl ja lisäksi 3 hulevesipumppaamoa ovat
vesihuoltolaitoksen pumppaamojen tarkistuskierroksissa mukana. Hulevesiverkosto on nykyään
maanrakennuksen vastuualueella mutta vesihuoltolaitos avustaa niiden ylläpidossa. Viemäriverkostoa on
yhteensä noin 110 kilometriä. Hulevesiverkostoa on yhteensä 20 kilometriä. Puhdistamolla käsiteltiin
vuonna 2020 jätevettä yhteensä 319 480 m3.
Viemärin avauksia ja sulatuksia varten vesihuollolla on pesurikärry, sekä viemärin kuvauksia varten
työnnettävä viemärikamera. Vesihuoltolaitos tarjoaa näitä palveluita myös ulkopuolisille.
Virtain kaupungin vesihuoltolaitos vastaa myös Killinkosken taajaman puhtaan veden jakelusta.
Vesihuoltolaitos ostaa puhtaan veden Ähtärin energia ja vesi Oy:ltä ja pumppaa alavesisäiliön kautta
jakeluverkkoon noin 314 asukkaalle Killinkosken taajamassa. Lisäksi laitos myy vettä myös Soininkylän ja
Alitalonperän vesiosuuskunnille. Vuorokausikulutus on keskimäärin osuuskuntien kulutus mukaan lukien
noin 40-90 m3 vuorokaudessa.
Alla olevasta kaaviosta nähdään kuinka verkostojen saneeraukset ovat vähentäneet vuotovesien määrää
merkittävästi erittäin vaihtelevista sääolosuhteista huolimatta. Hulevesiverkoston saneerauksen jatkaminen
myös vaikuttaisi merkittävästi vuotovesien alentumiseen. Vuotovedet aiheuttavat merkittävää
kustannusvaikutusta vuosittain, kun vesi kulkee useamman pumppaamon läpi ja se käsitellään
keskuspuhdistamolla turhaan.

Laskutettu jätevesi vs. vuotovesi
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Keskuspuhdistamon perustiedot
Alla on esitetty KVVY:n vuosiyhteenvedosta perustiedot puhdistamon toiminnasta vuonna 2019 ja
verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Taulukko 2. Käsittelyvaatimukset, laskentajaksot ja tarkkailukerrat
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Taulukko 3. Virtain keskuspuhdistamolle tulevan jäteveden laatu ja tulokuormitus vuosina 20102020.
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Taulukko 4.Virtain keskuspuhdistamon käsittelytulos puolivuosikeskiarvoina tarkasteltuna vuonna
2020.
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Taulukko 5. Virtain keskuspuhdistamolta vesistöön johdettavan veden keskimääräinen laatu ja
vesistökuormitus, sekä keskimääräiset puhdistustehot vuosina 2010-2020.

Liete
Suotonauhalla kuivatun lietteen määrä oli 1014 m3. Lietteen koostumus tutkittiin kaksi kertaa vuoden 2020
aikana. Kuivattu liete vietiin kaatopaikalle kompostoitavaksi. Liete soveltuu hyvin kompostin raaka-aineeksi.
Kompostointitoiminnalla on oma ympäristölupansa.
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Puhdas vesi
Puhtaan veden toimintaa ohjaa Terveydensuojelulaki (19.8.1994/763) 20 § sekä sosiaali- ja
terveysministeriön talousvesiasetuksen asiaa tarkentava muutos tuli voimaan 27.10.2017. Lainsäädännön
muutoksilla toimeenpantiin EU:n juomavesidirektiivin mukaiset muutokset. Asetuksen myötä talousveden
laadunvalvonnan riskiperusteisuutta lisääntyi ja se korostaa muutenkin riskinarvioinnin sekä
riskienhallinnan merkitystä talousveden laadun valvonnassa. Riskinarvio tulee hyväksyttää kunnan
terveydensuojeluviranomaisella.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista tuli voimaan vuoden 2018 alusta.
Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyttö. Lisäksi halutaan estää vesivahingot ja
vuodot, jotka voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita ja terveyshaittoja. Asetus koskee uuden
rakennuksen sekä kiinteistöllä sijaitsevien vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelua ja rakentamista. Asetus
korvaa rakentamismääräyskokoelman osan D1 (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, 2007). Asetuksen
tasolle on nostettu eräitä osan D1 tärkeitä ohjeita. Uusi asetus sisältää pelkkiä määräyksiä, ja osa ohjeista
siirretään opasaineistoihin. Asetuksessa on täsmennyksiä, joilla varmennetaan laitteiston käyttövarmuutta
ja –turvallisuutta.
Terveydensuojelulain 20§ määrittää, että talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta
ja tarkoitukseensa soveltuvaa. Veden käsittelyssä tai jakelussa käytetyistä aineista tai laitteissa käytetyistä
materiaaleista ei saa joutua talousveteen epäpuhtauksia suurempia määriä kuin niiden käyttötarkoituksen
mukaan on tarpeellista, eivätkä ne saa vaarantaa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä.

Veden laatu
Veden laatua valvottiin vuoden aikana. Verkostoveden laatu pysyi sekä mikrobiologisilta että kemiallisilta
ominaisuuksiltaan toimintavuoden aikana hyvänä ja täytti kaikki Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat
laatuvaatimukset ja- suositukset. Näytteet otettiin laitoksen toimesta ja tutkittiin Tampereella KVVY Oy:n
toimesta.

23

Investoinnit
Alla on esitelty lukuja siitä, kuinka investoinnit puhdistamoon sekä verkostoon ovat tuoneet käyttötalouden
säästöjä. Ensimmäisessä taulukossa nähdään kuinka jätevesimäärät ovat vuodesta 2015 laskeneet
merkittävästi, poikkeuksena vuoden 2020 osalta. Vuosien 2019-2020 välinen talvi oli poikkeuksellisen
lämmin ja sateinen, joka vaikutti myös vuotovesien osalta keskuspuhdistamon virtaamiin. Tehdyt
korjaustoimet verkostoon sekä purulanojan perkaus vuoden 2020 lopussa vaikuttivat siihen, että
vuotovesien määrä jäi laitoksen osalta erittäin maltilliseksi huonosta talvesta huolimatta.

Jätevesivirtaama vuosittain
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Sähkönkulutusta on pystytty vähentämään merkittävästi saneerauksien avulla keskuspuhdistamon osalta.
Sähkömoottoreiden säätäminen taajuusmuuntajilla tuotti erityisesti vuoden 2020 osalta hyviä tuloksia.
Myös verkostoon tehdyillä panostuksilla oli iso merkitys.

Sähkönkulutus vuosittain keskupuhdistamolla
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Viemäriverkoston sähkönkulutus viimeiseltä kolmelta vuodelta 2018-2020
Alla olevassa kaaviossa on esiteltynä nyt kolmen viime vuoden sähkönkulutus nimenomaan
jätevesiverkoston pumppaamoiden osalta. Sähkönkulutuksessa nähdään selkeästi kuinka eri vuosien
vuotovesimäärät vaikuttavat pumppaamoiden sähkönkulutukseen. Ja myös se, että pumppaamoiden
saneerauksella vuotovesien vaikutusta sähkönkulutukseen on pystytty pienentämään merkittävästi.

Viemäröinnin sähkönkulutus kWh
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Alla oleva vertailu osoittaa saneerausten tehokkuuden suhteessa vesimäärään. Vesimäärä on vuonna 2018
ollut pienempi kuin vuonna 2020, ja silti sähkönkulutus on jopa 10 000 kWh pienempi.

Virtaama vs. sähkönkulutus
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