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Tuusulan seudun vesilaitos 
perustettiin 40 vuotta sitten 
kolmen kunnan - Järvenpää, 
Kerava ja Tuusula - yhteishank-
keena turvaamaan näiden voi-
makkaasti kasvavien kuntien 
vedensaanti.  Vesilaitoksen vi-
rallisena syntymäpäivänä pide-
tään lokakuun 12. päivää 1967, 
jolloin Uudenmaan lääninhal-
litus vahvisti kuntainliiton 
perussäännön.  Vuonna 1982 
liittyi Sipoon kunta kuntainlii-
ton täysjäseneksi.  Sittemmin 
lainmuutoksen myötä kuntain-
liitto-sana on korvattu kuntayh-
tymällä.

Vesilaitoksen perustaminen 
tuolloin 40 vuotta sitten on 
esimerkki siitä, kuinka todel-
linen tarve ja siihen yhdistetty 
yhteistyöhalu johtavat konk-
reettisiin tuloksiin.  Koko his-
toriansa ajan Tuusulan seudun 
vesilaitos kuntayhtymä on toi-
mittanut tukkuvettä jäsenkun-
nilleen yhteisesti sovituilla pe-
lisäännöillä, joita on noudatettu 

Alkusanat

ongelmitta.  Tähän tärkeään pe-
rusasiaan, johon yhdistyy vielä 
kuntayhtymän sisällä tunnettu 
voimakas Me-henki, pohjautuu 
myös tämän historiateoksen 
nimi ”Yhteistä Vettä”.

Tuusulan seudun vesilaitok-
sen toiminnan yhtenä perus-
kivenä on aina ollut osaava ja 
ammattitaitoinen henkilökun-
ta. Tämä seikka yhdistettynä 
joustavaan päätöksentekoon on 
luonut edellytykset jatkuvaan 
toiminnan kehittämiseen niin 
tekniikan kuin toimintakulttuu-
rin puolella yleensä.  Vesilaitok-
sen ensimmäinen johtaja, Mart-
ti Myllyvirta, hoiti tehtäväänsä 
25 vuoden ajan.  Henkilöstön 
vaihtuvuus on kaiken kaikki-
aan ollut vähäistä.  Tällainen 
historia luo hyvän pohjan myös 
tulevaisuudelle.  Luotettavan 
ja hyvälaatuisen talousveden 
saatavuus edulliseen hintaan 
on koko toiminta-alueen hyvin-
voinnin perusedellytys.   

Kuntayhtymän historia ei vesi-
laitoskentässä ole kovin pitkä, 
ovathan vanhimmat vesilaitok-
set maassamme toimineet jo 
yli 100 vuotta.  Siihen mahtuu 
kuitenkin suunnaton määrä 
tapahtumia ja kehitysvaiheita, 
joiden kerääminen ja taltiointi 
samoihin kansiin on perustel-
tua. ”Yhteistä Vettä”  on koos-
te yli neljän vuosikymmenen 
tapahtumista.  Aikaan mahtuu 
alkuvalmisteluja, toiminnan al-
kutaivalta, kamppailua puhtai-
den pohjavesien suojelemisek-
si, tekniikan huimaa kehitystä, 
vedenjakelun häiriöitä, haus-
koja muistikuvia tapahtumista, 
urheilukilpailuja ynnä muuta.  
Yhteensä 15 henkilön haastat-
telut tuovat oman lisävärinsä 
kirjan sisältöön.   

Yhteistä Vettä on historiateos, 
jonka on ammattitaidolla ja ah-
keruudella kirjoittanut teknii-
kan tohtori Tapio Katko.  Kirjan 
ulkoasun on luonut graafikko 
Jukka Nissinen.  Kiitokset teki-

jöille heidän työstään teoksen 
aikaansaamiseksi.  Samalla kii-
tokset kaikille teoksen tekemi-
sessä mukana olleille. 

Teos luokoon miellyttäviä 
muistoja lukijoille menneistä 
tapahtumista.  Luokoon se sa-
malla historian pohjalta hyvät 
edellytykset laadukkaalle vesi-
laitostoiminnalle myös tulevai-
suudessa.  Nautinnollisia luku-
hetkiä!

Tuusulassa ��.�.�00�

Unto Tanttu
toimitusjohtaja
Tuusulan seudun
vesilaitos kuntayhtymä
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Esipuhe

Vedenotto, puhdistus ja johtaminen
1. Aura-Pöytyän vesilaitos kuntayhtymä (Aura, Pöytyä)
2. Raisio-Naantalin vesilaitos kuntayhtymä (Raisio, Naantali)
3. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
 (Järvenpää, Kerava, Sipoo, Tuusula)
4. Masku-Nousiainen vesilaitos kuntayhtymä (Masku, Nousiainen)
5. Hollolan-Lahden vesilaitos kuntayhtymä (Hollola, Lahti)

Jäteveden johtaminen
6. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
 (Järvenpää, Kerava, Tuusula, Vantaa)

Vesihuollon kuntayhtymät
Suomessa 2006

TAULUKKO 1

Alueelliset
vesihuolto-
laitokset
2005

Ylikunnallisen
yhteistyön tilanne

Kuntien ja laitosten väliset 
kahdenkeskiset sopimukset ve-
denhankinnasta tai jätevesien 
johtamisesta ovat maassamme 
perinteisin ja eniten käytetty 
vesihuollon ylikunnallisen yh-
teistyön muoto. Vuonna 2005 
yleisimmät yhteistyömuodot 
Suomessa olivat sopimuspoh-
jainen yhteistyö, kuntayhtymä 
ja tukkuyhtiö. Varsinaisia alu-
eellisia ylikunnallisia vesihuol-
tolaitoksia oli Suomessa vuonna 
2005 kaikkiaan 31 kappaletta. 
Näistä kuusi oli muodoltaan 
kuntayhtymiä, 17 vedenhankin-
taan keskittyneitä tukkuyhtiöi-
tä, viisi jäteveden johtamista ja 
puhdistusta harjoittavaa osake-
yhtiötä sekä kolme alueellista 
vesihuoltoyhtiötä. Lisäksi oli 

suunnitteilla tai rakenteilla vii-
si muuta hanketta.1

Kuntayhtymiä vuonna 2005  
oli kaikkiaan kuusi, joista viisi 
palveli vedenhankintaa ja yksi 
ylikunnallista yhdyskuntien 
vesiensuojelua. Vuonna 2007 
on vireillä lainsäädäntöuudis-
tus, joka tekisi mahdolliseksi 
perustaa myös liikelaitosmaisia 
kuntayhtymiä2. 

Tämän Tuusulan seudun vesi-
laitos kuntayhtymän 40-vuo-
tishistoriateoksen tavoitteena 
on paitsi kuvata kuntayhtymän 
(aiemman kuntainliiton) as-
teittaista kehitystä myös tuoda 
esille kuntayhtymää yhtenä 
vesihuollon ylikunnallisen yh-
teistyön vaihtoehtona. Päinvas-
toin kuin joissakin tuoreissa 
kirjoituksissa esitetään, on yli-

kunnallisella yhteistyöllä Suo-
messa jo varsin pitkä historia. 
Kuntayhtymiä Suomessa on 
käytetty alueellisessa veden-
hankinnassa vuodesta 1954 ja 
Tuusulan seudulla vuodesta 
19673. Samoihin aikoihin Tuu-
sulan seudun vedenhankinnan 
kuntainliiton kanssa alkoi syn-
tyä erityisesti Pohjanmaan jo-
kilaaksoihin vedenhankinnan 

tukkuyhtiöitä. Tässä teoksessa 
on käytetty pääosin laitoksen 
virallista nimeä Tuusulan seu-
dun vesilaitos kuntayhtymä, 
lyhennettynä TSV. Soveltuvissa 
kohdissa on käytetty aiempaa 
vesilaitoksen nimeä:  Tuusulan 
Seudun Vesilaitos kl. 

Tässä teoksessa on pyritty hyö-
dyntämään erityyppisiä aineis-

toja. Hankkeen alkuvaihees-
sa haastateltiin 15 laitoksen 
kehityksessä mukana ollutta 
henkilöä, jotka edustavat kun-
tayhtymään liittyviä luottamus-
henkilöitä, yhtymän kehitystä 
sivusta seuranneita alan asian-
tuntijoita sekä laitoksen omaa 
henkilökuntaa vuosien varrel-
ta. Samoin on  hyödynnetty kes-
keisiä kirjallisia lähteitä kuten 
vesilaitoksen vuosikertomuk-
sia,  ammattilehtien kirjoituk-
sia, laitoksen asiantuntijoiden 
omia kirjoituksia ja esitelmiä, 
laitoksella kerättyä ansiokas-
ta lehtileikkeiden kokoelmaa 
sekä pääosin laitokselta saatua 
monipuolista kuva-aineistoa. 

Tutkimuksen alkuvaiheessa 
hankkeessa toimi tutkimusapu-
laisena fil.yo Hilja Toivio. Graa-
fisessa aineiston käsittelyssä on 

laitoksen oman henkilökunnan 
ohella avustanut Sari Meronta-
usta. Erityisesti haluan kiittää 
Tuusulan seudun vesilaitos 
kuntayhtymän toimitusjohtajaa 
Unto Tanttua ja aiempaa vesi-
laitoksen johtajaa Martti Mylly-
virtaa, Terttu Heleniusta, Kalle 
Vuorelaa, kaikkia haastateltu-
ja, Petri Juutia, Pekka Pietilää, 
Riikka Rajalaa, graafista suun-
nittelijaa Jukka Nissistä sekä 
muita hankkeessa avustaneita 
henkilöitä. Vesi on meille kai-
kille yhteistä. 

Tampereella 
Valpurin päivänä 2007

Tapio S. Katko
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”Pohjavesi on maailman arvokkain luonnonvara”  
4

1. Kellokoskelta se alkoi:
vesihuoltoa ennen kuntien
välistä yhteistyötä

Tuusulan seutu
Suomen kulttuuri-
historiassa

Tuusulan seutu tunnettaneen 
maassamme parhaiten Tuu-
sulan Rantatien taiteilijayh-
teisöstä, joka  syntyi 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa. Tuu-
sulanjärven itärannalle aset-
tuivat tuolloin asumaan monet 
Suomen taiteen ja kirjallisuu-
den mestarit kuten Juhani Aho, 
J.H. Erkko, Pekka Halonen, Eero 
Järnefelt, Juhani Siljo ja Wenny 
Soldan. Monille heille oli esi-
kuvana Syvälahden torpassa 
Tuusulassa vuonna 1872 kuol-
lut kansalliskirjailijamme.5 
Vastaavasti Tuusulanjärven 
pohjoispäässä Järvenpäässä si-
jaitsee kansallissäveltäjämme 
Jean Sibeliuksen Ainola. 

 Tuusulan  kappeliseurakun-
ta perustettiin vuonna 1643. 
Tuon vuosisadan alkupuolella 
Tuusulan alueella asui noin 600 
henkeä, joista melkein kaik-
ki olivat talonpoikaistalojen 
isäntäväkeä tai heidän per-
heenjäseniään. Ennen kappeli-
seurakuntaa pääosa Tuusulan 
asukkaista oli kuulunut Sipoon 
seurakuntaan. Tuusulan kap-
peliseurakuntaan liitettiin osia 
myös Helsingin pitäjästä ja Nur-
mijärveltä ja samoin liitettiin 
Kaukjärven eli Tuusulanjärven 
ympärillä olevat kylät: Hyry-
lä, Hyökkälä, Paijala, Tuusula, 
Tuomala, Järvenpää, Vanhakylä 
ja Ruskela. Myös hieman kau-
empana järvestä sijaitsevat Ke-
rava, Rusutjärvi, Nahkela, Lahela 
ja Klemetskog eli Ruotsinkylä tu-
livat uuden kappeliseurakunnan 

osiksi.6 Monet näistä ovat myös 
tuttuja paikkoja, kun katsotaan 
Tuusulan seudun vesilaitoksen 
toimintaa 2000-luvun alussa. 
 Tuusulan seudulla on myös 
vahvat sotilasperinteet. Hyry-
län varuskunnan ohella Tuu-
sulassa ovat toimineet mm. 
Taistelukoulu ja vapaaehtois-
ten maanpuolustusjärjestöjen 
koulutuskeskukset: Suojelus-
kuntain Päällystökoulu ja Lotta 
Svärd -järjestön kurssi- ja loma-
keskus Syväranta.    Ilmator-
juntamiehet tulivat Hyrylään 
vuonna 1957. Tämän kirjan il-
mestymisvuonna Tuusulan va-
ruskunnan toiminta kuitenkin 
loppuu.7 
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”Vuonna 1938 teki

Oy Yleinen

Insinööritoimisto

sairaalan

toimeksiannosta

pohjavesitutkimuksia 

ja suositti

pohjavesikaivoa

rakennettavaksi

lähelle Leissalan

taloa”

Perinteistä ja kuntien 
järjestämää vesihuoltoa

Maaseudulla ja taajamissakin 
on varsin pitkään vesihuoltoa 
järjestetty yksittäisten kaivojen 
ja sakokaivojen avulla. Talo-
kohtaisia vesijohtoja vedettiin 
ensin yksityisiin ja julkisiin 
rakennuksiin omasta tai yhtei-
sistä kaivoista. Likaviemäri, jos 
sellaista oli,  ohjattiin tontin ra-
jalla olevaan ojaan tai pihan pe-
rälle. Tuusulan seudun taloissa 
alkoivat 1900-luvun puolivä-
lin jälkeen kuten muutoinkin 
maamme kirkonkylissä ja taa-
jamissa yleistyä vesijohdot ja 
viemärit.8 
 Jo 1960-luvulla ryhdyttiin 
pitäjiin ja taajamiin kuten Tuu-
sulaan rakentamaan kunnan 
toimesta erityisesti liikekes-
kuksiin keskitettyä vesihuoltoa 
eli vesijohto- ja viemäriverkos-
toja. Vuonna 1958 oli Hyrylän 
ympäristössä tehty maastotut-
kimus yhteisen vedenottopai-
kan löytämiseksi Hyrylää ja 
Kirkonkylää varten. Vuonna 
1962 valmistui kirkonkylässä 
Vanhainkodin käyttöön jäteve-
denpuhdistamo9, joka käsitteli 
myös muutamien lähellä ollei-
den asuntoalueiden jätevesiä. 
Seuraavana vuonna aloitettiin 
Jäniksenlinnan, Kellokosken, 

Rusutjärven ja Perä-Hyrylän 
vedenottamoiden tutkimukset 
ja koepumppaukset ja teetettiin 
niihin liittyviä vesijohto- ja vie-
märöintisuunnitelmia.10  Järven-
päässä rakennettiin vesijohtoja 
ja viemäreitä ainakin jo 1950-
luvulla11. 
 Vuonna 1964 olivat Tuusu-
lassa esillä hankkeet Lahelan 
vedenottamosta sekä vesi- ja 
viemäriverkoston runkojohdos-
ta, jotka valmistuivat vuoden 
1965 maaliskuussa. Kunnallis-
opistolta vanhainkodin puhdis-
tamolle johtava viemäri valmis-
tui saman vuoden heinäkuussa. 
Väli-Hyrylään menevää runko-
johtoa ja viemäriä ryhdyttiin 
rakentamaan puolestaan mar-
raskuussa 1965, samoin vetä-
mään viemäriä vanhainkodin 
puhdistamolta Kirkonkylän 
koululle. Vuonna 1966 raken-
nettiin vesijohtoja ja viemäreitä 
eri puolilla Hyrylää, Kirkon-
kylää ja Tuomalaa sekä Kello-
koskella ja Jokelassa.  Vuoden 
1966 lopussa oli Tuusulassa 
kunnallisia vesijohtoja 6,9 km 
ja viemäreitä 6,7 km. Kunnalli-
seen vesilaitokseen oli tuolloin 
liittynyt 37 kiinteistöä. 12 
 Vedenkäyttö lisääntyi no-
peasti. Vuonna 1965 Lahelan 
vedenottamolta pumpattiin 
vettä runsaat 3 000 kuutiomet-

riä, mutta seuraavana vuonna 
jo lähes 19 000 m3. Kunnalli-
sen vesihuollon alkua pidettiin 
ongelmattomana, koska vielä 
tuolloin vettä riitti eikä pidetty 
tarpeellisena puhdistaa vie-
märivesiä. Väestömäärä Tuu-
sulanjärven ympärillä kasvoi 
kuitenkin nopeasti, viimeisiä 
luontaisia vesivaroja oltiin otta-
massa käyttöön Järvenpäässä ja 
Keravalla ja paikalliset vesistöt 
olivat saastumassa. Näin varsin 
pian kunnallisen vesihuollon 
jälkeen oltiin tilanteessa, jossa 
jouduttiin Tuusulan seudun ve-
denhankintaa ja jätevesiasioita 
katsomaan laajemmassa Kes-
ki-Uudenmaan mittakaavassa. 
Tämä tarkoitti ylikunnallista 
yhteistyötä niin vedenhankin-
nan kuin vesiensuojelun osalta. 

13 

Kellokosken sairaala 
vesihuollon
uranuurtajana 
´
Kellokosken historia alkaa jo 
1750-luvulta, jolloin alueelle 
perustettiin kaksi rälssitilaa (ti-
loja, jotka kruunu oli vapautta-
nut veroista ja joiden verot räls-
si-isäntä sai kerätä itselleen). 
Näistä muodostui aikanaan 
Kellokosken kartano, jossa ryh-

Kuva 1.1 Kellokosken sairaalan hallinto-
rakennus, entinen kartanon päärakennus, 
joka on peräisin vuodelta 1889. Raken-
nuksen suunnitteli arkkitehti Sebastian 
Gripenberg, ja se entisöitiin 1980-luvulla.17 

dyttiin kehittämään maatalout-
ta ja karjanhoitoa, mutta myös 
pienimuotoista manufaktuuri-
teollisuutta. Vesivoimaa käytet-
tiin hyväksi, sillä kartanossa oli 
mylly ja kaksiraaminen saha 
hankittiin vuonna 1775. Vuonna 
1795 aloitti toimintansa seudun 
ensimmäinen teollisuuslaitos 
Kellokosken ruukki, jonka alu-
eella sijaitsee mm. vuonna 1800 
valmistunut kirkko. Ruukin 

läheisyydessä on Kellokosken 
kartanon maille noussut sairaa-
la-alue ja sairaalamuseo.14 
 Kellokosken ruukki, kuten 
muutkin maaseudulle kasva-
neet tehdasyhteisöt, olivat ai-
kanaan omavaraisia monessa 
suhteessa. Kellokosken teh-
taasta kehittyi moderni teolli-
suuslaitos, jonka maitotonkat, 
muut meijeriastiat ja kirveet 
tulivat tunnetuiksi kautta koko 

Suomen. Tehtaassa valmistet-
tiin myös erilaisia työkaluja, 
saranoita ja rakennusheloja. 
Tehtaassa oli 1940-luvulla noin 
kolmisensataa työntekijää. 
Vuonna 1962 tehdas siirtyi Fis-
karsin omistukseen ja 1980-lu-
vulle tultaessa laajamittainen 
teollisuustuotanto Kellokoskel-
la loppui.15 

 Kellokosken kartano myy-
tiin valtiolle 1910-luvulla ja 
kartanon maista muodostettiin 
tuolloin 131 viljelytilaa ja 43 
asuntotilaa. Kartanon päära-
kennus (kuva 1.1) ja sen ym-
pärillä oleva puisto myytiin 
mielisairaanhoitopiirin kun-
tainliitolle vuonna 1913. Nykyi-
sin Kellokoskella on noin 5000 
asukasta ja se on yksi Tuusulan 
keskustaajamista16 
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Kuva 1.2 Kellokosken sairaalan ensimmäisen pohjavesilaitoksen 
tutkimuksia vuodelta 1938.19 

Kellokosken sairaalan eli karta-
non päärakennusta korotettiin 
1930-luvulla yhdellä kerroksel-
la ja näin saatiin sairaalaan 100 
uutta hoitopaikkaa. Vesi tuli jo 
tuolloin sairaalan läheisestä jo-
esta. Korjauksen aikana kuiten-
kin havaittiin ongelmia veden 
laadussa: koko kellarikerroksen 
putkisto oli likaisen jokiveden 
vuoksi niin turmeltunut, että 
se piti kokonaan uusia. Vesi- ja 
lämpötyöt teki Radiator Oy.18 
Samoihin aikoihin tuli käyttöön 

uusi pesula, joka osaltaan nosti 
vedenkulutusta.
 Jokivesi ei kaikesta päätel-
len soveltunut sairaalan käyt-
tövedeksi. Niinpä vuonna 1938 
teki Oy Yleinen Insinööritoi-
misto sairaalan toimeksian-
nosta pohjavesitutkimuksia ja 
suositti pohjavesikaivoa raken-
nettavaksi lähelle Leissalan ta-
loa (kuva 1.2). 
 Vesilaitos mitoitettiin vir-
taamalle 10 litraa sekunnissa20 
ja pumppaamoon tuli kaksi 

keskipakoispumppua. Nämä oli 
valmistettu valuraudasta ja eri-
koiskohteissa käytettiin prons-
sia. Pumppuaseman putkistot 
tehtiin valurautaisista laippa-
putkista. Putkiverkoston pituus 
oli 1750 m, ja se koostui Man-
nesmann-teräsmuhviputkista, 
jotka oli asvaltoitu sisä- ja ulko-
puolisesti ja päällystetty lisäksi 
asfalttiin kastetulla Wollfiltz-
paperilla.21 Pumppuhuoneessa 
alkaloitiin vesi soodaliuoksella 
käyttämällä ns. märkäsyöttöko-
jetta.22

 Vuonna 1961 valmistui Kel-
lokosken sairaalan läheisyy-
teen Ohkolan 320-paikkainen 

sairaala. Kellokosken ja Ohko-
lan sairaalat rakensivat yhtei-
sen vesihuoltolaitoksen, jonka 
urakoi Insinööritoimisto Vesto 
Oy. Vuoden 1961 tammikuus-
sa valmistui vesitorni (kuva 
6.10). Joulukuussa valmistui 
puolestaan yhteinen jäteve-
denpuhdistamo, harjailmasti-
milla varustettu rengaskanava. 
Viemäriverkkoon yhdistettiin 
tuolloin mm. Kärpäsenkylän 
asuntoalue ja Osuuskauppa 
Perhelä.23

 Kuvassa 1.3 on kyseinen Kel-
lokosken ja Ohkolan sairaaloi-
den vesilaitoksen vanha pump-
paamorakennus. Kellokosken 

Kuva 1.3 Kellokosken ja Ohtolan sairaaloiden vesilaitoksen vanha
pumppuasema, joka oli käytössä vuoteen 2000.

ja Ohkolan sairaaloiden vesilai-
tos (vedenottamo, johtolinja ja 
vesitorni) siirtyivät useamman 
vuoden neuvottelujen jälkeen 
TSV:n käyttöön ja omistukseen 
vuoden 2001 alusta24. Jo vuon-
na 1986 oli yritetty neuvotella 

sairaalan vedenottamon ostos-
ta, mikä kuitenkin lykkääntyi 
täysin erilaisten taloudellisten 
näkemysten vuoksi.25 Vanhan 
pumppaamorakennuksen lä-
heisyyteen rakennettiin uusi 
vedenottokaivo.

Kuva 1.4 Suunnitelma Keravan 
kauppalan ensimmäisestä veden-
ottamosta Paijalankylässä
vuodelta 1950.

Vesihuoltoa
���0-luvulta

Toisena esimerkkinä varhai-
sesta vesihuollosta on Kera-
van kauppalan ensimmäinen 
vedenottamo, jota varten insi-

nööritoimisto P. Alenius teki 
pohjavesitutkimuksia kesällä 
ja syksyllä 1947.26 Tutkimusten 
pohjalta syntyi suunnitelma 
kauppalan veden ottamiseksi 
Paijalankylästä Tuusulanjoen 
eteläpuolelta, valtion omis-
tamalta alueelta (kuva 1.4). 
Kuvassa näkyy mm. pakkolu-
nastettavaksi anotun vedenot-
toalueen raja sekä kaivon liki-
määräinen paikka. TSV haki 
vuonna 1996 ympäristölupaa 
uudelle kaivolle ja käytti hake-
muksessaan yllämainittujen in-
sinööritoimisto P. Alveniuksen 
pohjavesitutkimusten tuloksia. 
Ympäristölupavirasto kommen-
toi asiaa: ”Eipä näin vanhoja 
tietoja ole vielä näkynytkään 
lupahakemuksissa”. TSV raken-
si toiselle puolen jokea uuden 
kaivon 1990-luvun loppupuo-
lella, ja niinpä kaivo tunnetaan 
nimellä Joentakunen.27
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Etelä-Suomen vedenhankintatoimikunnan suunnitelmia

Kuva 1.5a Pohjaveden käyttö ja b) antoisuus Keski-Uudenmaan kunnissa vuonna 1965.32

Helsingin seudun kunnat, seu-
tukaavaliitto sekä eräät val-
takunnalliset keskusjärjestöt 
lähettivät valtioneuvostolle vuo-
den 1963 lopulla kirjeen, jossa 
korostettiin Helsingin alueen 
vedenhankinnassa esiintyneitä 
ja odotettavissa olevia vaike-
uksia28. Vuonna 1964 valtio-
neuvoston tekemän päätöksen 

perusteella tie- ja vesirakennus-
hallitus sai tehtäväkseen laatia 
kiireellisesti yleissuunnitelman 
Etelä-Suomen käyttövedenhan-
kinnasta yhteistoiminnassa 
alueen kuntien ja teollisuuden 
kanssa.29 Näin saivat alkunsa 
pääkaupunkiseudun vedenhan-
kinnan järjestely sekä Turun 
seudun vedenhankinnan yleis-

suunnittelu. Samassa yhtey-
dessä tuli esille pohjaveden va-
rassa olevan Keski-Uudenmaan 
vedenhankinta ja sen kiireelli-
set kehittämistarpeet (henkilö-
laatikko 8).   
 Vaikka päätös Päijänne-tun-
nelin rakentamisesta  lieneekin 
ollut hyvin ennakoitu ja nykyi-
sen tietämyksen valossa perus-

teltu, liittyy hankkeen valmis-
teluun varsin kyseenalaisiakin 
piirteitä. Vedenhankintaprojek-
tin johtoryhmä määräsi suun-
nittelijoiden tehtäväksi vain 
laatia suunnitelma veden otta-
miseksi Päijänteestä saamatta 
tutkia kuitenkaan muita veden-
hankinnan vaihtoehtoja.30 Näitä 
suunnittelijat tosin hahmotteli-
vat omin päin (henkilölaatikko 
8).
 Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdis-
tysten toimesta puolestaan 
laadittiin vuoden 1965 aikana 
selvitys niiden toimialueella 
sijaitsevista pohjavesivaroista. 
Tämä kattoi seuraavat kunnat ja 
niiden alueet: Helsinki, Helsin-
gin mlk, Hyvinkää, Järvenpää, 
Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo ja 
Tuusula. Suhteessa eniten käyt-
tämättömiä pohjavesiä oli tuos-
sa vaiheessa Tuusulassa (kuva 
1.5a,b).31

1.5 a 1.5 b

Eero Kajosaariprofessori emeritus  
Syntynyt 31.12.1927 Vihti

Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1947 Hyvinkään yhteiskoulusta.  Suoritin diplomi-insinööritutkinnon vuonna 1952 Teknillisen korkeakoulun Raken-nusinsinööriosastolla. Olen ns. ojakon-na eli opiskeluni pääaineena oli maata-louden vesirakennus. Lisensiaatintyöni 

tein vuonna 1962. Vuonna 1969 tulin valituksi TKK:n ensimmäiseksi vesi-huoltotekniikan professoriksi heti, kun väitöskirjani valmistui. Toimin Maataloushallituksen insi-nööriosaston tehtävissä Kokkolassa vuosina  1952-54,  Ins.tsto Oy  Ves-tossa  suunnitteluinsinöörinä 1954-59 ja vastaavissa tehtävissä  Ins. tsto Maa ja Vesi Oy:ssä 1959-61. Vuosina 1962-64 olin Tampereella Hämeen vesiensuojeluyhdistyksen (nykyisin Kokemäenjoen vesistön vesiensuoje-luyhdistys) ensimmäisenä toiminnan-johtajana, jonka jälkeen siirryin TVH:n jaostopäälliköksi 1964-69 tehtävänä  johtaa pääkaupunkiseudun ja Lounais-Suomen vedenhankinnan yleissuunni-telmien laadintaa. Olin virkavapaana TKK:sta  UNESCO:n tehtävissä 1977-78 Pariisissa. Siellä johtamani projek-tin teemana  oli  ympäristönsuojelun integroiminen korkeakouluinsinöö-rien koulutukseen. 
 TVH:ssa tehtiin aluksi selvitys suunnittelualueiden vedentarpeesta ja sen ennusteista sekä käytettävissä olevista vesivaroista. Osoittautui, että kiireellisimmät  toimet olivat tarpeen Keski-Uudellamaalla, pohjaveden va-rassa olevien Tuusulan, Järvenpään ja  Keravan vedensaannin turvaamiseksi. 

Jo lähitulevaisuuden vedentarve-en-nusteisiin verrattuna  pohjavesivarat olivat täällä riittämättömät ja ne si-jaitsivat lähes kaikki Tuusulassa. Rat-kaisuksi ehdotettiin, että pohjavedet otetaan  kaikkien kolmen kunnan yhteiseen käyttöön ja näin tullaan toi-meen, kunnes saadaan lisävettä muu-alta. Ratkaisuun tarvittiin kuntien yh-teistoimintahalua, ja sitä löytyi.  Tässä yhteydessä on erityisesti syytä mainita Tuusulan kunnanhallituksen puheen-johtajan Winqvistin myötämielinen suhtautuminen asiaan alusta pitäen. Helsingin tuleva vedenhankinta oli periaatteessa ratkaistu jo ennen yleissuunnittelun aloittamista. Helsin-gin vesilaitoksen johtaja Kajaste vaati vedenottoa suoraan Päijänteestä eikä muita vaihtoehtoja saanut kunnolla edes tutkia. Näin syntyi Päijänne-tun-nelihanke, johon liittyivät Helsingin naapurikunnat, Tuusulan Seudun Ve-silaitos TSV sekä eräät muut veden-käyttäjät Uudeltamaalta. Ratkaisu on vesilaitosten kannalta tällä hetkellä hyvä. Päijänteen suojelu siten kuin tär-keä vedenottovesistö tulee suojella, saattaa vesistöalueen laajuuden vuoksi kuitenkin tulevaisuudessa olla ongel-mallista.
 TSV käyttää tekopohjavesitek-

niikkaa Päijänne-tunnelista ottamansa veden käsittelyyn. Tässä yhteydessä se on kehittänyt joitain omia, olosuhtei-siinsa sopivia käsittelymenetelmiä ja tarjonnut  teknillisen korkeakoulun opiskelijoille mahdollisuuksia diplomi-töiden tekoon. 
 Vesihuolto on modernissa yhdys-kunnassa niin keskeinen ja arvokas tekijä, ettei sen eri osatekijöitä  kuten jakelun luotettavuus ja laadun moit-teettomuus voi kustannusperusteella rinnastaa esimerkiksi yhdyskunnan lii-kenneverkon osatekijöihin. Vesihuolto näyttää aika valmiilta  yhdyskuntatek-niikan osa-alueelta, mutta maailman ympärillämme kehittyessä saattaa eteen tulla ongelmia, joiden vakavuut-ta ei vielä tiedetä. Monin paikoin ne tulevat liittymään veden määrälliseen riittävyyteen, mutta vielä useammin veden laatuun.

H E N K I L Ö L A A T I K K O  8
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TSV kuntainliiton
perustamiseen
johtaneet tapahtumat

Helsingin Seutukaavaliiton 
valtuuskunnan kokouksessa 
3.10.1962 diplomi-insinööri Eino 
Kajaste oli pitänyt esitelmän 
Helsingin seudun vesihuollon 
tulevaisuudesta. Hän tarkasteli 
kulutusalueita Sipoosta Vihtiin 
ja Helsingistä Riihimäelle, kun 
vedenhankinnan vaihtoehdot 
ulottuivat aina Päijänteeseen 
saakka. Tuusulan, Järvenpään 
ja Keravan alueesta Kajaste 
esitti seuraavaa:

”Vuonna 2000 alueella olisi 
maksimissaan 150 000 asukas-
ta ja vedentarve olisi 0,49m31s 
(noin 42000 m31vrk). Tätä vesi-
määrää ei saataisi pohjavetenä 
ainakaan erillislaitoksista, ellei 
ryhdyttäisi yhteistyöhön, siis kes-
kusvesilaitoksen perustamiseen. 

Sen ensimmäisenä tehtävänä 
olisi alueen pohjavesivarojen 
inventointi sekä ilmeisesti myös 
keinopohjavesilaitoksen (teko-
pohjavesilaitoksen) kokeilut.” 33

Osana edellä mainittua yleis-
suunnitelmaa Etelä-Suomen 
käyttövedenhankinnasta pidet-
tiin Tie- ja vesirakennushalli-
tuksen vesistöosaston aloittees-
ta 8.9.1964 Tuusulan vanhalla 
kunnantalolla Helsingin maa-
laiskunnan, Järvenpään, Ke-
ravan ja Tuusulan yhteistä 
vedenhankintaa koskeva neu-
vottelu.34 Näitä Etelä-Suomen 
vedenhankintatoimikunnan 
yhteisiä kokouksia pidettiin 
yhteensä neljä, joista viimeinen 
14.5.1965.35 
 Kolmannessa kokoukses-
sa toimikunnan konsulttina ja 
Maaseudun Keskusrakennus-
toimiston (vuodesta 1967 Suun-
nittelukeskus Oy36) edustaja-

na toiminut diplomi-insinööri 
Martti Myllyvirta esitti, että 
Helsingin maalaiskunta (Van-
taa) eriytetään omaksi eteläi-
seksi alueekseen ja vastaavasti 
Tuusula, Kerava ja Järvenpää 
omaksi pohjoiseksi suunnitte-
lualueekseen. Näin tapahtuikin 
ja toimikunnan nimeksi tuli 
Tuusulan Seudun vesihuolto-
toimikunta. Toimikunnan pu-
heenjohtajana toimi Tuusulan 
kunnanjohtaja Einar Winqvist, 
sihteerinä Hannu Laikari ja 
muina jäseninä mm. kauppa-
lanjohtaja Einari Pyykkö Jär-
venpäästä ja Unto Suominen 
Keravalta. Lisäksi toimikun-
taan kuului kuntien teknistä 
johtoa sekä johtavia luottamus-
henkilöitä.37 Tuossa vaiheessa 
päätettiin myös tilata selvitys 
Tuusulan alueen pohjavesien 
käytöstä.38 
 Tuusulan Seudun vesihuol-
totoimikunta ryhtyi hankki-

maan selvityksiä ja suunnitel-
mia ns. pohjoisen ryhmän 
vedenhankinnan yhteistyöstä. 
Toimikunnan konsulttina toimi 
edelleen Martti Myllyvirta Oy 
Suunnittelukeskus-MKR:stä. 
Lopputuloksena saatiin aikaan 
maaliskuuhun 1967 mennessä 
ehdotus yhteisorganisaatios-
ta sekä tekninen suunnitelma 
vesijohtoverkosta ja rakenta-
misohjelmasta. Vesihuoltotoimi-
kunnan työtä valmistelivat kun-
nallisteknisen taustan omaavat 
henkilöt: Keravalta kauppalan-
insinööri Antero Könkkölä, Jär-
venpäästä kauppalaninsinööri 
Teuvo Salonen, Tuusulasta 
kunnaninsinööri Pentti Num-
mi sekä neljäntenä jäsenenä 
diplomi-insinööri Martti Myl-
lyvirta.39 Kokouksessa 2.3.1966 
varatuomari Österman Suomen 
Kaupunkiliitosta esitteli yhteis-
organisaatiosta pyydetyn lau-
sunnon juridisia perusteita.40 

Miksi toiminta-
muodoksi valittiin
kuntainliitto?

Edellä mainittu Tuusulan Seu-
dun vesihuoltotoimikunta piti 
kaikkiaan kahdeksan kokous-
ta41, joista viimeiset neljä (välillä 
2.12.1996-24.2.1967) keskittyi-
vät organisaatiomuotoon. Tek-
nillinen jaosto laati ehdotuksen 
kuntainliiton perussäännöksi, 
ja jaosto valtuutettiin käymään 
neuvotteluja Maalaiskuntien 
liitossa ja Suomen Kaupunkilii-
tossa.42 
 Alueellista yhteistyömuotoa 
harkittaessa käännyttiin kunti-
en keskusjärjestöjen puoleen. 
Pentti Vataja Maalaiskuntien 
liitosta ja Pentti Erkola Kau-
punkiliitosta puolsivat molem-
mat kuntainliittoa. Samoin sai 
kannatusta periaate, että saa-
tettaisiin aluksi kaikki vedenot-

”Alueellista yhteistyömuotoa harkittaessa käännyttiin     kuntien keskusjärjestöjen puoleen”

tamot kuntainliiton hallintaan. 
Tämä vedenottamoitten yhteis-
omistus ei kuitenkaan vielä 
tuolloin osoittautunut mahdol-
liseksi, sillä laitosten omistajat 
halusivat mieluummin pitää 
ne ominaan. Uudet rakennet-
tavat vedenottamot ehdotettiin 
kuitenkin jo tässä vaiheessa 
kuntainliiton tehtäväksi. Kunti-
en omistuksessa olevat vesilai-
tokset  pyrittiin myös vähitel-
len lunastamaan kuntainliiton 
hallintaan. ”Mutta hitaita ovat 
herrojen kiireet, vasta vuonna 
1986, siis 20 vuotta myöhem-
min, tämä aie toteutui”, kuten 
Myllyvirta toteaa. 43

 Tehdyt haastattelut44 viittaa-
vat siihen, että Raisio-Naantalin 
vesilaitos kuntainliitto lienee 
toiminut eräänlaisena mallina 
alueelliselle yhteistyölle. Rai-
sio-Naantalin vesilaitoskun-
tainliiton perustaminen vuonna 
1956 kytkeytyi Nesteen Naan-

talin jalostamon sijoitukseen. 
Turku olisi halunnut Nesteen 
jalostamon, mutta Turun vesi-
huollon varmuudesta esitettiin 
epäilyjä. Esimerkiksi muutama 
vuosi aiemmin, vuonna 1951 oli 
ollut erittäin kuiva vuosi ja vesi-
pula. Tämän jälkeen ryhdyttiin 
miettimään vaihtoehtoja lisäve-
denhankinnalle - Paimionjoen 
patoamista ja veden johtamista 
Säkylän Pyhäjärvestä. Tämän 
lisäksi Turku halusi liittää pik-
kukunnat, Naantalin ja Raision 
itseensä. Nesteen vedenhankin-
nan yhteydessä pienet kunnat 
yhdistivät voimansa ja perusti-
vat kuntainliiton asiaa järjestä-
mään.45 
 Suunnittelukeskus Oy:lle 
Raisio-Naantalin kuntainliitto 
oli tuttu entuudestaan, mutta 
tukkuyhtiöistä ei tällä kon-
sulttiyrityksellä ollut kaiketi 
kokemusta. Maa ja Vesi Oy:n 
vaikutus Pohjanmaalla oli tuol-

loin niin vahva, ettei Suunnitte-
lukeskuksella ollut sinne yhte-
yksiä.46 Maamme ensimmäinen 
vedenhankinnan tukkuyhtiö 
Vesikolmio Oy perustettiin 
vuonna 1968 jakamaan Kala-
jokilaakson  pohjavesivaroja. 
Perustajakunnat olivat Sievi, 
Nivala ja Ylivieska. Kalajoki ja 
Alavieska liittyivät osakkaik-
si vuonna 1977 ja Haapajärvi 
vuonna 1985. 47

 Vuonna 1969 Tuusulan 
kunnanjohtajaksi valitun Ahti 
Haukkavaaran48 arvion mu-
kaan kuntainliitto oli tuohon 
aikaan muilla kunnallishallin-
non alueilla yleisesti käytössä 
oleva organisaatiomuoto ja si-
ten luonnollisesti sovitettavissa 
myös ylikunnalliseen veden-
hankintaan. Ruotsissa oli tiet-
tävästi syntynyt ensimmäinen 
kuntainliitto ylikunnalliseen 
viemäröintiin ja jätevedenpuh-
distukseen Käppalassa vuonna 
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1957, joten sieltä ei liene saatu 
mallia Raisioon ja Naantaliin.49 
Keski-Uudenmaan vesiensuo-
jelun kuntainliitto perustettiin 
puolestaan vuonna 1976.
 Kuntainliitto ei kuitenkaan 
ollut organisaatiomuotona kai-
kille osapuolille itsestäänsel-
vyys. Esimerkiksi kauppalan-
johtaja Pyykkö Järvenpäästä 
piti sitä alkuvaiheessa ”vas-
tenmielisenä” vaihtoehtona ja 
kannatti mieluummin sopimus-
pohjaista yhteistyötä50.  Martti 
Myllyvirta puolestaan arvioi, 
että kuntainliitto oli sinänsä 
välttämättömyys tilanteessa, 
jossa Tuusula jo omisti pohja-
vesialueita51. 
 Tuusulan Seudun Vesilaitos 
(TSV) kuntainliittoa (kl) kaa-
vailtiin perustettavaksi vuoden 
1967 alusta, koska erityisesti 
Keravalla vettä ei enää ollut 
riittävästi saatavilla. Perustami-
seen liittyvät neuvottelut venyi-
vät kuitenkin pitkälle vuoden 

1967 puolelle52. Varsinainen 
toiminta saattoi näin alkaa 
vuoden 1968 alusta. Tuusulan 
Seudun Vesilaitos kuntainliiton 
virallisena syntymäpäivänä voi-
daan pitää torstaita 12.10.1967, 
jolloin Uudenmaan lääninhal-
litus vahvisti kuntainliiton pe-
russäännön.53 Myllyvirta arvioi, 
että ehkä tästä syystä torstaista 
on tullut TSV:n perinteinen ko-
kouspäivä.54

 TSV:n keskeisenä puuhaaja-
na ja perustajana vaikutti Tuu-
sulan kunnanjohtaja, maan-
viljelysneuvos Einar Winqvist 
(ks. myös henkilölaatikko 1). 
Hän toimi myös vesilaitoksen 
ensimmäisen toimintavuoden 
liittohallituksen puheenjohtaja-
na, kunnes hän marraskuussa 
1968 yllättäen kuoli55.

Perussääntö
ja toiminnan alku 

TSV:n perussäännössä määri-
teltiin toiminnan periaatteet. 
Vesilaitoksen tarkoituksena 
on huolehtia jäsenkuntiensa 
vedenhankinnasta ja siinä tar-
koituksessa hankkia omistuk-
seensa vedenottoalueita sekä 
rakentaa ja ylläpitää vedenotta-
moita ja vesijohtoja. Kuntainliit-
to pyrkii myös tulevaisuudessa 
turvaamaan jäsenkuntiensa ve-
denhankinnan tutkimalla mah-
dollisia pohjavesiesiintymiä 
ja osallistumalla myös Etelä-
Suomen vedenhankinnan jär-
jestelyyn. Toiminnan tuli olla 
itsensä kannattavaa, mutta 
voittoa tuottamatonta. Vesilai-
tos ei näin saanut rasittaa kun-
tia, mutta toisaalta kunnat eivät 
saaneet mitata itselleen talou-
dellista tulosta laitoksesta. Lii-
ketoimintanaan vesilaitos perii 
kunnille myymästään vedestä 

2. Vesilaitos kuntainliiton ensiaskeleet

Kuva 2.1 Ensimmäisen TSV:n liittohallituksen kokous vuoden 1969 alkupuolelta. Vasemmal-
ta: valtuuston pj. Kalle Valtavuori, liittohallituksen jäsen Antero Könkkölä, valtuuston varapj. 
Veijo Kivinen, liittohallituksen varapj.  Veikko Savolainen, vesilaitoksen johtaja Martti
Myllyvirta, liittohallituksen jäsen Teuvo Salonen ja liittohallituksen jäsen Pentti Nummi.

kuutiometrihinnan, joka on jo-
kaiselta jäsenkunnalta sama. 
Jäsenkunnat hoitavat oman alu-
eellisen vedenjakelunsa ja pe-
rivät kuluttajilta omien päätös-
tensä mukaisen vesimaksun.56

 Tuusulan Seudun Vesilai-
tos aloitti toimintansa vuoden 
1968 alusta, jolloin jäsenkun-
tien kunnallisvaltuustot olivat 
valinneet ensimmäisen liittoval-
tuuston jäsenet. Ensimmäinen 
liittovaltuuston kokous pidet-
tiin 2.2.1968. Tuossa yhteydes-
sä Martti Myllyvirta valittiin 
vesilaitoksen sivutoimiseksi 
johtajaksi. Näin oli päästy toi-
minnan alkuun.

��
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 Alusta lähtien TSV osti itse 
rakentamiseen tarvittavan put-
kimateriaalin. Ensimmäiset han-
kinnat lienevät olleet englantilai-
selle valmistajalle tärkeitä, koska 
tehtaan Euroopan myyntipääl-
likkö yhdessä Suomen edusta-
jan Rautakonttori Oy:n myyn-
tipäällikön kanssa halusivat 
tutustua tähän huomattavaan 
ostajaan. Laitoksen toimistosta 
Tuusulan Säästöpankin toises-
sa kerroksessa oli ovi suoraan 
ylätasanteelle, josta edelleen 
aukeni avoin näköala pankkisa-
liin. Siellä oli yleensä runsaasti 
asiakkaita. Myllyvirta5 kuvaa 
tapahtumaa seuraavasti:

”Vieraat saapuivat ja otettiin 
koko henkilökunnan (yksi kpl) 
voimalla vastaan. Vieraita hie-
man ihmetytti laitoksen pää-
konttorin vaatimaton koko ja 
miehitys. Silloin vesilaitoksen 
johtajalla välähti: Hän johdatti 
vieraat pankkisalin avoimelle 
yläterassille, viittasi alas pank-
kisaliin, jossa oli juuri melko 
lailla väkeä ja ilmoitti, että 
tässä on sitten vesilaitoksen 
yleisöpalveluosasto. Toki asian 
todellinen laita selostettiin hie-
man myöhemmin ilkikurisesti 
virnistäen.”

johtajan johtosääntö ja virka-
sääntö), yleissuunnitelman 
tekoon, vedenottamoalueitten 
hankintaan, vesijohtolinjan Hy-
rylä-Kerava yksityiskohtaisten 
suunnitelmien teettämiseen ja 
urakkapapereiden työstämi-
seen. Samana vuonna tehtiin 
ensimmäiset putkikaupat (Stan-
ton & Staveley Ltd valmistamia 
pallograffiittivalurautaputkia), 
selviteltiin jäsenkuntien vie-
märeitten ja Tuusulan Seudun 
Vesilaitos kl:n vesijohdon yh-
teisrakentamisen periaatteita 
ja otettiin laitokselle ensimmäi-
set velat3.  Jälkimmäisen liittyy 
seuraava tapahtuma:

”Vesilaitoksen johtaja Martti 
Myllyvirta marssi Postipankkiin 
asianomaisen johtajan ekonomi 
Sakari Nurmisen luo kaikki asi-
anomaiset paperit mukanaan. 
Martti Myllyvirta ilmoitti surul-
lisen näköisenä, ettei vesilaitos 
voikaan ottaa myönnettyä lai-
naa, koska ei pvsty täyttämään 
lainan ehtoja.  Nurminen ihmet-
teli suuresti, mistä oikein on ky-
symys, jolloin Myllyvirta paljasti 
asian. Lainapäätöksessä sanot-
tiin nimittäin, että velkakirja 
tulee olla kahden vesilaitoksen 
virkailijan allekirjoittama ja 
vesilaitoksellahan oli vain yksi 
virkailija!”

Tuusulan Seudun Vesilaitos 
kuntainliiton liittovaltuusto 
kokoontui ensimmäisen ker-
ran 2.2.1968 ja valitsi DI Mart-
ti Myllyvirran oto. johtajaksi. 
Liittohallitus puolestaan järjes-
täytyi kokouksessaan 15.2.1968 
ja  kokooontui kyseisen vuoden 
aikana peräti 18 kertaa.1 Kun-
nanjohtaja Einar Winqvistin 
äkillisen kuoleman johdosta liit-
tohallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin kunnansihteeri Erkki 
Kesälä. 
 Kuntainliiton vesilaitoksen 
ensimmäiseksi päätoimiseksi 
johtajaksi valittiin 15.8.1968 
diplomi-insinööri Martti Myl-
lyvirta, joka muistaa, että noin 
puoli vuotta piti toimia, ennen 
kuin vesilaitos kuntainliitto 
ruvettiin tuntemaan omana kä-
sitteenään (henkilölaatikko 4).2 
Ensimmäisiä säilyneitä valoku-
via liittohallituksen kokouksis-
ta on kuvassa 2.1.
 Ensimmäisenä toimin-
tavuotena 1968 keskityttiin 
lähinnä Vesilaitoksen toimin-
nan järjestelyyn, eri sääntöjen 
laadintaan (matkustussääntö, 

 Vesilaitokselle vuokrattiin 
aluksi toimistotilaksi  yksi huo-
neennurkka Tuusulan kunnan-
talosta. Elokuun alussa 1969 
vesilaitoksen toimisto muut-
ti Tuusulan Säästöpankilta 
vuokrattuihin tiloihin pankki-
rakennukseen Hyrylään. Tilat 
käsittivät kaksi huonetta pank-
kisalin ylätasanteella. 4

Vesilaitos osti Tuusulan kun-
nalta huhtikuussa 1968 omis-
tukseensa kolme tilaa Firan, 
Rusutjärven ja Jäniksenlinnan 
pohjavesialueilta. Syksyllä 
1968 Oy Suunnittelukeskus-
MKR laati suunnitelmat vesi-
johtolinjalle Fira - Hyrylä, kun 
Firan vedenottamon suunnitel-
mat teki puolestaan Myllyvirta. 
Kuntainliiton ensimmäisiä ve-
sijohtolinjoja ryhdyttiin raken-
tamaan vuoden 1968 lopulla6. 
Linja Hyrylä - Kerava (kuva 
2.2) valmistui toukokuun lopul-
la 1969 Perusyhtymä Oy:n ura-
koimana. Samassa yhteydessä 
rakennettiin myös Tuusulan 
kunnan viemäreitä. Keravalle 
ryhdyttiin toimittamaan vettä 
10.6.1969 siten, että toimitetta-
va vesi ostettiin Tuusulan kun-
nan Lahelan vedenottamosta. 

Kuva 2.2 a) TSV:n ensimmäisen rakennusurakan allekirjoitus 4.12.1968. 
Vasemmalta: Pentti Nummi (Tuusulan kunnaninsinööri), Risto Huttunen 
(Perusyhtymä), Veikko Savolainen (TSV) ja Martti Myllyvirta (TSV).

Kuva 2.2 b) Työmaa välillä Hyrylä-Kerava maaviljelijä Nils Collanín metsästä. 
Etualalla vastaava mestari Heikki Pietilä ja valvoja Martti Myllyvirta.
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Kuva 2.3 Firan vedenottamon vesikatto-
juhlaa vietettiin 17.1.1970.7

Kuva 2.4 Auton nosto Ruduksen soramontusta Firan 
vedenottamon läheisyydessä 15.5.1970 ja aiheeseen 
liittyvä lehtiotsikko.9

Kuva 2.5 Jäniksenlinnan marraskuussa 1970 valmistunut, Vesto Oy:n urakoima vedenottamo. Ylhäällä tapahtu-
maan liittynyt lehtiotsikko11. 

Firan vedenottamo (kuva 2.3) 
ja vesijohto Firasta Hyrylään 
valmistuivat helmikuun lopulla 
1970. Jäniksenlinnan vedenotta-
mo ja vesijohtolinja Jäniksenlin-
na-Järvenpää-Vehkatie saatiin 
valmiiksi marraskuussa 1970 
ja veden jakelu Järvenpäähän 
aloitettiin vuoden 1971 alusta. 
Tuusulan seudun vesilaitoksen 
vedenmyynti oli alkuun varsin 
vaatimatonta. Vesilaitos myi 
vain Järvenpään ja Keravan 
tarvitseman lisäveden. Tuusula 
tuli vielä tässä vaiheessa toi-
meen omien vedenottamoiden 
vedellä.
 Firan pohjavedenottamo 
otettiin käyttöön helmikuussa 
19708. Toukokuussa kuitenkin 
havaittiin, että Ruduksen sora-
kuopassa olevaan pohjavesial-
taaseen oli upotettu auton romu 
(kuva 2.4). Tämä antoi samalla 

viitteitä TSV:n toimialueella 
myöhemminkin vastaan tule-
viin pohjavesien suojelun haas-
teisiin (luku 5). 
 Maaliskuussa 1970 solmit-
tiin toisen rakennusvaiheen 
urakkasopimukset: Vesto Oy 
urakoi Jäniksenlinnan vedenot-
tamon (kuva 2.5), YIT vesijohto-
linjan Jäniksenlinna - Järvenpää 
sekä Salon Kaivin ja Kuljetus 
Oy Vehkatien linjan, johon 
liittyi myös Järvenpään kau-
pungin viemäreiden ja kadun 
rakennusta. Jäniksenlinnan 
vedenottamon oli suunnitellut 
Suunnittelukeskus Oy:llä Taito 
Loiri,  monipuolisuustaiteilija 
Vesa-Matti Loirin isä. Kaikki 
urakat valmistuivat marras-
kuussa 1970 ja veden jakelu 
Järvenpäähän aloitettiin vuo-
den 1971 alusta.10

 Vaikka Jäniksenlinnan 

Kuva 2.6  Kaatopaikka Jäniksenlinnan vedenottamon uhkana 
vuonna 1970.13 

pohjavedenottamo sijaitsikin 
tuohon aikaan todellisessa ”jä-
niksenlinnassa” eli asutuksen 
kannalta erämaassa12, uhkasi 
sitä heti alusta lähtien lähellä 
oleva Terrisuon kaatopaikka 
(kuva 2.6). Tämä sijaitsi noin ki-
lometrin etäisyydellä vedenot-
tamosta, ja lisäksi kaatopaikan 
lietteen kaatoaltaat olivat aivan 
harjun kupeessa.
 Vuoden 1970 aikana alkoi 
myös TSV:n kolmas rakennus-
vaihe, kun Oy Suunnittelukes-
kus-MKR oli saanut valmiiksi 
suunnitelmat Järvenpään ja 
Tuusulan (vanhan) kunnantalon 
välisestä linjasta ja siihen kuu-
luvasta paineenkorotusasemas-
ta. Pallografiittivalurautaputket 
osti vesilaitos edelleen itse, ja 
urakoitsijaksi valittiin Tietoimi 
Oy. Kesäkuulle 1971 asti ura-
koitsija pystyi sopimuksen mu-
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päätoimisen hoitajansa, kun 
työnjohtaja Heikki Vesalainen 
aloitti työnsä 1.1.1972. Näin 
vesilaitoksen henkilökunnan 
määrä nousi kolmeen. Vesalai-
sen valintaan liittyy seuraava 
tarina:

”Ensimmäistä vesilaitoksen hoi-
tajaa haettaessa ei hakuilmoituk-
seen tullut mainintaa, että oman 
auton käyttö on välttämätöntä 
eri laitosten välisessä kulke-
misessa. Ja niinhän kävi, että 
valinnan jälkeen Heikki ker-
toi, ettei hänellä ole autoa eikä 
ajokorttiakaan, mutta ne kyllä 
hankitaan. Mutta sen verran sii-
nä aikaa kului, että pari kolme 
ensimmäistä viikkoa hän hoiti 
laitokset mopoa käyttäen”20.

kaisiin työsuorituksiin, kunnes 
sopimus jouduttiin purkamaan 
urakoitsijan kireän taloudelli-
sen tilanteen vuoksi. Näin TSV 
teki työn loppuun omin voimin. 
Koko linja paineenkorotusase-
mineen valmistui syyskuussa 
1971.14

 Neljännen rakennusvaiheen, 
Rusutjärven vedenottamon ja 
vesijohtolinjan Rusutjärvi - Hy-
rylä, suunnitteli vesilaitos omin 
voimin. Maastotutkimukset 
tekivät Tuusulan kunnan mit-
tausteknikot Vesa Pirhonen ja 
Raimo Tähtinen ja varsinaisen 
suunnittelun vesilaitoksen joh-
taja Martti Myllyvirta.15

 Elokuun alussa 1972 TSV:
n toimisto muutti Tuusulan 
kunnalta vuokrattuun ns. esi-
kuntarakennuksen vieressä 
olevaan pienempään raken-
nukseen. Tässä 1800-luvulta 

peräisin olleessa vanhassa 
kasarmirakennuksessa vesilai-
toksen toimisto oli aina vuoden 
1989 marraskuuhun saakka 
(kuva 8.6). Näihin tiloihin toi-
miston yhteyteen asennettiin 
Oy Siemens Ab:n toimittama 
Tuusulan seudun vesilaitoksen 
ensimmäinen keskusvalvomo 
ja kauko-ohjauskeskus (luku 
6).16

 Jo joulukuussa 1968 TSV oli 
antanut ensimmäisen lausun-
tonsa Etelä-Suomen vedenhan-
kintasuunnitelmista. Vesilaitos 
järjesti seuraavana vuonna neu-
vottelun jäsenkuntiensa kanssa 
yhteisen linjan löytämiseksi Päi-
jänne-hankkeesta samoin kuin 
Keski-Uusimaan vesiensuojelu-
suunnitelmasta.17 Vaikka TSV:n 
tehtäviin ei alun alkaen kuulu-
nut huolehtia vesiensuojelusta 
ja viemäröinnistä, on kuitenkin 

”Jo joulukuussa 1968

TSV oli antanut

ensimmäisen

lausuntonsa

Etelä-Suomen

vedenhankinta-

suunnitelmista”

Kuva 2.7 Kolmen kunnan yhteistyötoimikunta ryhtyi pohtimaan  jätevesiongelmaa ja sen ratkaisuvaihtoehtoja helmikuussa 197018.

ja koko Keski-Uudenmaan vesi-
ensuojelua on kehitetty (kuva 
2.7). 

Alkuaikojen
henkilöstö

Vuoden 1970 elokuun alussa 
TSV sai toisen työntekijänsä, 
kun merkonomi Seija Ollila 
aloitti toimistovirkailijana ja 
oli tässä toimessa vuoden 1973 
kesään saakka. Vesilaitoksen 
kirjanpidosta olivat sitä ennen 
vastanneet sivutoimisesti kun-
nansihteeri Erkki Kesälä ja 
kanslisti Taimi Auvinen. Firan 
vedenottamoa hoiti tuossa vai-
heessa Tuusulan kunnan laitos-
mies ja Jäniksenlinnaa Järven-
pään kauppalan vesilaitoksen 
hoitaja.19

 Vesilaitos sai ensimmäisen 

yhteistyötä ja koordinointia hoi-
dettu mm. huomioimalla mah-
dollisia yhteisiä runkolinjoja ja 
kaivantoja peruskuntien viemä-
reiden kanssa. Samoin on  oltu 
mukana, kun Tuusulan seudun 

Onni Pulkki
laitosmies 1974-90, eläkkeelläSyntynyt: 25.02.1928 Äyräpää

Tulin Tuusulan seudun vesilaitoksen palvelukseen keväällä 1974 Järven-pään ammattikoulun vahtimestarin virasta. Siihen aikaan vesilaitos oli vie-lä alkuvaiheissaan. Henkilökuntaa oli vain johtaja, toimistosihteeri ja yksi vesilaitoshoitaja. Minusta tuli toinen vesilaitoshoitaja. 
 Työssäoloaikanani vesilaitos laa-jeni voimakkaasti ja henkilökunta li-sääntyi. Meillä ei ollut alkuun matka-puhelimia eikä päivystystä. Hälytykset tulivat Tuusulan paloasemalle. Sieltä käsin soitettiin hälytyksiä, mutta aina 

ei saatu kiinni, kun oltiin vapaalla. Jos-sain vaiheessa johtaja-Martti järjesti päivystyksen, jolloin päivystettiin vii-kon vuoroin. Ukonilmat aiheuttivat hankaluuksia hälytyksen muodossa. Ohjaussulakkeita sai olla kourallinen taskussa lähtiessä laitoskierrokselle.  Alkuun laitosten käynnistystä oh-jattiin käsiohjauksella, mutta 1980-lu-vun alkupuolella siirryttiin osin tieto-koneohjaukseen. Tietokoneen käytön oppiminen vei oman aikansa. Jäin eläk-keelle vuoden 1991 alusta. Yhteisössä on erittäin tärkeää yhteishenki: silloin työ luistaa ja jokaisella on hyvä olla. Sitä meillä oli jo siihen aikaan johtajaa myöten. Työssäoloajalta jäi hyvät muis-tot.
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Vesalainen jäi selkänsä vuoksi 
sairaseläkkeelle 31.1.1984 ol-
tuaan vesilaitoksen palveluk-
sessa yli 12 vuotta.21 Keväällä 
1974 vesilaitos palkkasi toisen 
laitoshoitajan, kun Onni Pulkki 
(henkilölaatikko 13) tuli palve-
lukseen. Pulkin työuran aikana 
vesilaitos kasvoi voimakkaasti 
samalla, kun työympäristö ja 

toiminta myös muuttuivat.
 Jo vesilaitoksen alkuajoista 
oli keskeistä kuntainliiton kaut-
ta pitää hyviä ja aktiivisia suh-
teita peruskuntien suuntaan. 
Tuusulan kunnanjohtajaksi oli 
vuonna 1969 valittu Ahti Hauk-
kavaara, joka myöhemmin toimi 
aktiivisesti vesilaitoksen halli-
tuksessa (henkilölaatikko 11). 

Haukkavaara muistelee, kuin-
ka hän meni useamman ker-
ran Martti Myllyvirran kanssa 
tekemään kauppoja pohjavesi-
alueista ja kuinka maanomista-
jat olivat varsin ymmärtäväisiä 
heitä kohtaan. 

��
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Haukkavaara jatkaa yhteistyö-
tään Myllyvirran kanssa:

”Olimme hyviä ystäviä Mylly-
virran kanssa. Ennen liittohal-
lituksen kokousta olin saanut 
kokouspaperit nähtäväkseni. 
Myllyvirta tuli hakemaan mi-
nua autollaan Hyrylästä, josta 
ajoimme Keravalle. Matkalla ja 
lounastauolla sitten valmistau-
duimme kokoukseen.”

Myöhemmin jäätyään eläk-
keelle Haukkavaara on mm. 
kirjoittanut kahdeksan kirjaa 
erilaisista aiheista – elinkeino-
jen ekspansiosta pääkaupunki-
seudulla aina urheilusukelluk-
seen23.

Myllyvirta22 tosin muistaa alku-
aikojen maakaupoista seuraa-
van hankalamman tapauksen: 

”Erään vesijohdon rakentamis-
luvasta oli vesilaitoksella erimie-
lisyyttä maanomistajan kanssa. 
Hän ei olisi antanut lupaa ra-
kentaa vesijohtoa maansa kaut-
ta. Lupa haettiin virallisia teitä 
ja asia oli selvä. Mutta ennen 
kuin niin pitkälle mentiin, yritet-
tiin tietenkin neuvotella. Vesilai-
toksen johtaja ja teknikko sopi-
vat tapaamisesta suunnitellulla 
johdon paikalla maanomistajan 
kanssa. Kun sinne mentiin, tuli 
metsästä isäntä vastaan. Mylly-
virta ojensi kättään päivää sano-
akseen, mutta isäntä pysähtyi, 
perääntyi metrin ja sanoi: ’Vai 
te olette se Myllyvirta. Te olette 
laajalti tunnettu häikäilemät-
tomänä ja puolensapitävänä 
miehenä’. Siinä meni suulaan 
vesilaitoksen johtajankin suu 
tukkoon ja kuten isäntä oli tar-
koittanutkin, sopimisesta ei tul-
lut mitään.” 

Ahti Aarre HaukkavaaraTuusulan kunnanjohtaja 1969-89, TSV:n hallitus 1980-88, eläkkeelläSyntynyt: 7.2.1926 Tampere

Tulin ylioppilaaksi  Tampereen Suoma-laisesta Yhteiskoulusta, valtiotieteen kandidaatiksi  ja maisteriksi Helsingin yliopistosta 1953-4. 

 Olin ensin Keskustalehtien uutis-toimistossa Helsingissä toimittajana. Sieltä menin Suomen Pankkiin, jossa viisi vuotta eri tehtävissä, mm. tuon-titarkkailuryhmän esimiehenä. Vuonna 1959 siirryin Helsingin kauppakamarin palvelukseen. Olen siitä ajasta kirjoit-tanut kirjan ”Elinkeinoekspansio pää-kaupunkiseudulla 1960-luvulla”.  Vuonna 1969 marraskuussa tulin Tuusulaan kunnanjohtajaksi. Ensimmäi-nen keskeinen asia oli valtakunnalliset asuntomessut. Paljon järjestelyissä mu-kana. Tavoitteena oli saada 60-70 000 kävijää. Olikin 100 000. Avajaisissa itse Urho Kekkonen sekä ylipormestari Teuvo Aura. Vesiensuojelun kannalta erikoista, että Lahelan vedenottamo oli muutaman sadan metrin päässä, siksi  suora sähkölämmitys, jolla py-rittiin varjelemaan pohjavesiä. Myös yhteisantennisysteemi, sekin uutta.  Vuonna 1980 pankinjohtaja Teuvo Tyllilän kanssa vanhalla kunnantalolla Hyrylässä. Tyllilä kunnanhallituksen jä-sen. Itse olin sen puheenjohtaja. Ennen hallituksen kokousta leikilläni kysyin: ”Koskas uimme Teuvo Tuusulanjärven 
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päästä päähän?”. Kelmi otti haasteen tosissaan. Koko hallituskin oli paikal-la todistajana. Päätimme, että uimme, kun järven lämpötila on 20 astetta. Eräänä aamuna Teuvo soitti kunnanta-lolle, että nyt lämpötila on 19 astetta ja nousee vielä. Niinpä lähdimme uimaan. Veneet mukana. Noin 7.5 km kroola-sin pysähtymättä.  Tuuli Järvenpään suunnasta. Halosenniemen vaiheilla alkoi tuulla kovaa vastaista, pärskyttää. Tervanokassa oli meille tilattuna sau-na. Olimme laittaneet iholle pikiöljyä. Uinti kesti noin  2 tuntia 35 minuuttia,  Teuvo puolisen tuntia jäljessä. Joka ta-pauksessa tuli todistetuksi: ei ihottu-maa, järvi uimakelpoinen. – Piki vain ei meinannut irrota ihosta edes tulisessa löylyssä. 
 Kun täytin 60 vuotta 1986, vesilai-toskuntainliiton hallitus kävi onnitte-lemassa. Se toi lasikarahvin (kuvassa) täynna firman tuotetta, tekopohja-vettä. Siinä on yhä sama vesi ja se on edelleen puhtaan väristä. Luovuttajat tiesivät, että minulle on turha tuoda mitään alkoholituotetta, koska olen absolutisti.

 Vesilaitoksen alkuaikoi-
hin vuodelle 1973 liittyy myös 
seuraava tarina. Vesilaitoksen 
johtaja Martti Myllyvirta oli 
poikennut Postipankkiin tapaa-
maan johtaja Sakari Nurmista. 
Reitti oli tuttu, joten Myllyvirta 
nyökkäsi aulan vahtimestarille, 
pani päällystakkinsa naulak-
koon, marssi suoraan johtajan 
ovelle, koputti ja meni sisään. 
Myllyvirralla oli vielä tuohon 
aikaan tapana  pitää puukkoa 
roikkumassa vyöllä joka päivä. 
Asioiden tultua käsitellyiksi 
päättivät he lähteä läheiseen ra-
vintolaan lounaalle. Mutta kun 
he avasivat oven, oli vahtimes-
tari oven takana niin lähellä, 
että oli jopa kaatua. Vahtimes-

tari oli huomannut Myllyvirran 
vyöllä riippuvan puukon ja oli 
varmistamassa, jos vaikka joh-
taja Nurminen olisi tarvinnut 
apua ”väkivaltaisen asiakkaan” 
vuoksi.24 Tätä teosta kirjoitet-
taessa useat haastatelluista 
henkilöistä ovat muistaneet 
tämän puukon Myllyvirran ta-
varamerkkinä samoin kuin län-
nentyylisen hatun heiton nau-
lakkoon. Yrityksistä huolimatta 
tästä ei ole kuitenkaan löytynyt 
valokuvaa. 

Luvussa 1 kuvattu Etelä-
Suomen vedenhankinnan 
yleissuunnittelu ja kaavailut 
raakaveden hankkimiseksi 
Päijänteestä etenivät niin, että 

helmikuussa 1971 voitiin Tuu-
sulassa pitää Päijänne-tunne-
lihankkeen alkukokous (kuva 
2.8). Päijänne-hanketta, sen eri 
vaiheita ja vaikutusta TSV:n toi-
mintaan kuvataan tarkemmin 
seuraavassa luvussa.

Kuva 2.8 Päijänne-hankkeen alkukokous Tuusulassa helmikuussa 1971.25

��
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3.  Ripeän kasvun vaihe:
johtolinjoja, vedenottamoita
ja Päijänteen vettä

Perustamisensa ja alkuvuo-
sien jälkeen vesilaitosta ra-
kennettiin voimakkaasti. Sa-
moin tulivat esille neuvottelut 
ja suunnitelmat raakaveden 
hankkimiseksi Päijänteestä, 
mikä vaikutti oleellisesti myös 
Tuusulan seudun vesilaitoksen 
kehitykseen. Väestö kunnissa 
kasvoi jatkuvasti ja vedenkulu-
tus sen mukana. Vuonna 1971 
ryhdyttiin kunnissa neuvottele-
maan eri vaihtoehdoista Etelä-
Suomen vedenhankinnan jär-
jestämiseksi ja vedensaannin 
varmistamiseksi. Vähitellen 
hanke selkiintyi ns. Päijänne-
suunnitelmaksi: veden tuontiin 
tunnelissa Päijänteestä pääkau-
punkiseudulle. Kesällä 1972 

Tuusulan Seudun Vesilaitos kl 
tuli suunnitelmaa toteuttavaan 
Pääkaupunkiseudun Vesi Osa-
keyhtiöön osakkaaksi.
 Päijänne-hankkeeseen liit-
tyvänä Tuusulan seudun vesi-
laitos tilasi vuoden 1971 lopulla 
tekopohjavesitutkimuksen Jä-
niksenlinnan pohjavesialueelle 
tarkoituksenaan selvittää, voi-
daanko tunnelivedestä valmis-
taa käyttövettä. Tutkimuksesta 
saatiin myönteinen tulos ja näin 
Tuusulassa voitiin ryhtyä val-
mistelemaan Päijänne-tunnelin 
veden käsittelyä tältä pohjalta.1 
 Tie- ja vesirakennushalli-
tuksessa tehtiin aluksi selvitys 
suunnittelualueiden vedentar-
peesta ja sen ennusteista sekä 

käytettävissä olevista vesiva-
roista. Tuolloin osoittautui, että 
kiireellisimmät toimet olivat 
tarpeen Keski-Uudellamaalla 
pohjaveden varassa olevien 
Tuusulan, Järvenpään ja Ke-
ravan vedensaannin turvaa-
miseksi. Jo lähitulevaisuuden 
vedentarve-ennusteisiiin ver-
rattuna pohjavesivarat olivat 
täällä riittämättömiä ja ne si-
jaitsivat lähes kaikki Tuusulas-
sa. Ratkaisuksi ehdotettiin, että 
pohjavedet otetaan kaikkien 
kolmen kunnan yhteiseen käyt-
töön ja näin tullaan toimeen, 
kunnes saadaan lisävettä muu-
alta (luvut 1 ja 2).
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Kuva 3.1  Vuonna 1973 esillä ollut trio-hanke, jossa ehdotettiin
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteistä kuntainliitosta.4

Kuva 3.2 Taajamien kehitys katsottiin uhatuksi helmikuun 1971 lehtikirjoituksessa, mikäli Päijänne-tunnelin 
rahoitus ei järjestyisi 7. 

Vuonna 1971 TSV:n jäsenkun-
nat tekivät päätöksen, että ve-
silaitos sai edustaa kuntaa asi-
aa koskevissa neuvotteluissa. 
Samalla kunnallisvaltuustot 
päättivät korottaa TSV:n pe-
ruspääomaa. Samana vuonna 
aloitettiin myös neuvottelut Si-
poon kunnan kanssa yhteisen 
vedenoton järjestämiseksi Päi-
jänne-hankkeen yhteydessä.2  
 Vuonna 1973 tuli Keski-Uu-
simaalla esille ajatus yhdistää 

kolme kuntaa, Tuusula, Kerava 
ja Järvenpää (kuva 3.1). Asian 
tiimoilta pidettiin mm. yhteinen 
laivaseminaari3, mutta hanke 

ei saanut kuitenkaan riittävää 
kannatusta. 
 Lehdistössä ja julkisuudes-
sa esiintyi kovasti kirjoittelua 
ja pelkoa veden riittävyydestä 
1970-luvun alussa. Vuosina 
1970-72 oli väestönkasvu alu-
eella ollut 4.5 % vuodessa ja 
vuonna 1973 vieläkin suurem-
pi. Vedenkulutus oli sitä paitsi 
kasvanut väestön kasvua voi-
makkaammin.5 Samalla käytiin 
keskustelua valtion mahdolli-
sesta roolista Päijänne-tunne-
lin rahoituksessa (kuva 3.2). 
Alun perin oli kaavailtu valtion 
osallistuvan hankkeeseen yhte-
nä rahoittajana6, mutta  valtio-
neuvoston päätöksen mukaan 
hankkeen hakijakunnat sitou-
tuivat vastaamaan vesioikeu-
dellisista luvista sekä hakijoille 
asetetuista ja asetettavista vel-
vollisuuksista. Samalla vesihal-
litus vapautettiin toiminnasta 
erilaisten lupien hakijana tässä 
hankkeessa, koska valtio ei sii-
hen myöskään osallistunut. 

 Jossain vaiheessa koettiin 
uhkaksi se, jos Päijänne-tunneli 
toteutuisikin suunniteltua sel-
västi pienemmässä laajuudessa 
(kuva 3.3). Yhtenä oleellisena 
seikkana tähän pelkoon olivat 
tuolloin vielä vallalla olleet liian 
suuret väestönkasvun ja erityi-
sesti vedenkulutuksen ennus-
teet. Vedenkulutuksen kasvu 
asukasta kohti vuorokaudessa 
eli ns. ominaiskulutus kuiten-
kin pysähtyi ja alkoi laskea vas-
toin aiempia, itsestään selvinä 
pidettyjä ennusteita  (luku 7). 

Päijänne-tunnelin toteuttamis-
ta varten muodostettiin Pää-
kaupunkiseudun Vesi Oy. TSV 
allekirjoitti osaltaan yhtiön 
perustamisasiakirjat 7.7.1972, 
ja yhtiön perustava kokous 
pidettiin 17.1.1973. Tuusulan 
seudun vesilaitoksella oli tuol-
loin 45 osaketta kokonaisosa-

Kuva 3.3 Pelkoa veden riittävyydestä lehtikirjoittelussa kesäkuussa 1971.8

kemäärästä, joka oli 1300. TSV:
n osakemääräksi tuli 56, kun 
Sipoo luopui osakkuudesta ja 
luovutti osakkuudet yhtymälle 
17.12.1981.9 Pääkaupunkiseu-
dun Vesi Oy:n organisaatio luo-
tiin vuoden 1973 aikana ja en-
simmäiset urakkasopimukset 
tunnelin pohjoisen rakennus-
jakson louhimisesta allekirjoi-
tettiin 16.11.1973. Tuossa vai-
heessa TSV oli maksanut koko 
osuutensa osakepääomasta eli 
450 000 mk.10  
 Päijänne-tunneli rakennet-
tiin kolmessa vaiheessa vuosi-
na 1973-1982 (kuva 3.4). Tosin 
alun perin kaavailtiin sen val-
mistuvan paria vuotta aikaisem-
min.11 Hidastunutta aikataulua 
arvostelivat ainakin Helsinki ja 
Järvenpää12. Valintaa perustel-
tiin toisaalta muutaman osakas-

kunnan rahapulalla ja toisaalta 
vedenkulutuksen odotettua hi-
taammalla kasvulla.13 
 Päijänne-tunnelin ensim-
mäinen, ns. pohjoinen vaihe 35 
km toteutettiin vuosina 1973-
76. Toisen vaiheen pituus oli 
hieman alle 60 km. Sen ajokui-
lut louhittiin ensin 1975-76 ja 
varsinainen tunneliosuus 1976-
1979 ja se kulkee Nurmijärven, 
Tuusulan, Hyvinkään, Hausjär-
ven, Lammin ja Kosken (hl)14 
kuntien alueella. Tunnelin kol-
mas vaihe toteutettiin vuosina 
1979-1982. Yhteensä tunneli on 
119,6 kilometriä pitkä, ja aina-
kin valmistuessaan se oli lajis-
saan maailman pisin.15

 Päijänne-tunnelin toteutuk-
sessa louhintaurakat muodos-
tivat rakentamisen rungon. Ne 
toteutettiin kolmena pääraken-

nusjaksona - pohjoisesta ete-
lään lueteltuina numeroilla I, II 
ja III. Louhinta käynnistyi poh-
joisessa marraskuussa 1973 ja 
päättyi keväällä 1982. Perusaja-
tuksena tunnelia suunniteltaes-
sa oli se, että kunkin kuiluosuu-
den vastakkaiset perät tehdään 
louhintasuuntaan nousevina. 
Tällöin poraus- ja vuotovedet 
valuivat pumppaamatta kuilu-
liittymissä oleville pumppuase-
mille häiritsemättä louhintaa 
työpisteillä.16

 Tunnelin käyttöön ja val-
vontaan  liittyviä ala-asemia 
on kaikkiaan kuusi: Asikkalan-
selän vedenottamo Päijänteen 
rannalla, Kalliomäen voimalai-
tospumppaamo Hausjärvellä 
tunnelin puolivälissä, Korpimä-
en pumppaamo Nurmijärvellä 
(joka palvelee myös TSV:tä) ja 

Ylästön sulkukeskus tunnelin 
eteläpäässä. Lisäksi louhittiin jo 
alussa Teuronjoen pumppuhalli 
pohjoispäähän sekä Tuusulaan 
Rusutjärven pumppuhalli, jota 
ei vielä tuolloin oltu kalustettu. 
Jälkimmäisestä ryhdyttiin otta-
maan 1990-luvun alussa ensin 
lisävettä Rusutjärveen, ja vuon-
na 1997 TSV rakensi sinne Koi-
vumäen pumppaamon (kuva 
3.4).17 
 Vuonna 1974 erityinen ve-
denottotoimikunta käsitteli 
vedenottokohtaa ja –syvyyttä 
Asikkalanselältä. Ns. pohjoisia 
osakkaita edusti TSV ja Martti 
Myllyvirta.18 Toisen tunnelijak-
son ajokuilut louhittiin pääosin 
vuoden 1975 aikana, niiden 
joukossa mm. Korpimäen kui-
lu19 (kuva 3.4). Myöhemmin 
siitä tehtiin pumppaamo. Alun 
perin tunneli oli mitoitettu 
niin, että se toimi gravitaatiol-
la virtamaan 10 m3/s saakka. 
Virtaaman ollessa 10-15 m3/s 
tarvittaisiin yksi paineenkoro-
tuspumpaamo ja virtaaman ol-
lessa sitä suurempi tarvittaisiin 
kaksi paineenkorotuspumppaa-
moa.20 Aikanaan oli varauduttu 
mm. rakentamaan tunnelin ylä-
osaan Teuronjoen pumppaamo, 
mutta näillä näkymin sitä tul-
laan tuskin koskaan tarvitse-
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maan, kun tätä kirjoitettaessa 
tunnelin virtaama on noin 3,3 
m3/s. Kalliomäen voimalaitos-
pumppaamolta otetaan jatku-
vasti vettä Hyvinkään tekopoh-
javesilaitokselle ja tarvittaessa 
avouomaa myöten Porvooseen 
tehdaslaitoksille.21

 Päijänne-tunneli louhittiin 
tarkoituksella riittävän suurek-
si (kuva 3.5), jotta rakennusvai-
heessa louhetta voitiin kuljettaa 
tehokkaasti kuorma-autoilla. 
Halkaisijaltaan pienempi tun-
neli ei olisi tullut halvemmaksi. 
Kallioon louhittua tilaa syntyi 
noin 2,5 miljoonaa kuutiomet-
riä, jolloin louhetta syntyi 4,5 
miljoonaa kuutiometriä tai 7 
miljoonaa tonnia.23 

Pohjavesialueita
käyttöön

Samaan aikaan Päijänne-tunne-
lin rakentamisen kanssa Tuu-
sulan seudun vesilaitos jatkoi 
kasvuaan ja pyrki turvaamaan 
vedenhankintaansa mm. hank-
kimalla uusia pohjavesialueita 
omistukseensa. Vuonna 1974 
TSV osti Jäniksenlinnan teko-
pohjavesilaitosta (kuva 3.6) 
varten imeytysalueet sekä alu-
een Kaikulasta pohjavesialu-
eelta. Samana vuonna saatiin 

” Samaan aikaan

Päijänne-tunnelin 

rakentamisen kanssa 

Tuusulan seudun

vesilaitos jatkoi 

kasvuaan ja pyrki 

turvaamaan veden-

hankintaansa mm. 

hankkimalla uusia 

pohjavesialueita

omistukseensa ”

Kuva 3.4 Päijänne-tunnelin kolme rakennusvaihetta vuosina
1973-82 sekä vedenottamo ja pumppaamot.22 

Kuva 3.5 Louhittua Päijänne-tunnelia vuodelta 1977.
Tunnelin minimipoikkileikkaus on noin 15,5 neliömetriä.24

valmiiksi Rusutjärven vedenot-
tamo ja vesijohtolinja Rusutjär-
vi-Hyrylä, jonka urakoi Vesto 
Oy.25 
 Rusutjärven ja Jäniksen-
linnan vedenottamoille saatiin 
vesioikeuden päätöksellä suoja-
alueita vuonna 1975 (kuva 3.6). 
Terrisuon kaatopaikka Jänik-
senlinnan vedenottamon ku-
peella alkoi kuitenkin olla yhä 
selvemmin tunnustettu vaara-
tekijä pohjaveden puhtaudel-
le. Myllyvirran26  mukaan asia 
oli esillä ensimmäisen kerran 
Tuusulan kunnanvaltuustossa 
valtuutettu Kai Mannerheimon 
aloitteesta vuonna 1970, mutta 
vuosikymmenen puolivälissä 
vesilaitos ryhtyi yhä tehok-
kaammin puuhaamaan kaato-
paikan sulkemista. Jo vuonna 
1969 Helsingin vesipiiri27 oli 
kiinnittänyt asiaan huomio-
ta. TSV joutui käymään myös 
muita koviakin taisteluja poh-
javesialueiden suojelemiseksi 
ja saamiseksi vedenhankinnan 
käyttöön (luku 5). 

Kuva 3.6 Vedenottamoille saatiin suoja-alueita huhtikuussa 1975.

Lokakuussa 1975 valmistui 
Viatek Oy:n tekemä vesilaitok-
sen yleissuunnitelma. Siinä 
todettiin mm., että Tuusulan 
Jäniksenlinnaan ja Sipoon Paip-
pisiin rakennettavien laitosten 
tulee olla valmiina ennen kuin 
alueelle saadaan Päijänne-tun-
nelin vettä.28 TSV jatkoi neu-
votteluja naapurikuntien kans-
sa käytävästä yhteistyöstä ja 
vastuunjaosta. Loppuvuodesta 
1976 vesilaitos pääsi Keravan ja 
Tuusulan kunnan kanssa sopi-
mukseen siitä, että TSV hoitaa 
näiden omistamat Koskenmä-
en ja Lahelan vedenottamot. 
Vedenottamot jäivät  tuossa 
vaiheessa vielä näiden kuntien 
omistukseen. Järvenpää hoiti 
kuitenkin vielä itse laitoksen-
sa.29

 Vuonna 1976 jatkettiin ra-
kentamista ja suunnittelua 
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aktiivisesti (kuva 3.7). Kun 
Kaikulan projekti oli saatu val-
miiksi, ryhdyttiin suunnittele-
maan kahta uutta vedenotta-
moa: Marjamäen ja Nygårdin 
vedenottamoita sekä vastaavaa 
vesijohtoa Keravalle. Nämä ra-
kennustyöt saatiin valmiiksi 
keväällä 1977. Samaan aikaan 
tutkittiin ja suunniteltiin Si-
poon puolelta Paippisista tapah-
tuvaa vedenhankintaa varten 
tarvittavat vesijohtolinjat ja lai-
tokset. Tämä olikin siihen men-
nessä pisin yhtämittainen linja, 
noin 15 km. Linjan suunnitteli 
Viatek Oy, kun laitossuunnitte-
lu tehtiin vesilaitoksen omana 
työnä. Suunnittelukeskus Oy 
tutki kaivojen paikat.30

 Paippisten projektin lin- Kuva 3.7 Radan alitus Kytömaalla vuosina 1976-77.

Kuva 3.8 Tuusulan seudun vesilaitos sekä Helsinki, Espoo ja 
Vantaa varautuivat yhdessä kriisiajan vedenhankintaan.33 Kuva 3.9 Päijänne-tunneli vihittiin Nurmijärvellä toukokuussa 1979.36 

jatyöt jaettiin kahtia: Sipoon 
puoleisen osan sai Vesto Oy ja 
Järvenpään - Keravan puoleisen 
Vesihaka Oy. Tämä vesijohto ra-
kennettiin kotimaisista asbes-
tisementtiputkista, joita käy-
tettiin maassamme muutamia 
vuosia varsin yleisesti. Laitos-
työt urakoi Vesihuollon Raken-
nus Oy, joka ei kuitenkaan saa-
nut urakkaansa loppuun, vaan 
teki konkurssin. Vesilaitos hoiti 
työn itse takuusummien puit-
teissa loppuun.31

 Pohjavesilaitosten rakenta-
misen ohessa Tuusulan Seudun 
Vesilaitos kl sekä Helsinki, Es-
poo ja Vantaa sopivat kriisiajan 
vedenhankinnasta vuonna 1978 
(kuva 3.8). Kriisin aikana TSV:
llä on valmius johtaa vettä ete-
lään, jos pintavedet pilaantuvat 
käyttökelvottomiksi. Vastaa-
vasti Tuusulan seudun vesilai-
toksella on mahdollisuus saada 
vettä etelästä, jos jokin merkit-
tävä pohjavesilähde pilaantuu. 
Varsinainen sopimus allekirjoi-

tettiin maaliskuussa 1979.32

 Vuoden 1978 lopulla ryh-
dyttiin rakentamaan Jäniksen-
linnan tekopohjavesilaitoksen 
ensimmäistä osaa ja vastaavaa 
vesijohtolinjaa. Laitoksen ura-
koi Vesto Oy ja linjan Vesira-
kenne M.Kuparinen Ky. Hanke 
valmistui maaliskuussa 1979 
ja käsitti vesijohdon Päijän-
ne-tunnelin Korpimäen pump-
paamolta Teilinummen imey-

tysalueelle sekä Teilinummen 
imeytysalueen työt.34

 Kun Päijänne-tunnelin I ja II 
rakennusvaihe saatiin valmiik-
si keväällä, niitä juhlittiiin Nur-
mijärvellä 29.5.1979 (kuva 3.9). 
Päijänteen vettä virtasi tuolloin 
omalla paineellaaan Korpimä-
en pumppaamon venttiileistä 
valkoisena vaahtona. Tuossa 
vaiheessa 94 km pitkä tunne-
liosuus otettiin näin käyttöön 

puhallinmusiikin ja puheiden 
säestyksellä. Martti Myllyvirta 
lupasi tuolloin, että Jäniksen-
linnan tekopohjavedessä ei ole 
Päijänteen makua.35  
 Tuusulan seudun vesilaitos 
vietti omia juhliaan raikkaassa 
kesäillassa Teilinummella sa-
man vuoden kesäkuussa (kuva 
3.10), jolloin sen yhteys Päijän-
ne-tunneliin virallisesti avat-
tiin. ”Jos raanasta ei tule vettä, 

Kuva 3.10 Vesijuhlat vauhdissa Teilinummella 6.6.1979. Vasen kuva: Anna-Liisa Korhonen ja Soile Koukkari tarjoilemassa. Oikea kuva: Martti Myllyvir-
ta annostelemassa vettä, keskellä Vesihallituksen pääjohtaja Simo Jaatinen.37, 38 Alla aiheeseen liittyvä lehtiotsikko ja runo.39

on äiti äkäinen eikä meilä ole 
hyvä olla”, muistutti puhees-
saan TSV:n liittohallituksen 
puheenjohtaja Pentti Riikonen. 
Tässä ensimmäisessä vaihees-
sa vettä imeytettiin kolmen 
1500 neliömetrin altaan kautta 
harjuun ja pumpattiin noin ki-
lometrin päässä olevalta otta-
molta (kuva 4.4).
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aloitettiin ensimmäisen ker-
ran neuvottelut mahdollisesta 
yhteistyöstä Sipoon kunnan 
kanssa. Neuvotteluja jatkettiin 
vuoden 1977 puolelle asti, mut-
ta ne eivät johtaneet tuossa vai-
heessa myönteiseen tulokseen 
Sipoon niukasti kielteisen kan-
nan johdosta.44 Kun TSV täytti 
syksyllä 10 vuotta, todettiin 
Sipoon ratkaisujen joka tapauk-
sessa sivuavan myös Tuusulaa 
ja Keravaa (kuva 7.9).45  
 Sipoon tuon ajan kunnanin-
sinööri Risto Mononen (henki-
lölaatikko 2) muistelee:

”Helsingin kupeessa sijaitsevas-
sa kunnassa oli varauduttava 
melko suureen vedenkulutuk-
seen tulevaisuudessa. Kun ns. 
Päijänne-hanke v. 1972 tuli 

täni ainakin ajoitusvirhe”.46

Kunnaninsinööri Mononen to-
teaa TSV:n johtajan Martti Myl-
lyvirran toimineen ansiokkaas-
ti asian valmistelussa. Sipoon 
kunnanvaltuustolle asia oli 
kuitenkin vaikea eikä liittymis-
ehdotus saanut vuonna 1977 
riittävästi kannatusta. Uusien 
selvitysten ja neuvottelujen jäl-
keen Sipoon kunnanvaltuusto 
hyväksyi liittymisen vuonna 
1980 (kuva 3.12), samoin tuossa 
vaiheessa Keravan ja Tuusulan 
valtuustot. Mononen jatkaa:

”Järvenpään kaupunki ei hy-
väksynyt neuvoteltua Sipoon 
liittymismaksua 2,3 mmk, vaan 
edellytti sen nostoa 2,65 mmk:
an. Tästä seurasi noin vuoden 

viive neuvotteluineen ja uusine 
päätöksineen. Sipoon liittyminen 
TSV:n jäsenkunnaksi toteutui 
loppuvuodesta 1981. Järvenpään 
iltalypsy ei rahallisesti paljon 
merkinnyt, kun rahanarvo sil-
loin aleni vuodessa noin 12 %”.47 

Sipoon liityttyä Tuusulan seu-
dun vesilaitokseen järjestettiin 
19.8.1982 Sipoon Matinkylän 
Mårsbackassa ns. Vesijuhlat, 
joihin osallistui lähes 100 hen-
keä mukaan luettuna silloinen 
Vesihallituksen pääjohtaja 
Simo Jaatinen. Sipoon Nikki-
lässä TSV:n vedenjakelu alkoi 
marraskuun alussa (kuva 3.13).

ajankohtaiseksi, päätti Sipoon 
kunnanvaltuusto yhden pöydäl-
lepanon jälkeen liittyä Pääkau-
punkiseudun Vesi Oy:n. Kunta 
varasi hankkeessa vesimäärän 
100 l/s (8640 m3/vrk). Varaus 
perustui selvästi ylimitoitettuun 
ominaiskulutusarvioon 400 l/as 
x vrk. Monet kaupungit käytti-
vät ennusteissaan jopa lukua 
500 l/as x vrk. Varauksen läh-

Kuva 3.11  Päijänteen veden laadusta oltiin huolissaan tunnelin virallisissa avajaisissa elokuussa 1982.40

Päijänne-tunneli valmistui ko-
konaisuudessan vuonna 1982, 
mutta jo tuossa vaiheessa oltiin 
huolissaan tämän raakavesiläh-
teen veden laadusta (kuva 3.11). 
Juhlapuheessaan maa- ja met-
sätalousministeri Taisto Tähkä-
maa totesi mm., että vesilain ns. 
valtausperiaatetta ei voitu enää 
pitää hyväksyttävänä. Tuon pe-
riaatteen mukaisesti aiemmin 
hankittu oikeus vesistön käyt-
töön syrjäytti myöhemmin tule-
vat tarpeet. Hän viittasi erityi-
sesti Päijänteen pohjoispuolella 
suunnitteilla olleeseen uuteen 
sellutehtaaseen ja niiden pääs-
töjen vaikutukseen.
 Päijänne-tunnelin ja sitä 
kautta lähes miljoonan kansa-
laisen vedenhankinnan  vaiku-
tuksesta metsäteollisuus alkoi 

vuonna 1985 rakentaa lähes 
yhtä tehokkaita jätevedenpuh-
distamoita mitä yhdyskunnissa 
oli käytetty jo vuosia. Olihan 
tosin jo vuonna 1969 valmis-
tunut Jämsänkosken tehtaille 
sulfiittijäteliemen haihdutus- ja 
polttolaitos sekä vuosina 1974-
75 Äänekosken tehtaille uusi 
haihdutus- ja polttolaitos.41 
 Päijänne-tunnelilla oli rat-
kaiseva merkitys Tuusulan 
seudun vesilaitoksen ja samoin 
koko Etelä-Suomen veden-
hankinnan kannalta. Vaikka 
aikanaan mm. tunnelin suun-
nittelun pohjana olleet veden-
kulutuksen ennusteet osoittau-
tuivatkin selvästi liian suuriksi, 
ei koko seutukunnan vedenhan-
kintaa olisi voitu kohtuudella 
hoitaa ilman Päijänne-tunnelia. 

Vuonna 2006 toimitusjohtaja 
Unto Tanttu totesi, että ilman 
Päijänne-tunnelia Keski-Uusi-
maa tulisi toimeen omilla vesi-
varoillaan vain viikon.42 Päijän-
ne-hankkeen sivuvaikutuksena 
pystyttiin myös ratkaisevasti 
edistämään metsäteollisuuden 
vesiensuojelua ja sitä kautta 
laajempaakin yhteistä etua43. 
Päijänne-tunneli osoittautui 
myöhemmin myös haavoittu-
vaksi kuten näemme luvussa 7. 

Sipoo myös mukaan

Tuusulan seudun vesilaitos 
kuntainliiton olivat vuonna 
1967 perustaneet kolme perus-
kuntaa: Järvenpää, Kerava ja 
Tuusula.  Vuoden 1976 lopulla 

tökohtana ollut asukasennuste 
22500 asukasta vuonna 2000 
ja liittymisaste 60 % eivät olleet 
yhtä paljon pielessä. Nämä vir-
hearviot johtivat aika hyvään ve-
sivarausarvioon kun ottaa huo-
mioon, että Sipoo vuonna 2006 
vastavetona Helsingin alueliitos-
vaatimukseen päätti varautua 
n. 60 000 asukkaaseen vuonna 
2025. Tässä luvussa on mieles-

Kuva 3.12 Sipoon kunnanvaltuusto päätti liittyä 
vesilaitos kuntainliittoon.48

Kuva 3.13  Sipoon Nikkilään alkoi vedenjakelu TSV:n kautta marraskuussa 1982.49
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 Jo laitoksen perustamisesta 
lähtien oli ollut esillä tavoite tai 
mahdollisuus hankkia TSV:n 
toimialueen vedenottamot kun-
tainliiton haltuun. Koska tämä 
ei alkuvaiheessa onnistunut, 
ottamoiden alueita pyrittiin 
vähitellen lunastamaan kun-
tainliiton hallintaan. Myllyvirta  
kuitenkin toteaa osuvasti:

”Hitaita ovat herrojen kiireet, 
vasta vuonna 1986, siis 20 vuot-
ta myöhemmin, tämä aie toteu-
tui”.50

Tammikuussa 1984 Järvenpää 
oli ilmoittanut olevansa periaat-
teessa myöntyväinen vedenotta-
moidensa liittämiseksi Tuusulan 
seudun vesilaitoksen valvonta-
keskukseen (kuva 3.15). 
 Vuoden 1985 loppupuolel-
la yhteistyökysymystä ryhtyi 
selvittämään tekniikan tohtori 
Risto Laukkanen Maa ja Vesi 
Oy:stä ja ehdotus valmistui 
vuoden 1986 tammikuuksi. Sa-
massa kuussa pidettiin Tukhol-
maan suuntautunut laivasemi-
naari, jossa eräänä keskeisistä 
asioista oli tämä vedenhankin-
nan rationalisoiminen. Lisäksi 
käsiteltiin muita vesilaitoksen 

Kuva 3.14 Sipoon kunnaninsinööri Risto Monoselle TSV:n myöntämä oikeakielisyysneuvoksen todistus.
Risto MononenSipoon kunnaninsinööri 1967-85Tekninen johtaja 1986-96Syntynyt 19.9.1933, Ruokolahti

Olin ns. sotalapsena Ruotsissa. Palates-sani takaisin kotiin Orivedelle vuonna 1946 en osannut lainkaan suomea. Sik-si en päässyt Oriveden yhteiskouluun, joten menin ruotsalaiseen yhteiskou-luun Tampereelle. Valmistuin diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakou-lusta vuonna 1964. Olin silloin töissä TVH:n vesistöosastolla ja sain jatkossa tehtävikseni vesioikeuskatselmuksia, joitten juridiikkaan en innostunut.  Sipoon I kunnaninsinööriksi minut valittiin 1967 ainoana muodollisesti pätevänä hakijana. Valinta oli osalle kunnanvaltuustoa hankala, kun toinen hakija oli kokeneempi, ruotsinkielinen sipoolainen ja RKP:n jäsen. Hänellä ei ollut vaadittua korkeakoulututkintoa. Sipoon kunnan keskustassa Nikki-lässä alkoi vesihuollon rakentaminen vuonna 1963 Sipoon Vesi Oy:n toimes-ta, jonka osakkeista kunta omisti 85 %. Nikkilässä oli jo paljon aikaisemmin rakennettu pinta- ja pohjavedenotta-mot, vesitorni ja jätevedenpuhdistamo, mutta ne palvelivat vain Helsingin kau-
H E N K I L Ö L A A T I K K O  2

pungin omistamaa Nikkilän sairaalaa.  Sipoon vedenhankinnan ratkaise-miseksi tutkittiin 1960-luvulla kunnan pohjavesivaroja. Tutkittuja esiintymiä oli toistakymmentä, mutta ne olivat yleensä pienehköjä, osa sijaitsi kauka-na tulevista kulutuspaikoista ja vesi oli rauta- ja mangaanipitoista. Eri vaiheiden jälkeen Sipoo liittyi TSV:n jäsenkunnaksi loppuvuodesta 1981. Asemani puolesta minulla oli oi-keus osallistua ilman äänioikeutta TSV:n liittohallituksen kokouksiin 1981-96. Ilmoittaessani TSV:lle kirjallisesti eläk-keelle siirtymisestäni totesin mm. seu-raavaa: ”Sipoon vesihuollon kannalta oli liittyminen TSV:n jäseneksi vuonna 1981 ollut mitä merkittävin ratkaisu, mikä myös vähensi huomattavasti sil-loisen kunnaninsinöörin ja nykyisen teknisen johtajan vesihuoltohuolia. Yhteistoiminta TSV:n yhtymähallituk-sen ja henkilökunnan kanssa työssä ja juhlassa on ollut tuloksiin johta-vaa, yhteistyöhenkistä ja miellyttävää. Katson ansiokseni yhtymähallituk-

sen kokousjärjestelyjen ja kokousten osanottajien hyvinvoinnin osalta siir-tymisen pullakahvista voileipäkoffiin. Tosin ratkaisu lisää merkittävästi poh-javedenkulutusta ja saattaa jatkossa joutua uuden harkinnan kohteeksi.” TSV:n hallitus nimitti minut oikeakieli-syysneuvokseksi (kuva 3.14).  Erehdyin kuitenkin asettumaan RKP:n listalla sitoutumattomaksi ehdokkaaksi syksyn 1996 kunnallis-vaaleissa ja jouduin 4. varajäsenen asemaan. Ehdokkaaksi ryhdyin pääs-täkseni teknisen lautakunnan tai TSV:n hallituksen jäseneksi. Viimemainittu toteutui vuosina 1997-2001. Näin pääsin uudestaan oikolukemaan pape-reita.
 Yhtymähallituksessa läsnäolo ja sen jäsenyys yhteensä 20 vuoden aika-na oli antoisaa: sain tutustua erilaisiin vesihuoltoasioihin ja naapurikuntien silmäätekeviin sekä osallistua semi-naarimatkoihin, joissa oli asiaa ja asian vierestä. 

Kuva 3.15 Merkki tiivistyvästä yhteistyöstä 
tammikuussa 1984.51
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”Jo laitoksen

perustamisesta

lähtien oli ollut esillä 

tavoite tai

mahdollisuus

hankkia TSV:n

toimialueen

vedenottamot

kuntainliiton

haltuun”

Kuva 3.16 Tuusulan Seudun Vesilaitos kl. 
hankki toiminta-alueella olevat vedenottamot 
omistukseensa 13.8.1986 peruskuntien kanssa 
tehdyillä kaupoilla.53

Anna-Liisa KorhonenToimistosihteeri yms. 1973-85 Syntynyt 17.1.1953, Helsinki

Vuonna 1973 tulin Vesilaitokselle toi-mistoapulaiseksi, olin valmistunut merkonomiksi vuotta aiemmin. Leh-dessä oli ilmoitus, hain ja pääsin. Ai-kaisemmin olin ollut vuoden verran 

huolintaliikkeessä sekä  kesätöissä Tuusulan kunnan rakennustoimistossa. TSV oli tuolloin hyvin pieni. Henkilö-kunta koostui vesilaitoksen johtaja  Martti Myllyvirrasta, vesilaitoksen hoi-taja Heikki Vesalaisesta ja osa-aikaises-ta siivoojasta minun lisäkseni. Edeltäjä-ni oli lähtenyt pari kuukautta aiemmin. Martti Myllyvirta näytti, että tuossa riippukansiossa ovat maksamattomat ja tuossa maksetut laskut ja siitä sitten hommiin.  Toimisto sijaitsi vanhassa esikuntarakennuksessa.  Vuonna 1985 siirryin Kaupunkilii-ton kunnallistaloudelliselle osastolle laskentasihteeriksi.  Vuodet 1987-89 olin Helsingin kaupungin elintarvike-keskuksessa toimistopäällikkönä.  Yk-sityinen sektori alkoi houkutella, kun julkisella puolella ”höperölisätkin” oli ansaittu.  Menin Huberille vuonna 1989 tietojärjestelmien vastuuhenki-lö-kouluttajaksi ja sovellusneuvojaksi.  YIT osti Huberin joulukuussa 1996.  Siirryin Käpylään joulukuussa 1997 konsernin emoyhtiöön kirjanpitopääl-liköksi ja sillä tiellä olen edelleen. Mielestäni kuntayhtymä on ollut seutukunnalle hyvä asia.  On viety läpi 
H E N K I L Ö L A A T I K K O  9

isoja hankkeita ja meillä on varmaan-kin Suomen paras juomavesi nautitta-vana. Muistelen lämmöllä työelämän oppivuosiani TSV:ssä.  Parhainta oli varmaankin se, että oppi itsenäiseen ja vastuulliseen työntekoon. Martti Myllyvirralla riitti naurua. Hän oli oma rempseä itsensä, ei turhia kursaillut, asiat sanottiin suoraan, niin kuin ne olivat. Itsekin olin kovin nuori ja vähän rämäpäinenkin.
 Olin ensimmäistä vuotta töissä, kun meille tuli tilintarkastaja Kukko, joka tarkasti toimistolla tilejä. Käteis-kassa oli pieni, noin 50 mk. Hän las-ketti sen kuitit ja hilut. Ei pennilleen täsmännyt. Kukko sanoi: tyttö laskee kassan, että täsmää. Jäin laskemaan kassaa, kun muut lähtivät lounaalle. Kun tilintarkastaja oli lähdössä pois, sanoin että me ei sitten enää nähdä. Kukko kysyi, että meinaako tyttö läh-teä pois. Martti siihen, että ei tyttö minnekään lähde, mutta vaihdamme varmaan tilintarkastajaa. Kukko kui-tenkin yhä kävi, siitä tuli vitsi. Pennejä lisättiin laatikosta, jos ei kassa täsmän-nyt. 

tulevaisuuteen liittyviä kysy-
myksiä. Elokuussa 1986 tehtiin 
jäsenkuntien kanssa kaupat nii-
den omistamien vedenottamoit-
ten siirrosta Tuusulan Seudun 
Vesilaitos kl:n haltuun (kuva 
3.16). Kaupan kokonaishinta 
oli 9.55 milj.52 Tapahtumaa voi-
daan perustellusti pitää yhtenä 
keskeisenä virstanpylväänä ve-
silaitoksen kehityksessä. 
 Seuraavissa luvuissa kä-
sitellään Tuusulan seudun 
vesilaitoksen teknologista ke-
hittämistä ja tekopohjavettä, 
pohjaveden suojelua, verkoston 
ja vedenkulutuksen kehitystä 
sekä kuntayhtymää vesilaitos-
toiminnassa. 

Tuusulan seudun vesilaitoksel-
la työskentelyään ja työelämän 
oppivuosiaan vuosina 1973-
85 muistelee toimistosihteeri 
Anna-Liisa Korhonen henkilö-
laatikossa 9.
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”Tuusulan seudun

vesilaitoksella on

alusta lähtien

kehitetty erilaisia

menetelmiä pohja-

veden käsittelyyn ja 

varsin varhain ovat 

esillä olleet myös

ajatukset

tekopohjaveden

valmistamiseksi”

4.  Vesilaitos teknologian kehittäjänä:
veden käsittely ja automaatio

VEDEN OTTO
JA KÄSITTELY

Tekopohjavesi

Tuusulan seudun vesilaitoksel-
la on alusta lähtien käytetty ja 
kehitetty erilaisia menetelmiä 
pohjaveden käsittelyyn ja var-
sin varhain ovat esillä olleet 
myös ajatukset tekopohjaveden 
valmistamiseksi.  
 Suomessa ryhdyttiin 1960-
luvun puolivälissä selvittämään 
laajemmin mahdollisuuksia 
valmistaa tekopohjavettä. Opin-
tomatkoja ja tutustumiskäyn-
tejä tehtiin Ruotsiin1, jossa 
tekopohjavettä käytti tuolloin 

jo lähes miljoona asukasta. 
Päijänne-hankkeen yhteydes-
sä selvitettiin mahdollisuutta 
muodostaa Päijänteen vedestä 
tekopohjavettä imeyttämällä 
sitä maaperään Salpausseläl-
lä. Koko vesimäärän imeytys 
todettiin taloudellisesti epä-
edulliseksi, mutta pienempiä 
Päijänteen vettä käyttäviä teko-
pohjalaitoksia esimerkiksi Tuu-
sulaan ja Hyvinkäälle pidettiin 
mahdollisina.2 Vuonna 1974 
käynnistettiin vesi- ja ympäris-
töhallituksessa yhdyskuntien 
vesi- ja ympäristöprojektiin 
(YVY) liittyvä laaja tekopohja-
vesitutkimus.3 
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Kuva 4.2 VYR-laitteisto Kellokoskella 1970-luvun taitteessa.

Kuva 4.1 VYR- menetelmä 
pohjaveden raudan ja 
mangaanin poistoon.5

Kuva 4.3 Tekopohjaveden valmistukseen varauduttiin jo vuonna 1974.7

Kuva 4.4 Periaatepiirros Teilinummen imeytysalueesta ja Jäniksenlinnan 
pohjavedenottamosta.8

Suomen oloissa pohjavesissä on 
usein ongelmana rauta ja man-
gaani. Näiden poistoon kehitet-
tiin Suomessa 1960-luvun lo-
pulla ns. VYR-menetelmä (Veli 
ja Yrjö Reijonen), jossa johde-
taan hapetettua vettä varsinai-
sen vedenottokaivon ympärille 
rakennettuihin hapetusputkiin 
(kuva 4.1). Tämän seurauksena 
maaperän hapetus-pelkistys-
tasapaino siirtyy hapettavalle 
puolelle, jolloin rauta ja man-
gaani saostuvat maaperään 
ja vedenottokaivosta saadaan 
raudatonta vettä. Menetelmä 
tuli käyttöön vuonna 1969 
Tuusulan Kellokoskella (kuva 
4.2) ja 1970-luvun alussa myös 
joillakin muilla maamme poh-

javesilaitoksilla. VYR-menetel-
mä otettiin käyttöön Porvoos-
sa vuonna 1971 ja Huittisissa 
vuotta myöhemmin. Ruotsin 
kautta menetelmä levisi aluk-
si Eurooppaan ja myöhemmin 
muuallekin maailmaan.4 VYR-
menetelmä jäi kuitenkin pois 
käytöstä varsin pian ja sen  kor-

vasi hidassuodatus (henkilölaa-
tikko 5).
 Päijänne-hankkeeseen liit-
tyvänä Tuusulan Seudun Vesi-
laitos kl tilasi jo vuoden 1971 
lopulla Maa & Vesi Oy:ltä tut-
kimuksen, jossa tuli selvittää 
mahdollisuudet valmistaa te-
kopohjavettä Jäniksenlinnan 

pohjavesialueella. Tutkimus 
valmistui vuoden 1973 puolella 
ja näin voitiin ryhtyä valmiste-
lemaan ja varautumaan Päijän-
ne-tunnelin veden käsittelyyn 
tavoitteena valmistaa teko-
pohjavettä Päijänteen vedestä 
(kuva 4.3). Rusutjärven teko-
pohjavesilaitoksen tutkimuk-
set aloitettiin elokuussa Maa ja 
Vesi Oy:n toimesta ja ne saatiin 
myönteiseen päätökseen seu-
raavan vuoden puolella. Tutki-

muksissa käytettiin mm. seis-
mistä luotausta ja rakennettiin 
havaintoputkiverkosto. Kaiku-
lan vedenottamon pohjavesitut-
kimukset teki Suunnittelukes-
kus Oy alkukesästä 1973.6

 Ensimmäinen TSV:n teko-
pohjavedenottamo valmistui 
Jäniksenlinnaan maaliskuussa 
1979. Tapahtumaa juhlittiin ke-
säkuun alussa, jolloin viralli-
sesti avattiin Tuusulan seudun 
vesilaitoksen yhteys Päijänne-

tunneliin (kuva 3.10). Tässä Jä-
niksenlinnan tekopohjavesilai-
toksen I vaiheessa imeytettiin 
vettä kolmen 1500 neliömetrin 
altaan kautta harjuun ja pum-
pattiin harjusta noin kilometrin 
päässä olevalta ottamolta (ku-
vat 4.4, 4.5). 

Kuva 4.5 Maa ja Vesi Oy:n väkeä seuraamassa Martti Myllyvirran esitystä 
Teilinummen tekopohjavesilaitoksella syksyllä 1980. 
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gaanipitoisesta vedestä ollut 
jo haittoja kuluttajille lähinnä 
Järvenpäässä. Vesijohtovedessä 
ajoittain esiintyvä mangaani-
sakka värjäsi veden tummaksi, 
saattoi värjätä pyykkiä sekä 
pilata kahviveden tai ruuan ma-
kua. Myllyvirta11 kuvailee:

 ”Kotona olevat nuoret rouvat 
soittivat silloin tällöin asiasta ve-
silaitoksellekin. Laitokselta pyrit-
tiin antamaan neuvoja haittojen 
poistamiseksi, mutta minkäs sille 
mahtoi, jos hernesoppa-annos oli 
mennyt pilalle. Sen sijaan pyy-
kistä tuli uudelleen pestynä taas 

Hidassuodatus

Veden laatu Jäniksenlinnassa 
alkoi heiketä liiallisen raudan 
ja mangaanin vuoksi. Vesilai-
toksen johtaja Martti Myllyvirta 
kertoo kansainvälisen vesilai-
tosjärjestön IWSA:n Pariisissa 
vuonna 1980 pidetyn konfe-
renssin innoittamana tuoneen-
sa idean puhdistaa tällaista 
pohjavettä hidassuodatusmene-
telmällä.9 Tämä kehittämistyö 
aloitettiin TSV:ssä seuraavana 
vuonna.10

 Ennen Jäniksenlinnan lai-
toksen valmistumista oli man-

kunnollista. Muitakin lohdutta-
via neuvoja pyrittiin antamaan. 
Mutta jos soittajan äänestä saat-
toi päätellä, kerrottiin vielä seu-
raava juttu: ’Onko rouva kuullut 
viimeistä tutkimustulosta, jonka 
mukaan mangaani lisää mies-
voimaa?’ Yleensä puhelu päättyi 
ystävällisessä hengessä.”

Keväällä 1981 aloitettiin Jä-
niksenlinnassa hidassuoda-
tuskokeet liiallisen raudan ja 
mangaanin vähentämiseksi. 
Menetelmä oli melko lailla uusi 
Suomessa ja perustui biologi-
seen toimintaan ilman kemi-

Tuomo Hatva
pohjavesigeologi, FT, eläkkeelläSyntynyt:13.8.1939 Iisalmi

Opiskelin Oulun yliopistossa mutta suoritin filosofian maisterin tutkin-non virallisesti Helsingin yliopistossa vuonna 1966.  Tohtorin tutkinnon suoritin Turun yliopistossa vuonna 1990. Väitöskirjani koski pohjaveden laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä pohjaveden biologista raudan ja mangaanin poistoa. Työ liittyi samalla Tuusulaan, josta sain paljon aineistoa. Olin Suunnittelukeskus Oy:n palveluk-sessa ja siirryin vuonna 1983 Vesi- ja ympäristöhallitukseen, myöhempään Suomen ympäristökeskukseen, josta jäin eläkkeelle vuonna 2003. Kellokosken laitos oli vuonna 1971 VYR-menetelmän kannalta tär-keä paikka. Ajan mittaan VYR:n käyttö vähentyi ja sen tilalle tuli hidassuoda-tus, joka oli paremmin hallittavissa. Hi-dassuodatuksen tutkimus alkoi 1980-luvulla Jäniksenlinnassa, jossa meillä oli ollut jo SITRA:n tukemaan ns. YVY-
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projektiin kuuluva hanke. Jäniksenlin-naan rakennettiin koelaitos, uuden altaan vasemmalle puolelle. Hidas-suodatuksen ongelmana olivat linnut. Niinpä altaille rakennettiin erilaisia sii-moja. Siitä lähtien on menetelmä ollut käytössä yli 20 vuotta. Sitä sovellettiin paljon esim. Pohjanmaalla. Biologinen pikasuodatus on seuraava kehitysvai-he, joka perustuu raudan ja mangaanin nopeisiin reaktioihin. Tällöin ei tarvita enää pitkää suodatusaikaa. Tekopohjaveden valmistuksessa on allasimeytys hallittavuuden kannal-ta sadetusta parempi vaihtoehto. Tur-haan pelätään altaita - sopeutettaisiin ne paremmin maastoon. Esimerkiksi Hollannissa dyynien välissä imeytysal-las sopeutui maastoon hyvin. Sadetuk-sen tulevaisuus jää nähtäväksi. Kaivoi-meytystä voisi käyttää Suomessakin; se on jäänyt  liian vähälle huomiolle.  Vuosien varrella Tuusulan seudun 

vesilaitoksella on ollut myönteinen asenne uuden tutkimiseen. Tutkimus-hankkeet ovat palvelleet vesilaitoksia, mutta niillä on olllut myös yleishyödyl-linen merkitys. Suomessa on käynyt paljon ulkomaisia vieraita. TSV on lähellä Helsinkiä, ja siellä on tutkittu paljon. TSV:lla on otettu hyvin ystä-vällisesti vastaan erilaisia delegaatioita ja lähetystöjä. Tuusulan seudun vesi kuntayhtymä on joustava organisaatio, jossa johdon ja hallinnon välinen yh-teistyö on mutkatonta ja helppoa. Alueissa ja ajassa on eroja. Vielä 1960- ja 1970-luvulla ihmiset eivät heränneet pitämään puoliaan, oli hel-pompaa perustaa vesilaitoksia. Mutta vastarinta on pakottanut vesilaitok-set etsimään ympäristöön paremmin sopivia ratkaisuja. Se on haaste, joka voidaan hoitaa nätistikin.

kaaleja. Tutkimus- ja kehitys-
hankkeessa oli mukana fil.tri 
Tuomo Hatva (henkilölaatikko 
5) Suunnittelukeskus Oy:lta. 
Hankkeeseen saatiin myös SIT-
RA:n rahoitusta (henkilölaatik-
ko 7). Koelaitos rakennettiin 
suurelta osin omana työnä ja 
sen tuottama hyvälaatuinen 
vesi, noin 800 m3 vuorokaudes-
sa, johdettiin kulutukseen.12

 Jälleenimeytysmenetelmäs-
sä (kuva 4.6) pohjaveden rauta 
ja mangaani poistetaan imeyt-
tämällä pohjavettä altaiden tai 
ojien kautta maaperään. Imey-
tyspaikan ympärille muodostuu 
pohjavesivarasto, jossa vesi on 
raudatonta ja mangaanitonta. 
Vuonna 1980 oli maassamme 
noin kymmenen jälleenimey-
tyslaitosta, joista vanhin oli 
otettu käyttöön vuonna 1976.13 
Hidassuodatus toimii muutoin 
jälleenimeytyksen tavoin, mut-
ta siinä vettä ei imeytetä maape-
rään, vaan hidassuodattimeen. 
Hidassuodatusta voidaan siten 
käyttää sellaisessakin paikas-
sa, jossa maaperä ei sovellu jäl-
leenimeytykseen. Pohjaveteen 
sovellettuna hidassuodatus 
otettiin 1980-luvulla käyttöön 
Korsnäsissa, Tuusulassa14 ja 
Kuopiossa.15

Kuva 4.6 Periaatekuva märkäsepelisuodattimella varustetun hidassuodatuslaitoksen pohjaveden käsittelystä.16

Koelaitoksen antamien hyvien tulosten pohjalta päätettiin joulu-
kuussa 1982 tilata suunnitelmat varsinaisen laitoksen rakentami-
seksi Jäniksenlinnaan (kuva 4.7). Tämä laitos valmistui vuonna 
1985 (kuva 4.8). Rinnan Jäniksenlinnan hidassuodatuslaitoksen 
kanssa valmistui vastaavanlainen versio Paippisiin marraskuussa 
1984.17  
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Martti Myllyvirta19 kuvaa Jänik-
senlinnan hidassuodatuslaitosta 
seuraavasti:

”Hidassuodatuslaitoksen suuret, 
kirkasvetiset altaat pistivät myös 
vesilintujen, lokkien ja sorsien, 
silmään ja ne rupesivat majai-
lemaan alueella ja altaissakin. 
Läheinen kaatopaikka lisäsi asi-
an epähygieenisyyttä ja lintuja 
ryhdyttiin jahtaamaan pois. Kun 
ei muu auttanut, ajateltiin ampua 
muutama malliksi muille. Asiasta 
keskusteltiin tietenkin ennakkoon 
paikallisen poliisiviranomaisen 
kanssa, taisi olla apulaisnimis-
mies Pentti Lauren. Hän sanoi, 
että asiasta pitäisi tehdä ministe-
riöön anomus, mutta että asia on 
hieman mutkikas. Lokit nimittäin 
ovat ympäristöministeriön alaisia 
lintuja ja sorsat taas maa- ja met-

Veli-Matti TiainenTkL, eläkkeellä
Syntynyt 20.5.1939 Sortavala

Kävin kouluni Porissa ja pääsin yliop-pilaaksi Porin Lyseosta vuonna 1958. Valmistuin Teknillisestä korkeakoulus-ta diplomi-insinööriksi Rakennustek-niikan osastolta vuonna 1964. Sveit-sissä Zürichissä (ETH ja EAWAG) olin stipendiaattina vuosina 1965-1966. Li-

sensiaattityöni vuodelta 1977 käsitteli vesihuollon tutkimusta ja tutkimus-tarpeita ja perustui pääosin SITRA:n vuosina 1973-78 rahoittaman Yhdys-kuntien Vesi- ja Ympäristöprojektin (YVY-projektin) tuloksiin.  Vuosina 1966-1970 olin TVH:ssa laatimassa Etelä-Suomen vedenhan-kinnan yleissuunnitelmaa. Siirryin siel-tä Helsingin vesilaitokselle, Helsingin, Espoon ja Vantaan rahoittaman  Päi-jänne-toimiston päälliköksi (1970-73). Toimisto laati Päijänne-tunnelin toteu-tus- ja rakennussunnitelman. Päijänne-toimistosta siirryin SITRAan em. YVY- projektin johtajaksi. Sieltä tieni kulki takaisin  Helsingin vesilaitokselle, jossa työskentelin 1980-luvun lopulle osas-topäällikkönä. Ammatillista osaamista-ni yritin hyödyntää 1988-1989 myös Viet Namissa,  jossa suunnittelin Ha Noin vesilaitoksen johtamisjärjestel-mää  YME- groupin palveluksessa. Kau-pungin historia tulee vuosituhansien takaa ja uusien asioiden soveltaminen käytäntöön tuntui vielä hitaammalta kuin meillä! Olihan siellä ennenkin toimeen tultu. Erityisesti kastelujär-jestelmät näyttivät ekotehokkailta. Vuonna 1989 siirryin takaisin val-tionhallintoon, Turun vesi- ja ympäris-
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töpiirin johtajaksi. Vuosina 1995-98 toimin SYKEssä Ympäristökuormi-tusyksikön johtajana ja sen jälkeen Kouvolassa Kaakkois-Suomen ympä-ristökeskuksen johtajana. Eläkkeel-le jäin vuonna 2003. Monet erilaiset työpaikat ovat tuoneet vesihuoltoon erilaisia lähestymisiä ja yhteyksiä alan ammattilaisiin. Viimemainitussa auttoi lisäksi 14 vuotta kestänyt vesihuollon assistenttityö TKK:ssa. Tuusulaan oli ensimmäisiä yhte-yksiä Etelä-Suomen vedenhankintaa suunniteltaessa. Helsingin vesilaitok-sen tavoitteena oli mahdollisimman suuri ja tasalaatuinen raakavesilähde ja niinpä päädyttiin Päijänteeseen ja tunnelin rakentamiseen. Tuusulan seu-dulla oli riittävästi pohjavesiä, joiden varaan vesihuolto voitiin järjestää. Pääkaupunkiseudun kuntiin on yh-teys Tuusulan seudulta pohjavesien johtamiseksi kriisitilanteissa. Myö-hemmin Tuusulan seudun pohjavesiä on täydennetty Päijänne-tunnelista saatavalla vedellä. Kuntien yhteistyötä organisoitaessa olivat vaihtoehtoina yhteistyösopimukset, kuntainliitto tai osakeyhtiö. Kunnilla oli tuolloin pyrkimys pitää vedenhankinta mah-dollisimman hyvin demokraattisessa 

hallinnassa. Olihan kysymys liikelaitos- ja palvelutoiminnasta eikä yritystoi-minnasta. Pääkaupunkiseudun kunnat sovelsivat yhteistyösopimuskäytäntöä (kolmisopimusyhteistyö) ja Tuusulan seutu kuntainliittoa. Päijänne-tunnelin rakentamista ja kunnossapitoa varten muodostettiin osakeyhtiö. Martti Myllyvirta ja myös hänen seuraajansa olivat hyvin kiinnostuneita vesihuollon kehittämisestä ja erityi-sesti kaikesta, mikä liittyi pohjavesiin. Myllyvirta oli mukana suunnittelemas-sa ja toteuttamassa useita hankkeita mm.  SITRAn  YVY-projektin aikana. Vastaava yhteys jatkui  myös SYKEn  pohjavesitutkimuksissa.  Martti Mylly-virta oli avoin ja reilu kaveri, ennak-koluuloton ja mukaansatempaava. Hän hallitsi poliittiset päättäjät, tuli heidän kanssaan toimeen, oli räväkkä ja sopi erityisen hyvin rakentamis- ja kehittä-misvaiheen johtajaksi. Vesihuollon am-mattikunta oli pieni ja kaikki tunsivat toisensa. Kansainvälisistä kongresseis-ta näkyviä olivat IWSA:n järjestämät. Suomessa oli Vesihuoltoliitto keskei-nen. Martti Myllyvirta oli näkyvä vai-kuttaja molemmissa.

Kuva 4.7 Jäniksenlinnaan rakennettiin hidassuodatuslaitos vuonna1983.18

Kuva 4.8. Vieraita Jäniksenlinnassa vuonna 1985. Etualalla imeytykseen 
ja hidassuodatukseen liittyvä sepelisuodatin.

sätalousministeriön. Anomukset 
tehtiin ja niihin ei koskaan tullut 
vastausta. Keskustelusta Pentti 
Laurenin kanssa jäi kuitenkin sel-
lainen kuva, että ihan vähän voisi 
ehkä ampuakin. No, yhdellä hoi-
tajista oli asialliset aseet ja luvat 
ja hän otti asian hoitoonsa. Mut-
ta kuinka kävikään. Kun hänen 
autonsa sittemmin tuli paikalle, 
kaikki linnut nousivat siivilleen ja 
lensivät pois. Mutta kun me muut 
tulimme, sai melkein olla kep-
pi, että pärjäsi vihaisten lokkien 
kanssa.”

 Lopulta ilmeisesti kalanvilje-
lylaitoksilta saadun vihjeen 
pohjalta vedettiin keltaiset 
muovinauhat altaitten yli noin 
kahden metrin välein (kuva 
4.9). Tällä tavoin linnut hävisi-
vät kertaheitolla. 

Kuva 4.9 Jäniksenlinnan hidassuodatuslaitos  ja lintujen pelottamiseksi 
asennetut nauhat  vuodelta 1985.20
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”Vuoden 1990 lopulla TSV:n 
silloinen vesilaitoksen johtaja 
Martti Myllyvirta soitti ja kertoi 
ideastaan käyttää kalkkikivi-
suodatusta pohjaveden alka-
loinnissa. Hän halusi teettää 
asiasta diplomityön yhdessä 
Vesi- ja ympäristöhallituksen 
kanssa. Ohjaajakseni tulikin 
hydrogeologi, FT Tuomo Hatva 
VYH:n kuntatoimistosta.  Olin 
jo kesäkuussa 1991 aloittanut 
diplomityöni Vesi- ja ympäristö-
hallituksessa ja jatkoin sitä teke-
mällä pari kuukautta TSV:ssä ja 
jälleen VYH:ssä.”21 

Kuva 4.12 Rusutjärven tekopohjavettä oli määrä valmistaa uudella mene-
telmällä.33

Kuva 4.10 Pohjaveden alkalointi kalkkikivisuodatuksella, täyden mittakaavan kokeita Tuusulan Vähänummessa kesällä 1991; vasemmalla pH:ta mittaa-
massa Mika Rontu (Kuvat: E. Santala).

Kuva 4.11 Kalkkikivirouheen pesua Santakosken ottamolla vuonna 1996 (oik. Matti Lappilainen).

Kalkkikivisuodatus

Suomen pohjavedet ovat luon-
nostaan varsin pehmeitä Kes-
ki-Euroopan olosuhteisiin ver-
rattuna, koska kallioperässä on 
vähän kalkkia. Alhainen kovuus 
voi aiheuttaa syöpymisiä ver-
kostoissa ja putkistoissa. Eräs 
tapa lisätä kovuutta on käyttää 
kalkkikiveä suodatusainekse-
na. Mika Rontu kertoo pääosin 
Tuusulassa tekemästään, kalk-
kikivisuodatuksen soveltuvuut-
ta koskeneesta diplomityöstään 
seuraavaa:

Mika Ronnun diplomityö käsitti 
kirjallisuusselvityksen ja pilot-
tikokeita neljällä pohjavedenot-
tamolla (TSV:n ottamoista Fira, 
Lahela, Vähänummi ja Iisalmen 
Vesilaitoksen Peltonummi) 
sekä täydessä mittakaavassa 
TSV:n Vähänummessa (Kuva 
4.10). Työssä havaittiin kalk-
kikivisuodatuksen sopivan 
alkalointimenetelmäksi niille 
pohjavedenottamoille, joiden 
raakavesi on pehmeää. Kol-
mesta tutkitusta raekoosta 4-8 
mm raekoko osoittautui sopi-
vimmaksi. Mitoitukseen sopi-
va viipymäaika oli n. 30 min. 
Eduiksi todettiin turvallisuus 

syöttöhäiriöiden ja työturval-
lisuuden osalta sekä vähäinen 
hoitotarve.22

 Vuonna 1992 varustettiin 
Lahelan ja Paippisten laitokset 
kalkkikivisuodattimilla.23 Pää-
osin vuonna 1994  Santakosken 
vedenottamo muutettiin kalk-
kikivilaitokseksi (kuva 4.11).24 
Seuraavan vuoden lokakuussa 
otettiin käyttöön kalkkikivi-
suodatus  Jäniksenlinnan ja 
Kaikulan ottamoilla. Niiden 
rakennus- ja koneistourakoin-
nista vastasi Polar Oy Insinöö-
rivoima.25 Tämän jälkeen otet-
tiin kalkkikivirouhemenetelmä 
käyttöön mm. Vähänummen 

laitoksella sekä Koskenmäen 
laitosta saneerattaessa vuonna 
1997-98.26

 Vuonna 2004 Jäniksenlin-
nan vesilaitokselle rakennet-
tiin uusi alavesisäiliö, kooltaan 
2200 kuutiometriä. Säiliö to-
dettiin erittäin tarpeelliseksi, 
koska muutoin laitoksen kalk-
kikivisuodattimien huuhteluun 
ei ollut käytettävissä riittävästi 
pesuvettä. Suurentuneen säiliö-
tilan myötä voitiin myös lisätä 
laitoksen hetkellistä pump-
paustehoa.27

Sadetus vaihtoehdoksi

Tekopohjaveden valmistuk-
sessa perinteisesti käytetyn 
allasimeytyksen rinnalla ryh-
dyttiin 1990-luvun puolivälissä 
maassamme tutkimaan, kuinka 
sadetus soveltuisi tähän tarkoi-
tukseen.  Etuna sadetuksella on 
se, että maanpintaa ei tarvitse 
rikkoa. 
 Vuonna 1994 ryhdyttiin 
valmistelemaan Rusutjärven 
tekopohjavesilaitosta käyn-
nistämällä tekopohjaveden 
muodostumista selvittelevät 
tutkimukset. Tutkimuksia 
konsulttityönä tekivät  Suun-

nittelukeskus Oy ja Suomen 
Pohjavesitekniikka Oy.28 Tut-
kimusvaihe tekopohjavesimal-
linnuksiin saatiin valmiiksi 
seuraavana vuonna ja lähes val-
miiksi varsinainen rakennus-
suunnittelu.29  
 Rusutjärven tekopohjave-
sihanke (kuva 4.12) kuitenkin 

pitkittyi lupa-asioiden vuoksi.30 
Neljä valitusta Länsi-Suomen 
Vesioikeuden 11.3.1996  anta-
masta, vesilaitoksen kannalta 
myönteisestä lupapäätöksestä 
merkitsivät lähes vuoden vii-
vettä rakentamisen aloituk-
seen. Valitukset eivät tuoneet 
muutosta päätökseen, kun Vesi-
ylioikeus vahvisti vesioikeuden 
päätöksen 20.12.1996.  Toinen 
hankaluus syntyi varsinaisesta 
rakennuslupaprosessista. Ra-
kentaminen piti toteuttaa poik-
keuslupamenettelyllä. Alun 
perin rakennuspaikaksi Tuu-
sulan kunnalta hankittu alue ei 
tyydyttänyt kaavalautakuntaa 
ja varsinaiselle laitosrakennuk-
selle piti hakea uusi rakennus-
paikka.31 Laitos vastaanotettiin 
valmiina käyttöön joulukuussa 
1997 ja samalla saatiin vesilai-
tokselle lisäkapasiteettia noin 
8000 m3/vrk.32
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Kuva 4.13 Suomen Pohjavesitekniikka Oy rakentamassa putkikaivoa 
Rusutjärvellä  vuonna 1995-96; oikealla  Jussi Reijonen.

Kuva 4.14  Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen
pohjarakenteita vuodelta 1997.

Kuvassa 4.13 näkyy pohjavesi-
kaivojen rakentamista Rusut-
järvellä jo ennen varsinaisen 
käsittelylaitoksen tekoa ja ku-
vassa 4.14 tekopohjavesilaitok-
sen pohjarakenteita. Tekopoh-
javettä voidaan valmistaa myös 

talvisissa olosuhteissa, jos ve-
den virtaus pidetään jatkuvana 
(kuvat 4.15 ja 4.16). Tätä kirjoi-
tettaessa sadetus on korvattu 
imeytyskaivolla – tavanomai-
sen siiviläputkikaivon kääntei-
sellä sovelluksella. 

Kuva 4.15 Rusutjärven laitos vuonna 1998.  

Kuva 4.16 Sadetusimeytystä 
Rusutjärvellä vuonna 1998.

Rusutjärven hankkeen suun-
nitteluvaiheessa pidettiin ke-
säkuussa 1996 Helsingissä 
kansainvälinen tekopohjavesi-
symposiumi, jonka yhteydessä 
laitoksella vieraili yli 120 vesi-
tutkijaa ja –asiantuntijaa 20 eri 
maasta (kuva 4.17).

Kuva 4.17. Kansainvälisen tekopohjavesisymposiumin osallistu-
jia vieraili Tuusulan vesilaitoksella kesäkuussa 1996. 34
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telytarvetta, eri imeytysmene-
telmiä, veden laadun muuttu-
mista harjun eri kerroksissa, 
veden liikkeitä maaperässä ja 
tekopohjaveden valmistuksen 
vaikutuksia maaperään (kuva 
4.19).39

 TEMU-tutkimushankkeen 
tulokset mullistivat aiemman 
käsityksen, jonka mukaan maa-
perän pintaosalla on keskeinen 
merkitys liukoisen orgaanisen 
hiilen pidättymisessä. Näin 
imeytetty järvivesi muuttuu laa-
dultaan tekopohjavedeksi vasta 
syvällä harjussa. Tekopohjave-
den laadun kannalta allasimey-
tys- ja sadetusmenetelmät eivät 
eronneet oleellisesti toisistaan. 
Jokainen tekopohjavesialue on 
kuitenkin erilainen. Myös ym-
päristövaikutukset on otettava 
huomioon suunnittelussa ja 
käytössä.40 Näin kokeilutoimin-
ta paikan päällä korostuu.

”Yksi tutkimuksen suurista yllä-
tyksistä oli, että orgaanista ai-
nesta pidättyi erittäin vähän pin-
ta- ja vajovesikerrokseen. Enin 
osa orgaanisesta hiilestä pidät-
tyi vasta pohjavesikerroksessa. 
Myös jonkin verran pintamaan 
omaa orgaanista ainesta huuh-
toutui imeytyksen seurauksena 
syvemmälle kivennäismaahan”, Kuva 4.19 Tekopohjavesien imeytymisen liittyviä TEMU-hankkeen lysimetrimittauksia Rusutjärvellä vuonna 1999.

Vasemmalla mittarilaitteisto, keskellä ja oikealla vaakalysimetrit.

Kuva 4.18 Tekopohjaveden allasimeytystä Jäniksenlinnan 
Teilinummessa vuonna 1999: vasemmalla raakaveden ilmastus 
ennen imeytystä, oikealla imeytysallas.

”Vuonna 1993 otettiin Vähänummen

laitoksella käyttöön tiettävästi Suomen

ensimmäisenä pohjavesilaitoksena

UV-käsittely”

Vuonna 1998 alkoi TEKESin 
Vesihuolto 2001 teknologiaoh-
jelmaan sisältynyt laaja kan-
sallinen tekopohjavesitutkimus 
- ”Tekopohjaveden muodosta-
minen: imeytystekniikka, maa-
peräprosessit ja veden laatu” 
eli TEMU. Hanke toteutettiin 
vuosina 1998-200235. TEMU-
hanketta koordinoi Metsäntut-
kimuslaitos ja siihen osallistui-
vat mm. Kansanterveyslaitos, 
Keski-Suomen ympäristökes-
kus, Suomen ympäristökeskus 
sekä Suomen Pohjavesitekniik-
ka Oy ja Suunnittelukeskus Oy. 
Tutkimukset tehtiin Hämeen-
linnan, Jyväskylän, Mikkelin ja 
Tuusulan seudun tekopohjave-
silaitoksilla. 

 Tuusulan Rusutjärven ja Jä-
niksenlinnan laitoksilla (kuva 
4.18) oli tutkimuksessa merkit-
tävä osuus ja sen kautta saatiin 
arvokasta lisätietoa laitosten 
käytölle tulevaisuudessa.36 
Hankkeen yhteydessä Rusut-
järveltä ja Jäniksenlinnasta 
otettiin vuoden aikana noin 140 
vesinäytettä, joista tehtiin noin 
3000 laboratorioanalyysiä.37 
TSV:n toimitusjohtaja Unto 
Tanttu toimi kyseisen yhteis-
hanketta seuranneen johtoryh-
män puheenjohtajana vuonna 
1999.38

 TEMU-hankkeessa tutkittiin 
tekopohjaveden muodostamis-
prosessin syy-seuraussuhteita: 
raakaveden laatua ja esikäsit-

totesi TEMU-hankkeen koor-
dinaattori Heljä-Sisko Helmi-
saari.41

 TEMU-hankkeen rinnalla 
vuonna 1998 ajettiin sisään Ru-
sutjärven tekopohjavesilaitosta 
ja samalla suuntauduttiin van-
hojen laitosten korjauksiin.42 
Vuonna 2005 Rusutjärven 
laitokselle rakennettiin kaksi 
uutta raakavesikaivoa riittävän 
pumppauskapasiteetin ja raa-
kaveden hyvän laadun turvaa-
miseksi.43

UV-käsittely  

Vuonna 1993 otettiin Vähä-
nummen laitoksella tiettävästi 
Suomen ensimmäisenä pohja-
vesilaitoksena käyttöön  UV-kä-
sittely veden desinfioimiseksi. 
Menetelmää oli tutkinut osana 

opintojaan Kalle Vuorela. Vähä-
nummen laitoksella oli havaittu 
bakteeriongelmia, joten veden 
desinfiointi nähtiin välttämät-
tömäksi. UV-käsittelyn toimitti 
Oy Prosesto Ab. Samalla Vähä-
nummin hidassuodatusallas 
betonoitiin Tupla-Rakenne Oy:
n urakoimana.44 Myöhemmin 
betonoitiin laitoksen kivireu-
nukset.45

 Vuonna 2005 Santakosken 
ja Rusutjärven (kuva 4.20) lai-
tokset varustettiin myös ult-
raviolettikäsittelyllä lähtevän 
veden hygieenisyyden varmis-
tamiseksi.

Kuva 4.20 Rusutjärven laitoksella vuonna 2005 
käyttöön otettu UV-käsittely.

Kuva 4.2147 
Lehtiotsikko, joka liittyi 
UV-käsittelyn
asentamiseen 
Rusutjärven laitokselle
maaliskuussa 2005.

tapio
Stamp
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Kuva 4.22 Vuosina 2001-02 saneerattu Korkeamäen 
pumppaamo. Vasemmalla alhaalla Hanna Tantun ja 
Kati Lauhakankaan maalaus pumppaamorakennuksen 
seinällä, vasemmalla ylhäällä yleiskuva, ylhäällä keskellä 
ilmastuksessa käytetty suodatinkiekko, oikealla ylhäällä 
sisätilan kuivausimuri ja oikealla alhaalla taajuusmuut-
taja.

Hiekkapikasuodatus

Kalkkikivisuodatuksen osalta 
tapahtui käännekohta Paippi-
sissa vuonna 2001. Havaittiin, 
että kalkkikivisuodatusta ei ole 
välttämättä syytä käyttää yk-
sioikoisesti tilanteissa, joissa 
pohjaveden luontainen kovuus 
muutoin riittää. Niinpä Paip-
pisten laitos saneerattiin vuon-
na 2001 ja otettiin käyttöön 
ilmastus, hiekkapikasuodatus 
ja niiden jälkeinen UV-käsitte-
ly. Vastaavanlainen saneeraus 

valmistui Korkeamäen laitok-
selle vuonna 2002 (kuva 4.22). 
Prosessin muutoksen  tavoittee-
na oli vähentää kalkin liuke-
nemismäärää ja alentaa veden 
kovuutta, joka on ollut korkein 
Hyrylässä TSV:n pohjavesalu-
eista. Saneerauksen suunnitteli 
Vesi-Hydro ja urakoi Pomiltek 
Int.48 Ilmastus otettiin käyttöön 
vuoden 2003 alussa. Ilmastus-
kiekkona käytetään aikanaan 
Sarvis Oy:n jäteveden tihkusuo-
datukseen kehittämää kiekkoa. 

Vedenottokaivojen
suojausta ja veden-
ottamoiden saneerausta

Tekopohjaveden oton ja raaka-
veden käsittelyn kehittämisen 
ohella Tuusulan seudun vesi 
ryhtyi tehostamaan pohjave-
sikaivojensa suojausta, jotta 
pintavesiä ei imeydy suoraan 
kaivoihin. Aluksi suojauksessa 
käytettiin puu-vanerirakenteis-
ta ratkaisua, mutta myöhem-
min päädyttiin alun perin Tie-
laitoksen hiekansäilytykseen 
tarkoitettuun kypärämalliin, 
joita oli kaivojen suojaukseen 
otettu käyttöön aiemmin aina-
kin Mikkelissä.49 Vuonna 1992 

Kuva 4.23 Pohjavesikaivon suojaus alun perin tielaitoksen hiekan varastointiin tarkoitetuilla laatikoilla. 
Vasemmalla suojaus Korkeamäen laitoksella, oikealla kuva kaivosuojan sisältä Rusutjärvellä 1998.

Kuva 4.24 Paippisten pohjaveden-
ottamoa laajennettiin vuonna 1990, 
kuvassa Matti Lappalainen.

uusittiin kymmenen vanhaa 
kaivojen suojarakennetta täl-
lä ”kypärärakenteella”, jotka 
hankittiin Uudenmaan Kumi-
keskus Oy:ltä ja jotka urakoi 
Hannes Kostia Oy. Vuonna 
1993 Sakomet Oy asensi näitä 
”kypäräsuojia” yhteensä kah-
deksan  kappaletta Lahelassa, 
Rusutjärvellä, Kaikulassa ja 
Paippisissa.50 Myöhemmin niitä 
on otettu käyttöön myös muilla 
vedenottamoilla, mm. Korkea-
mäessä (kuva 4.23). Kuten kai-
kissa tekniikoissa, on tässäkin 
havaittu ongelmia - tällä kertaa 
tiivistepinnan jäätymisen ja lin-
tujen kiinnostuksen osalta.51

 Vedenottamoilla ja pump-
paamoilla on jatkuvasti tehty 
saneerauksia sekä laajennus- 
(kuva 4.24)  ja muutostöitä. 
Esimerkiksi vuosina 1990-91 

tehtiin Kaunisnummen ve-
denottamolla korjaustöitä 
kemikalionsyötöstä tukkoon 
menneen putken uusimiseksi 
ja samalla korjattiin vedenot-
tamon kaivon ylärakennetta.52  
Seuraavana vuonna Koskenmä-
en vedenottamo- ja kalkkisiilo-
rakennuksen katto uusittiin ja 
vedenottamon alue aidattiin. 
 Samalla kun tehtiin sanee-
rauksia, voitiin myös ottaa 
käyttöön ylläkuvattuja käsitte-
lytekniikoita kuten kalkkikivi-
suodatusta Lahelan (kuva 4.25) 
ja Paippisten laitoksilla vuonna 
1992.53 Vuonna 1996 sanee-
rattiin Lahelan, Vähänummen 
(kuva 4.26) ja Santakosken 
kalkkikivisuodattimia ja varus-
tettiin ne huuhtelumahdollisuu-
della.

Kuva 4.25 
Lahelan ottamoa 

saneerattiin
vuonna 1992.

Kuva 4.26
Vähänummen 

saneeraus 
vuodelta 1996. 

Kalkkikivisuodat-
timet varustettiin 

huuhtelumah-
dollisuudella. 

Kuvassa Matti 
Reponen.
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Kuva 4.27 Koskenmäen saneerausta talvella 1997-1998.

Kuva 4.28 Koskenmäen pumppaamolla 26.1.1999 tarkastamassa kalkkiki-
vialtaan kuntoa:. Kuva kalkkisuodattimen kannelta, kun tarkistusluukku 
on auki. Vasemmalta: Antti Haapanen, Matti Reponen, Visa Veijanen ja 
Jarmo Nivalainen.

Koskenmäen vesilaitos oli alun 
perin Keravan kauppalan, sit-
temmin kaupungin, omistuk-
sessa ja käytössä vuoteen 1986 
saakka, jolloin se kuten muut-
kin jäsenkuntien vedenotta-
mot siirtyivät kuntayhtymälle. 
Koskenmäen alueella oli tehty 
pohjavesitutkimuksia jo 1940-
luvulla insinööritoimisto P. 
Aleniuksen toimesta. Raportis-
sa vuodelta 1948 todettiin mm., 
että

”Tuusulanjoen rannalla on lä-
hinnä sopivinta kaivonpaikkaa 
nahkatehdas, joka laskee jäteve-
tensä jokeen.  Nahkatehtaan jä-
tevesi sisältää yleensä runsaasti 
epäpuhtauksia.  Näin ollen oli 
erikoista huomiota kiinnitettä-

vä siihen, onko nahkatehdas jo 
saastuttanut veden.”

Saastumista ei todettu, joten 
betonirengaskaivo ja pumppu-
asema rakennettiin 1950–lu-
vun alussa.54   Tämä rakennus 
on tätä kirjoitettaessa edelleen 
pumppuasemakäytössä. 
 Koskenmäen vesilaitoksen 
pumpunhoitajalle tehtiin 60-lu-
vulla asunto.  Kun vedenkäytön 
kasvun myötä pumppujen piti 
olla käynnissä myös öisin, ei 
pumpunhoitaja ”Pumppu-Leh-
tonen”  saanut enää nukutuksi.  
Tämä ei kuitenkaan estänyt ve-
siperinteen siirtoa: ”Pumppu-
Lehtosen”  poika Tapio Lehtonen 
oli vesilaitoksen palveluksessa 
ja luottamustehtävissä ja po-

janpoikansa Jukka Lehtonen on 
nykyisen yhtymähallituksen 
varapuheenjohtaja. Kyseisen 
rakennuksen yläkerta toimii 
henkilökunnan sosiaalitilana ja 
alakerta pienverstaana. 55

 Koskenmäen saneeraus-
hanke käynnistettiin vuoden 
1997 alussa hakemalla uusia 
kaivonpaikkoja vanhan kuilu-
kaivon tilalle.  Laitosalueelta 
löytyi paikka yhdelle siivilä-
putkikaivolle ja joen toiselta 
puolen kunnan omistamalta 
puistoalueelta toiselle.  Uudet 
siiviläputkikaivot rakennettiin 
keväällä 1999. Laitososan sa-
neeraus (kuva 4.27) valmistui 
helmikuussa 1998.  Se käsitti  
mm. seuraavat toimenpiteet: 
(i) rakennettiin erillinen kalk-

kisuodatusallas putkistoineen 
(ii) uusittiin korkeapainepump-
paamo ja pumput (iii) rakennet-
tiin vanhan kalkkitornin sisään 
puhdasvesiallas (iv) asennettiin 
lähtevän veden desinfiointiin 
ultraviolettisäteilytys (v) maa-
lattiin ja pintakäsiteltiin kaik-
ki vanhojen laitososien sisä- ja 
ulkopinnat.56  Kuvassa 4.28 
ollaan tarkastamassa Kosken-
mäen kalkkikivialtaan kuntoa 
ja kuvassa 4.29 vaihdetaan up-
popumppua Jäniksenlinnassa 
joulukuussa 1998.
 Vedenottokaivoista puoles-
taan seurataan pinnanvaihte-
luita. Usein kaivot ovat metsän 
keskellä ja kauempana teistä. 
Tanttu arvelee, että aiemmin 
sinne on voitu mennä suksilla. 

Joulukuussa 1999 testattiin tätä 
varten lumikenkiä (kuva 4.30), 
jotka tuntuivat sopivan tehtä-
vään varsin hyvin. Näihin liit-
tyvänä on kehitetty pohjaveden 
pinnankorkeuden automaattis-
ta mittausjärjestelmää, jota ku-
vataan kohdassa 4.2.
 Rusutjärvelle tehtiin vuon-

tua kalkkia käyttänyt laitos.57 

Kuva 4.29 Jäniksenlinnan pumpunvaihto 29.12.1998: 
Vasemmalta: Matti Reponen, Jarmo Nivalainen ja
Eero Kittelä.

Kuva 4.30
Pohjavesi-
havaintoja
tekemässä

a) ilman lumi-
kenkiä hangessa 
3.12.1999:
edellä Jarmo 
Nivalainen ja 
jäljessä Visa 
Veijanen

b) lumikenkien 
kanssa Jarmo 
Nivalainen.

Kuva 4.31 Veli Reijonen Oy 
rakentamassa uutta putkikaivoa  

Rusutjärvellä vuonna 2005.

na 2005 kaksi uutta putkikai-
voa (kuva 4.31) maamme olois-
sa ainutlaatuisella kalustolla.  
Marjamäen laitos saneerattiin 
vuonna 2006 ottamalla käyttöön 
ilmastus, hiekkapikasuodatus 
ja UV-desinfiointi. Näin poistui 
käytöstä viimeinen sammutet-
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 Vuonna 2006 oli Tuusulan 
seudun vedellä kaikkiaan 13 
pohjavedenottamoa (laitosta), 
joiden sijainti näkyy kuvassa 
4.32. Vettä käsiteltiin keski-
määrin 24260 kuutiometriä 
vuorokaudessa. Näistä Jänik-
senlinnassa ja Rusutjärvellä 
valmistettiin tekopohjavettä, 
jonka osuus koko laitoksen 
tuottamasta vedestä oli 72 pro-
senttia. Keskimääräinen veden-

Ottamo

Jäniksenlinna
Rusutjärvi
Vähänummi
Korkeamäki
Koskenmäki
Paippinen
Lahela
Kaikula
Santakoski
Fira
Marjamäki
Söderkulla
Takoja
Yhteensä

Käsittelyprosessi

hs + kka + UV
kka + UV
hs + kka + UV
ilm + hps + UV
ilm + kka + UV
ilm + hps + UV
ilm + kka
kka
ilm + kka + UV
kka
ilm + hps + UV
lipeän syöttö (ei käytössä)
lipeän syöttö (ei käytössä)

Käyttö 2006
m3/vrk

9930
7520
1320
1090
990
890
820
660
380
370
280
0
0
24250

Antoisuus
m3/vrk

13200
10000
1700
2400
2700
1200
1200
800
1000
600
900
200
200
36100

Käyttöön-
ottovuosi

1970
1974
*1986
*1986
*1986
1978
*1986
1976
*1986
1970
1977

*1986

hs = hidassuodatus, kka = kalkkikivi-alkalointi, UV = ultravioletti-desinfiointi, ilm = ilmastus, hps = hiekkapikasuodatus
* TSV osti ko. laitokset, mutta vastasi niiden käytöstä jo aiemmin

Tuusulan seudun veden vedenottamot

Taulukko 4.1 Tuusulan seudun veden vedenottamot: käsittelyprosessi, keskimääräinen käyttö ja ottamoiden
antoisuus vuonna 2006 sekä käyttöönottovuodet.59

Pohjavesialueet

Kuva 4.32 Tuusulan seudun vesi kuntayhtymän 
pohjavesialueet antoisuuksineen.61 

tuotanto oli noin 67 prosenttia 
kokonaisantoisuudesta (tauluk-
ko 4.1). Söderkullan ja Takojan 
laitokset olivat pois käytöstä, 
mutta niitä pidettiin toistai-
seksi käyttökuntoisina poik-
keustilanteiden varalta.58 Osa 
vedenottamoista oli alun perin 
TSV:n omistuksessa ja osaa 
niistä TSV ylläpiti sopimuksen 
pohjalta, kunnes kaikki ottamot 
siirtyivät TSV:n omistukseen 

vuonna 1986.  
 Lahelan laitossaneeraus 
alkoi vuonna 2006 ja sen on 
määrä valmistua vuoden 2007 
aikana. Vanha laitosrakennus 
ja alavesisäiliö uusitaan koko-
naisuudessaan. Käsittely säi-
lyy muutoin samana (ilmastus 
ja kalkkikivisuodatus) mutta 
loppuun lisätään UV-käsitte-
ly. Samaan urakkaan kuuluvat 
myös Jäniksenlinnan ja Kaiku-

Kaukovalvonta
ja automaatio

Tuusulan seudun vesilaitos 
on alusta lähtien ja erityisesti 
laajentuessaan ollut mukana 
kehittämässä teknisiä ratkai-
suja, joiden avulla voidaan yli-
päätään toimia näinkin laajalla 
alueella: ottaa luonnollista poh-
javettä tarvittaessa 11 eri otta-
molta sekä valmistaa Päijänne-
tunnelista otettua raakavettä 
tekopohjavedeksi kahdella suu-
rimmalla laitoksella. 
 Jo vuonna 1971 eli vesilaitok-
sen neljäntenä toimintavuonna 
ryhdyttiin neuvottelemaan ve-
silaitoksen kaukovalvonnasta 
ja -ohjauksesta. Huolimatta 
erilaisista, ehkä jopa vanhoilli-
sistakin mielipiteistä päätettiin 
kesäkuun alussa tilata kauko-
valvontalaitteisto asennuksi-
neen Oy Siemens Ab:ltä.62 Tämä 
valvomo asennettiin loppu-
vuodesta 1972 uusiin tiloihin, 
joihin toimisto oli muuttanut 
saman vuoden elokuussa (luku 
2). Laitteiden avulla voitiin seu-
rata vedenpinnan korkeuksia 
Järvenpään, Tuusulan ja Kera-
van vesisäiliöissä (kuva 6.10) 
sekä virtaamia Jäniksenlinnan 
vedenottamolla, paineenkoro-
tusasemalla, mittausasemalla 

lan laitosten kalkkisuodatinten 
katerakenteet sekä Hyrylän 
Ruoholaan sijoittuva mittaus- 
ja säätöasema. Pitkän tähtäi-
men hankkeena tutkitaan tätä 
kirjoitettaessa mahdollisuutta 
rakentaa suuri, yhteinen te-
kopohjavesilaitos Hausjärven 
Kuruun yhdessä paikallisten 
ympäristökeskusten ja Porvoon 
kaupungin kanssa.60 
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ja Keravan vedenottamolla.63

 Vuonna 1975 TSV hyväk-
syttiin mukaan YVY-projektin 
(henkilölaatikko 7) hankkee-
seen ”Vedenjakelujärjestelmän 
säätö sekä käyttöveden varas-
tointitarve ja -toteuttamisvaih-
toehdot” toisena kohdelaitokse-
na.64

 Vuonna 1977 vesilaitos liit-
tyi Tuusulan kunnan kunnal-
listekniseen radiopuhelinverk-
koon. Tämä toimenpide lisäsi 
suuresti laitoksen toimintavar-
muutta sekä henkilöstön saavu-
tettavuutta ja myös turvalli-
suutta. ”Ja tätä tarvittiinkin”, 
toteaa Myllyvirta. Vuoden 1977 
keväällä oli nimittäin ainutlaa-
tuinen sähkölakko, jolloin säh-
köä jaettiin muutaman tunnin 
pätkissä eri muuntopiireille. 
Lakko kesti muutaman viikon. 
Loppuaikana oli vesilaitoksen 
henkilökunta jo varsin rasittu-
nut, koska veden pumppaamis-
ta piti ohjata keskusvalvomosta 
käsiohjauksella noin 20 tuntia 
joka vuorokausi muitten töiden 
ohella.

”Aluksi iltaisin riitti vain yksi 
henkilö valvomossa hoitamaan 
asiaa, mutta rasitustason nous-
tessa oli lukumäärää pakko 
lisätä inhimillisten virheiden es-
tämiseksi”.65

Kuva  4.36 Automaattinen pohjaveden pinnankorkeusaseman GWM 
havaintoputki. Vasemmalla: marraskuussa 1998 ja oikealla  ilkivallan 
kohteena kesällä 1998.

Erityisesti sähkökatkokset ja 
ukonilmat aiheuttivat katkok-
sia ja toimintahäriöitä (henki-
lölaatikko 13, luku 2). Esimer-
kiksi vuonna 1979 oli yhteensä 
107 hälytystapausta, joista mel-
koinen osa tuli Korpimäen ja 
Paippisten pumppaamoilta, 
joissa oli alkuvaiheen häiriöitä 
kaukokäyttölaitteissa.66

 Vuoden 1983 alkupuolella 
tuli käyttöön mikroprosesso-
rilaitteisto, joka oli ohjelmoitu 
ohjaamaan ja tarkkailemaan 
vesilaitoksen pumppaamoita 
ja muita laitteita, laskemaan 
laitosten ja osa-alueiden veden-
kulutusta sekä raportoimaan 
tiedot tarvittaessa. Laitteisto 
oli myös kytketty hälytysjär-
jestelmään. Järjestelmän sys-
teemisuunnittelun teki TSV, 
tietokoneohjelmat Ekono Oy 
sekä asennukset Computec 
Oy.67 Tämä tietokonepohjainen 
keskusvalvomo- ja ohjausjär-
jestelmä (kuva 4.33) oli tekniik-
kaansa ja laajuuteensa nähden 
jokseenkin uutta Suomessa ja 
siihen kävi tutustumassa am-
mattiväkeä ympäri maata.68 
Järjestelmä oli myös varustettu 
ns. Martin nappulalla, jota joh-
taja saattoi käyttää puuttumatta 
varsinaiseen prosessiin. 
 Laitoksen ATK-järjestelmän 
uusinta oli esillä vuonna 1986 

Kuva 4.33 Vesilaitoksen tietokonepohjainen keskusvalvomo- ja
ohjausjärjestelmä vuodelta 1983. Vasemmalta: Martti Myllyvirta
ja Matti Lappalainen.

pidetyssä laivaseminaarissa.69   
Seuraavana vuonna hankittiin 
vedenjakelujärjestelmän ATK-
valvomon kolmannen sukupol-
ven ohjelmat. Ne laati silloinen 
tekn. ylioppilas, myöhempi dip-
lomi-insinööri Jarmo Antikai-
nen Ekono Oy:stä. Tiedonsiir-
tojärjestelmän uudistamisen 
teki Computec Oy. Samassa 
yhteydessä nykyaikaistettiin 
myös toimiston ATK-järjestel-
mät (henkilölaatikko 10, luku 
7).70 Vuonna 1991 valmistui 
puolestaan Jäniksenlinnan laa-
jennus, jossa riitti myös opette-
lemista (kuva 4.34).

 Vuonna 1992 TSV sai oman 
radiopuhelintaajuuden. Laitok-
sen koko radiopuhelinverkko 
uusittiin viimeisimmän tek-
niikan mukaiseksi niin, että 
myös puhelut yleiseen verk-
koon ja sieltä radioverkkoon 
olivat mahdollisia. Päivystäjän 
hälytyskuuluvuus ja liikkeellä 
olevan henkilökunnan keskinäi-
nen kommunikointi paranivat 
samalla ratkaisevasti.71

 Vuonna 1992 Tuusulan kun-
ta rakennutti Jokelan vesisäili-
ön ja Sipoon kunta Söderkullan 
vesisäiliön.  Molemmat säiliöt 
yhdistettiin Tuusulan seudun 

Kuva 4.34 Jäniksenlinnan automaatioon perehtymässä todennäköisesti 
vuonna 1991. Vasemmalta: SPO automaation edustaja, Matti Lappalainen, 
Jarmo Viirto, Visa Veijanen, Pertti Sorsa, Antti Haapanen, Jarmo Nivalai-
nen ja Anne Väisänen (SPO automaatio). 

vesilaitoksen kaukokäyttöjär-
jestelmään. Näin koko aluetta 
saatetaan valvoa TSV:n toimis-
tosta käsin.72

 Vuonna 1994 vedenotta-
moiden hoitoon ja valvontaan 
liittyvänä uudistuksena otet-
tiin käyttöön uusi etäkäyttöjär-
jestelmä. Aiemmin laitoksen 
päivystäjä oli saanut hälytyk-
sen sattuessa pelkän viestin 
hakulaitteelleen. Etäkäytön 
myötä voitiin nyt kaukokäyt-
tönä ohjata laitoksia ja kuitata 
hälytyksiä puhelinmodeemin 
(kuva 4.35) välityksellä. Tämä 
helpotti käytännössä laitosten 

valvontaa ja vähensi ratkaise-
vasti turhaa liikkumista (hen-
kilölaatikko 12). Liikuteltavat 
PC-laitteet hankittiin Facidata 
Oy:ltä ja ohjelmistot muokattiin 
Rakennus-Ekono Oy:n ja Com-
putec Oy:n yhteistyönä.73 Päi-
vystyksessä on korostetu kahta 
pääperiaatetta: päivystyksen 
toimivuutta ja toimintaa häiriö-
tilanteessa.74

 Vuonna 1998 varustettiin 
Rusutjärven ja Jäniksenlinnan 
pohjavesialueet automaattisilla 
pohjaveden pinnankorkeusase-
milla, joita ko. alueille tuolloin 
tuli yhteensä 32 kpl. Asemat 

Kuva  4.35 Jäniksenlinnan
radiomodeemi 1996.

toimitti kuopiolainen GWM-
Systems Oy (kuva 4.36). 
 Automaattista pohjaveden 
pinnankorkeuden mittausjär-
jestelmää (GWMSystems Oy) 
täydennettiin Paippisten pohja-
vesialueella seitsemällä uudel-
la asemalla, jotka otettiin käyt-
töön kesällä 2002 (kuva 4.37). 
Seurantatiedot välittyvät päivit-
täin suoraan keskusvalvomon 
koneille.75 Vuonna 2006 täy-
dennettiin pohjaveden pinnan-
korkeuden automaattista mit-
tausjärjestelmää ja hankittiin 
kymmenen uuden tyyppistä 
mittalaitetta Suomen Putkisto-
tarvike Oy:ltä.76
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kun aiemmat 36 ala-asemayh-
teyttä hoidettiin nyt radiotek-
niikalla aiempien puhelinjohto-
yhteyksien sijaan.78 Vuosituhat 
vaihtui vesilaitoksella ilman 
hälytyksiä missään osassa.79

 Kuntayhtymän varsin laajat 
ja nykyaikaiset tietojärjestel-
mät ja niiden turvallisuustaso 
olivat vuoden 2003 aikana taas 
erikoispanostuksen kohteina.  
Konsulttitoimeksiantona val-
mistui ensin perusselvitys ja 
syksyllä toteutui tietojärjestel-
mien palomuurisuojaus ulko-
puolisten virus- ym. hyökkäys-
ten varalta.82Kuva  4.37 Adcon pohjavesiasema 

vuodelta 2003.

Pohjavesien pinnanseuranta 
ja sen merkitys tuli esille mm. 
vuonna 2003, jolloin poikkeuk-
sellisen pitkä sateeton sääjak-
so alensi yleisesti pohjaveden 
pintoja jopa niin paljon lisää, 
että useat pohjavesilaitokset 
maassamme kokivat toimintan-
sa uhatuksi veden niukkuuden 
vuoksi. Tuusulan seudun vesi-
laitoksella ilmiö vaikutti myös 
toimintaan ja näin luonnollista 
pohjavettä hyödyntävien otta-
moiden tuottoa piti rajoittaa.77

 Vesilaitoksen kaukokäyttö-
järjestelmä uudistettiin koko-
naan vuonna 1999 (kuva 4.38), 
koska tiedossa oli mm. vuosi-
tuhannen vaihteen ongelma-
kenttä (kuva 4.39) 1980-luvul-
ta peräisin olleessa vanhassa 
järjestelmässä. Kilpailun pe-
rusteella vastaavaksi urakoit-
sijaksi valittiin seinäjokelainen 
Syspoint Oy. Valvomo-ohjel-
misto perustui ABB Industry 
Oy:n laajasti käytössä olleeseen 
ohjelmarunkoon. Oleellista uu-
dessa järjestelmässä vanhaan 
verrattuna oli  tiedonvälitys, 

Kuva  4.38 Päätä ei huimaa: Arto 
Louko Asennuspalvelu Loukosta 
pystyttämässä mastoa  vuonna 
1999.80 Kuva 4.39  Pisti miettimään: Timo Kallioniemi Syspoint Oy:stä ohjelmoimassa torjuakseen vuosituhanteen vaihteen pelättyä Y2K-ongelmaa.81

”Vuosituhat vaihtui 

vesilaitoksella ilman 

hälytyksiä missään 

osassa järjestelmää”
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Kuva 4.40 TSV:n kaukovalvontajärjestelmä vuoden 2005 lopulla. 84

Kuvassa 4.40 on Matti Kaak-
kolan laatima kooste Tuusulan 
seudun vesilaitoksen kauko-
valvontajärjestelmästä vuoden 
2005 lopulla. Automaatiotoi-
minnot voidaan jakaa neljään 
osaan: verkostoautomaatioon, 
laitoksen sisäiseen verkkoon, 
havaintoputkijärjestelmään 
ja etäkäyttöön. Verkostoau-
tomaatio on toteutettu ABB:n 
Micro Scada -järjestelmällä 
radioverkon avulla. Laitoksen 
sisäinen verkko on varustettu 
palomuureilla ja kytkimillä si-
ten, että verkkoon voi kirjautua 

ainoastaan sertifikaatin avul-
la. Kahdelle tekopohjavesilai-
tokselle on toteutettu kiinteät 
ADSL-yhteydet sisäistä pro-
sessinohjausta varten. Radio-
verkkoa käytetään hyödyksi 
myös havainnoitaessa noin 40 
pohjavesiputkea. Verkostoauto-
maation päivystys- eli etäkäyttö 
on toteutettu ns. VPN-tekniikan 
avulla. Yhteys on mahdollista 
ottaa joko kotoa ADSL-linjan 
avulla tai 3G-modeemin väli-
tyksellä kentältä.83

 TSV:n verkostoautomaatio 
on toteutettu käyttämällä kuut-

ta radiotaajuutta vesitornien 
toimiessa pitkillä etäisyyksillä 
releoivina. Järjestelmässä on 
noin 50 valvomoon liikennöi-
vää ala-asemaa. Ohjelma TSV:
n valvomolla laskee puolen tun-
nin välein jokaiselle kohteelle 
uudet asetusarvot edellisen 
puolen tunnin kulutuksen sekä 
ennalta määriteltyjen paramet-
rien perusteella. Järjestelmän 
vasteaika on noin 7 sekuntia 
- siinä ajassa valvomo pystyy 
kyselemään kaikki ala-asemat 
ja saa tiedot muutoksista. Jär-
jestelmä valvoo itseään, jolloin 

esimerkiksi radiolinjan katkok-
sesta tulee välittömästi hälytys. 
Automaatiojärjestelmä välittää 
tietoa paineista, virtauksista, 
sameuksista, tornipinnoista 
ja laitosten sisäisistä mitta-
uksista. Kuntayhtymä antaa 
jäsenkunnilleen informaatiota 
alueen yökulutuksista ja äkilli-
sistä vuototapauksista. Lisäksi 
vesilaitoksen laskutus hoide-
taan suoraan automaatiosta 
saatavalla laskutusraportilla.85 
 Vuonna 2001 Tuusulan seu-
dun vesilaitos kuntayhtymässä 
kahdeksaa pohjavesilaitosta, 
kahta tekopohjavesilaitosta, 
seitsemää vesitornia ja 22 mit-
taus-, säätö- tai paineenkorotus-
asemaa valvotaan ja säädetään 
täysin automaattisesti opti-
mointiohjelman avulla. Tämä 
olisi täysin mahdotonta ilman 
virtaus-, paine- ja pintamitta-
uksia unohtamatta tietenkään 
laadullisia mittauksia kuten 
esimerkiksi pH ja sameus (hen-
kilölaatikko 12). Pohjavesialu-
eet ovat laitoksen toiminnan 
elinehto. Tästä syystä niiden 
tarkkailuun kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Pohjavesipin-
toja havainnoidaan kuukausit-
tain noin 100 havaintoputkesta 
eri menetelmillä.86

Kalle Vuorela
Käyttöpäällikkö 1993-2007Syntynyt: 10.7.1969 Lahti

Kävin peruskoulun ja lukion Järven-päässä ja sen jälkeen opiskelin Lap-peenrannan teknillisessä korkeakou-lussa. Olen ollut täällä päätoimisena 

vuodesta 1993, sitä ennen olin kolme vuotta osa-aikaisena. Kun Tantusta tuli toimitusjohtaja, minusta tuli käyttö-päällikkö.
 Firman tavat eivät ole kauheasti muuttuneet, mutta automaatio on ke-hittynyt aivan valtavasti. Jo Martin ai-kana oli automaatio omaa luokkaansa Suomessa. Näin isolla alueella ja pienel-lä porukalla ilman huippuautomaatiota ei toiminnasta tulisi mitään.  Kun tulin tänne töihin, saattoi hälytystilanteessa käydä seuraavasti: asuin Järvenpäässä, josta ajoin toimistolle Keravalle, siel-tä takaisin esimerkiksi Järvenpäähän paikan päälle ja vielä takaisin Keravalle kuittausta varten. Nyt hälytykset voi hoitaa kotoa, yleensä viat ovat kiinni sähkönsaannista.

 Jäniksenlinnan soramonttujen kunnostus oli ensimmäisiä isoja hank-keita, jossa olin mukana. Poliitikot on saatu ymmärtämään, että on tärkeitä alueita, jotka vesilaitoksen on saatava haltuunsa. Niitä on ostettava, vaikka poliitikkojen vihaamalta kaverilta, jos vesilaitoksen etu niin vaatii. Kuntainliiton vahvuutena pidän 
H E N K I L Ö L A A T I K K O  1 2

perheenomaisuutta, kun ollaan riit-tävän kaukana kunnallisesta päätök-senteosta. Pystytään tekemään koh-tuullisen nopeita ratkaisuja, eikä niihin mene useaa kuukautta. Laitosta on pystytty kehittämään, se on pysynyt modernina, ja sillä on ollut innovatii-visia kokeiluja. Toiminta ei ole turhan kaavamaista.
 Maantieteellisesti olemme jo jär-kevän laitoksen toimialueen rajoilla – alue on noin 650 km2 eli 50 km laidasta laitaan. Automaatio mahdol-listaa tämän. Vielä kun tulevaisuudessa toimitetaan vettä Pornaisiin ja Mänt-sälään suurempia määriä, niin kyllä lai-toskoko on jo kyllin suuri, jotta laitok-sen toiminta on kustannustehokasta.  Tullessani TSV:n palvelukseen oli käynnissä Veske-projekti (luku 7), jos-sa TSV:n toimintaa oltiin ajamassa alas ja nyt kun olen poistumassa laitoksen palveluksesta, on ympyrä sulkeutunut. Taas kabineteissa suunnitellaan suurta isoa yhtiötä. Toivottavasti lopputulos on TSV:n kannalta sama kuin edellisel-lä kerralla.

Automaatio ja sen kehittä-
minen laitoksen alkuajois-
ta lähtien on ratkaisevasti 
edistänyt sitä, että laitos 
pystyy ylipäätänsä toimi-
maan laajalla, noin 650 
neliökilometrin alueella. 
Kuten vesilaitoksen vuosi-
kertomuksen 1999 katsauk-
sessa87 toimitusjohtaja Unto 
Tanttu toteaa:

”Uuden tutkiminen ja kehittä-
minen on aina ollut vesilaitok-
sellemme sydämen asia”.  

Laitoksen toiminta on perustu-
nut alusta lähtien pohjavesien 
hyödyntämiseen ja asteittain 
lisääntyvästi tekopohjaveden 
valmistukseen. Vedenkäsitte-
lyn ja automaation kehityksen 
ohella yksi keskeinen tehtävä 
on ollut kamppailla pohjavesi-
alueiden suojelemisen puoles-
ta. Tätä kuvataan seuraavassa 
luvussa. 
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5. Kamppailua pohjaveden
 suojelemiseksi

Pohjavesi on elintärkeässä 
asemassa Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen alueen vesi-
huollossa siitäkin huolimatta, 
että pääkaupunkiseudun väki-
rikkaissa kunnissa käytetään 
pääasiassa Päijänne-tunnelin 
kautta saatavaa pintavettä. Uu-
denmaan ja Itä-Uudenmaan 
omat pintavesivarat ovat niukat 
ja laadultaan juomavesikäyt-
töön heikot, joten pohjavesi on 

käytännöllisesti katsoen ainoa 
paikallinen vaihtoehto vesi-
huollon järjestämiseksi.1 Tuu-
sulan seudun vesilaitos edus-
taa tässä suhteessa molempia, 
koska se käyttää luonnollista 
pohjavettä ja Päijänteestä otet-
tua pintavettä tekopohjaveden 
valmistukseen. Vuonna 2006 
oli tekopohjaveden osuus 72 
prosenttia. 
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Kuvassa 5.1 on esitetty Tuusu-
lan ja TSV:n kannalta keskeisiä 
pitkittäisharjujaksoja ensim-
mäiselle Salpausselälle saakka 
sekä Jäniksenlinnan alueen si-
jainti. Jälkimmäinen on tullut 
tunnetuksi paitsi ensimmäise-
nä TSV:n vedenottamona, jossa 
valmistetaan tekopohjavettä, 
myös pohjavesiensuojelun kan-
nalta erittäin haasteellisena 
alueena lähes 40 vuoden ajan.

”Terrisuon

kaatopaikka

Jäniksenlinnan

vedenottamon

kupeella oli ollut

esillä tiettävästi

ensimmäisen

kerran Tuusulan

kunnanvaltuustossa  

vuonna 1970”

Kuva 5.1 TSV:n kannalta keskeiset pitkittäisharjujaksot ensimmäiselle 
Salpausselälle saakka sekä Jäniksenlinnan alueen sijainti2.

Pohjavesien
pilaaminen uhkana

Kuten aiemmissa luvuissa on 
todettu, on TSV toimintansa 
alusta lähtien pyrkinyt suojele-
maan pohjavesialueita vaaral-
liselta toiminnalta, saattamaan 
pohjavesialueita omistukseen-
sa ja myöhemmin myös kun-
nostamaan vanhoja soranotto-
alueita. Terrisuon kaatopaikka 

Jäniksenlinnan vedenottamon 
kupeella oli esillä tiettävästi 
ensimmäisen kerran Tuusulan 
kunnanvaltuustossa valtuutet-
tu Kai Mannerheimon aloittees-
ta vuonna 1970 ja vuonna 1969 
myös Helsingin vesipiiri3 oli 
kiinnittänyt asiaan huomiota. 
Firassa sijaitsevan ensimmäi-
sen pohjavedenottamon uhkat 
olivat myös otsikoissa jo touko-
kuussa 1970 (kuva 2.3). 

 Elokuussa 1971 nousi kes-
kusteluun Tuusulan raviradan 
soramonttu, jonne oli ajettu 
öljyisiä trasseleita ja likaista 
maata (kuva 5.1). Monttu oli 
aikanaan kaivettu pohjaveteen 
saakka. Pelättiin, että näin 
saastuu pohjavesi, jota arvioi-
tiin vuosikymmenen lopussa 
tarvittavan Järvenpään, Kera-
van, Tuusulan ja osittain myös 
Helsingin maalaiskunnan (Van-
taan) tarpeisiin.4  
 Huhtikuussa 1972 Tuusulan 
soravarojen käyttö tuli otsikoi-
hin (kuva 5.3), kun sora-aluei-
den omistajat arvostelivat so-
rasuunnitelmaa, jota pyrittiin 
saamaan ohjeelliseksi kunnan 
yleiskaavaan. Virkamiehet tote-

Kuva 5.2 Jäniksenlinnan sorakuopissa lähellä vedenottamoa varastoitiin myös öljyä huhtikuussa 1972 (Kuva: Erkki Laitila /HS/ Lehtikuva).5

sivat kysymyksen olevan siitä, 
katsotaanko yleinen etu suu-
remmaksi kuin yksityinen. 
 Samoihin aikoihin esitteli 
valtion vt. luonnonsuojeluval-
voja Pekka Borg ratkaisumal-
leja luonnon suojelemiseksi 
yleensä ja Kanta-Hämeen har-
jujen säästämiseksi (kuva 5.4). 
Borg ei uskonut, että soraharjun 
omistajien yhteistyö soranoton 
keskittämiseksi yhteen kuop-
paan voisi vapaaehtoisesti on-

Kuva 5.3 Soranomistajat arvostelivat suunnitelmia rajoittaa soranottoa huhtikuussa 1972.6 

Kuva 5.4 Ehdotus harjujen ostamiseksi yhteiskunnalle huhtikuussa 1972.7

nistua. Borgin käsityksen mu-
kaan varmin tapa saattaa tietyt 
alueet rauhoituksen piiriin olisi 
lunastaa ne yhteiskunnalle. 
Etelä-Suomen osalta tällainen 
menettely tuossa vaiheessa 
olisi maksanut noin 50…60 
miljoonaa markkaa eli noin sa-
takertaisesti valtion budjettiin 
varatun määrän.
 Helsingin seutukaavaliitto 
julkisti heinäkuussa 1974 kar-
tan pohjaveden suoja-alueis-

ta (kuva 5.5). Jos pohjaveden 
muodostumisalueen antoisuus 
on yli 500 kuutiometriä vuoro-
kaudessa, on kyseessä vesilain 
mukainen suoja-alue. Jos sel-
laiselle esiintymälle oli haettu 
suoja-alue, noudatettiin alueel-
la vesioikeuden asettamia käyt-
törajoituksia. 
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Kuva 5.5 Pohjavesialueiden suoja-alueet Vantaanjoen 
vesistössä vuonna 1974.8

Kun Jäniksenlinnan pohjave-
denottamon ensimmäistä vai-
hetta ryhdyttiin rakentamaan 
vuoden 1970 keväällä, pelättiin 
lähellä olevan Terrisuon kaato-
paikan luonnollisesti uhkaavan 
pohjavettä (kuva 2.5). Touko-

kuussa 1973 paljastui, että jä-
teöljyastioita oli viikonlopun 
aikana salakuljetettu alueelle ja 
tyhjennetty hiekkaiseen maa-
han (kuva 5.6). Palopäällikkö 
Tuomo Hintikka totesi tämän 
olevan osoitus ihmisten ajatte-

lemattomuudesta ja siitä, että 
öljynhävittämispaikka olisi kii-
reesti saatava aikaan. Kansalli-
sella tasolla jälkimmäinen saa-
tiin kuntoon, kun vuonna 1979 
perustetun Ekokemin ongelma-
jätelaitos valmistui Riihimäelle 
vuonna 1984 siihen liittyvine 
keräysjärjestelyineen.
 Huhtikuussa 1975 Rusut-
järven ja Jäniksenlinnan ve-
denottamoille oli vesioikeuden 
päätöksellä saatu lähes 200 
hehtaaria suoja-alueita (kuva 
3.6) ja TSV oli myös ostanut 

Terrisuon kaatopaikka uhkana pohjavesille

Kuva 5.6 Jäteöljyä kaadettiin pohjavesialueelle toukokuussa 1973.9

Jäniksenlinnan tekopohjavesi-
laitosta varten imeytysalueet 
(luku 3). Seuraavana kesänä 
(kuva 5.7) Helsingin vesipiirin 
vesitoimisto lähetti Tuusulan 
kunnalle kirjeen ja huomautti 
kunnan laiminlyöneen kaato-
paikan hoidon ja valvonnan. 
Kirjelmän mukaan kaatopaikan 
asianmukainen hoito oli järjes-
tämättä, roskakasat tasoittamat-
ta ja peittämättä sekä jäteallas 
lähes kuiva jatkuvasta käytöstä 
huolimatta.  Tätä kirjelmää oli 
edeltänyt Paraisten Kalkki Oy:

Kuva 5.7 Helsingin vesipiirin vesitoimisto huomautti Tuusulan kuntaa 
kaatopaikan hoidosta kesäkuussa 1975.10

Kuva 5.8 Paraisten Kalkki Oy:llä talvella tapahtunut fenolivuoto ja sen 
jatkoilmiöitä syyskuussa 1975.11

Kuva 5.9 Pohjavesikilpiä asen-
nettiin pohjavesialueille kesällä 
1976.13 

llä talvella tapahtunut feno-
livuoto (kuva 5.8).  Kyseinen 
yritys oli tuonut kaatopaikalle 
suuren jäte-erän lyhyen ajan 
kuluessa ilman terveysviran-
omaisten lupaa. 
 Kesällä 1976 TSV oli pys-
tyttänyt satakunta pohjavesi-
alueesta muistuttavaa tiedo-
tuskilpeä  (kuva 5.9) Firan, 
Jäniksenlinnan ja Rusutjärven 
läheisyyteen. Kilpien tavoittee-
na oli saada teillä ja luonnossa 
liikkuvat ottamaan käyttäyty-
misessään huomioon, että lä-
heisyydessä on vedenottamo.12

 Vuonna 1973 oli Tuusulan 
kunta yleiskaavansa yhteydessä 
hyväksynyt hiekka- ja soravaro-
jen investointi- ja käyttösuun-
nitelman. Sisäasiainministeriö 
oli vahvistanut suunnitelman 
ja määrännyt soranottokiellon 
koko kunnan alueelle. Kiellon 
ulkopuolelle jääneen soran ot-
toon vaadittiin kunnan lupa 

(kuva 5.10). Tuossa vaiheessa 
suurin kunnan soranomistaja 
oli valtio, joka omisti Mätäki-
venmäen. Seuraavina olivat so-
raliikkeet Niilo Vainio ja Tauno 
Valo. 
 Lokakuussa 1978 yli 40 kiin-
teistönomistajaa Jäniksenlin-
nan alueelta lähetti Tuusulan 
kunnalle kirjelmän, jossa he 
vetosivat harjualueen säilyttä-
misen puolesta  ja vastustivat 

Kuva 5.10 Soranottoon vaadittiin kunnan lupa.14

kaavaillun uuden sorakuopan 
avaamista mm. siksi, että se oli 
vaaraksi läheiselle vedenotto-
alueelle (kuva 5.11). Valtuusto 
oli elokuussa 1978 hyväksynyt 
muilta osin uudet sorankaivuu-
ohjeet. Vuonna 1972 hyväksy-

Kuva 5.11 Kaavailtua soranottoa 
Jäniksenlinnan alueelta
vastustettiin lokakuussa 1978.15

Kuva 5.12 Öljysäiliöden pakollisia tarkastuksia vaadittiin marraskuussa 
1978.16

tyssä soravarojen yleissuun-
nitelmassa kyseinen alue oli 
määritelty ehdottoman soranot-
tokiellon alueeksi.
 Marraskuussa 1978 vesi-
laitoksen edustajat ja osakas-
kuntien palopäälliköt pitivät 
neuvonpidon öljysäiliöiden val-
vonnasta ja olivat yhtä mieltä 
siitä, että tarkastus pitäisi saa-
da lailla säädetyksi pakolliseksi 
toimeksi esimerkiksi nuoho-
uksen tavoin (kuva 5.12). Uu-
det määräykset öljysäiliöiden 
tarkastuksista olivat tuolloin 
tekeillä.
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sulkemiseen (kuva 5.17).28 
 Lokakuussa 1983 Tuusulan 
kunta ilmoitti tyytyvänsä Ve-
sioikeuden päätökseen, jonka 
mukaan kaatopaikalle ei varas-
toida muuta kuin talous- ja ra-
kennusjätettä ja että kaatopaik-
ka suljetaan kesäkuun 1987 
loppuun mennessä.31  Terrisuon 
kaatopaikka-asia kummitteli 
kuitenkin vielä, ja tuolle välil-
le osui myös ehdotus ja kiista 
moottoriradan rakentamisesta 
pohjavesialueelle (kuva 5.25).

Kuva 5.13  kesäkuussa 1979.19

Vuonna 1979 olivat lehdistössä 
ja keskusteluissa edelleen näky-
västi esillä Terrisuon kaatopaik-
ka ja sinne viedyt aineet (kuva 
5.13). Asiaan puuttuivat jo Vesi-
hallitus sekä Helsingin vesipii-
ri.17 Esimerkiksi Teilinummella 
(kuva 5.14), jossa sijaitsivat Jä-
niksenlinnan tekopohjaveden 
imeytysaltaat (kuvat 3.10, 4.5),  
oli sorakuoppa ja sen käyttö 
vielä varsin villissä tilassa aina-
kin 2000-luvun alun näkökul-
masta katsottuna. Kesäkuussa 
1979 todettiin, että kaatopaikan 
tarkkailua olisi tehostettava, 
koska kaatopaikan kuormitus 
oli lisääntynyt. Ins. tsto Maa ja 
Vesi Oy oli edellisenä vuonna  
ottanut pohjavesi- ja pintavesi-
näytteitä. Terveyslautakunnan 
valvontaosasto oli puolestaan 
kiinnittänyt huomiota puuston 
kuolemiseen läheisellä suolla. 
Vesipiirin edustaja totesi, että 
Terrisuota voisi mahdollisesti 
käyttää kuivajätteen kaatopaik-
kana, mutta muunlaisia jätteitä 
sinne ei tulisi viedä.18

 Marraskuussa 1979 vesihal-
litus teki Länsi-Suomen vesi-
oikeudelle virka-apupyynnön, 
jonka mukaan Tuusulan Terri-
suon kaatopaikka tuli lopettaa 
viimeistään saman vuoden lo-
pulla. Samoin kaatopaikka olisi 
saneerattava kesäkuun 1980 Kuva 5.14 Teilinummen varsin villiä sorakuoppamaisemaa vuodelta 1979.

loppuun mennessä ja poistet-
tava kokonaan käytöstä vuoden 
1981 aikana.20

 Vuoden 1979 lopulla ryhdyt-
tiin selvittämään pohjavesien 
suojelua liiallisen maa-ainek-
sen oton vaikutuksilta  jaka-
malla työ eri vedenottamoit-
ten osalta  Maa ja Vesi Oy:n ja 
Suunnittelukeskus Oy:n kes-
ken. Selvitys valmistui pääosin 
seuraavana vuonna.21 Liiallinen 
soranotto uhkasi pohjavesiä 
myös Järvenpäässä (Kuva 5.15). 
Yleisten töiden lautakunta 
päätti tammikuussa 1980 tilata 
konsulttiyritykseltä Myllylän, 
Kaunisnummen ja Vähänum-
men vedenottamoiden suojelu-

Kuva 5.15  Järvenpää tilasi
suojelusuunnitelmat kolmelle
vedenottamolle  tammikuussa 
1980.22

Kuva 5.16 Vesihallituksen vaatimus Terrisuon kaatopaikasta 
tammikuussa 1981.29

Kuva 5.17 TSV:n vuoro vaatia Terrisuon kaatopaikkaa suljettavaksi
joulukuussa 1982.30

suunnitelmat, joissa määritel-
tiin soranoton rajat.
 Vuonna 1980 Terrisuon kaa-
topaikka oli vahvasti esillä ja 
vesihallitus vaati kaatopaikan 
sulkemista sen pohjavesille 
aiheuttaman vaaran vuoksi23. 
Tuusulan kunta hangoitteli 
asiassa vastaan, koska sillä 
ei ollut vaihtoehtoista kaato-
paikka-aluetta.24 Vesioikeuden 
sulkemista koskeva hylkää-
vä päätös kulki korkeimman 
hallinto-oikeuden kautta ke-
säkuussa 1980 takaisin vesioi-
keudelliseen käsittelyyn. Myl-
lyvirta toteaa asiasta, että ”asia 
jatkui ja jatkui...”.25

 Länsi-Suomen vesioikeus tu-

tustui Terrisuon kaatopaikkaan 
3.9.1980 ja suoritti vesilain mu-
kaisen tarkistuksen Vesihal-
lituksen ja Tuusulan kunnan 
kesken syntyneen kiistan vuok-
si26. Vuoden 1981 tammikuussa 
Vesihallitus vaati Terrisuon 
kaatopaikkaa poistettavaksi 
käytöstä vuoden 1982 aikana 
(kuva 5.16). Ilmeisesti kaato-
paikka-asiat liittyivät myös 
osaltaan Järvenpään ja Sipoon 
välisiin käsityksiin jälkimmäi-
sen liittymisestä Vesilaitos kun-
tainliiton jäseneksi.27 Tuusulan 
Seudun Veden liittohallitus teki 
joulukuussa 1982 periaatepää-
töksen, jonka mukaan tulisi 
pyrkiä Terrisuon kaatopaikan 
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Vaikka Terrisuon kaatopaik-
ka oli määrätty suljettavaksi 
30.6.1987, esittivät eräät tahot 
jatkuvasti vaatimuksia käytön 
jatkamiseksi. Tekninen lauta-
kunta päätti äänestyksen jäl-
keen 8.5.1986 hakea kaatopai-
kalle jatkoaikaa (kuva 5.18).32

 ”Ja kun ei muuta keksitty, päätti 
valtuusto viimein, että välittö-
mästi entisen viereen Terrisuolle 
rakennetaan uusi kaatopaik-
ka, jolloin entinen voidaan sul-
kea33!”

Kuva 5.18  Terrisuolle päätettiin hakea jatkoaikaa toukokuussa 1986.35

Kuva 5.19 Myllyvirta nosti kissan pöydälle kesäkuussa 1986.36

Kuva 5.20 Vesilaitoksen huoli 35 000 asukkaan vedestä kesäkuussa 
1986.37

totesi vesilaitoksen johtaja 
Martti Myllyvirta. Näin alkoi 
varsinainen taisto Jäniksenlin-
nan vedenottamon pohjaveden 
puolesta.34 Myllyvirta totesi ky-
seessä olevan Jäniksenlinnan 
vedenottamon murhayrityksen 
(kuva 5.19) ja ihmetteli samalla, 
missä on huoli noin 35 000 ih-
misen vedenhankinnasta (kuva 
5.20). 
 Kovan painostuksen jäl-
keen38 (kuvat 5.21, 5.22) Tuu-
sulan kunnanvaltuusto taipui, 
ja kaatopaikkahankkeesta luo-

Kuva 5.21 Ympäristöministeriö osallistui myös Terrisuon kiistaan 
syyskuussa 1986.42

Kuva 5.22 Vesilaitos taisteli reviiristään syyskuussa 1986.43

Kuva 5.23 Tuusula teki sopimuksen jätteiden viemiseksi YTV:n 
kaatopaikalle.44

Kuva 5.24 Terrisuon kaatopaikka suljettiin kesäkuun lopussa 1986.45

vuttiin. Valtion vesiviranomai-
silla39 oli tähän lopputulokseen 
ratkaiseva merkitys. Asiaan 
vaikutti myös se, että Tuusula 
pääsi jätteiden osalta sopimuk-
seen niiden toimittamisesta 
Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnan (YTV) kaatopai-
kalle (kuva 5.23).40 Viimeisenä 
yrityksenä vuoden 1987 puo-
lella Tuusula koetti saada Ter-
risuolle jätteiden siirtokuorma-
usasemaa, mutta sekin saatiin 

estetyksi.41 
 Heinäkuun 1. päivästä 1986 
alkaen Terrisuon kaatopaik-
ka suljettiin (kuva 5.24). Näin 
TSV:n kannalta pohjavesien 
puolesta oli tämän kaatopaikan 
osalta taisteltu lähes 20 vuotta. 
 Terrisuon kaatopaikkata-
paus ja pohjavesien suojelu 
osaltaan kuvaavat niitä haas-
teita ja taistelua, joita vesilai-
tos johtajansa Martti Myllyvir-
ran johdolla joutui käymään. 

Myllyvirta (henkilölaatikko 4) 
oli joulukuussa 1988 saanut 
Suomen Kunnallisliiton myön-
tämän kultaisen ansiomerkin 
30 vuoden työstä sekä yhtenä 
harvoista Keski-Uudellamaalla 
Suomen Leijonan Ritarikunnan 
ritarimerkin. Tuusulan kun-
nanjohtaja Ahti Haukkavaara 
kehui ansiomerkkiä luovutta-
essaan Myllyvirran rohkeata 
panostusta vesiensuojelutyön 

hyväksi Keski-Uudellamaalla. 
”Hän on taistellut kuin uskon 
leijona”, kuvaili Haukkavaara 
hänen työpanostaan.46 
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Martti MyllyvirtaTSV:n johtaja 1968 – 1992, eläkkeellä.Syntynyt 1.6.1931 Keravalla.

Olen varsinainen keravalainen, olen käynyt koko kansakoulun ja oppikou-lun Keravalla. Myös Teknillisen kor-keakoulun opiskeluajan 1950 – 1955 asuin kotonani Keravalla. Opiskeluaikanani 1952 – 1955 

olin insinöörioppilaana Valtion rauta-teillä. Valmistuttuani menin töihin Oy Consulting Ab:n. Siellä sain suunnitella erilaisia teollisuusrakennuksia, aluk-si tietenkin vanhempien insinöörien ohjauksessa. Oli betoni-, teräs- ja puu-konstruktioita erilaisiin tarkoituksiin. Consultingista siirryin vuonna 1959 Maaseudun Keskusrakennustoimiston palvelukseen vesihuoltosuunnitte-lutöihin. Ala oli se, jonka olin suun-nitellut alun perin varsinaiseksi elä-mänurakseni. Diplomityönänikin tein suunnitelman Keravan erään kauppa-lanosan vesihuoltoverkostosta. Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy muutti nimeään Suunnittelukes-kus Oy:ksi. Siellä eräs viimeisimmistä tehtävistäni oli keskisen Uudenmaan vedenhankinnan ja tukkujakelun suun-nittelu kolmen kunnan, Tuusulan, Jär-venpään ja Keravan tarpeisiin. Ja tästä suunnittelutehtävästä siirryin sitten v. 1967 perustetun Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntainliiton johtajaksi, en-sin sivutoimiseksi ja sitten virkasuh-teeseen. Aluksi olin ainoa varsinainen työtekijä mutta toimintaahan vasta aloitettiin. Vähitellen toiminta kasvoi ja porukkaa tuli lisää.
 Vesijohtoverkoston ja vedenot-
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tamoitten rakentamisen ohella oli tärkeätä aloittaa pohjaveden suojelua. Tuusulan soraharjuja kärrättiin kiihty-vällä vauhdilla rakennustoiminnan raa-ka-aineeksi. Lisäksi kaatopaikat tuotti-vat ongelmia. Erilaisia kärhämiä syntyi, mutta pohjavesi säästyi pääpiirteittäin.Laitossysteemin kaukokäyttö ja siihen liittyvät tietojen keruut olivat tärkeä osa kehittämistyötä. Asiantuntevien konsulttien lisäksi koko laitoksemme henkilökunta osallistui tähän projek-tiin. Myös luottamushenkilöt olivat hyvin mukana myös tämän projektin toteuttamisessa. Oli ilo tehdä töitä, kun me kaikki tunsimme olevamme eturivin toimijoita koko Suomessa. Ja tutustujia riitti.
 Vesilaitoksella oli tietenkin orga-nisaatio luottamusportaassa, liittoval-tuusto ja liittohallitus. Mutta työsuo-ritusten jaon suhteen ei ollut tarkkaa kaavaa. Nimitinkin tätä organisaatio-laatua ”mössöorganisaatioksi”, jossa kaikki olivat valmiita tekemään mitä tahansa työtä. Yhdessä puitiin asioita ja keskusteltiin ne selviksi. Pienen po-rukan toiminnassa tämä oli mielestäni tehokkain ja myös kaikille mieluisin järjestelmä. Laitoksen johtajan tehtä-vänä oli huolehtia kaikesta sellaisesta, 

jota muut eivät voineet tehdä. Siinäkin riitti sarkaa riittämiin. Lisäksi johtajan kuului puolustaa työyhteisöä ja sen jä-seniä, jos joku pyrki kimppuumme ja varsin usein mielestäni syyttä suotta.  Oli se mukavaa aikaa. Vesilaitos sai kehittää toimintojaan niin tietotek-niikan alueella kuin myös vedenkäsit-telyssä melko lailla vapaasti. Muistan kuitenkin kerran, kun meillä oli Jänik-senlinnan vedenottamolla meneillään melko suurisuuntaiset tutkimushank-keet biologisesta menetelmästä, joka tähtäsi raudan ja mangaanin poistoon vedestä kemikaaleitta. Silloin liitohalli-tuksessa sanottiin minulle: ”Muista nyt kuitenkin Martti, että tämä on vesi-laitos eikä tutkimuslaitos”. Koe antoi positiivisen tuloksen, siihen saatiin Sit-ralta rahoitusta ja täysmittakaavainen laitos rakennettiin.
 Siihen aikaan oli tapana, että pel-kästään laitoksen johtaja osallistui Euroopassa olleisiin kansainvälisiin kongresseihin. Tuliaisiksi taas riitti, kun sieltä saatiin edes yksi uusi idea laitok-sen kehittämiseksi. Se oli siihen aikaan sellaista edustuksellista matkailua.  Minulla on hyviä muistoja tästä työelämäni päätehtävästä, oli aina mie-luisaa mennä aamulla töihin. 

Kuva 5.27 Viranomaisen näkemys helmikuussa 1982.49Kuva 5.26 Tuusulan Kellokas joulukuussa 1981.48

Kuva 5.28  Jäniksenlinnan sora-alueen”tasoitusta” helmikuussa 1983.51

Moottoriurheilurata
Firan pohjavesialueelle?

Vuonna 1981 Ruotsinkylään 
Firan vedenottamon viereen 
kaivettuun sorakuoppaan 
suunniteltiin Tuusulan kunnan 
vapaa-aikatoimikunnassa suuri-
suuntaista, lähinnä moottoriur-

Kuva 5.25 Pilapiirros Firan
moottoriurheilukeskuksesta
joulukuussa 1981.50

heilun harrastajille tarkoitet-
tua vapaa-ajan keskusta (kuva 
5.25). Hanke saatiin ajoissa 
estetyksi, koska se ilmiselvästi 
olisi pilannut vedenottamon ve-
den ja olisi ollut vesilain vastai-
nen (kuvat 5.26, 5.27).47

Muita pohjaveden
edistäjiä ja uhkaajia

Alkuvuodesta 1983 sovittiin 
Tuusulan kunnan ja maanomis-
tajien kesken, että Jäniksenlin-
nan soraharjulle laaditaan sora-
suunnitelma. Siihen mennessä 
oli eri sorankaivuulupien myö-
tä syntynyt ”töppäröitä”, jotka 
olivat maiseman kannalta var-
sin huonoja (kuva 5.28). 
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usasteissa. Myllyvirta muiste-
lee tapahtumaa seuraavasti:

”Vesilaitos teki monta maakaup-
paa. Erään kaupan tekemisen 
jälkeen tuli myyjän, johtaja Niilo 
Vainion kanssa erimielisyyksiä 
kaupan ehdoista. Kauppaan ei 
sisältynyt kauppakirjan eikä ra-
situstodistuksen mukaan mitään 
rasitteita, mutta myyjä väitti Tau-
no Valo Oy:n ja nyt ostetun tilan 
rajalla ollutta kaivamatonta maa-
ainesta kauppaan kuulumatto-
maksi. Aineksesta taas vesilaitos 
ajatteli saada omalta puoleltaan 
täyttömaata hieman syväksi kai-
vettuun vasta ostettuun kuop-
paan. Riitaa oltiin katsastamassa 
paikan päällä Ja erimielisyys to-
dettiin lopulliseksi. Tällöin Vainio 
kokeili vielä viimeistä keinoa: 
’Tämä kyllä tulee oikeudessa mak-
samaan paljon! ’Tähän Myllyvirta 
vastasi itsevarmasti: ’No ei se raha 
meiltä ensimmäiseksi lopu!”.53

Kuva 5.29 heinäkuussa 1983.52

 Kesällä 1983 valmistui ve-
sihallituksen tekemä kartoitus 
tärkeistä pohjavesialueista, joi-
ta selvityksen mukaan oli koko 
maassa yhteensä 1184 (kuva 
5.29). Hankkeella pyrittiin voi-
makkaasti edistämään pohjave-
sien suojelua. Hankkeessa oli 
tuotettu jokaista kuntaa kohti 
oma pohjavesiä koskeva kansio. 
Hankkeella tuotettiin keskeistä 
perustietoa vesihuollon alu-
eelliseen yleissuunnitteluun, 
kunnan sisäisen vesihuollon 
kehittämiseen sekä yleisemmin 
maankäytön suunnitteluun.  
 Vuonna 1985 Niilo Vainio ja 
Tauno Valo Oy olivat haastaneet 
Tuusulan Seudun Vesilaitos 
kuntainliiton Hyvinkään kihla-
kunnanoikeuteen. Maakaupan 
yhteydessä oli rajalla olleiden 
soramäärien omistuksesta syn-
tynyt riitaa. Asia eteni hovioi-
keuteen saakka, mutta TSV:n 
kanta voitti molemmissa oike-

Lahela ja Takoja

Vuonna 1986 Lahelan vedenot-
tamon pohjaveden laadun 
vuoksi sekä Tuusulan Seudun 
Vesilaitos että Helsingin ve-
sipiiri (kuva 5.30) vastustivat 
Tuusulan Ristikiven alueen tyh-
jiin kalutun sorakuoppa-alueen 
kaavoitusta. Sorat oli kaivettu 
pohjaveden pintaa myöten ja 
siihen olisi vielä pitänyt tehdä 
pahimmillaan teollisuusraken-
nusten kaava-alue. Hanke saa-
tiin estetyksi.54

 Vuonna 1988 Takojan ve-
denottamon pohjavesi Jokelassa 
todettiin öljyjätteiden saastut-

Kuva 5.30 Ristikiven tyhjään kolutulle soramonttualueelle kaavailtiin 
teollisuusrakennuksia vuonna 1987.55

tamaksi. Takojasta tuli ensim-
mäinen vedenottamo, joka jou-
duttiin sulkemaan pohjaveden 
pilaantumisen vuoksi. Ottamon 
alueella oli kunnan toimesta 
täytetty maata ja siinä yhteydes-
sä oli alueelle joutunut haittaa 
aiheutaneita kemikaaliastioita. 
Tuusulan kunta siivosi alueen 
ja kaivot voitiin ottaa uudes-
taan käyttöön puhdistuspump-
pauksen jälkeen alkukeväästä 
1989 (kuva 5.31).56 Jäniksenli-
nassa oli huhtikuussa poltettu 
peräti 7 autoa (kuva 5.32), jo-
ten eipä loppuneet ongelmat, 
vaikka Terrisuon kaatopaikka 
olikin jo suljettu.

Kuva 5.31 Takojan pilaantunut vedenottamo saatiiin uudestaan käyttöön 
maaliskuussa 1989.57

Kuva 5.32 Autojen polttoa Jäniksenlinnassa huhtikuussa 1989.58 

Pohjavedet ja tiet

Vuonna 1989 tielaitos oli myy-
mässä Tuusulan Ruskelanky-
lässä olevaa Valtionummitilaa 
Touko ja Seppo Sjöblomille so-
ranottoalueeksi. Kauppaan liit-
tyi myös maanvaihtohankkeita 
Sjöblomien ja tielaitoksen 
kesken. TSV toivoi Tuusulan 
kunnan käyttävän etuosto-oi-
keuttaan, jolloin alue voitaisiin 
tasata Jäniksenlinnan vedenot-
tamon suoja-alueen osaksi59. 

Sjöblomien suunnittelema 
kauppa kariutui loppuvuodesta 
(kuva 5.33) ja kunta osti lopulta 
ko. tilan suoraan tielaitoksel-
ta60. Vuonna 1991 kunta kuiten-
kin myi Sjöblomien yritykselle 
vastaavan soranotto-oikeuden 
lähinnä heidän Mikkolan kou-
lun rakentamisvalitusten 
poisvetämistä vastaan. ”Se siitä 
pohjaveden suojelusta”, totesi 
Myllyvirta.61 Elokuussa 1989 
nousi otsikoihin myös havainto, 
että Ketunkorvessa tuotiin met-

Kuva 5.33 Vesilaitos pyrki edelleen saamaan omistukseensa 
soranottoalueen Valtionummelta kesäkuussa 1989.62 

Kuva 5.34 Laitonta jätteiden vientiä metsään elokuussa 1989.63

säalueelle luvattomasti jätteitä 
– vanhoista televisioista lähtien 
(kuva 5.34). Koska vedenotta-
moalueilla oli esiintynyt tarpee-
tonta ja haitallista liikehdintää, 
rakennutti vesilaitos vuonna 
1991 Vähänummen, Kaunis-
nummen ja Lahelan vedenotta-
moitten ympärille suoja-aidat. 
Urakoitsijana toimi Saher Oy.64 
Seuraavana vuonna aidattiin 
Koskenmäen vedenottamoalue 
urakoitsijana Pur-Ait Oy.65
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Kuva 5.36 Motocross uhkana pohjavesialueilla kesäkuussa 1991.68

Kuva 5.35 Tiesuolaus todettiin uhkasi Söderkullan ja Koskenmäen vedenottamoilla maaliskuussa 1992.67

Kuva 5.37a,b. TSV vastusti Jäniksenlinnan alueelle suunniteltua
murskaamohankettta elokuussa 199269 mutta KHO hylkäsi valituksen 
kesäkuussa 1993.70

Tiesuolaus uhkana

Tiesuolauksen huomattiin 1980-
luvun loppupuolella nostavan 
pohjaveden suolapitoisuutta 
ja niinpä tieluiskia ryhdyttiin-
kin myöhemmin suojaamaan 
erityyppisillä kalvoilla ja ben-
toniittimassoilla. Pelkästään 
Salpausselän alueella, jossa 
päätiet kulkevat pitkin harjua 
ja pohjavesialueita,  arvioitiin 
tuolloin suolaantumiselle alt-
tiina olevan pohjavesilaitoksia, 
jotka palvelivat noin miljoonaa 
asukasta.66 Maaliskuussa 1992 
todettiin tiesuolauksen koske-

van TSV:n osalta ainakin Söder-
kullan ja Koskenmäen vedenot-
tamoita (5.35). 
 Kesäkuussa 1991 tulivat esil-
le mahdolliset motocrosss-pyö-
räilyn aiheuttamat uhkat (kuva 
5.36). Tuusulantien varressa 
Mätäkivenmäen ja Firanlähtei-
den välissä olleessa hiekkakuo-
passa oli jo vuosia harrastettu 
kyseistä urheilua. 
 Kesällä 1992 Tuusulan Seu-
dun Vesi valitti lääninoikeuteen 
Jäniksenlinnan vedenottamon 
läheisyyteen suunnitellusta 

murskaamosta (kuva 5.37a), 
jolle ympäristölautakunta oli 
antanut luvan. Vesilaitos arvos-
teli mm. sitä, että murskaamon 
oli määrä olla dieselkäyttöinen, 
vaikka sähkölinja kulki sadan 

metrin päässä. Seuraavana 
kesänä korkein hallinto-oike-
us kuitenkin hylkäsi asiasta 
sinne tehdyn valituksen (kuva 
5.37b). Kuva 5.38 Noin 4600 tuusulalaisen allekirjoittaman adressin luovutus 

lokakuussa 1993. 72

Tuusulassa  syntyi myös kan-
salaisliikehdintää pohjavesien 
suojelun puolesta. Lokakuussa 
1993 luovutettiin ympäristö-
ministeri Sirpa Pietikäiselle 
pohjavesien suojelemista ko-

rostava adressi, jonka oli alle-
kirjoittanut 4600 tuusulalaista 
(kuva 5.38), kun vuoden alussa 
oli koko kunnassa noin 28 300 
asukasta.71

Söderkullan
myrkkytapaus 

Vuonna 1993 koettiin vesilai-
toksen historian ensimmäinen 
laitoskapasiteettiin vaikuttava 
pohjaveden saastumistapaus 
Söderkullassa. Näytteiden pe-
rusteella todettiin liuottimena 
käytetyn trikloorieteenin (TCE) 
pitoisuus vedessä niin suureksi, 
että Maailman terveysjärjestön 
WHO:n  asettama pitoisuusraja 
ylittyi.  Laitos otettiin pois käy-
töstä, ja siitä lähtien on vesi Sö-
derkullaan toimitettu Nikkilän 
kautta. Saastunutta pohjavettä 

pumpattiin koko loppuvuosi 
mereen esiintymän puhdista-
miseksi vieraasta aineesta.73

 Söderkullan vedenottamon 
tapaus (kuva 5.39a, b) on esi-
merkki siitä, kuinka pitkäaikai-
sia vaikutuksia voi pohjaveden 
pilaantumisella olla. Erittäin 
pienten pitoisuuksien vuoksi 
mereen pumpattavan trikloo-
rieteenin määrä on noin 3 kg/
vuosi. Jos maahan päästettyä 
ainetta on joutunut pohjaveteen 
esim. 100 kg, niin puhdistus 
kestäisi ”vain” noin 30 vuot-
ta.74

Kuva 5.39 a ja b Söderkullan vedenottamo saastui ja lienee pois käytöstä 
kymmeniä vuosia.75



�� ��

Kuva 5.41 Kunnanvaltuusto muutti vuonna 1965 tehtyä kaavaa pohjave-
sien suojelemiseksi joulukuussa 1998.78

Kuva 5.40 Tuusulan kunnan-
hallitus lunasti Valtionummen ja 
Terrisuon tilojen soranotto-oikeudet 
heinäkuussa 1995.77

Kuva 5.42 a,b  Orikorven monttu 
tarkistettiin ennen täyttöä ja sieltä 
löytyi vain yksi autonromu
heinäkuussa 1998.80

Kuva 5.43 Orikorven soramontun ja pohjavesilammen täyttö kesällä 1999.

Söderkullan pohjavesialueen 
puhdistamista tutkittiin eri me-
netelmillä usean vuoden ajan. 
Selvitysten pohjalta vahvistui, 
että saastuminen  oli johtunut 
noin 20 vuoden ajan toimin-
nassa olleesta metallien pinta-
käsittely- ja maalaamoyrityk-
sestä. Maamassan poiskaivun 
ja vaihdon sijasta päätettiin 
maamassaa puhdistaa in situ-
menetelmällä paikan päällä. 
Menetelmäksi valittiin höyryin-
jektio pilot-kokeiden perusteel-
la. Höyryinjektio kuitenkin lo-
petettiin syksyllä 2003, koska 
se todettiin liian hitaaksi. Kar-
kea sorakerros saatiin ilmei-
sesti puhdistetuksi, mutta sen 
yläpuolella oleva kolmen met-
rin savikerros sisälsi edelleen 
korkeita TCE-pitoisuuksia.76 
Aika näyttää, pitääkö kuitenkin 
kyseinen massa vaihtaa. 

Alueita 
lunastetaan

Elokuussa 1995 Tuusulan kun-
nanhallitus päätti lunastaa 
Valtionummen ja Terrisuon ti-
lojen soranotto-oikeudet. Näin 
soranotto kyseisillä tiloilla 
loppui ja niiden kunnostusta 
ja maisemointia voitiin ryhtyä 
pohtimaan (kuva 5.40). Joulu-
kuussa 1998 kunnanvaltuusto 
puolestaan päätti käyttää noin 

6 miljoonaa markkaa maakaup-
poihin, joilla vuonna 1965 laa-
dittu teollisuusrakentamisen 
mahdollistava kaava Ristiki-
ven alueella saatiin kumotuksi 
(kuva 5.41). Näin alueen pohja-
vedet saatiin turvatuksi. 

Soramonttuja täytetään 
ja kunnostetaan

Vuonna 1998 kuntayhtymä 
osti Lohja Rudus Oy:ltä Pala-

neenmäeltä noin 8 ha suurui-
sen vanhan sora-alueen, joka 
oli osittain kaivettu pohjave-
denpinnan alapuolelle ja jota 
kutsuttiin Orikorven montuksi 
(kuva 5.42a).79 Vesilaitoksen 
toimesta pelastuslaitoksen su-
keltajat tarkistivat lammen ja 
löysivät sieltä hylätyn auton 
(kuva 5.42b). Lampi täytettiin 
seuraavana kesänä (kuva 5.43).
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Kuva 5.44  Männyntaimia  istutettiin talkoilla toukokuussa 1996.84

Kuva 5.46 a, b, c  Valtionummen soraharjun kunnostus metsittämällä: tilanne vuosina 1999, 2001 ja 2006.
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Vuonna  1999 Palaneenmäen 
auki kaivettu sora-alue täytet-
tiin ja samalla  kunnostettiin 8 
ha suuruinen maa-alue reser-
viksi tulevaisuuden tekopoh-
javesitarpeita varten.81 Jänik-
senlinnan alueella aikanaan 
toiminut Sata-asfaltti  lähti 
vapaaehtoisesti alueelta 1990-
luvun lopulla. Alueen lähei-
syydessä oleva kaavoittamaton 
asuntoalue on tätä kirjoitetta-
essa vielä kytkemättä jo raken-
nettuun runkoviemäriin.82

 Jäniksenlinnan alueella 
(Valtionummi) toukokuussa 
1996 istutettiin talkoovoimin 
entiseen sorakuoppaan män-
nyntaimia (kuva 5.44). Vesi-
laitos oli kutsunut mukaan 

Kuva 5.45 TSV oli tyytyväinen Jäniksenlinnan soramontun kunnostukseen ja yhteistyöhön.85

talkoisiin Tuusulan kunnan ja 
sorayrittäjien edustajia sekä 
kunnanvaltuuston ja -hallituk-
sen johtoa.  Kyseessä oli ensim-
mäisiä kertoja Suomessa, jol-
loin vanhan soramontun pinta 
peitettiin multakerroksella.83  
Sepsulan-yhtiöt hoiti rintei-

den luiskaukset (kuva 5.45) ja 
ajoi niihin ravinnerikasta hu-
musmaata ja vesilaitos istutti 
rinteille taimia. Soraharjun 
kunnostuksen ja metsityksen 
myönteiset vaikutukset ovat 
tätä kirjoitettaessa hyvin nähtä-
vissä (kuva 5.46a,b,c).  

Kuva 5.48 Bensiinipäästöt huoltamoilta olivat uhka 
pohjavedenottamoille vuonna 2000.89

Kuva 5.47 a, b Uudenmaan ympäristökeskus myöntämässä 
TSV:lle ympäristöpalkintoa syyskuussa 2000. Vasemmalta: 
Martti Myllyvirta,  yhtymähallituksen puheenjohtaja Raili 
Franzén, Unto Tanttu sekä Uudenmaan Ympäristökeskuksen 
johtaja Leena Saviranta. 86

Vesilaitokselle
ympäristöpalkinto

Syyskuussa 2000 myönsi Uu-
denmaan ympäristökeskus 
Tuusulan seudun vesilaitos 
kuntayhtymälle vuosittaisen 
ympäristöpalkintonsa (kuva 
5.47). Näin vesilaitos sai julki-
sen tunnustuksen tekemästään 
aktiivisesta työstä erityisesti 
pohjavesien suojelun osalta. 

Uusia
haasteita

Helmikuussa 2000 paljastui jo 
aiemmin epäilty bensiinipäästö 
Hyrylässä: vesilaitoksen raken-
tamasta havaintoputkesta kes-
kustan huoltamoiden alapuolel-
ta Koskenmäen vedenottamon 
suuntaan löytyi huomattavia  
määriä bensiinin lisäainetta 
MTBE:tä. Tutkimuksissa (kuva 

5.48) syyllisiksi paljastuivat 
molemmat keskustassa sijait-
sevat huoltamot. Vuoden 2000 
loppuun mennessä oli saatu 
suunnitelmat ja luvat valmiiksi 
saneeraustoimenpiteitä varten. 
Joka tapauksessa Tuusulan seu-
dun vesilaitokselle asiasta syn-
tyi selvää taloudellista vahin-
koa.87  MTBE kuitenkin poistui 
varsin nopeasti. Vedenottamo 
oli pois käytöstä pari vuotta ja 
on  sen jälkeen ollut uudestaan 
käytössä.88
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Kuva 5.49 Puiden kantoja kipattuna pohjavesialueelle johtavan puomin 
eteen toukokuussa 2004.91

Kuva 5.51 Vesilakia ehdotettiin tehostettavaksi 
pohjavesiensuojelun osalta syksyllä 1993.95

Kuva 5.50 Koskenmäen pohjavesisuunnitelmassa todettiin useita 
uhkia pohjavesille keväällä 1993.94

Vuonna 2000 Tuusulan Num-
menharjulla järjestettiin valta-
kunnalliset asuntomessut. Mes-
sualue sijaitsi vesilaitokselle 
tärkeällä Rusutjärven pohjave-
sialueella. Messujen yhtenä pe-
rusteemana olikin pohjavesien 
suojelu. TSV oli messualueen 
suunnittelussa alusta pitäen 
mukana valvomassa pohjave-
sien suojelun  etua ja sovitta-
massa rakentamiseen liittyvitä 
ristiriitoja pohjavesien suoje-
lun kannalta. Vesilaitoksella oli 
myös  oma näyttelyosio Tuusu-
lan kunnan messuosaston yhte-
ydessä.90

 Yleisen valistuksen levittä-
miseksi pohjavesiasioista teki 

vesilaitos toukokuussa 2004 
rikosilmoituksen tapauksesta, 
jossa kantoja oli kipattu pohja-
vesialueelle (kuva 5.49).

Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmat

Vuonna 1991 TSV osallistui 
Koskenmäen  vedenottamon 
pohjavesialueen tutkimushank-
keeseen, jota johti Helsingin 
vesi- ja ympäristöpiiri ja  johon 
osallistui myös Tuusulan kun-
ta.92 Ensimmäisessä vaiheessa 
tehtiin hydrogeologisten olo-
suhteiden sekä riskitoiminto-
jen kartoitus93. Huhtikuussa 

Kuva 5.52 Rusutjärven pohjavesien suojelussuunnitelma valmistui alkuvuodesta 1999.99

1993 valmistui aluetta koskeva 
suojelusuunnitelma, joka oli 
tiettävästi ensimmäisiä laatu-
aan koko maassa ja jossa olevia 
uhkia uutisoitiin näyttävästi 
(kuva 5.50). Uhkia olivat mm. 
hoitamattomat soranottoalueet, 
polttoainekuljetukset, huol-

toasematoiminta sekä vanha 
viemäriverkko.  Saman vuoden 
syyskuussa vesi- ja ympäristö-
hallitus esitti vesilain pohjave-
sisäännöksiä tehostettavaksi 
tuntuvasti (kuva 5.51) 
 Vuonna 1994 kuntayhtymä 
laaditutti suojelusuunnitelman 

Jäniksenlinnan ja Kaikulan 
pohjavesialueista. Suunni-
telman jatkoksi perustettiin 
työryhmä, jonka tehtävänä oli 
laatia toimenpideohjelma eri 
osapuolten toteuttamisvastuis-
ta aikatauluineen ja kustan-
nusarvioineen. Ohjelma saatiin 
valmiiksi elokuussa 1995, ja 
se hyväksyttiin sekä Tuusulan 
että Nurmijärven kuntien kun-
nanhallituksissa ohjeellisena 
toimenpiteitä varten.96

 Pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmiin liittyi vesilaitok-
sen kannalta useita käytännön 
toimenpiteitä, joita on esitetty 
edellä. Vuoden 1999 aikana 
kuntayhtymä osallistui Ristiki-
ven alueen maakauppapaket-
tiin ostamalla Tauno Valo Oy:
ltä sora-alueen. Kauppa oli osa 
laajempaa kokonaisuutta, jossa 

teollisuudelle aiemmin kaavoi-
tettu alue muutettiin  pääasias-
sa puistoksi ja järjestettiin sa-
malla Oy Instrumentarium Ab:
n tehdaslaitoksen laajennus-
hanke. Tuusulan kunta oli tässä 
avainasemassa ja samalla mm. 
sovittiin, että kunta luovuttaa 
osan kunnostamattomasta puis-
toalueesta TSV:lle  jälkihoitotoi-
menpiteitä varten.97

 Vuoden 1999  aikana val-
mistui Rusutjärven pohjave-
sialueen suojelusuunnitelma 
(kuva 5.52), joka oli jatkoa 
aiemmin laadituille Hyrylän, 
Jäniksenlinnan ja Kaikulan alu-
eiden suojelusuunnitelmille. 
Suunnittelukeskus Oy:n teke-
mä suunnitelma kartoitti poh-
javesiin kohdistuvat riskiteki-
jät ja esitti toimenpiteet niiden 
torjumiseksi. Suunnitelman 

vaikutukset eivät ole juridisesti 
määrääviä, vaan pikemminkin 
tiedostavia ja ohjeellisia mm. 
viranomaispäätöksiä varten.98

 Vuonna 2000 valmistui La-
helan pohjavesialueen suoje-
lusuunnitelma.100 Teknillisen 
korkeakoulun oppilasharjoitus-
työnä  tehtiin myös Firan aluet-
ta koskeva suunnitelma, jota 
ei  virallistettu. Kellokosken 
ja Nummenkylän pohjavesi-
alueiden  suojelusuunnitelmat 
valmistuivat vuonna 2001101 ja 
vastaavasti Mätäkiven pohjave-
sialueen (Firan ottamo ) suoje-
lusuunnitelma keväällä 2003. 
Santakosken pohjavesialueelle 
valmistui suojelusuunnitelma102 
yhteishankkeena Uudenmaan 
ympäristökeskuksen, Tuusulan 
kunnan ja Hyvinkään kaupun-
gin kanssa keväällä 2004.103

 Vuonna 2005 valmistui Hy-
rylän pohjavesialueelle Tuu-
sulan kunnan ja Uudenmaan 
ympäristökeskuksen kanssa 
yhteistyönä uudistettu versio 
vuodelta 1992 olleesta suojelu-
suunnitelmasta. Samalla tehtiin 
laajamittainen kartoitus koko 
Hyrylän ja sen lähiympäristön 
kallio-, maaperä- ja pohjave-
siolosuhteista. Tutkimuksella 
tarkennettiin mm. pohjaveden 
kertymäalueen rajoja.104 Jos ole-
tetaan rakentamattomien alu-
eiden rakennustehokkuudeksi 
noin 20 % pinta-alasta, saadaan 
peitettyä aluetta noin 35 ha.  
Tämä tarkoittaa noin 300 m3/
d antoisuuden menetystä eli 
noin 3000 asukkaan vettä. Tä-
män lisäksi tulevat mahdolliset 
liikennealueet, joilla voidaan 
yksittäisten hankkeiden kaut-
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ta peittää kerralla esimerkiksi 
10 ha.105 Suunnitelmassa esi-
tetään mm., että ”sellaisen ra-
kentamisen ulkopuolelle, jossa 
tehdään vettä läpäisemättömiä 
maaperän pinnoitteita johta-
malla sade- ja valumavedet pois 
pohjavesialueelta, jätetään ra-
kentamattomista osa-alueista 
kokonaan Koskenmäen alue 
sekä Raviradan alueesta Hyry-
län urheilukeskus ja asemakaa-
van mukainen Raviradan VU-1 
–alue”(kuva 5.53). Tätä kirjaa 
kirjoitettaessa kyseistä suun-
nitelmaa ei ole otettu vielä kun-
nanhallituksen käsittelyyn.
 Käytännössä vesilaitoksella 
tehtävät toimenpiteet pohjave-
sien suojelemiseksi ovat hyvin-
kin tapauskohtaisia. Mottona 
voidaan Tantun107 mukaan pi-
tää, että...

”...kaikki mahdollinen on aina 
tehtävä ja muistettava, että ve-
silaitoksesta vastuussa oleva 
on ensisijaisesti vastuussa myös 
pohjaveden puhtaana säilyttämi-
sestä... Tässä asiassa jos missä 
yhteistyöllä on mahdollista saa-
vuttaa moninkertaiset hyödyt ja 
koenkin, että näin nimenomaan 
on tapahtunut myös käytännös-
sä”.

Kuva 5.53 Ehdotus rakentamattoman pohjaveden muodostumisalueeksi
Hyrylässä. 106

Kuva 5.54 Pohjavesialueiden oikeudelliset suojelupäätökset sekä pohjavesien suojelusuunnitelmat ja niiden vaikutusalueet Tuusulassa.109

 Suojelusuunnitelmakäytän-
tö on suhteellisen uusi asia, jos-
ta on tullut selkeä vaihto-ehto 
oikeudelliselle suoja-aluepää-
tökselle. Kaiketi lienee mah-
dollista toteuttaa molemmat 
operaatiot ja usein näin tapah-
tuukin, kun vanhentuneiden 
suoja-aluepäätösten ”päälle” 
tehdään suojelusuunnitelma. 
Tässä ei sinänsä ole mitään ne-
gatiivista tai ristiriitaista. Mi-
käli kuitenkin vanhentuneiden 
suoja-aluepäätösten johdosta 
selvästi ilmenee haittavaiku-
tuksia, tulisi vanha päätös ajan-
mukaistaa uudella päätöksellä 

tai vaihtoehtoisesti purkaa ja 
korvata suojelusuunnitelmal-
la.108 Kun pohjavesien suojelu-
päätökset keskittyvät varsin 
suppeallle alueelle ottamoiden 
ympäristöön, suojelusuunnitel-

mat kattavat koko toiminta-alu-
een (kuva 5.54).
 Taulukon 4.1 mukaan TSV:
n pohjavesialueiden antoisuu-
desta oli vuonna 2006 käytössä 
vajaat 70 prosenttia. Yksi suu-

rimpia haasteita on vilkas rek-
kaliikenne, jonka sekaan mah-
tuu myös myrkkykuljetuksia 
(kuva 5.55). 

Kuva 5.55 Raskas liikenne ja myrkkykuljetukset ovat pohjavesille vaaraksi.110
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esim. erilaisista kaavavaihtoeh-
doista taloudellisin perustein, 
olisi ainoa tapa arvostaa pohja-
vettä edes jollain tavalla arvioi-
malla sen rahallinen arvo.”

Uudenmaan ympäristöohjel-
massa todetaan mm.:

”Pohjavesialueille ei sijoiteta 
uutta pohjavedelle riskiä aihe-
uttavaa teollisuus-, yritys- tai 
vapaa-ajan toimintaa. Kaavoi-
tuksessa turvataan pohjaveden 
muodostuminen mahdollista-
malla sade- ja sulamisvesien 
imeytyminen.”116

Tätä kirjoitettaessa Tuusulassa 
on 13 pohjavesialuetta, joista 
viimeiset suojelusuunnitelmat 
ovat tekeillä. Pohjavesialuei-
den suojelemiseksi ja yhtei-
seen käyttöön ottamiseksi on 
tarvittu lähes 40-vuotinen tais-
telu, jollei nyt aivan sota kui-
tenkaan. Esimerkiksi Keravan 
vankila-alueella on paineita 
suojella pohjavesiä117. Kaavoitus 
ja rakentaminen ovat osaltaan 
uhkia myös tänään ja tulevai-
suudessa. 

Vuonna 1996 Unto Tanttu tote-
si:

”Vaikka kaikki hyvin tiedäm-
mekin, että pohjavesialueiden 
hankkiminen nyky-yhteiskun-
nassa vesilaitosten omistukseen 
on pelkkää haavetta114, voitanee 
sitä kuitenkin pitää jonkinlaise-
na idealistisena tavoitteena pit-
källä aikavälillä.” 

Toisaalta tämä on ainakin osin 
toteutunut. Tanttu jatkaa:

”Monet suuret liikekeskukset 
(mm. Hyrylä) kaikkine mah-
dollisine riskitekijöineen ovat 
keskellä käytössä olevaa pohja-
vesialuetta ja kuitenkin pohjave-
den laatu on moitteeton.115 

Tanttu päättää pohdintansa ky-
symykseen:

”Mikä on pohjavesiriskin hin-
ta? Otetaanko se vertailussa 
mukaan vain huomautuksena, 
vai arvostetaanko sitä jollain 
rahamäärällä. Rahaksi muutta-
minen tuntuu tietenkin monessa 
tapauksessa vääristyneeltä, puh-
das pohjavesihän, kuten puhdas 
luonto yleensäkin, koetaan mie-
lellään arvoiksi, joita rahalla ei 
voi mitata. Kuitenkin silloin, kun 
päättäjät tekevät päätöksiään 

”Pohjavesialueiden

suojelemiseksi ja

yhteiseen käyttöön 

ottamiseksi on tarvittu 

lähes 40-vuotinen

taistelu, jollei nyt aivan 

sota kuitenkaan”

Kuva 5.56 Kerava-Lahti -oikorataan tehtiin luiskien suojaus pohjavesialueella vuonna 2006.

Kuva 5.57 Elementtilöydös Hyrylän pohjavesialueella vuonna 2006.113

Vuonna 2004 jouduttiin Kera-
van ja Lahden välisen oikoradan 
vuoksi Järvenpäässä siirtämään  
johtolinjaa, kun noin 10-vuo-
tisesta  Myllylä-Vähänummi - 
johtolinjasta jäi radan  alle noin 
1400 metriä. Linjaus jouduttiin 
uusimaan kokonaan, ja aiem-
min Lahden moottoritien länsi-
puolella  sijainnut linja kierrä-
tettiin moottoritien  itäpuolelta. 
Rakentamisesta aiheutuneet  
kustannukset maksoi Ratahal-
lintokeskus, mutta vesilaitok-
sen oma rakennuttamis- ja val-
vontatyö tehtiin korvauksetta. 

Myös Mikonkorvessa tehtiin 
pieni muutos kuntayhtymän 
yhdysvesijohtoon.111 Oikorata 
pohjavesisuojauksineen (kuva 
5.56) valmistui vuonna 2006. 
Oikoradan betonirakenteet pal-
kittiin vuoden 2006 betonira-
kenteena112, ja osaltaan pohja-
vesien suojelukin lienee siihen 
vaikuttanut.
 Vuonna 2006 rakennettiin 
Hyrylän pohjavesialueella uut-
ta teollisuusaluetta ja siinä yh-
teydessä löydettiin maaperästä 
sinne aikoinaan upotettuja ele-
menttejä (kuva 5.57). 
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6.  Tunnelista tuoppiin:
veden käyttö tehostuu
ja verkosto laajenee

Tuusulan seudun vesilaitoksen kautta Järvenpään, Keravan, Si-
poon ja Tuusulan vedenkuluttajat saavat talousvetensä koko alu-
een kattavasta, yhtenäisestä johtoverkosta.  Järjestelmään kuuluu 
vuoden 2007 alussa yhteensä 13 pohja- ja tekopohjavesilaitosta 
(kaksi varalla), parikymmentä säätö- ja pumppausasemaa, seitse-
män vesitornia sekä 160 km taajamien välisiä yhdysvesijohtoja. 
Verkoston kautta saa juomavetensä 110 000 liittyjää sekä merkit-
tävimpinä tuotantolaitoksina Sinebrychoffin panimo ja Ingmanin 
meijeri. 
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turhaa kastelua ja katujen pe-
sua. Myös Ilta-Sanomien toimit-
taja kyseli asiasta. Vesilaitoksen 
johtaja Martti Myllyvirta kertoi, 
kuinka heidän omakotitalonsa 
nurmikkoa ei oltu kasteltu ja 
silti se kukoisti vihreänä.

”Tämä oli kuitenkin muunnettua 
totuutta, koska olihan nurmikos-
sa näkyvissä helteen vaikutus 
aivan selvästi. No, toimittaja 
kiinnostui asiasta ja kysyi, sai-
siko tulla valokuvaamaan pi-
haa. Sekunnin löi Myllyvirralla 
tyhjää, mutta sitten hän antoi 
myöntävän vastauksen: ’Totta-

* tilanne vuoden lopussa

TSV:n peruskuntien väestömäärä sekä vesijohtoon
liittymisasteet (asukasluku / liittymisprosentti)

Vuosi
1971
1976
1986
1996
2006

Järvenpää 
17 004 
20 910 / 79
27 979 / 98
34 420 / 98
37 600 / 98

Kerava
15 653 
21 453 / 92
26 514 / 97
29 547 / 98
32 282 / 99

Sipoo

14 030 / 32
15 791 / 49
19 091 / 64

Tuusula 
18 448 
21 631 / 36
25 759 / 77
29 331 / 83
35 417 / 89

Yhteensä
51 088
63 999
92 282
109 089
124 318

TAULUKKO 6.1

Kuva 6.2  Vettä pitää säästää:
2000-luvulla ehkä harvinaisempi 
viesti vesilaitosjohtajalta. 3

Veden kokonaiskulutus 1987 - 2006

Kuva 6.1  TSV:n toimittaman veden kokonaiskulutus vuosina 1987-2006. Kuva 6.3  Veden myynti kasvoi toiminta-alueen laajetessa vuonna 1974.5

Kuva 6.4  Keppiä ja porkkanaa: Veden kulutuksen kasvu pysähtyi ja
ominaiskulutus alkoi laskea.

Taulukossa 6.1 on kooste TSV:n 
peruskuntien väestömäärän ke-
hityksestä sekä vesijohtoverk-
koon  liittymisasteesta. Kuten 
luvussa 3 on kerrottu, tuli Sipoo 
vesilaitoksen perustajajäsenek-
si loppuvuodesta 1981. Sipoota 
lukuunottamatta liittymisaste 
vuonna 2006 oli 89-98 prosent-
tia.  

Veden kokonaiskulutus 
ja ominaiskulutus

Kuva 6.1 esittää TSV:n toimit-
taman veden kokonaiskulu-
tusta ja sen kehitystä vuosina 
1987-2006. Perustajakuntien 
ohella tulivat varsinaisiksi asi-
akkaiksi Kellokosken sairaala 
ja Mäntsälä vuodesta 2001. Joi-
nakin vuosina kokonaiskulutus 
on pysähtynyt tai hetkellisesti 

laskenut mutta kokonaisuutena 
kuitenkin kasvanut laitoksen 
toiminta-alueen laajetessa. 
 Vuosina 1975 ja -76 oli var-

sin kuivaa ja siksi TSV vetosi 
mm. lehdissä suureen yleisöön 
veden säästämiseksi (kuva 6.2). 
Erityisesti toivottiin vältettävän 

kai’. Tässä ajassa hän nimittäin 
keksi, että lähistöllä oli tuttujen 
omakotitalo, jonka piha kukoisti 
ja mistäs se toimittaja voisi tie-
tää, missä Myllyvirrat asuvat. 
Lopulta toimittaja ei kuitenkaan 
halunnut lähteä Keravalle asti 
ja sinänsä hyvä juttu sai jonkin 
muun kuvan.”2

 Alkuvuosina TSV:n veden 
ominaiskulutus (litraa asukas-
ta kohti vuorokaudessa) kasvoi 
kuten muuallakin Suomessa 
aina vuoteen 1974 (kuva 6.3) 
saakka. Vuonna 1972 oli ener-

giakriisi ja vuoden 1974 alusta 
tuli voimaan jätevesimaksulaki 
(kuva 6.4), jolloin kuluttajilta 
perittävät maksut usein yli kak-
sinkertaistuivat. Niinpä TSV:n 
vuosikertomuksessa vuodelta 
1974 todetaan jo tämä muutos. 
Suurimmillaan ominaiskulu-
tus oli 348 l/as x vrk vuonna 
1974 (kuva 6.4), jonka jälkeen 
se on laskenut lähes joka vuo-
si, vaikkakin on viime vuosina 
tasaantunut tasolle 175 litraa 
eli noin puoleen maksimiar-
vostaan (kuva 6.5). Ominaisve-
denkulutusta laskettaessa on 

vähennetty Hyrylän kasarmin, 
Sinerbykoffin Keravan pani-
mon sekä myöhemmin Sipoon 
Ingmanin meijerin kulutukset. 
Myöhemmin ominaiskulutus 
on laskenut parantuneiden put-

Kuva 6.5 Veden ominaiskulutus (litraa/asukas vuorokaudessa)
TSV:n alueella vuosina 1973-2006.

kimateriaalien ja työmenetelmi-
en, verkostojen saneerauksen, 
parantuneiden vesikalusteiden, 
lisääntyneen huoneistokohtai-
sen mittauksen  ja yleisen tie-
toisuuden kasvun myötä.4
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Vuonna 1980 tarkistettiin vesi-
laitoksen vedenjakelujärjestel-
män yleissuunnitelmaa uuden 
kuntainliittosuunnitelman ja 
sen antamien kulutusennus-
teiden pohjalta. Vedenkulutus 
oli tuolloin tasaantunut vuo-
den 1975 tasolle.6 Vertailun 
vuoksi todettakoon, että omi-
naiskulutus Suomen yleisillä 
vesilaitoksilla vuonna 2001 
oli keskimäärin 242 l/as/vrk 
ja vastaavasti Uudenmaan ym-
päristökeskuksen alueella 256 
l/as/vrk. Suurin TSV:n kuu-
kausikäyttö samana vuonna 
oli elokuussa. Pienimmillään 
vuorokausikulutus oli tuolloin 
perinteiseen tapaan juhannus-
päivänä 21.6.7

 Vuonna 1983 teki tielaitos 
alikulkukäytävää tieosuudelle 
Krapi – Järvenpää, jolloin  ve-
sijohtoa jouduttiin siirtämään 
ja vedenjakelu katkaisemaan 
päiväksi rajoitetulta alueelta. 
Asukkaita toki tiedotettiin asi-
asta. Katkosaamuna käytiin 
seuraava puhelinkeskustelu 
erään alueellla asuvan rouvan 
kanssa.

”Aluksi rouva totesi, että vesi on 
poikki, johon laitokselta vastat-
tiin, että asia on hyvä, työt ovat 
sitten jo käynnissä. Kuluttajalle 
henkilökohtaisesti jaettua in-

Veden ominaiskulutus päätoimintojen perusteella
TSV:n peruskunnissa vuonna 2003 14

Järvenpää Kerava Sipoo Tuusula Yhteensä

TAULUKKO 6.2

Asutus
Teollisuus
Kauppa ja palvelut
Mittaamaton vesi
Yhteensä

l/as,vrk
130

7
22
1.2

171

%
76
4

13
7

100

1/as,vrk
132
123
18
21

293

%
45
42
6
7

100

I/as,vrk
126
81
17
14

237

%
53
34

6
100

1/as,vrk
121
17

713
35

186

%
65
9
7

19
100

1/as,vrk
128
50
18
21

217

%
59
23
8

10
100

Kuva 6.6 TSV:n vedenotto eri lähteistä ja jakelu eri suuntiin vuonna 1985.9

Kuva 6.7  Vahvassakin oluessa on lähes pelkästään vettä
– ainakin vesilaitoksen näkökulmasta.12

formaatiota ei oltukaan tässä 
taloudessa otettu tosissaan. 
Rouva Kuluttaja sanoi, ettei 
hän itse asiasta niin piittaisi, 
mutta kun heillä oli amerikkalai-
sia vieraita; kuinka selittää asia 
heille. Vesilaitoksen johtajan sel-
käytimestä tuli heti neuvo, jota 
hän ei ehtinyt edes nielaista: ’Sa-
nokaa, että täällä ollaan niin lä-
hellä Neuvostoliittoa, että kaikki 
on mahdollista’. Puhelu loppui 
välittömästi.”8

Kuvassa 6.6 on kooste TSV:n 
veden kokonaisotosta ja –ja-
kelusta vuonna 1985. Pohjave-
den osuus jaetusta vedestä oli 
tuolloin 78 ja tekopohjaveden 
osuus 22 prosenttia. Vuonna 
2006 tilanne oli lähes päinvas-
tainen (luku 4) eli tekopohjave-
den osuus oli lisääntynyt voi-
makkaasti. 
 Keravalle suunniteltiin 
1980-luvun loppupuolella Kof-
fin uutta panimoa, joka tarvitsi 
paljon vettä (kuva 6.7). Asiasta 
käytiin välillä tiukkojakin neu-
votteluja, mutta lopulta päästiin 
helmikuussa 1990 sopimukseen 
investointien jakoperusteista 
ja Keravan TSV:lle aikanaan 
Keravan suorittamista ns. jäl-
kimaksuista. Hanke oli varsin 
kallis, kaikkiaan noin  45 milj.
mk.10  Hankkeen toteutusta ja 

ehtona sille, että Tuusulan seu-
dun vesilaitos ryhtyi suunnitte-
lemaan ja rakentamaan Nikki-
lästä vesijohtoa Söderkullaan. 
Vesi-Hydro Oy:n laatimassa 
suunnitelmassa otettiin huomi-
oon jo tuolloin myös mahdolli-
nen Oy Ingmann Foods Ab:n 
vedentarve, vaikkei varsinaista 
sopimusta vedentoimituksesta 
vielä ollutkaan Sipoon kunnan 
ja yhtiön välillä.13 
 Kymmenen vuoden ku-
luttua vuonna 2001 Sipoossa 
ilmeni vedentarpeen kasvua, 
kun Ingman Foods Oy tiedus-
teli mahdollisuutta lisäveden 
saantiin. Tuolloin TSV allekir-
joitti Sipoon kunnan kanssa 
sopimuksen, jonka perusteella 
kuntayhtymä lisäsi vedensiir-
tokapasiteettia Sipooseen ra-
kentamalla uuden yhdysjohdon 
Keravalta Nikkilään. Suunnitel-

ma valmistui syksyllä ja raken-
nustyöt käynnistyivät vuoden 
vaihtuessa.14 Taulukko 6.2 ku-
vaa ominaiskäytön jakaumaa 
eri toimintojen kesken vuonna 
2003. Elintarviketeollisuuden 
osuus korostuu Keravalla ja Si-
poossa. 

TSV:n omien vesijohtojen materiaalit ja suhteelliset osuudet 1976-2006
(tiedot kyseisen vuoden lopussa).  15

TAULUKKO 6.3

Materiaali
PVC
PEH
V
AS
Yht.

1971
-
500
-
24 814
25 314

Osuus %

*2

98

1976

*776
25 815
4 532
31 123

Osuus %

2
83
15
100

1986
2 548
8 177
32 597
21 063
64 385

Osuus %
4
13
50
33
100

1996
72 253
5 604
22 473
19 413
119 743

Osuus %
60
5
19
16
100

2006
117 310
7 269
16 738
17 877
159 194

Osuus %
74
5
10
11
100

* PVC ja PEH yhteensä      V = valurauta AS = asbestisementti

Putkimateriaalit

Taulukossa 6.3 on kooste ve-
silaitoksen vesijohtojen ko-
konaispituudesta, käytetyistä 
johtomateriaaleista ja niiden 
suhteellisista muutoksista 40 
vuoden aikana. Alussa käytet-
tiin lähes yksinomaan valu-
rautaputkia, joiden osuus on 
kuitenkin vain 10 prosenttia 

tätä kirjoitettaessa. Ensimmäi-
set muoviputket asennettiin 
vuonna 1971, ja asbestisement-
tiputkia asennettiin vuosina 
1974-86. Erityisesti 1980-luvun 
lopulta lähtien on kasvanut 
PVC-putkien osuus, joka on 
noin kolme neljäsosaa käytössä 
olevista putkijohdoista vuonna 
2006. 

jakautumista osa-urakoihin ku-
vataan luvussa 7 (esimerkki 1). 
Nykyinen toimitusjohtaja Unto 
Tanttu oli tuossa vaiheessa toi-

mistoinsinööri ja toimi hank-
keen projektivastaavana.11

 Vuonna 1991 Söderkullan 
ylävesisäiliön rakentaminen oli 
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Kuva 6.8 Tuusulan seudun veden runkovesijohtoverkoston kasvu 
vuosina 1971-2005.17 

Kuva 6.9   Vesisäiliöt ja –tornit lisäävät vesilaitoksen
toimintavarmuutta.18

Verkoston kehitys
 
Kuva 6.8 esittää Tuusulan seu-
dun vesilaitoksen vuosien 1971 
ja 2005 välisenä aikana voimak-
kaasti laajentunutta vesijohto-
verkostoa. Vuosien 1971, 1976, 
1981, 1986 ja 1992 osalta kuvissa 
näkyy TSV:n oman runkoverkon 
kehitys ja vuoden 2005 osalta 
yhdysvesijohtoverkko. Runko-
verkoston rakenne on muuttunut 
puumaisesta haarajärjestelmäs-
tä kohti silmukkamaista järjes-
telmää. Jälkimmäistä pidetään 
verkoston toimintavarmuuden 
kannalta ihanteena. 

Kuva 6.10  TSV:n toimialueen vesitornit alkuperäisen rakentamisajan mukaisessa järjestyksessä (piirrokset: Petri Hotti).

Vesitornit

Jo vuonna 1977 todettiin leh-
tiotsikossa, että hyvillä vesi-
säiliötiloilla ja vesitorneilla on 
merkitystä vesilaitoksen jatku-
van toiminnan kannalta (kuva 
6.9). Kuvassa 6.10 on lyijyky-
näpiirrokset vesilaitoksen toi-
mialueen vesitorneista niiden 
alkuperäisen rakentamisajan 
mukaisessa järjestyksessä. 
Kuten lehtiotsikkokin vuodelta 
1999 toteaa, kertovat vesitornit-
kin omasta ajastaan niin muo-
don kuin  rakennetekniikan 
osalta (kuva 6.11). 

Sipoo, Nikkilä  1950 Kerava  1974 / san. 1998 Tuusula, Kellokoski 1961/ san. 2003 Järvenpää,Pöytäalho 1966 Tuusula, Hyrylä  1973 Tuusula, Jokela 1992 Sipoo, Söderkulla  1992 Sipoo, Nikkilä  2003

Kuva 6.11 Vesitornit ovat usein näkyvin osa vesilaitosta. 19

 Hyrylään rakennettiin tiet-
tävästi maamme ensimmäinen 
betonielementeistä tehty ve-
sitorni, jonka säiliötilassa on 
käytetty eräänlaista pussia. 
Vesitornin oli määrä valmis-

tua elokuussa 1972, mutta se 
valmistui vuotta myöhemmin. 
Tammikuussa 1974 siinä ha-
vaittiin vuotoja.20 Myöhemmin 
samaa tornia on jouduttu vah-
vistamaan pariinkin otteeseen: 

1990-luvun puolivälissä sille 
pantiin ”korsetti nippusiteitä 
muistuttavista rautapannoista” 
ja kesällä 2002 sitä vahvistettiin 
ruiskubetonilla.21 Vuonna 2002 
tornin turvallisuuskysymysten 
suunnittelun yhteydessä  todet-
tiin kantavissa rakenteissa pa-
hoja vaurioita. Tuusulan  kun-
nan toimeksiannosta rakenteet 
vahvistettiin.22 

 Rakenneasiantuntijoiden ta-
holta rajoitettiin kuitenkin Hy-
rylän vesitornin käyttöä  siten, 
että täyttöaste sai olla korkein-
taan puolet vesitilavuudesta.23 
Visa Veijanen (henkilölaatikko 
5) sai tästä edellisestä syystä 
tehtäväkseen Matti Reposen 
kanssa lyhentää ylivuotoput-
kea.
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”Torni tyhjennettiin ja kannoim-
me tikkaat tornin sisään. Veim-
me sinne kumiveneen, laitoimme 
luukusta sisään, pumppasimme 
siihen ilmaa ja soudimme Matti 
Reposen kanssa ylivuotoputken 
viereen. Ja katkaisimme rällä-
källä putken.”24 

Anna-Liisa Korhonen muistaa 
tapauksen, jossa Onni Pulkil-
ta olivat tippuneet silmälasit 
vesitorniin. Kun torni muu-
taman vuoden kuluttua tyh-
jennettiin huoltoa varten, 
löytyivät Onnin silmäla-
sit.25  Keravalla puolestaan 
ylävesisäiliö saneerattiin 
ulkopuolelta vuonna 1998. 
Alavesisäiliö (3100 m3) 
rakennettiin Keravalle 
vuonna 1972, mutta sitä ei 
ole saneerattu.26

 Vuoden 1999 alusta 
lukien vesitornien käyttö- 
ja ylläpitovastuu siirtyi 
kuntayhtymälle, vaikka 
omistus jäikin tuolloin 
jäsenkunnille. Vuoden 
2001 alusta Kellokos-
ken torni tuli kuntayh-
tymän omistukseen samalla, 
kun TSV osti sairaalan vesilai-
toksen. Vuonna 2003 korjattiin 
Kellokosken vesitorni, jolloin 
torni varustettiin uudella put-

Nimimerkin takaa paljastui 
POOK Arkkitehtitoimisto. Tor-
nin rakentaminen oli tuossa 
vaiheessa ajoitettu vuodelle 
2005 ja valmistuttuaan tornin 
olisi määrä olla erittäin näky-
vä maamerkki Etelä-Keravalla 
aivan Lahden moottoritien vä-
littömässä läheisyydessä.33 Kai-
kesta päätellen voittanut ehdo-
tus oli kuitenkin liian hankala 
ja kallis toteutettavaksi – sen 
arvioitiin tuolloin maksavan 6 
milj. euroa – ei 9 milj. markkaa 
kuten oli kaavailtu. Ehkäpä jo 
suunnitteluvaiheessa olisi pitä-
nyt saada arkkitehdit ja raken-
tajat yhteiseen suunnittelukil-
pailuun. Myöhemmin valittiin 
toteutettavaksi  kuvan 16.4b 
mukainen, runsaat 50 metriä 
korkea versio, jonka säiliöti-
lavuus on 4000 kuutiometriä. 
Varsinainen säiliöosa ja kuori 
rakennetaan erikseen. Säiliöstä 
puolet varataan yhdyskunnan 
ja toinen puoli Oy Sinebrychoff 
Ab:n käyttöön.34 

kituksella sekä kulkukuilulla.27 
Sipoo puolestaan rakensi Nik-
kilään uuden vesitornin, joka 
otettiin käyttöön kesäkuussa 
2003.28 

Veijanen Visa
Vesilaitoksen hoitaja 1986- Syntynyt 7.2. 1958, Jyväskylä

Olen käynyt peruskoulun, ja sen jäl-keen kävin Wärtsilän Hesan telakalla laivaputkiasentajan kurssin. Siellä toi-min kuusi vuotta laivaputkiasentajana. Vuonna 1986 tulin TSV:lle. Lehti-il-moituksella haettiin kahta laitosmies-

tä. Kävin Myllyvirran juttusilla, oli 50 hakijaa. Olen ollut tyytyväinen. Palkka tipahti melkein puolella, mutta en ole katunut firman vaihtoa. Raskasta oli telakalla, täällä on kevyempää. Työaika lyheni ajallisesti, kun asun Nurmijär-vellä. Nyt on työmatka noin 20 min. Tulin suoraan vesilaitoksen hoita-jaksi. Tehtävät ovat radikaalisti muut-tuneet, koska laitoshoito on mennyt erilaiseksi. Ennen käytettiin paljon ke-mikaaleja, mm. lipeää ja hienoa kalkkia. Kierrettiin laitoksia päivittäin ja tehtiin keitoksia. Nyt ei käytetä mitään kemi-kaaleja. Silloin oli päivystäjä töissä vii-konloppuna, nyt ne hoidetaan kotoa. Automatiikka on lisääntynyt huomat-tavasti. 
 Vuosittain käymme aina jossakin. Aika monen kaupungin laitoksella on käyty. Hyvin tärkeää on nähdä, miten asioita on toteutettu muualla. Vinkkejä olen myös muilta kysynyt. Joka mies käy kerran vuodessa kursseilla. Tässä firmassa on hirvittävän hyvä henki, mutta telakasta ei voinut sanoa samaa. Mukavat työkaverit, tosi kiva ilmapiiri. Vastuu ja vapaus. On pomoja, mutta en koe heitä pomoiksi, itsenäi-sesti saa asioita toteuttaa. Olemme 

H E N K I L Ö L A A T I K K O  5

tukkuyhtiö kuntien välissä, kun niillä on omat vesilaitokset. Joku voi ko-kea byrokraattiseksi, itse en näin koe. Apua saadaan kunnista, ja me annam-me apua - pumppuja, korjausputkea jne.
 Ohjeena nuoremmille antaisin, että se, mitä tehdään, tehdään huo-lella. Vesilaitoksella ollaan ja liikutaan: mietitään, mutta ei hössötetä. Kerron kesäpojille ohjeeksi, että kyseessä ei ole kilpailu, teette työn huolellisesti, voitte käyttää aikaa, eikä tarvitse ho-sua. Ne soittaa kuitenkin puolen tun-nin kuluttua: ”mitäs sitten?”  Yleensä vuodot tapahtuvat per-jantaisin…Kirkonkylän koulun pihalla jouduttiin putkea muuttamaan, kun tietä muutettiin. Aamuyöllä urakoitsi-jalla sattui virhe ja koulun pihalle tuli järvi. Se oli päivystysurani kohokohta noin 10 vuotta sitten.

 Automatiikka lisääntyy koko ajan, tietokoneiden kanssa on opittava pe-laamaan. Kehityksessä on pysyttävä itse mukana. Turvallisuusasiat tulevat pinnalle yhä enemmän, samoin suoje-lu.

” Ehkäpä jo suunnittelu-

vaiheessa olisi pitänyt 

saada arkkitehdit ja 

rakentajat yhteiseen 

suunnittelukilpailuun”

Kuva 6.12 Jokelan vesitorni elokuussa 2006 (Kuva: TK).

Kuva 6.13 Etelä-Keravalle kaavailtiin vesitornia ainakin jo vuonna 1997.32

Vuonna 1991 vesilaitos osallis-
tui aktiivisesti Tuusulan kun-
nan Jokelan vesitornin (kuva 
6.12) suunnitteluprojektiin, sa-
moin Sipoon kunnan Söderkul-
lan vastaavaan hankkeeseen.29 
Myllyvirran mukaan Tuusulan 
seudun vesilaitos oli jo vuosia 
painostanut Tuusulan kuntaa 
rakentamaan Jokelaan ylävesi-
säiliötä. Sama asia koski myös 
edellä kuvattua Sipoon Söder-
kullan ylävesisäiliötä.30

 Keravan eteläisen vesitornin 
toteuttamiseksi Keravan kau-
punki ja Tuusulan seudun vesi-
laitos tekivät vuoden 2001 aika-
na sopimuksen, jonka mukaan 

uusi vesitorni tulee jäämään 
kuntayhtymän omistukseen ja 
käyttöön. Esillä oli myös mui-
den vesitornien siirto kuntayh-
tymän omistukseen, mitä oli 
ehdotettu jo vuonna 1997 (kuva 
6.13).31

 Vuoden 2001 syksyllä jär-
jestettiin arkkitehtikilpailu 
Etelä-Keravan vesitornin suun-
nittelusta. Kilpailuun tuli peräti 
186 ehdotusta, joiden joukosta 
palkintolautakunta valitsi ja 
julkisti 11.4.2002 voittajaksi 
nimimerkin ”Veden merkki” 
(kuva 6.14a). Ehdotetussa kar-
tiomainen torni kiertyy jatku-
vasti pystyakselinsa ympäri. 
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Kuva 6.14a Eri ilmasuunnista tehdyt poikkileikkaukset Etelä-Keravan vesitornin sunnittelukilpailun palkitusta 
ehdotuksesta ”Veden Merkki”, joka jäi kuitenkin toteutumatta.35 b) vuonna 2007 rakenteilla olevan tornin
periaatepoikkileikkaus (1 =  teräsbetoninen jalusta- ja säiliöosa 2 = teräslevyverhous 3 = porras-, tarkkailu- ja 
huoltotila 4 = säiliön tarkastusluukku 5 =  jalustaosan tila ja porras 6 = vesi- ja sähkötekniset tilat).

Kuva 6.14b Etelä-Keravan vesitor-
nia valettiin liukuvalulla tätä kirjaa 
taitettaessa. Jalustan sisällä on 
Hyrylän vesitornin jalustaa täysin 
vastaava rakennelma.

TSV:n vastuulla olevat vesitornit taustatietoineen vuonna 2006  37

TAULUKKO 6.4

Kunta
Taajama
Sipoo, Nikkilä
Sipoo, Nikkilä
Kerava  
Tuusula, Kellokoski 
Järvenpää 
Tuusula, Hyrylä 
Tuusula, uusi*

Tuusula, Jokela
Sipoo, Söderkulla  
Etelä-Kerava*

Yhteensä

Valm.
vuosi
1950
2003
1974
1961
1966
1973
2007

1992
1992
2007

Saneerattu

purettu 2004

1998
2003

Tilavuus
m3
[500]
800
940
490
2 000
800
[800]

780
770
[4 000/ 
2 000*]
6580

Arkkitehtisuunnittelu

Suunnittelukeskus Oy

Maa ja Vesi Oy
P&A Ilonen
MM
kok.suun.Suunnittelu-
keskus Oy (ark. Tapio Raij)
Polar Insinöörivoima Oy
Maa ja Vesi Oy
Keravan Kaupunkitekniikka
arkkitehti Risto Kostia

Rakennesuunnittelu

Maa ja Vesi Oy
K&Sebbas
Paloheimo & Ollila Oy

Polar Insinöörivoima Oy
Maa ja Vesi Oy
Ins.tsto. Sakari Kaustinen Oy

Pääurakoitsija

Vesto Oy / Vesihaka Oy
T.Savolainen
Elementtitekniikka Oy
YIT Rakennus Oy

Polar Insinöörivoima Oy
Polar Insinöörivoima Oy
YIT Rakennus Oy

* Rakenteilla 2007

 Etelä-Keravan vesitornia ra-
kennetaan tätä kirjoitettaessa 
ja tornin on määrä olla valmii-
na vuoden 2007 aikana.36 Myös 
Hyrylässä on uusi vesitorni ra-
kenteilla vuonna 2007. 
 Taulukossa 6.4 on kooste 
TSV:n vastuulla vuonna 2006 
olevista vesitorneista. Niiden 
yhteenlaskettu ja käytettävissä 
oleva varastotilavuus on noin 
6 600 kuutiometriä, mikä vastaa 
noin 27 prosenttia keskimääräi-
sestä vuorokausikulutuksesta. 
Tämä luku on varsin alhainen 
muihin maamme vesilaitoksiin 
verrattuna. Tilannetta parantaa 

vuonna 2007 Hyrylään ja Ete-
lä-Keravalle rakenteilla olevat 
vesitornit sekä Keravalla oleva 
alavesisäiliö. Tantun37 mukaan 
TSV:n toiminta-alueella on ve-
sitornien säiliötilavuus varsin 
hyvä alueen reunamilla mutta 
riittämätön suurimmissa taaja-
missa.
 Vesitornit eli ylävesisäiliöt 
on ainakin Suomen oloissa to-
dettu tarpeellisiksi erityisesti 
vesilaitosten toimintavarmuu-
den kannalta. Tätä varmuutta 

on haluttu lisätä myös Jänik-
senlinnan vesilaitoksella, jonne  
rakennettiin vuonna 2004 uusi 
alavesisäiliö, kooltaan 2200 
kuutiometriä. Tämä säiliö to-
dettiin erittäin tarpeelliseksi, 
kun huomattiin, että laitoksen 
kalkkikivisuodattimien huuh-
teluun ei ollut käytettävissä 
riittävästi pesuvettä. Samalla 
suurentuneen säiliötilan avulla 
voitiin lisätä laitoksen hetkel-
listä pumppaustehoa.39 
 Vesitornit voivat olla myös 

haavoittuvia kuten todettiin 
vuoden 2006 lokakuussa, kun 
Järvenpää vesitornin rutiini-
näytteissä havaittiin epäilyttä-
viä bakterimääriä. Syynä lienee 
ollut lintujen ulosteiden pääsy 
torniin. Tulevan varalle tornin 
rakenteet tarkistettiin, ilman-
vaihtoyhteet uusittiin ja tornin 
katto sekä välitilat varustettiin 
linnunpelätintekniikoilla. Tiet-
tävästi kukaan ei sairastunut 
tapauksen johdosta.40
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Kuva 6.15 Oy KWH-Pipe Ab teki sujuttamalla elokuussa 1990 TSV:n
vesijohtoverkon saneerausta Järvenpäässä Sibeliuksenkadun varrella.43 

Kuva 6.16 Jäniksenlinna–Kerava -vesijohdon korjausta Tuusulanjärven 
rannassa vuonna 1993, urakoitsijana Vesihaka Oy. 

Kuva 6.17 Putkirikko Paijalassa vuonna 1992.

Kuva 6.18 Majatie Ky siirtämässä vesijohtoa  Järvenpää-Pornainen tiellä 
huhtikuussa 1992 44.

Kuva 6.19 Valurautaputken sisälle kertynyttä sakkaumaa. 

Vesijohtolinjojen
saneerausta
ja kunnossapitoa

Vesilaitoksen ensimmäinen ve-
sijohdon saneeraustyö tehtiin 
Järvenpään kaupungin Teriojan 
alueella vuonna 1989 uusimalla 
vesijohtoa 380 m. Valurautai-
nen putki oli syöpynyt ulkopuo-
lelta niin, että vuodot alkoivat 
olla jokaviikkoisia. Työn teki 
Nupumestarit Oy Hyvinkääl-
tä, mutta suunnitelmat ja tut-
kimukset laadittiin laitoksen 
omana työnä.41 Vuonna 1990 Oy 

KWH-Pipe Ab saneerasi sujut-
tamalla valurautaista vesijoh-
toverkkoa  410 metrin matkal-
ta  (kuva 6.15). Tämän jälkeen 
on verkostoa saneerattu lähes 
säännöllisesti tarpeen mukaan, 
mikä näkyy myös taulukossa 
6.3. Muun muassa vuonna 1992 
saneerattiin Mattilan alueella 
Kaarnatiellä vesijohtoa 570 m42 
ja  seuraavana vuonna Jänik-
senlinna–Kerava -vesijohtoa 
(kuva 6.16).
 Vuonna 1992 sattui Paija-
lassa putkirikko (kuva 6.17) 
ja samana vuonna siirrettiin 

vesijohtoa tielaitoksen tietöi-
den vuoksi useissa paikoissa, 
mm. Järvenpää-Pornainen tiellä 
(kuva 6.18). 
 Erityisesti valurautaisiin ve-
sijohtoihin pyrkii ajan myötä ke-
rääntymään sakkakerrostumia 
(kuva 6.19). Perinteisesti niitä 
on poistettu huuhtelemalla, 
mutta vuodesta 1996 lähtien45 
TSV:llä verkostoja on puhdis-
tettu tehokkaammalla menetel-
mällä eli ”possutuksella” (kuva 
6.20). Siinä putkistoon laitetaan 
vaahtomuovista valmistettuja 
luotimaisia, joustavia possuja. 

Possujen perään putkistoon 
pumpataan puhdasta vettä pai-
neella, joka työntää niitä edel-
lään. Possun ohi virtaava vesi 
leikkaa irti putken seinälle ker-
tynyttä ainesta. Possutuksessa 
TSV on mm. käyttänyt hyväksi 
runkoverkoissa olevia palovesi-
asemia. 
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Kuva 6.20 Vesijohtoverkon puhdistusta possuttamalla  Järvenpäässä  
19.11.1996, kuvassa oikealla Matti ”Masa” Reponen. 

Kuva 6.21 Vesijohdon suuntaporausta Vanhan Lahdentien (mt 140) ja 
Keravanjoen alituksessa vuonna 2002. Urakoitsijana Vaakaporauspalvelu 
VPP Oy.

Kuva 6.22 Liittymän tekoa paineputkeen vuonna 2003. Kuva 6.23 Jarmo Nivalainen katkaisemassa vesijohtoputkea
Kellokoski-Jokela linjatyömaalla 16.8.2004.

Kuva 6.24 Ikääntyvä infrastruktuuri ja verkosto on vesilaitoksen keskeisiä 
haasteita.47 

 Yhtenä erikoisempana me-
netelmänä on käytetty ns. vaa-
kasuuntaista suuntaporausta 
(kuva 6.21). Menetelmä sovel-
tuu mainiosti kohteisiin, joissa 
kaivamista halutaan välttää. 
Kuvassa 6.22 tehdään liittymää 
paineputkeen ja 6.23 katkais-
taan vesijohtoputkea.
 Vuonna 2006 saatiin val-
miiksi Hyrylän ja Järvenpään 
välisen vanhan valurautaisen 

yhdysvesijohdon uusinta. Han-
kalissa rakennuspaikoissa pää-
väylän itäpuolella sijaitsevan 
johdon paikkaa muutettiin väy-
län länsipuolelle. Suunnittelun 
hoti Ramboll Finalnd Oy ja ura-
koinnin Majatie Ky. Keravalla 
uusittiin puolestaan uuden kaa-
va-alueen vuoksi vanhaa asbes-
tisementtiputkea 685 metriä ja 
korvattiin se PVC-putkella.46 
 Samalla kun vedenottamoita 

kehitetään ja saneerataan (luku 
4), korjataan ja uusitaan myös 
vesijohtoverkkoa joko putkis-
ton huonon kunnon, riittämät-
tömän kapasiteetin tai väärän 
sijainnin vuoksi. Ikääntyvä 

infrastruktuuri (kuva 6.24) on 
yksi keskeinen haaste niin 
Tuusulan seudun vesilaitoksen 
kuin muidenkin maamme vesi-
laitosten osalta.
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”Päijänne-tunnelia rakennet-
taessa oli hieman ristiriitainen 
tunne, kun sitä ei saanut lujittaa 
riittävästi paitsi loppuvaiheissa, 
lähinnä työsuojelun vuoksi. Olisi 
pitänyt tehdä se rajummin eikä 
säästää tekovaiheessa.”

Vuoden 2001 syksyllä Päijänne-
tunnelin yläpuolinen osuus pe-
ruskorjattiin lisävahvistuksin. 
Varsinaisen työn rakennuttaja 
oli Pääkaupunkiseudun Vesi 
Oy. TSV joutui kuitenkin mo-
nin tavoin varautumaan tilan-
teeseen, koska sillä ei ole omaa 

Kuva 6.25 Päijänne-tunnelin sortumien korjaustyömaa alkutalvesta 1999.

”Kokonaisuuden ja

yhteiskunnnan

kannalta on

ristiriitaista, jos

käytettävissä olevaa 

teknistä kapasiteettia

ei voida käyttää”

Kuva 6.26a Tilapäinen vedenottoputki Silvolan tekoaltaasta Päijänne-tunneliin sen yläosan peruskorjauksen aikana loppuvuodesta 2001 b) Kaino 
”Kasi” Kaukinen ja pumppua varten tehty lautta.

Kuva 6.27 Päijänne-tunnelin eteläosan peruskorjausta suunnitellaan.52

Päijänne-tunneli ei
ollutkaan ikuinen

Raakaveden hankinnan suhteen 
vuosi 1999 alkoi epävarmoissa 
merkeissä. Päijänne-tunnelis-
sa havaitun sortuman korjaus-
työn kriittiset vaiheet ajoittui-
vat tammi-helmikuulle48 (kuva 
6.25). Pian tuli selväksi, että 
tämä aiemmin sataprosenttisen 
varmana pidetty tunneliraken-
ne joudutaan peruskorjaamaan 
yläpuoliselta osuudeltaan li-
sävahvistuksin. Näin tunneli 
ei ollutkaan ikuinen ratkaisu. 
Aikanaan Päijänne-tunnelia ra-
kentamassa ollut Juhani Koivu-
saari49 muistelee:

varajärjestelmää raakaveden 
hankintaan. Elokuun lopussa 
normaalijuoksutus tunnelis-
sa keskeytettiin korjaustöitä 
varten. Normaaliin päiväjär-
jestykseen palattiin muutamaa 
päivää ennen joulua. Silvolan 
tekoaltaasta (kuva 6.26a,b) 
voitiin vettä pumpata tunne-
liin riittävä määrä ja johtaa sitä 
käytössä olevaa tunneliosuutta 
pitkin Korpimäen pumppaamol-
le Jäniksenlinnan vesilaitoksen 
raakavedeksi. Laadun suhteen 
sen sijaan oltiin hieman epäi-
levämmällä kannalla, varmaa 
käsitystä raakaveden laadun 
muuttumisesta kun ei tehdyis-
tä pienoismallikokeistakaan 
huolimatta ollut. Tämäkin asia 
toimi kuitenkin käytännössä 
loistavasti. Lähinnä tunneliin 
kertyneiden vuotovesien vuok-
si ei raakaveden laadussa ta-
pahtunut suurta muutosta eikä 
asiakkaille toimitetussa vedes-
sä havaittu muutoksia.50

 Päijänne-tunnelin eteläinen 
osa peruskorjataan lähivuosi-
na (kuva 6.27).  Todennäköisin 
aika on vuosi 2008. Raakave-
den saanti ja sen laatu ovat 
korjaustyön yhteydessä suuria 
kysymyksiä TSV:n toiminnalle. 
Teknisesti vettä on mahdollista 
saada yhteistyösopimuksella 
Helsingin Veden kanssa peri-

aatteessa samalla tavalla kuin 
edellisen korjauksen yhteydes-
sä vuonna 2001. Varaus- ja käyt-
tötoimenpiteillä tulee olemaan 
jonkin verran vaikutusta myös 
kuntayhtymän talouteen.51

 Osana Päijänne-tunnelin 
korjausoperaatioita tehtiin vuo-
sina 2005-06 Korpimäen pump-
paamolla (kuva 6.28) saneeraus 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n 

toimesta. Työn ajaksi TSV jou-
tui järjestämään väliaikaisen 
raakaveden pumppauksen suo-
raan tunnelin pystykuilusta. 
Saneerauksessa uusittiin tun-
nelipumppaamon sähköistys, 
automaatio, putkitus ja ilman-
vaihto sekä tehtiin rakenteelli-
sia korjauksia mm. salaojituk-
seen.53
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Kuva 6.28 Varapumppaamon asennus Korpimäkeen vuonna 2006. 

 Päijänne-tunneliin ja sen 
käyttöoikeuteen liittyy mie-
lenkiintoisia oikeudellisia pe-
riaatteita. Tuusulan seudun 
vesilaitos yritti 2000-luvun al-
kupuolella ostaa itselleen silloi-
selta Alkolta lisää Pääkaupun-
kiseudun Vesi Oy:n osakkeita. 
Taustalla on se, että Alko ei ole 
käyttänyt varaamaansa vet-
tä. TSV teki ostotarjouksen 15 
osakkeesta, mutta Alkon halli-
tus kuitenkin päätti, että he ei-
vät myy. Vastaavasti Pornainen 
ja Mäntsälä yrittivät ostaa osak-
keita pari vuotta sitten. Asia 
saatiin järjestykseen, kun Por-
voo vuokrasi vedenotto-oikeut-
ta em. kunnille.54 Kokonaisuu-
den ja yhteiskunnan kannalta 
on ristiriitaista, jos käytettävis-
sä olevaa teknistä kapasiteettia 
ei voida käyttää. 
 Kuten luvussa 4 todettiin, 
pitkän tähtäimen hankkeena 
tutkitaan mahdollisuutta ra-
kentaa suuri, yhteinen teko-
pohjavesilaitos Hausjärven 

Kuruun yhdessä paikallisten 
ympäristökeskusten ja Porvoon 
kaupungin kanssa.55 Pornaisis-
sa Uudenmaan ympäristökes-
kus käynnisti yhdessä alueen 
kuntien kanssa vuonna 2003 
Porvoon seudun alueellisen 
vesihuollon yleissuunnittelun, 
jossa päädyttiin esittämään 
Pornaisten ja Etelä-Mäntsälän 
jätevesien johtamista Pornaisis-
ta meriviemärin kautta käsitel-
täväksi Helsinkiin Viikinmäen 
keskuspuhdistamolle. Lisäksi 
siinä esitettiin lisävedenhan-
kintaa alueelle Tuusulan seu-
dun vesilaitos kuntayhtymän 
(TSV) verkostosta.56

 TSV:n omien tuotantore-
surssien varmentamiseksi on 
suunnitelmissa aloittaa Jänik-
senlinnan tekopohjavesilaitok-
sen kapasiteetin lisäämishanke 
lähitulevaisuudessa.  Hankkeen 
arvioitu kesto on 3 - 4 vuotta ja 
sen aikataulua seurataan  ve-
denkäytön kasvun perusteel-
la.57
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7.  Me-henkistä toimintaa:
Yhteistyötä useaan suuntaan

Kuntainliiton ja
kuntayhtymän hallitus 
ja valtuusto

Tuusulan Seudun Vesilaitos 
kuntainliiton, vuodesta 1992 
lähtien Tuusulan seudun vesi-
laitos  kuntayhtymän virallise-
na syntymäpäivänä voidaan pi-
tää torstaita 12.10.1967, jolloin 
Uudenmaan lääninhallitus vah-
visti kuntainliiton perussään-
nön.1  Siinä määriteltiin toimin-
nan perusteet. Vesilaitoksen 
tarkoituksena on huolehtia 
jäsenkuntiensa vedenhankin-
nasta ja siinä tarkoituksessa 
hankkia omistukseensa ve-
denottoalueita sekä rakentaa 
ja ylläpitää vedenottamoita ja 
vesijohtoja. Kuntainliitto pyrkii 
turvaamaan jäsenkuntiensa ve-
denhankinnan tutkimalla mah-
dollisia pohjavesiesiintymiä ja 
osallistumalla Etelä-Suomen 

vedenhankinnan järjestelyyn. 
 Toiminta tulee olla itsensä 
kannattavaa, mutta voittoa tuot-
tamatonta, ts. vesilaitos ei saa 
rasittaa kuntia, mutta toisaalta 
kunnat eivät saa mitata itselleen 
taloudellista tulosta laitoksesta. 
Liiketoimintanaan vesilaitos pe-
rii kunnille myymästään vedes-
tä kuutiometrihinnan, joka on 
jokaiselta jäsenkunnalta sama. 
Jäsenkunnat hoitavat oman alu-
eellisen vedenjakelunsa ja pe-
rivät kuluttajilta omien päätös-
tensä mukaisen vesimaksun.
 TSV:n liitto-/yhtymäval-
tuuston jäsenet vuosina 1968-
2008, liitto-/yhtymähallituk-
sen jäsenet vuosina 1968-2006 
sekä tilintarkastajat/tarkastus-
lautakunta vastaavilta vuosilta 
on lueteltu liitteessä 1. Monet 
luottamushenkilöistä ovat toi-
mineet tehtävissään useita kau-
sia (henkilölaatikot 1, 3, 11, 15), 

jotkut myös ensin virkamiehen 
ja myöhemmin luottamushen-
kilön roolissa (henkilölaatikko 
2). Vuoteen 1996 saakka val-
tuusto ja hallitus valittiin neli-
vuotiskausiksi, jonka jälkeen 
yhtymähallitus on nimetty ker-
rallaan kahdeksi vuodeksi. 
 Haastatteluista on käynyt 
selville, että TSV:n luottamus-
henkilöpaikat ovat olleet ja ovat 
arvossapidettyjä ja haluttuja. 
Sen ohella, että luottamushen-
kilöt edustavat peruskuntian-
sa, he ovat myös perimmäis-
ten omistajien eli kuntalaisten 
edustajia. Haastatteluista tuli 
myös vahvasti esille näkemys, 
että vesilaitokseen liittyvä pää-
töksenteko on ensisijaisesti yh-
teisten vesiasioiden hoitamista 
eikä siitä ole muodostunut puo-
luepoliittista kysymystä. 

Kuva 7.1  TSV:n seminaarimatka Kuopioon huhtikuussa 1990. 
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Kuva 7.2 Liittohallituksen ryhmätöitä seminaarin yhteydessä huhtikuussa 
1990. Edessä vasemmalta: Charles Lindroos ja Unto Tanttu. Takana
vasemmalta: selin Hannele Hinzell, Antti Kalliomäki ja Juhani Koivusaari.

Kuva 7.3 TSV:n liittohallitus kevätseminaarissa maaliskuussa 1991.
Takana vasemmalta: Sven Hamström, Mikko Korhonen, Ritva Haikonen, 
Olavi Niemikoski, Viking Sundström, Markku Utti ja Seppo Simolin.
Edessä vasemmalta: Rainer Karlsson, Martti Myllyvirta, Pentti Ilomäki, 
Terttu Helenius ja Juhani Willström.

 Kuten luvussa 1 todettiin, 
torstaista on tullut TSV:n pe-
rinteinen kokouspäivä. Ensim-
mäinen TSV:n liittovaltuuston 
kokous pidettiin 2.2.1968 (kuva 
1.6). TSV:n liitto-/yhtymähal-
litus on kokoontunut tyypilli-
sesti kerran kuussa keskikesää 
lukuun ottamatta. Hallituksen 
ja valtuuston luottamushenki-
löitä on myös perehdytetty lai-
toksen toimintaan. Esimerkiksi 
15.11.1986 vesilaitos järjesti 
luottamushenkilöille mahdolli-
suuden vierailla eräillä vedenot-
tamoilla. Matkaan osallistui 
kymmenen luottamushenkilöä, 

ja matkan annista jäi hyvä vai-
kutelma.2 
 Yhtenä keskeisenä toimin-
nan kehittämismuotona ovat 
olleet pääosin yhtymän halli-
tukselle järjestetyt seminaari-
matkat. Niiden yhteydessä on 
tutustuttu muiden vesilaitos-
ten toimintaan niin Suomessa, 
Ruotsissa kuin Virossakin. Ve-
silaitoksen ensimmäinen luot-
tamusmiesseminaari pidettiin 
marraskuussa hotelli Ruissa-
lossa Turussa. Vastavalituille 
ja entisille luottamusmiehille 
selostettiin Tuusulan seudun 
vesilaitoksen toimintaa ja tu-

levaisuuden visioita ja saatiin 
tarpeellista palautetta.3

 Vuonna 1990 seminaarimat-
ka tehtiin omassa junan salon-
kivaunussa Kuopioon (kuva 
7.1), jossa seminaarin aiheina 
olivat TSV:n kuntainliittosuun-
nitelma vuosille 1990-2010 ja 
vesijohdon sijainnin oikeudel-
linen varmistus. Seminaarissa 
on pidetty alustuksia ajankoh-
taisista aiheista ja myös tehty 
ryhmätöitä (kuva 7.2). Juhani 
Koivusaari4 totesikin, että ”se-
minaareissa ei laiskotella”.  Ke-
väällä 1991 piti liittohallitus ke-

vätseminaarin M/S Isabellalla 
(kuva 7.2). Seminaariaiheina 
olivat tuolloin talousarviouudis-
tus, vesihuollon kehittäminen 
TSV:n alueella ja vedenhankin-
ta erityistilanteissa. 
 Helmikuussa 1993 yhtymä-
hallitus teki matkan Tallinnaan, 
tutustui neuvostovallan jälkei-
seen vesilaitokseen (kuva 7.4) 
ja pohti seminaarissaan TSV:n 
vesihuollon yhteisorganisointi-
kysymystä. Keväällä 1993 TSV:
n liittohallitus piti kokouksen-
sa Sipoossa (kuva 7.5). Vuoden 
1995 yhtymähallituksen semi-

Kuva 7.4 Yhtymähallituksen matka Tallinnaan helmikuussa 1993.
Vasemmalta: Unto Tanttu, hallituksen puheenjohtaja Olavi Niemikoski
ja Tallinnan vesilaitoksen käyttöpäällikkö Johannes Sutt.

Kuva 7.5 Liittohallituksen kokous Sipoon Simsalössa kesäkuun alussa 
1993. Vasemmalta: Juhani Willström, Kauko Asumalahti, Risto Mononen, 
Charles Lindroos ja Seppo Simolin.

naarimatka tehtiin Ruotsin Sol-
lentunaan, jossa kuultiin esitel-
miä kaupungin vesihuollosta 
sekä heidän käyttämästään ti-
laaja-tuottaja rakennuttamis-
mallistaan. Seminaarimatkal-
la pidettiin esitelmiä aiheista 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, 
putkimateriaalien vaikutus ve-
den laatuun, ultraviolettidesin-
fiointi TSV:ssä, tekopohjaveden 
laatukysymykset ja EU:n talo-
usvesidirektiivin uudistus.5

 Tampereelle ja Ylöjärven 
asuntomessuille yhtymäval-
tuusto ja –hallitus tekivät yhtei-
sen seminaarimatkan elokuussa 
1996. Seminaari keskittyi kä-
sittelemään valmisteilla olleita 
johtosääntöjä. Asuntomessuilla 
tutustuttiin lähinnä uutuutena 
mainostettuun kaksivesijärjes-
telmään, jossa toisarvoiseen ve-
denkäyttöön johdettiin läheisen 
järven pintavettä.6 

”Seminaareissa ei laiskotella”
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Kuva 7.6 Yhtymähallituksen kevätretki Tampereelle 1998. Kuva 7.7 Yhtymähallituksen seminaarimatka Rovaniemelle vuonna 2000, 
Vasemmalta: Raili Franzen ja Risto Mononen.

 Kevätseminaari vuonna 
1998 suuntautui Tampereelle 
(kuva 7.6) ja Päijänne-tunnelin 
vedenottamolle. Seminaarin 
aiheina olivat laatujärjestelmä 
ISO 9001, käyttöoikeuden kor-
vaukset, vesitornien käyttövas-
tuu sekä toiminnan laajentami-
nen kuluttajamyyntiin. Vuonna 
2000 yhtymähallitus teki semi-
naarimatkansa Rovaniemelle 
(kuva 7.7). Vesilaitokseen tu-
tustumisen ohella perehdyttiin 
junaseminaarissa kuntayhty-
män hankintoihin, kuntayhty-
mäsuunnitelmaan 2001-2010, 
työstettiiin kuntayhtymän stra-

tegiaa sekä arvioitiin yhtymän 
vahvuuksia, heikkouksia, mah-
dollisuuksia ja uhkia. 
 Taulukossa 7.1 on kooste yh-
tymähallituksen seminaarimat-
koista vuosina 1981-2006. Vuo-
desta 1990 lähtien seminaarit 
on pidetty vuosittain, kun 1980-
luvulla niitä pidettiin yhteensä 
neljä. 
 Kunnallislain uudistami-
sen myötä kaikki kuntainliitot 
muuttuivat vuoden 1993 alusta 
kuntayhtymiksi. Lakimuutos ei 
tuonut muita välittömiä muu-
toksia. Näin laitoksen viralli-
seksi nimeksi tuli Tuusulan 

TSV:n luottamushenkilö- ja liittohallituksen
seminaarimatkoja vuosina 1981-2006. 7

TAULUKKO 7.1

Seminaarimatkojen kohde
Turku: Hotelli Ruissalo 
Turun seutu ja Ahvenanmaa: Salon, Turun, Raisio-Naantalin ja Maarianhaminan vesilaitokset;
seminaari kuntainliittosuunnitelmasta
Tukholma: laivaseminaari: ottamoalueiden kaupat, kulutusennusteet ja ATK;
Lövön vesilaitos ja Högdalensverket´n jätteenkäsittelylaitos 
Ruotsi: yhtymävaltuusto: kuntainliittosuunnitelma ja yhdysjohdot, toimitalo
Kuopio: (kuva 7.1, 7.2) vesilaitos 1990-2010 ja vesijohdon sijainnin oikeudellinen varmistus
Laivakokous M/S Isabella: talousarviouudistus, vesihuollon kehittäminen TSV:n alueella,
erityistilanteiden vedenhankintakysymykset (kuva 7.3)
Jyväskylän vesilaitos: yhteishanke ympäristökunnissa; Lahden vesilaitos
Tallinnan vesilaitos: vesihuollon yhteisorganisointikysymys (kuva 7.4)
Kouvolan vesilaitos: Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitos; 
TSV:n pidemmän aikavälin suunnitelma
Ruotsi: Sollentuna, tilaaja-tuottaja rakennuttamismalli; VVY, putket ja veden laatu, UV-käsittely,
tekopohjaveden laatu, EU:n talousvesidirektiivi
Tampere ja Ylojärvi: asuntomessut; kuntayhtymän johtosäännöt
Tallinnan vesilaitos: putkistojen tehopuhdistus, toimintojen ja yhteistyön kehittäminen 
Tampere:  Tampereen vesilaitos ja Päijänne-tunnelin vedenottamo Asikkalassa;
laatujärjestelmä ISO9001, käyttöoikeuden korvaukset, vesi-tornien käyttövastuu,
toiminnan laajentaminen kuluttajamyyntiin (kuva 7.6)
Viipuri:  Varautuminen tunnelikatkokseen, vesilaitosten ATK-järjestelmät, investointiohjelma
Rovaniemi: hankinnat kuntayhtymässä, kuntayhtymäsuunnitelma 2001-2010,
kuntayhtymän strategia /SWOT-analyysi (kuva 7.7)
Budapest: uusi vesihuoltolaki, uusi talousnormivesi
Asikkala: vesilaitos poikkeustilanteissa, vedenkulutusennusteet, strategiat tulevaisuudessa
Riika: laatujärjestelmä ISO9001:2000, halintomenettely/jäsenkunnat, kustannusten hallinta
Jyväskylä: kehittämissuunitelma, alueellinen yhteistyö, tiedottaminen
Praha: Jakeluverkon kunto, investointiohjelma, yhteistyö naapurikuntien kanssa
Hämeenlinna: turvallisuussuunnitelma, yhteistyö naapurikuntien kanssa, pohjavesien suojelu

Aika
19.-20.11.1981
10.-12.5.1984

7.-9.1.1986

3.-5.5.1987
1990
27-28.3.1991

5.-6.05.1992
16.-17.02.1993
1994

1995

8.-9.8.1996
20.-21.3.1997
19.–20.3.1998

1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006

seudun vesilaitos kuntayhtymä 
ja sen hallintoelimiksi yhtymä-
hallitus ja yhtymävaltuusto.8

 Yhtymähallituksen päätök-
sen mukaisesti valmisteltiin 
esitys uudesta perussopimuk-
sesta. Yhtymän nimi säilyi 
ennallaan toimialana vesilai-
tostoiminta. Yhtymävaltuus-
to hyväksyi perussopimus-
ehdotuksen kokouksessaan 
18.5.1995 edelleen kuntiin kä-
siteltäväksi. Hallintomalli  pe-
rustui yhtymävaltuustomalliin, 
jossa vesilaitoksen ylin päättä-
vä elin säilyi entisenkaltaisena. 
Tästä poikkeavaa, ns. yhtymä-

kokousmallia, valmisteltiin pro-
jektissa ”Tehostettu kuntayh-
teistyö Keski-Uudellamaalla” 
(Järvenpää, Kerava, Tuusula),  
jonka alaisuudessa Kukve-työ-
ryhmä teki esityksen ja suositti 
yhtymäkokousmallia.  Keravan 
kaupunginvaltuusto hyväksyi 
ehdotuksen, Järvenpäässä val-
tuusto palautti ehdotuksen uu-
delleenvalmisteltavaksi ja Tuu-
sulan valtuusto teki päätöksen, 
joka oli yhtymävaltuustomallin 
kannalla.9

 Jäsenkuntien yhteisesti hy-
väksymä perussopimus tuli kä-
sitellyksi uuden kuntalain mu-

kaisesti kaikissa jäsenkunnissa 
kevääseen 1996 mennessä ja 
tuli voimaan 19.4.1996. Käytän-
nössä perussopimus ei  tuonut 
juurikaan muutoksia yhtymän 
aiempiin hallintotapoihin. Pe-
russopimuksen hyväksymi-
nen loi pohjan myös yhtymän 
johtosääntöjen uudistamiselle. 
Niinpä kaikki johtosäännöt 
virkasääntöä lukuunottamatta 
uusittiin, ja yhtymävaltuusto 
hyväksyi nämä säännöt koko-
uksessaan 10.10.1996. Uudet 
johtosäännöt tulivat voimaan 
vuoden 1997 alusta.10

 Lokakuussa 1990 ryhdyt-
tiin Mäntsälän kunnan kanssa 
heidän aloitteestaan keskus-
telemaan yhteistyöstä ja mah-
dollisesta kunnan liittymisestä 
Tuusulan Seudun Vesilaitos kl:
n  viidenneksi jäsenkunnaksi. 
Neuvottelun jälkeen ja myös 
TSV:n suosittelemana Mäntsä-
län kunta, Hyvinkään kaupunki 
ja Hausjärven kunta ryhtyivät 
keskenään yhteistyöhön.11
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Kuva 7.8 TSV:n yhtymähallitus vuosina 2005-06. Takana vasemmalta: Jukka Lehtonen, Tanja Partanen, 
Kaisa Kouhia. Keskellä vasemmalta: Tuulikki Turunen, Juhani Koivusaari, Eila Huhtilainen, Matti Kalvia. 
Edessä vasemmalta: Unto Tanttu, Antti Seppälä, Terttu Helenius.

 TSV:n yhtymävaltuusto va-
litsi kevätkokouksessaan 2003 
uuden hallituksen kaksivuotis-
kaudelle 2003 - 2004 yksimie-
lisellä päätöksellä. Hallitus tuli 
valituksi edelliskauden kokoon-
panossaan.12 Vuosien 2005-06 
yhtymähallitus on kuvassa 7.8. 
Vuosille 2007-08 valitun hal-

lituksen puheenjohtajaksi tuli 
Hans Malmlund, mutta muu-
toin hallitus jatkoi samassa ko-
koonpanossa.
 Juhani Willström Järven-
päästä on toiminut pitkään 
TSV:n luottamusmiestehtävissä 
– noin 20 vuotta hallituksessa, 
valtuustossa ja tarkastuslauta-

kunnassa. Hänen kokemuksi-
aan ja näkemyksiään kuntayh-
tymästä vesilaitostoiminnassa 
on koottu henkilölaatikkoon 
1. Vastaavasti sekä luottamus-
miesnäkökulmasta että vesi-
huoltoalan keskeisen järjestön 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistyk-
sen (ent. vesihuoltoliitto) nä-

kökulmasta TSV:n toimintaa, 
kehitystä ja soveltuvuutta Kes-
ki-Uudellemaalle arvioi Mikko 
Korhonen henkilölaatikossa 15. 

Juhani Willströmkonepäällikkö, Järvenpään kaupunkiSyntynyt 12.1.1946, Kuivaniemi

Poliittiset järjestöt jakoivat paikkoja vaalien jälkeen ja sitä kautta tulin mu-kaan, vähän sattumalta. Olin monissa järjestöissä mukana, sillä se kiinnos-ti. Olin Tuusulan seudun vesiasioissa mukana useamman kauden, noin  20 

vuotta: hallitus, valtuusto ja tarkastus-lautakunta. Toiminta oli alkuaikana pie-nessä mittakaavassa. Sipoon ja kuntien vedenottopumppaamoiden siirto TSV:n hallintaan oli suuri askel. Vesilaitok-sen johtaja ja hallitus uskoivat laitok-sen tulevaisuuteen. Veden toimituksen varmuus ja laatu ovat tärkeitä. Päätöksentekijöitä valistettiin tu-tustumismatkoilla. Teimme tutustu-mismatkoja Ruotsin puolelle, pereh-dyimme mm. kalkkikivisuodatukseen. Samalla kävimme katsomassa hienoa kompostointia käyttävää jätteenkäsit-telylaitosta.  Suomessa olivat kohteina Jyväskylä, Lappeenranta ja Tampere. Li-säksi kävimme Tallinnan vesilaitoksella, ei kuitenkaan Neuvostoliiton aikana.  Kuntayhtymän vahvuutena voi-daan pitää sitä, että demokraattises-ti valitun yhteisön päämääränä on tuottaa hyvälaatuista vettä riittävästi. Joillakin osakeyhtiöillä voisi tulla mui-ta tärkeitä tekijöitä. Pumppaamojen maapohjat on saatu aika kivuttomas-ti haltuun. Päätöksenteko voi joskus olla aika byrokraattista. Viime aikoina on toimintavaltaa siirretty virkamies-tasolle, kun alkuaikoina hyvin pieniä asioita käsiteltiin hallituksessa ja val-
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tuustossa. Nippelihommat ei mene enää hallitukseen. Luottamusmiehen rooliin voisi antaa ohjeeksi, että ensin pitää perehtyä vesilaitostoimintaan. Meillä on näin tehty: mm. on koluttu kaikki pumppaamot.  Tiedetään, missä ne ovat. Miten laitos toimii, mitä var-ten niitä on oltava. Näin toiminta on helpompaa. Kokonaisuus on tärkeä pitkällä aikavälillä. On joskus tullut esiin, että joku jää vähemmälle. Toimi-tusjohtaja on kuitenkin pitänyt linjan-sa pitemmän tähtäyksen suunnitelmi-en pohjalta.
 Tulevaisuudessa ovat tärkeitä poh-javesien suojelu ja Päijänteen suojelu. Esimerkiksi Tsernobyl: mitä vaikuttaa Päijänteeseen, avoaltaaseen. Vesilaitos ja vesihuolto on eräänlaista perus-energiaa – sen pitää olla kunnallisten päättäjien käsissä.
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 Lokakuussa 1987 vietti Tuu-
sulan Seudun Vesilaitos 20- 
vuotisjuhliaan Sipoon kunnan 
Söderkullan kartanon tiloissa. 
Juhliin osallistui oman väen 
lisäksi lukuisa vierasjoukko, 
heidän joukossaan mm. vesi-
hallituksen pääjohtaja Simo 
Jaatinen. Myllyvirta toteaa:

”Tunnelma oli hilpeä ja kotoi-
nen, kuten vesilaitoksen juhlissa 
on tapana. Imitaattori-taiteilija 
Reijo Salmisella oli tärkeä mer-
kitys tunnelman luomisessa.”16

Tuusulan kunnanjohtaja ja TSV:n 
liittohallituksen puheenjohta-
ja Ahti Haukkavaara kuvaili 
juhlapuheessaan vesilaitoksen 
syntyä seuraavasti17:

”Juhlamme kohde, kuntainliit-
to, sai alkunsa 20 vuotta sitten, 
jolloin 12.10.1967 Järvenpää, Ke-
rava ja Tuusula sen perustivat. 
Sipoo tuli mukaan vuonna 1981. 
Näin on koko perhe eli isoäiti Si-

Mikko Korhoneninsinööri, merkonomi
Vesihuoltoliitto,
toiminnanjohtaja 1971 – 1993,VVY:n järjestöpäällikkö 1993 - 1995,apulaisjohtaja 1996 - 2004,TSV:n hallituksen jäsen 1988-92,valtuuston jäsen 1992-96,2002-  varajäsen.

Syntynyt: 26.6.1941 Lohja.

Lapsuuden ja nuoruuden vietin Oulun seudulla vuosina 1945-71. Kävin luki-ota Iin yhteiskoulussa, mutta en kir-

joittanut ylioppilaaksi. Koulun lopetin vuonna 1963. Menin TVH:lle labora-torion työntekijäksi ja mittamieheksi. Vuosina 1964 - 65 olin armeijassa, jos-ta minusta tuli nuorempi majuri eli res. vänrikki. Menin takaisin TVH:lle töihin ensin maatutkimuslaboratorioon, sil-tatyöntekijäksi ja raudoittajan apulai-seksi, betonikärräriksi sekä myöhem-min työnjohtajaksi. Pyrin Teknilliseen oppilaitokseen, mutta pisteet jäivät hieman vajaaksi. Kauppaopisto oli ol-lut jo aikaisemmin haaveena, vaikka äiti oli sitä mieltä, että se on tarkoi-tettu vain tervaporvareiden lapsille. Vuonna 1965 aloitin kauppaopiston. Ensimmäisen vuoden jälkeen pyrin Teknilliseen oppilaitokseen uudestaan ja pääsin. Ensin kävin kuitenkin 2-vuo-tisen kauppaopiston ja sen jälkeen 4-vuotisen Teknillisen opiston. Pääsin TVH:lle tierakennusosas-ton maarakennusjaoston insinööriksi. Kun tiepiireihin tuli hakuun hankinta-päälliköiden virkoja, ajattelin pääseväni sitä kautta Ouluun takaisin, mutta se ei onnistunut. Velipojan vinkistä hain Vesihuoltoliiton toiminnanjohtajan va-kanssia ja tulin valituksi.  Tutustuin TSV:een vuonna 1973, kun muutimme Keravalle. Yritin taivu-tella Myllyvirtaa ja TSV:tä Vesihuoltolii-ton jäseneksi, mikä tapahtuikin vuon-na 1981. Jäsenmaksukatto oli tuolloin 
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3200 mk, muutoin maksu määräytyi laitoskoon mukaan. Tärkeätä oli lisätä jäsenien lukumäärää. Kun se nousi yli 200 eli puoleen Suomen kunnista, oli sillä jo eduskunnassa painoarvoa. Vesi-huoltoliiton ja VVY:n kurssien yhtey-dessä kävin TSV:n pohjavesilaitoksilla. Martti Myllyvirta on persoona, asiantuntija ja ystävällinen henkilö. Hän halusi nähdä positiiviset piirteet toisissa ihmisissä, joskus oli tosin hie-man itsepäinen. Pelasin Myllyvirran kanssa tennistä tiistaisin ja joskus per-jantaisin. Melkein aina hän antoi minun lähes voittaa, mutta ei kuitenkaan lo-pulta. Myllyvirta voitti ehkä 90 sadasta pelistä.
 Kuntainliiton vahvuutena on en-siksi sen pysyvä talous, jota kunnat rahoittaa. Toiseksi luottamushenkilöt saavat aikaa tehdä itsenäisesti päätök-siä. Myllyvirta perusteli hyvin esitykset. Joskus tennistä pelatessa hän tuskaili, että pitää taas loppuvuodesta tulo-uttaa kuntien antamat rahat takaisin. Ehdotin, että palautusten sijaan varat siirretään vähitellen laitoksen perus-pääomaksi: 70-luvulla sai hyvän koron rahalle pankkeja kilpailuttamalla. Näin TSV:stä syntyi vähitellen erillinen lii-kelaitos. Kolmas vahvuus on hallituk-sen ME-henkisyys. 

Kuva 7.10 TSV:n henkilökuntaa Hyrylässä vanhalla toimistolla syksyllä 
1989. Vasemmalta: Visa Veijanen, Matti Lappalainen, Onni Pulkki, Antti 
Haapanen, Jarmo Nivalainen, edessä Martti Myllyvirta, Pertti Sorsa ja 
Terttu Helenius.

Kuva 7.9 TSV täytti 10 vuotta lokakuussa 1977.15

 Yhtenä vesilaitoksen toi-
minnan kehittämismuotona 
on kuntayhtymäsuunnitelma, 
joka vuonna 1994 hyväksyt-
tiin  vuosille 1995-2000. Tämä 
suunnitelma antoi pohjaa tule-
vaisuuden päätöksille säilyttää 
vähintäänkin silloinen taso 
alueen talousveden laadulle ja 
toimitusvarmuudelle. Uhkak-
si ja vaikeimmin hallittavaksi 
osa-alueeksi koettiin pohjavesi-
en likaantumisriskit, johon kat-
sottiin tarpeelliseksi suunnata 
aiempaa enemmän huomiota ja 
resursseja.13 Vastaavasti vuon-
na 1990 oli hyväksytty kuntain-
liittosuunnitelma vuosille 1991 
-2010.14 

Laitoksen henkilökunta

TSV on vuosien varrella juh-
listanut erityisesti merkittäviä 
tapahtumia ja laitoksen täysiä 
kymmeniä vuosia ja samalla 
palkinnut henkilökuntaansa 
ansiokkaasta toiminnasta. TSV:
n tultua liitetyksi virallisesti 
Päijänne-tunneliin vietettiin 
vesijuhlia Teilinummella (kuva 
3.10).  Sipoo alkoi neuvotella 
liittymisestään TSV:n kymmen-
vuotisjuhlien (kuva 7.9) aikoi-
hin, mikä toteutui elokuussa 
1982. 

poo, äiti Tuusula ja tyttäret Kera-
va ja Järvenpää vihdoin koossa. 
Tosin isästä ei ole tietoa”. 

Kalle Kuittinen, kuluttaja Ke-
ravan kaupungista, puolestaan 
lausui seuraavaa18: 

Mit´oomme me vailla vettä?
Vain tuhkaa, tomua,
rumenta ja ruhkaa. 

Kuittinen jatkoi:

”Eipä, eipä kovin lämpimästi 
juhlapäivästä huolimatta tuik-
kisi silmä, jos M. Myllyvirran & 
Kumpp. tänne putkessa toimit-
tama vesi silimistä poies otettai-
siin. Kovin olisi kalvakka katse, 
kovin. Esimerkkejä voisimme tie-
tysti jatkaa loputtomiin, mutta 
ne vain vahvistaisivat sitä isän-
maallista ja kunnallisesti kunni-
allista tehtävää, jota Te, arvoisa 
vesilaitoksen henkilökunta, suo-
ritatte – ja vielä niin pyyteettö-
mästi: markalla myytte kuution, 

me kolmella välitämme. Eihän 
siitä jää kuin 2 % pahan päivän 
ja poutakesän varalle ja vielä 
jotkut perkeleet viitsivät moittia 
hommaa kalliiksi. Hävetkööt 
moiset arvostelijat ja kunnia ja 
kiitos Tuusulan Seudun Vesilai-
tos kuntainliitolle 20-vuotisesta 
työstä. Aqua, quellem vitae.”

Kuvassa 7.10 on vesilaitoksen 
henkilökunta syksyllä 1989 
Hyrylän vanhalla toimistolla. 
Sieltä vesilaitos muutti saman 

vuoden lopulla Keravalle (Pa-
lopellonkatu 2), Höyrytys-Hyxo 
Oy:n aiempiin tiloihin. Tila li-
sääntyi kaksinkertaiseksi ja 
toimisto sijaitsi liikenteellisesti 
keskeisellä paikalla vedenot-
tamoitten hoidon kannalta. Uu-
situn tiedonsiirtojärjestelmän 
ansiosta muutto ei aiheuttanut 
vaikeuksia valvomon osalta.19 
Aiemmin esillä ollut ehdotus 
omasta toimitalosta oli tätä en-
nen rauennut.
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Kuva 7.11 Vesilaitokselle vuonna 
1990 hankittu Juturnan patsas, 
joka symbolisoi terveellistä vettä 
toimistorakennuksen ala-aulassa.

Kuva 7.12 Jäniksenlinnan vesilaitosken harjakaiset 10.1.1991. Vasemmalla: 
puhetta pitämässä yhtymähallituksen puheenjohtaja Olavi Niemikoski, 
oikealla haitaristi Reino Markkula. 

 Tammikuun 12. päivänä pi-
dettiin vesilaitoksen toimiston 
tupaantuliaisjuhlat Keravalla 
uusissa tiloissa. Juhlaa var-
ten hankittiin Juturnan patsas 
(kuva 7.11). Jo antiikin ajoista 
on maininta kirjailija Serviuk-
sen teksteissä juturnalia-juh-
lasta, jota kaikki veden parissa 
työskentelevät viettivät. An-
tiikin aikaiset tekstit kertovat 
mm. Juturnan lähteen terveel-
lisestä vedestä ja parantavista 
voimista20. Vieraita oli noin 
60.21 Lokakuussa 1991 vietet-
tiin puolestaan Jäniksenlinnan 
tekopohjavesilaitoksen harjan-
nostajaisia (kuva 7.12). 
 Vuosina 1992-94 ns. tehos-
tettu kuntayhteistyö Keski-Uu-
dellamaalla-työryhmän, jossa 
oli edustajia Järvenpäästä, Ke-
ravalta ja Tuusulasta, asettama 
teknisen sektorin ryhmä val-
misteli vesihuollon yhteisorga-
nisaatiota, ns. VESKE-hanket-
ta.22 Tavoitteena ryhmällä oli 

perustaa alueellinen suurvesi-
yhtiö. Joulukuussa 1993 jäsen-
kunnista Järvenpää, Kerava ja 
Tuusula perustivat uuden työ-
ryhmän valmistelemaan uutta 
esitystä yhteisorganisaatioksi.
 Vuoden 1994 aikana selvi-
tettiin yhteistyökysymystä ai-
empaa kapeammalta pohjalta, 
mahdollisuutena lähinnä yhdis-
tää keskeiset kaksi kuntayhty-
mää. Selvitys johti toteamuk-

seen, että tällaisella hankkeella 
ei saavuteta niin paljon hyötyjä, 
että siihen kannattaisi ryhtyä.23 
Laatikossa 7.1 kuvaa yhtymä-
valtuustossa tuolloin jäsenenä 
ollut Juhani Koivusaari VESKE- 
hanketta, siihen liittyvää pää-
töksentekoa ja mm. sitä, kuin-
ka TSV ohitettiin hankkeen 
valmistelussa.

Valtuustokaudella 1992-1996 kun-
tayhtymää vaivasi Veske-projekti. 
Projektin tarkoituksena oli yhdistellä 
puhtaan veden ja jäteveden kuntayh-
tymät sekä kuntien vesilaitoksia. TSV 
oli komiasti sivuutettu valmistelussa 
kuten monet muutkin esim. henki-
löstöjärjestöt. Kapinamieltä esiintyi 
TSV:n luottamuselimissä, sekä yh-
tymähallituksessa että -valtuustossa. 
Erityisesti osakaskunnista tullutta 
määräystä, ettei johtaja Myllyvirralle 
saa valita seuraajaa, ei hyväksytty.
 Olin siihen aikaan yhtymäval-
tuuston jäsen samoin kuin esimie-
heni Järvenpään kaupungininsinööri 
Kauko Asumalahti. Olimme molem-
mat saaneet edustamiemme kaupun-
kien hallitukselta määräyksen, ettei 
toimitusjohtajaa saa valita. Istuin itse 
jäsenenä siinä Keravan kaupungin-
hallituksen kokouksessa, jossa mää-
räys annettiin ja se tuli niin nopeasti, 
etten ehtinyt sanomaan mitään.
 Yhtymävaltuuston kokouspäivä-
nä totesimme Asumalahden kanssa 
olevamme melkoisen kiusallisessa 
tilanteessa. Olimme Tantun valinnan 
kannalla, mutta meillä oli armoton 
kielto päällä. Ratkaisu ongelmaan 
löytyi kun Asumalahti keksi, että vie-

dään asia äänestykseen. Koska koko 
muu valtuusto oli valinnan kannalla, 
niin mehän hävitään varmasti ja saa-
daan pöytäkirjamerkintä ja sitä kaut-
ta puhtaat paperit hallitustemme 
suuntaan.
 Kun kokous käsitteli toimitus-
johtajan valintapykälää ja keskuste-
lu avattiin, pyysin puheenvuoron ja 
esitin asian palauttamista liittohalli-
tukseen uudelleen valmisteltavaksi 
siten, ettei tässä vaiheessa valittaisi 
toimitusjohtajaa lainkaan. Asumalah-
ti kannatti. Kun Myllyvirta pelästyi, 
että valtuuston kaksi luotettavaa in-
sinöörijäsentä vetävät maton hänen 
hyvin valmistelemansa asian alta, niin 
silloin kuulemma oli hengenlähtö lä-
hellä.
 Kokouksen ikäpuheenjohtaja ei 
tajunnut koko tilanteesta mitään, jo-
ten selvitimme hänelle, että asiasta 
pitää äänestää ja jos hallituksen esi-
tys voittaa, niin sitten toimitusjohta-
jan valintaprosessi jatkuu. Hävisim-
me äänestyksen 14-2 ja kun koko 
asia valkeni Myllyvirralle niin silloin 
nauru maittoi.

Juhani Koivusaari
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Harmaita hiuksia VESKE-projektista

Kuva 7.13 Vesilaitoksen johtajan Martti Myllyvirran 
läksiäiset vuonna 1992. Oikealla kuntaliiton lakimies 
Jukka Kero.

Kuva 7.14 TSV:n henkilökuntaa vuonna 1992. Vasemmalta: Antti Haapa-
nen, Matti Lappalainen, Pertti Sorsa, Matti Reponen, Jarmo Nivalainen ja 
Visa Veijanen.

Vesilaitoksen johtaja Martti 
Myllyvirta jäi yksilölliselle var-
haiseläkkeelle 1.12.1992 alkaen 
(kuva 7.13) vedettyään omat 
johtopäätöksensä ns. VESKE-
hankkeesta.  Hänen seuraajak-
seen valittiin 1.1.1993 alkaen 
diplomi-insinööri Unto Tanttu, 
joka hoiti väliaikaisesti johta-
jan tehtäviä joulukuun ajan. Ve-

sihuoltoliitto, nykyisen Vesi- ja 
viemärilaitosyhdistyksen edel-
täjä, myönsi Martti Myllyvir-
ralle Vesihuoltoliiton kultaisen 
ansiomerkin no. 40 hänen ansi-
oistaan vesihuollon kehittäjänä 
maassamme.24 Kuvassa 7.14 on 
vesilaitoksen henkilökuntaa po-
seeraamassa samana vuonna. 



��� ���

Kuva 7.15 Matti Lappalaisen 20-vuotismitalijuhlat vuonna 1994. Vasemmalta: Unto Tanttu, yhtymähallituksen 
varapuheenjohtaja Marjatta Simolin, Matti Lappalainen. Keijo Sorri ja Charles Lindroos. 

Kuva 7.16 TSV:n toimisto vuonna 1996.

” TSV:ssä on sen alusta 

lähtien järjestetty

henkilökunnalle

mahdollisuuksia

osallistua

koulutukseen”

Kuva 7.17 TSV järjesti 30-vuotisjuhliin liittyvänä avoimien ovien päivän 11.10.1997. Kuvassa musiikkiopiston 
järjestämä esitys. 

Kuva 7.18 TSV:n henkilökunta vuonna 2005: Takana vasemmalta Eero Kittelä, Visa Veijanen, Matti Reponen, 
Kaino Kaukinen, Jarmo Nivalainen ja Matti Lappalainen, edessä Kalle Vuorela, Terttu Helenius ja Unto Tanttu.

 Vesilaitoksen toimistolla 
pidettiin avoimien ovien päivä 
lauantaina 8. tammikuuta 1994. 
Päivään liittyi myös vesilaitok-
sen toiminnan esittelyä radion 
ja lehdistön välityksellä sekä 
Martti Myllyvirran laatiman 
vesilaitoksen 25-vuotishisto-
riikin julkaiseminen. Päivän 
aikana kävi laitokseen tutus-
tumassa noin 150 henkilöä.25  
Henkilökuntaa on myös palkit-
tu vuosien varrella kuten Matti 
Lappalaista hänen palveltuaan 

vesilaitosta 20 vuotta (kuva 
7.15).
 Vuonna 1995 Tuusulan seu-
dun vesilaitos osti osan Tuu-
sulan vanhasta kunnantalosta. 
Näihin 286 kerrosneliömetrin 
tiloihin (kuva 7.16) tuli alaker-
taan näyttely- ja kokoustilat 
sekä arkisto, kun yläkertaan 
tulivat varsinaiset toimistotilat 
sekä laitoksen keskusvalvomo. 
Kauppahinta oli 1,0 milj. mk 
ja muutto näihin, nykyisiin ti-
loihin tapahtui maaliskuussa 

1996. Toimitusjohtajan huone 
oli sattumoisin sama, missä 
Myllyvirta oli aloittanut työn-
sä vuonna 1968.26 Lokakuussa 
1997 laitos juhlisti 30-vuotis-
ta taivaltaan avoimien ovien 
merkeissä (kuva 7.17), radio- ja 
lehdistötiedotteilla sekä järjes-
tämällä tilaisuuden kutsuvie-
raille. Tuolloin ilmestyi myös 
toista kertaa vuotuinen asia-
kaslehti jaettavaksi kaikkiin 
alueen talouksiin.27

 Kuvassa 7.18 on Tuusulan 
seudun veden henkilökunta 
vuonna 2005. Tämän kirja-
hankkeen aikana Kalle Vuorela 
ehti muuttaa Lining Oy:n palve-
lukseen ja tilalle tuli Timo Ran-
ta-Pere, hänkin toisen polven 
vesimies.
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la ja neuvottelupäivillä, joita 
järjestivät Ammattienedistä-
mislaitos, Insinöörijärjestöjen 
koulutuskeskus, Kaupunkiliit-
to, Kunnallisopisto, Kunnallis-
tekninen yhdistys, Vesihallitus, 
Vesihuoltoliitto ja Vesiyhdistys. 
Parhaimmillaan Myllyvirralla 
saattoi olla lähes kymmenen 
esitystä eri kursseilla yhden 
vuoden aikana.29  Ollessaan 
Suunnittelukeskus Oy:n pal-
veluksessa 1960-alussa Myl-
lyvirta kertoo osallistuneensa 
Nordiska hälsovårdshögskolan 
kurssille Göteborgissa Ruotsis-
sa:

”Siihen kuului valtiolta saatu 
150 kruunun apuraha, jota me-
nimme juhlistamaan. Trägården-
nimisessä ravintolassa syötiin 

Terttu HeleniusToimistosihteeri 1985- Syntynyt:  22.5.1948 Pielisjärvi

Keski-Uudellamaalla olen asunut jo vuodesta 1956 lähtien. Kävin Malmil-la Kauppaopiston vuosina 1971–1974 laskentatoimilinjalla. Menin Valiolle ja-ostosihteeriksi ja tein kaikenlaista toi-

mistotyötä paitsi kirjanpitoja ja palk-koja. Olin töissä Tuusulassa pienessä teollisuusyrityksessä vuosina 1981-83, ja sen jälkeen Keravan seurakunnan kanslistina 1983-85, jonka jälkeen tu-lin Tuusulan seudun vesilaitoksen pal-velukseen. Luin Keski-Uusimaata, kun olimme menossa sieniretkelle. Sanoin ohimennen miehelleni, että tuossa on minun työpaikka, kun näin ilmoituksen. Se olisi lähempänä kotia, kun lapset olivat pieniä. Laitoin hakemuksen, olin haastattelussa, unohdin asian ja lähdin etelään. Kun tulin kotiin, oli tullut kirje, että minut oli valittu. Soitin Martille heti aamulla. Hän sanoi: ”Tule heti. Ane on lähtenyt pari kuukautta sitten.” Työ TSV:llä on ollut välillä yksinäis-tä, mutta samalla itsenäistä työtä. On hyvät esimiehet; he ovat aina tienneet ja heiltä on voinut kysyä neuvoa. Ensin kysytään toisilta, sitten viimeistään ti-lintarkastajalta.
 Työelämän muutos näkyy mm. koneissa, kun tietotekniikka on kehit-tynyt. Kirjoitin kauppaopistossa nope-ustestin mekaanisella kirjoituskoneel-la. Silloin kun valmistuin, oli muutamia isoja tietokoneita. Seurakunnalla oli 
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ns. pienoistietokone. Pöytäkirjat kir-joitettiin sanelusta. IBM:n palloko-ne oli jo toimistolla, kun tulin tänne 1985. Kaikkein ihanin oli korjausnau-ha. Kopiokoneita oli, muttei niissä ol-lut vielä lajittelijaa. Ns. VAX-kirjanpito alamomentteineen oli 1980-luvun loppupuolella. Olin monesti kursseil-la. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lakimieheltä on jouduttu kysymään joskus neuvoa, mm. kesätyöntekijän sairausajan palkasta. Kuntaliitosta en ole kysellyt apua. Ne enemmänkin ky-selee ja me vastataan.
 Laatutyöskentelyssä on parasta toimitusjohtajan vetämä katselmus. Kaksi kertaa vuodessa istutaan ja kat-sotaan, missä mennään. Sanomme sitä virpomiseksi. Minullekin tämä on ollut tosi hyvä, kun käydään läpi laitospro-sesseja - se on samalla koulutusta.  Jokaisen ihmisen pitäisi ymmärtää, että  maahan, veteen ja vedenottamoil-le ei pistetä mitään roskaa tai muuta. Ihan lapsesta asti pitäisi opettaa. Meillä on laitoksella käynytkin paljon koulu-laisvierailijoita.

Henkilökunnan
koulutus

TSV:ssä on sen alusta lähti-
en henkilökunnalle järjestet-
ty mahdollisuuksia osallistua 
koulutukseen ja kehittää am-
mattitaitoaan ja –osaamistaan.  
Toimistosihteeri Terttu Heleni-
us (henkilölaatikko 10) kertoo 
mm. käyneensä Riihimäellä 
KT-tietokeskuksen järjestämil-
lä kursseilla 1980-luvulla. Sa-
moin hän suoritti työn ohessa 
merkonomien jatkokoulutus-
keskuksessa kaksivuotisen toi-
mistosihteerin tutkinnon ja teki 
vuonna 1994 päättötyönsä palk-
kojen kehittymisestä.28

 Martti Myllyvirta oli TSV:
n johtajana silmiinpistävän ak-
tiivinen luennoitsija kursseil-

hyvin, ja apuraha oli mennyt, 
kun lasku tuli. Jätevesiasiat jäi-
vät kuitenkin sivuun, kun tulin 
TSV:lle töihin.” 30

Martti Myllyvirta oli mukana 
useita kertoja kansainvälisen 
vesilaitosjärjestön IWSA:n kon-
ferensseissa: Amsterdamissa 
1976, Pariisissa 1980, Zürichis-
sa 1982 ja Kööpenhaminassa 
vuonna 1991.31 Myllyvirta muis-
telee näitä kokouksia seuraa-
vasti:

”Kävin yleensä kansainvälisen 
vesilaitosjärjestön IWSA:n koko-
uksissa, jotka olivat Euroopas-
sa, sillä matkat kauemmaksi 
olisivat tulleet firmalle liian kal-
liiksi. Mukana olivat usein Jou-
ko Liimatainen ja Pentti Erkola 

Kaupunkiliitosta, Heikki Wihuri 
Maa ja Vesi Oy:sta, Matti Viita-
saari Tampereelta, Antti Jokela 
Vesihallituksesta sekä Mikko 
Korhonen Vesihuoltoliitosta. 
Kaikki suomalaiset vesimiehet 
tunsivat toisensa. Ulkomaille 
piti mennä tapaamaan kotimai-
sia kollegoita, sinne ne kasautui-
vat. Aina jotakin oppi, ei se ollut 
huvittelua. Selostin hallitukselle 
matkan jälkeen vähintään yh-
den keskeisen oppimani uuden 
asian.”

Dortmundissa vuonna 1979 
Myllyvirta osallistui kansain-
väliseen pohjavesisympo-
siumiin.32 
 Myöhemmin samoja koulu-
tuksen ja esitelmöitsijän polku-
ja ovat aktiivisesti seuranneet 

toimitusjohtaja Unto Tanttu eri-
tyisesti pohjavesien suojelun ja 
käyttöpäällikkö Kalle Vuorela 
automaation osalta. Tanttu on 
mm. pitänyt useana vuonna 
pohjavesiin liittyvää kurssia 
Teknillisessä korkeakoulussa 
Otaniemessä. Nämä seikat vah-
vistavat sitä käsitystä, että lai-
tos on ollut aktiivisesti mukana 
kehittämässä vesihuoltoa Tuu-
sulan seudulla, Keski-Uudella-
maalla, koko Suomessa ja myös 
Suomen tukemissa kansainvä-
lisissä toiminnoissa.
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Kuva 7.19 Kaaviot vesilaitoksen maksuista, käyttöomaisuudesta, lainoista 
sekä koroista ja poistoista laitoksen alkuvuosilta.34

Kuva 7.20 TSV:n pitkäaikainen tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila työskentelemässä Terttu Heleniuksen kanssa.

 Vuoden 2007 Maailman 
vesipäivänä Säätytalossa oli 
Vesiyhdistyksen vuosittaisen 
seminaarin aiheena ”Pohjave-
sien suojelu” ja puhetta johti 
Unto Tanttu. Samasta aiheesta 
piti Martti Myllyvirta esitel-
män vastaavilla vesipäivillä 30 
vuotta aikaisemmin33. Keskei-
set vesihuollon haasteet kuten 
pohjavesien suojelu eivät siis 
hetkessä häviä vaan vaativat ai-
kaa. 

Talousasiat

Tuusulan seudun veden toimin-
nan tulee sääntöjensä perus-
teella olla itsensä kannattavaa, 
mutta voittoa tuottamatonta. 
Kuvassa 7.19 on piirroksia vesi-
laitoksen maksuista ja keskei-
sistä taloudellisista paramet-
reistä vuosina 1969-1974.
 Vesilaitoksen perussäännön 
mukaisesti laskettiin veden 
lopullinen hinta siten, että va-
rainhoitovuoden varsinaisista 
menoista, joihin luettiin käyt-
töomaisuuden arvonvähennys 
(20 vuoden kuoletusajan perus-

teella) vähennettiin varsinaiset 
tulot ja erotus jaettiin sillä kuu-
tiometrimäärällä, minkä jäsen-
kunnat olivat varainhoitovuon-
na yhteensä käyttäneet. Näin 
saatua kuutiohintaa verrattiin 
ennakkohintaan. Muun muuas-
sa vuosina 1970-73 palautettiin 
peruskunnille perittyä veden-
hintaa,  vuosina 1975 ja 1977-81  
perittiin jäsenkunnilta lisähin-
taa ja vuosina 1982-  86 taas 
palautettiin. Vuodesta 1987  
lähtien ennakkohinta ja lasken-
nallinen hinta olivat samat, kun 
palautusten sijaan vähitellen 
varat siirrettiin laitoksen pe-
ruspääomaksi (henkilölaatikko 
15).
 Vuoden 1992 alusta TSV:
ssä siirryttiin uuteen talousar-
vio-laskentamenettelyyn, jon-
ka runko muodostuu kolmesta 
päätekijästä: käyttötalous-, in-
vestointi- sekä rahoitusosasta.  
Käyttötalouden nettotulot ja 
investointimenot tasattiin  ra-
hoitusosassa.35 Vuoden  1994  
kesäkuun alusta vesilaitostoi-
minta saatettiin  arvonlisäveron 
piiriin. Tuossa vaiheessa TSV:n 
veden hintaa tarkistettiin siten, 

että alkuvuodesta voimassa ol-
lut hinta 1,46 mk/m3 muuttui 
tasolle 1,36 mk/m3 ( alv 0%) eli 
verollisena hintana oli 1,66 mk/
m3.36 
 Tammikuussa 1995 tuli voi-
maan uusi kuntalaki ja sen mu-
kainen liikekirjanpito. Uuden 
ohjelmiston avulla kirjanpito 
siirrettiin omalle mikrotietoko-
neelle. Samalla uusittiin myös 
palkkalaskenta- ja reskontra-

ohjelmistot. Näiden kaikkien 
sisäänajo tapahtui pääosin vuo-
den 1995 aikana.37 TSV:n tilin-
tarkastajana on toiminut usei-
ta vuosia Raimo Vainio-Kaila 
(kuva 7.20). 
 Vuonna 1997 uutena asiana 
hallintorakenteeseen tuli tar-
kastuslautakunta ja ammatti-
tilintarkastaja, mikä järjestely 
korvasi aiemman tilintarkasta-
jakäytännön.38

Yhteistyö yksityisen 
sektorin ja muiden
vesilaitosten kanssa 

Tuusulan seudun vesilaitos on 
ensimmäisestä rakennushank-
keesta (kuva 2.1) lähtien ostanut 
kilpailuun perustuvia suunnit-
telu- ja urakointipalveluita, lait-
teistoja ja muita toimeksiantoja 
yksityiseltä sektorilta ja samal-
la ollut yhteistyössä peruskun-

tiinsa usealla eri tavalla. Tässä 
yhteydessä voidaan hankkeis-
ta esitellä esimerkinomaisesti 
vain muutamia. Joistakin suun-
nittelu- ja rakennuskohteista on 
mainintoja kirjan eri luvuissa. 
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Urakoiden valmistumis-
ajat olivat seuraavat: raken-
nustyöt 30.04.1991, sähkötyöt 
30.04.1991, LVI-työt 23.03.1991, 
automaatiotyöt 30.06.1991. 
Vastaavasti yhdysvesijohdon 
Jäniksenlinna-Kerava raken-
tajaksi valittiin Vesihaka Oy 
13.920.000 markan urakkasum-
malla.  Urakan valmistumisaika 
oli 31.10.1991. Putkihankinnat 
tehtiin tarjousten perusteella 
Oy Huber Ab:ltä. Maaosuuden 
putket 14664 m De 630 PVC 
maksoivat yhteensä noin 8.44 
milj.mk ja järvenalitusjohto 2 
kpl De 800 PEH yhteensä 1940 
m noin 1.79 milj.mk.39 

Koffin uuden tehtaan harjan-
nostajaisiin liittyy seuraava 
Unto Tantun muistama tarina: 

”Oli pitkät pöydät ja kutsuttuna 
oli Koffin ylintä johtoa. Olavi 
Niemikoski, minä ja Martti, mut-
ta pöydät olivat täynnä Karja-
la-olutta. Martti sanoi, että nyt 
on kiire: ’Hyppää Niemikoski 
kyytiin’. He ehtivät juuri ja juuri 
hakea Karjalan tilalle kyläkau-
pasta Koffin olutta.” 40

ESIMERKKI �
 
Oy Sinebrychoff Ab:n
vedenhankinta

Vuoden 1990 alusta lähtien 
suunniteltiin Oy Sinebrychoff 
Ab:n vedenhankintakysy-
mystä ja toteutukseen pääs-
tiin urakkakilpailun pohjalta 
21.06.1990. Keravan kaupungin 
kanssa solmittiin asiaa koskeva 
sopimus 12.2.1990. Suunnitteli-
joina olivat Oy Suunnittelukes-
kus laitoksen ja  linjojen osalta 
sekä Oy Suunnittelukeskus ja 
Suomen  Pohjavesitekniikka 
pohjavesitutkimusten ja siihen 
liittyvän suunnittelun osalta. 
Urakkakilpailun perusteella ra-
kentajiksi valittiin seuraavat:

•	 rakennustyöt
 YIT-Yhtymä
 13.647.300 mk
•	 sähkötyöt
 Malmin Sähkötyö ky
 1.083.780 mk
•	 LVI-työt
 Putkiset Oy    
 255.600 mk
•	 automaatiotyöt
 Havukorpi Oy
 1.357.600 mk 

ESIMERKKI �

Nikkilä-Söderkulla-
vesijohto

Vuoden 1992 tärkein hanke oli 
Nikkilä-Söderkulla vesijohdon 
rakentaminen, jonka suunnitte-
lutyöt oli tehty jo vuonna 1991. 
Työ jaettiin kolmen urakoitsi-
jan kesken, Näsin Kaivin Oy:
n, Antero Kokko Ky:n ja Maan-
siirto Kekkonen ja Kumppanei-
den. Kokonaisuudessaan työ 
tuli maksamaan 3,6 milj. mark-
kaa.41

ESIMERKKI �

Rusutjärven
tekopohjavesilaitos
(kuva 7.21) 42 

Rusutjärven tekopohjavesi-
laitosta koskevat sopimukset 
kuuden eri urakoitsijan kans-
sa allekirjoitettiin 3.1.1997. Ra-
kentaminen sujui aikataulus-
saan ja urakat otettiin vastaan 
1.12.1997. Päijänne-tunneliin 
rakennetun raakavesipump-
paamon toteutuksesta vastasi 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy. 
Tuusulan seudun vesilaitos 
maksoi yhtiösopimukseen pe-
rustuvan osuuden pumppaa-
mon kustannuksista ja vastasi 
myös pumppujen huolto- ja 
energiakustannuksista. 

Kuva 7.21 Sukellusjohdon – taipuisan PEH-putken – asentamista Rusutjärveen  helmikuussa 1997 (myös edellisen 
sivun kuva).

•	 Kokonaissuunnittelu:  Suunnittelukeskus Oy
•	 Pohjavesitutkimukset: Suomen Pohjavesitekniikka Oy
•	 Siiviläputkikaivot: Veli Reijonen Oy 
•	 Pääurakoitsija/
 laitosrakenteet: Rakennus-Polar Oy lnsinöörivoima 
•	 Koneistotekniikka: Aqua Nova Oy
•	 Johtolinjat: Powerman Oy 
•	 LVI-tekniikka:	 LVI-Asennus Welander Oy 
•	 Sähkötekniikka: Sähkötalo-Asennus Oy 

•	 Automaatiotekniikka: BK-Automation Ky 
•	 Kaivopumput: Johnson Pump Oy 
•	 Korkeapainepumput: Oy Grundfoss Purnput Ab ja
  ABS Pumput Oy 
•	 Putket:  Oy Uponor Ab 
•	 Kalkkirouhe:  Partek Oy Nordkalk

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 12,92 mmk, josta urakoi-
den osuus oli noin 56, putkien 15 ja suunnittelun 12 prosenttia.

Rusutjärven	tekopohjavesihankkeeseen	osallistuivat	seuraavat	pääsopijapuolet:	
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ESIMERKKI �

Jäniksenlinna-Jokelan
yhdysjohto 43 

Jäniksenlinna-Jokelan yhdys-
johto (Taulukko 7.2) rakennet-
tiin vuosina 2003-04. Ensim-
mäinen vaihe käsitti osuuden 
Jokelasta Nuppulinnaan ja 
noudatti samaa linjausta Jo-
kelan siirtoviemärin kanssa. 
Linjapituus oli 5550 m ja PVC-
putken nimelliskoko 280. Nup-
pulinnasta Jäniksenlinnaan 
tehty toinen osuus kulki Vaa-
san yksityistien linjauksen mu-
kaan ja oli pituudeltaan 5120 
m ja putkikooltaan sama kuin 
edellä. Ensimmäisen osuuden 
rakennuttajana toimi Tuusulan 
kunta, kuntayhtymä maksoi 
osuutensa urakasta ja hankki 
putkimateriaalin. Toisen osuu-
den rakennutti kuntayhtymä 
ja Tuusulan kunta maksoi 
osuutensa samaan kaivantoon 
asennetusta jätevesiviemäristä.
 Ensimmäisen osuuden 
suunnittelusta vastasi Tuusu-
lan kunnan kunnallistekniikka. 
Rakennustyöt tehtiin suurelta 
osin jo vuoden 2003 puolel-
la. Hankkeen toisen osuuden 
suunnitelman laati Suun-
nittelukeskus Oy. Urakkakilpai-
lun perusteella urakoitsijaksi 

valittiin Majatie ky, ja raken-
nustyö käynnistyi vuoden 2004 
alussa. Vesijohtoputken hank-
keeseen toimitti Oy KWH Pipe 
Ab tukkuliikkeen, Onninen Oy:
n, välityksellä. Yhdysjohtoon 
kuului myös Nuppulinnaan si-
joittuva paineenkorotusasema, 
joka rakennettiin yhdessä Jä-
niksenlinnan puhdasvesialtaan 
laajennuksen kanssa. Urakoit-
sijana toimi Powerman Oy.

Jäniksenlinna-Jokelan yhdysjohdon toteutus

TAULUKKO 7.2

Toiminto, urakoitsija
Nuppulinna-Jokela,
Nuppulinnan Kaivuukolmio Oy
Jäniksenlinna-Nuppulinna:
 Suunnittelukeskus Oy
 Urakointi Majatie ky
Putkihankinta KWH-Pipe Oy
Muut kustannukset
Johtolinjat yhteensä
Paineenkorotusasema
 Suunnittelu Suunnittelukeskus Oy
 Urakointi Powerman Oy
 Sähköistys Sähkötalo-Asennus Oy
 Muut kustannukset
Paineenkorotusasema yhteensä

Jäniksenlinna-Jokela yhteensä

Yhteensä
174 937,50

43 590,17
163 937,00
168 488,43
39 264,25
590 217,35

12 331,03
47 362,00
14 385,00
9 569,70
83 647,73

673 865,08

Urakkahinta
167 810,00

33 000,00
161 500,00

9 400,00
44 200,00
14 500,00

Muutokset
7 127,50

10 590,17
2 437,00

2 931,03
3 162,00
-115,00

Kuva 7.22 Verkoston mikrobiologisen tilan seurantaa kesällä 2006. In situ 
-biofilmien keräyslaitteistoa asennetaan tutkimuskohteeseen päävesijohto-
linjan varrelle (Kuvassa Pertti Vuoriranta, Verbio Oy).

 Esimerkit osoittavat, kuinka 
yksityissektori on ollut voimak-
kaasti mukana tuottamassa 
kilpailuun perustuvia suunnit-
telu- ja urakointipalveluita ja 
laitetoimituksia tälle julkisessa 
omistuksessa olevalle vesilai-
tos-kuntayhtymälle sen alku-
ajoista saakka. Samalla kun 
näitä toimintoja on ulkoistettu, 
on laitoksen ydintoimintoja 
haluttu pitää omissa käsissä, 

kehittää omaa osaamista ja vas-
tata laitoksen kokonaisvaltai-
sesta kehittämisestä. 

Tutkimus- ja
kehittämishankkeet

Tuusulan seudun vesilaitos on 
vuosien varrella ollut mukana 
tutkimus- ja kehittämishank-
keissa niin kansallisella tasol-

la kuin omalla laitoksellaan. 
Luvussa 4 on kuvattu mm. 
YVY-projektia 1970-luvun lo-
pulla, hidassuodatuksen ja 
kalkkikivisuodatuksen kehit-
tämistä, tekopohjavesien tut-
kimushanketta (TEMU) sekä 
kaukovalvontaa ja automaatio-
ta. Tutkimukset ovat liittyneet 
mm. opinnäytteisiin Helsin-
gin yliopistossa, Teknillisessä 
korkeakoulussa ja Tampereen 
teknillisessä yliopistossa.  Edel-
listen lisäksi voidaan mainita 
mm. tutkimukset hiilen isotoo-
peista ja orgaanisen aineksen 

poistumisesta tekopohjavettä 
valmistettaessa44 sekä vesijoh-
toverkoston mikrobiologisen 
tilan seurantaa in situ -biofilmi-
en avulla (kuva 7.22).

Vierailuja

Yhtymähallituksen ulkomaille 
suuntautuneiden seminaari-
matkojen (taulukko 7.1) ohella 
Tuusulan seudun vesilaitoksel-
la on ollut muutakin kansainvä-
listä yhteistyötä. Ennen Rusut-
järven tekopohjavesilaitoksen 

Kuva 7.23 Kosovon katukuvaa vuodelta 2002 (kuva: UT).

rakentamista tehtiin perehty-
mismatka Ruotsiin mm. Söder-
täljen, Eskilstunan ja Uppsalan 
tekopohjavesilaitoksille. Niistä 
muodostui Tantun45 mukaan 
mielikuva, että maamme te-
kopohjavesilaitokset olivat jo 
tuolloin modernimpia kuin naa-
purissa. 
 Toimitusjohtaja Unto Tanttu 
toimi alkuvuodesta 1997 Egyp-
tissä Sumustan vesilaitoshank-
keessa, jolloin teknikko Matti 
Lappalainen hoiti vesilaitoksen 
johtajan tehtäviä viransijaise-
na. Suomen ulkoasiainministe-

riön ja Suunnittelukeskus Oy:
n kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti vastaavasti paikalli-
sen vesilaitosalan edustajat Mr. 
Adel ja Mr. Ahmed vierailivat 
Suomessa ja Tuusulan seudun 
vesilaitoksella touko-kesäkuus-
sa 1997.46 Vuonna 2002 Tanttu 
vieraili luennoitsijana Suomen 
tukemalla MSc-kurssilla Pristi-
nan yliopiston rakennusteknii-
kan tiedekunnassa Kosovossa. 
Yliopisto oli joutunut aiemmin 
toimimaan vuosikausia maan 
alla autotalleissa ja vastaavissa 
paikoissa (kuva 7.23). 
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Kuva 7.24 Kenialaisia vieraita TSV:ssä suomalaisine isäntineen vuonna 2000.
Vasemmalta: Oyule Ngata, Ulla Parviainen, Robert Gakubia, Osmo Seppälä ja David N. Stower. 

Kuva 7.25 H2O-klupi Mehtä-Jukolassa Rautavaaralla kesäkuussa 1996. 
Edessä vasemmalta Pasi Sauvolainen, Unto Tanttu ja Matti Reponen, 
takana vasemmalta Kalle Vuorela, Joonas Romppanen, Visa Veijanen ja 
Matti Lappalainen.

 Tuusulan seudun vesilaitos 
tunnetaan maailmalla ATK:n 
käytöstä, viestinnästä, veden-
käsittelystä ja automaatiosta ja 
vieraita on käynyt laitoksella 
kaukomaita myöten. Muun mu-
assa Nepalista vieraili varapää-
ministeri ja Kiinastakin varsin 
korkea-arvoinen delegaatio.47 
Kenialaisia vieraita kävi laitok-
sella vuonna 2000 (kuva 7.24).
 Tuusulan seudun vesilaitok-
sella on käynyt vieraita myös 
osana erityyppisiä koulutus-
tilaisuuksia. AEL:n vesilaitos-
ten hoitajien kurssit kävivät 
säännöllisesti tutustumassa 
laitoksen toimintaan. Samalla 
vesilaitoksella oli mahdollisuus 

kuulla, mitä muualla maassa on 
tekeillä ja kehitteillä ja tutustua 
varsin laajalti suomalaisiin ve-
sialan ammattilaisiin.48

Sosiaali- ja
virkistystoiminta

Tuusulan seudun vesilaitoksel-
la on kokoonsa nähden ollut 
silmiinpistävän monipuolista 
sosiaali- ja virkistystoimintaa. 
Vesilaitos oli mukana vuon-
na 1995 Keravalla ja Sipoossa 
pidetyn Jukolan viestin jär-
jestelyissä. Niiden innoittama-
na TSV osallistui seuraavana 
vuonna tähän seitsemän veljek-

sen suunnistusviestiin omalla 
joukkueellaan ns. Mehtä-Ju-
kolassa Rautavaaralla Ylä-Sa-
vossa49 (kuva 7.25). Pasi Sau-
volainen oli tuolloin kesätöissä 
insinööriopiskelijana ja Joonas 
Romppanen Kalle Vuorelan jal-
kapallokavereita, kun muut vel-
jekset olivat laitoksen vakituis-
ta henkilökuntaa.  Maaliin tuli 
kaikkiaan 963 joukkuetta ja 
tämän TSV:n joukkueen ”H2O-
klupin” taakse jäi kirkkaasti 
vielä 14 muuta joukkuetta. Sitä 

paitsi 21 joukkuetta joutui kes-
keyttämään. Joukkue oli myös 
Jukolan viestissä Jyväskyläs-
sä vuonna 1997 ja Siuntiossa 
vuonna 1998.50

 Suunnistusta fyysisesti 
ehkä vieläkin rankempi koi-
tos lienee koettu, kun TSV:n 
joukkue osallistui kesällä 2000 
maailman suurimpaan soututa-
pahtumaan, Sulkavan Soutui-
hin (kuva 7.26). Syksyllä 1998 
Unto Tanttu vei joukkonsa vael-
tamaan Valkealan Repoveden 
kansallispuistoalueelle (kuva 
7.27). 

Kuva 7.26 TSV:n joukkue Sulkavan souduissa heinäkuussa 2000. 

Kuva 7.27 TSV:n väkeä lähdössä vaeltamaan Repoveden kansallispuistossa syksyllä 1998.
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Kuva 7.28 TSV:n jalkapallojoukkue Vesihaka OY:n joukkuetta vastaan 2003.
Kuva 7.29 Viestihiihtokilpailu Helsingin Veden, Suunnittelukeskus Oy:n, 
TSV:n ja Vesihaka Oy:n välillä talvella 2004.

Kuva 7.30 TSV:n pilkkikisat 2005 Siilinjärvellä. Kuvassa Kalle Vuorela. Kuva 7.31 Puutalkoot keväällä 2006. Kuvassa Jarmo Nivalainen.

 Tuusulan seudun vesilaitos 
on myös harrastanut ja kokeil-
lut muita harrastuksia ja rien-
toja. Paikallista lehtitaloa ja 
vesialan yrityksiä vastaan on 
pelattu useampia futismatseja 
(kuva 7.28). Helsingin Veden, 
Suunnittelukeskus Oy:n, Vesi-
hakan ja TSV:n välillä on use-
ampana talvena kilpailtu vies-
tihiihdossa (kuva 7.29).  Laitos 
on myös pitänyt omia pilkkiki-

soja (kuva 7.30). Keväällä 2006 
TSV:n väkeä oli puutalkoissa 
tekemässä polttopuita harven-
netusta koivikosta (kuva 7.31). 
Maaliskuussa 2007 TSV:n hen-
kilökunta oli perehtymässä 
curling´in pelaamiseen.
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Kuva 7.32 Terttu Helenius järjestämässä TSV:n lehtileikekansiota
maaliskuussa 2007. 

Kuva 7.33 Vesilaitoksen ja pohjavesiensuojelun tärkeys ja aiempi soravaro-
jen voimakas kaivuu näkyvät mm. Keski-Uudenmaan pääkirjoituksissa.51

Kuva 7.34 ”Kesäpojat” 1983: Vasemmalla Turo Järvelä ja oikealla 
Veli-Matti Martikainen. 

Kuva 7.35 Kesäteekkari Mika Rontu 1990-luvun alussa
(kuva TSV:n toimistolta Keravalta).

Kuva 7.36 Koululaisryhmä Tuusulan Mikkolan koulusta vierailemassa Rusutjärvellä 2004.

Kuva 7.37 TSV:n järjestämän
asentajakilpailun tunnelmaa YT- 
näyttelyssä Tampereella
30-31.5.2001.

Tiedotustoiminta,
muu näkyvyys ja
vaikuttavuus

Tuusulan seudun vesilaitos on 
heti vuodesta 1968 lähtien pi-
tänyt järjestelmällisesti yllä lei-
kekirjaa vesilaitosta koskevista 
sanomalehtikirjoituksista. Kan-
siossa (kuva 7.32) on kaikkiaan 
puolitoista tuhatta lehtileikettä. 
Pääosa kirjoituksista on ilmes-
tynyt Keski-Uusimaa-lehdessä, 
mutta joukossa on myös kirjoi-
tuksia muista paikallisista ja 
valtakunnallisista lehdistä.
 Lehtikirjoituksissa pistää sil-

mään niiden varsin positiivinen 
suhtautuminen vesilaitokseen 
ja sen pyrkimyksiin yleisen 
edun ja yhteisen vedenhankin-
nan järjestämiseen (kuva 7.33). 
Erityisesti tämä ilmenee poh-
javesiensuojelua koskevissa 
uutisissa. Artikkeleista näkyy 
hyvin toimivat suhteet kuntain-
liiton ja myöhemmän yhtymän 
hallitukseen ja valtuustoon, pe-
ruskuntiin sekä muihin sidos-
ryhmiin. Laitos on näin jo 1960-
luvulla toiminut tavalla, johon 
maamme vesihuoltolaitoksia 
on laajemmin kehotettu ja roh-
kaistu toimimaan vasta tämän 
vuosituhannen kynnyksellä. 

 Aina ei kaikki voi kuiten-
kaan sujua ongelmitta. Heinä-
kuun 11. päivänä 1996 todettiin 
Jäniksenlinnan laitoksella va-
kava laatuhäiriö, kun Palojoen 

epätavallisen tulvan seurauk-
sena jokivettä oli päässyt suo-
raan johtoverkkoon. Kuluttajia 
piti informoida tästä laajalla 
säteellä. Asia saatiin nopeas-

ti korjatuksi ja vakavammilta 
seurauksilta vältyttiin. Jatkotoi-
menpiteinä perustettiin jäsen-
kuntien terveys-, tiedotus- ja 
vesilaitoshenkilöstöstä muodos-
tuva ns. kriisiryhmä laatimaan 
ohjeistuksen vastaavanlaisia 
tilanteita varten. Teknisenä 
korjaustoimenpiteenä käyn-
nistettiin samalla tutkimukset 
uusien, tulvarajan yläpuolelle 
sijoittuvien kaivojen rakenta-
miseksi. Yhtymähallitus päätti 
uusien kaivojen  rakentami-
sesta ja esitti tarpeellisen maa-
alueen hankkimista yhtymäval-
tuustolle.52

 Vesilaitos on perinteisesti 
palkannut koululaisia (kuva 
7.34) ja opiskelijoita (kuva 7.35) 
kesätöihin tai opinnäytteenteki-

jäksi (kuva 4.10). Vesilaitokseen 
on käynyt myös tutustumassa 
tulevia kuluttajia eli koululais-
ryhmiä (kuva 7.36). 
 Tampereella pidettiin tou-
kokuun lopulla 2001 Vesi- ja 
viemärilaitosyhdistyksen pe-
rinteisesti järjestämät valta-
kunnalliset vesihuoltopäivät 
yhdessä kunnallistekniikan 
näyttelyn kanssa. Ensimmäis-
tä kertaa näillä päivillä kuului 
näyttelyyn asentajakilpailu, 
jonka käytännön järjestelyistä 
vastasi Tuusulan seudun vesi-
laitos (kuva 7.37).53
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Me-henki!

Unto Tanttu pohtii vesilaitos-
johtamistaan seuraavasti:

”Olen omaksunut paljon Martil-
ta – sellaista, mikä on kolahta-
nut. Vapaamuotoista esimerkki-
johtamista. Toisissa voi herättää 
närää, että touhu on hieman 
villiä, mutta pieni työyhteisö luo 
siihen mahdollisuuden. Asete-
taan tavoitteet, mutta kaikkea ei 
tarvitse minuutin tarkkuudella 
laskea. Joustoa puolin ja toisin,  
ilmapiirin luontia. Olen antanut 
ymmärtää, että perusrutiinit pi-
tää hoitaa ottamatta niistä suu-
ria stressin aiheita.  Mutta pitää 
ryhtyä todella töihin silloin, kun 
laitoksella  on esimerkiksi putki-
rikko.” 

Tuusulan seudun vesilaitoksen
leikkimielinen vesihuollon sanakirja

TAULUKKO 7.3

KÄSITE
Alluttaminen
Erektiopaloposti
Hiljentyminen
Järvenpääläinen

Kassutus

Lutikka
Mohelo
Pessimisti
Satsien teko  
Terminaali
Toukka
Tsaari
Virpominen
Örveltäminen
Örvelö

SELITYS
Kalkkisuodatinten vesi-ilma-huuhtelu, jossa käytetään Atlas-Copcon kompressoria
Palopostimalli, jossa liitinosat nousevat ylös verkostopaineen avulla
Reipas juhlinta
Puutikku, jolla paineellinen reikä putkessa tukitaan väliaikaisesti.  Saanut nimensä vuotokohdan
tulkintaerosta järvenpääläisten kanssa, kun heidän epäilemänsä vuoto TSV:n johdosta olikin
omassa putkessa ja Lappalaisen Matti korjasi sen ”järvenpääläisellä”.  Järvenpääläistä käytetään
normaalisti vuotokohdan paikkauksessa apuna, valmistetaan yleensä auton lumiharjan varresta.
Kalkkisuodatinten vesi-ilma-huuhtelu.  Aiemmin allutus, nimi vaihtui konemerkin myötä, 
Atlas Copcon tilalle tuli Kaeser.
= Toukka
Automaattisesti avautuvien aitaporttien etäkäyttölaite
Spesialisti, erikoisasiantuntija
Kemikaaleista tehty seos
Jatkuvatoiminen, siirrettävä mittalaite paineen, sameuden, lämpötilan ja pH:n mittaamiseksi
Kannettavan PC:n salasanat sisältävä avain, tulee sanasta eToken
Itsevarma ATK-ohjelmoija
Vuosittainen laatuun keskittyvä katselmus
Juhlinta
Vesilaitoksen miespuolinen työntekijä

” Maaliskuun

23. päivänä 1999

TSV sai ensimmäisenä 

suomalaisena

vesilaitoksena

ISO 9001 -

laatusertifikaatin ”
Kuva 7.39 ”Keisarointia” eli kalkkisuodatinten vesi-ilma -huuhtelua
Kaesar-kompressorilla vuonna  2005. 

Kuva 7.38 Atlas-Copcon siirrettävä kompressori, jota vesilaitos vuokrasi 
kalkkisuodattimiensa vesi-ilma -huuhteluun eli ”allutukseen”,
kuva Santakoskelta vuodelta 1996.

Vesihuollon ”sanakirja”

Vesilaitostoiminnassa kuten 
monilla muillakin aloilla muo-
dostuu henkilöstön ja alan am-
mattilaisten keskuudessa omaa 
toimintaa kuvaavia sanontoja 
tai käsitteitä. Tuusulan seu-
dun vesilaitos on koonnut näi-
tä sanontoja omaan ”vesialan 
sanakirjaansa” (taulukko 7.3). 
Esimerkiksi örvelö viittaa vesi-
laitoksen miespuoliseen työn-

tekijään, kun örveltäminen 
tarkoittaa juhlintaa. Mohelo 
on automaattisesti avautuvien 
aitaporttien etäkäyttölaite ja 
pessimisti erikoisasiantuntija. 
Erektiopaloposti viittaa puoles-
taan palopostiin, jossa liitinosat 
nousevat ylös verkostopaineen 
avulla. Alluttaminen tarkoitti 
kalkkisuodatinten vesi-ilma-
huuhtelua, jossa käytettiin At-
las-Copcon kompressoria (kuva 
7.38). Kun laitos osti oman Kae-

ser-nimisen kompressorin, ryh-
dyttiin puhumaan keisaroinnis-
ta tai kassutuksesta. 

Laatujärjestelmä

Tuusulan seudun vesilaitos päät-
ti keväällä 1997 toteuttaa laatu-
hankkeen, jonka tavoitteeksi 
heti alusta asetettiin virallinen 
laatujärjestelmän varmistus eli 
sertifiointi. Hanketta perustel-

tiin mm. alueen teollisuuden 
omien laatujärjestelmien uskot-
tavuudella, jakeluvesilaitosten 
mahdollisuudella vastaaviin 
laatuhankkeisiin sekä toimin-
nan yleisellä kehittämisellä ja 
laitoksen profiilin ylläpidolla. 
Hanke jakautui kolmeen pää-
vaiheeseen: (i) ohjelmointi ja 
konsultin valinta (ii) laatukäsi-
kirjan laatiminen konsultin ja 
henkilökunnan yhteistyönä (iii) 
sertifioijan valinta ja lopullinen 
sertifiointi.54

 Maaliskuun 23. päivänä 
1999 TSV sai ensimmäisenä 
suomalaisena vesilaitoksena 
ISO 9001 -laatusertifikaatin. Ul-
kopuolisena sertifioijana toimi 
DNV Certification Oy ja johta-
vana auditoijana DI Eija Hevon-
lahti. Itse laatukäsikirjan laa-
dinnasta vastasi kuntayhtymän 

ensimmäinen, eläkkeellä oleva 
johtaja Martti Myllyvirta.55 
 TSV:n laatujärjestelmän uu-
simista uuden standardin  ISO 
9001:2000 mukaiseksi  työstet-
tiin vuonna 2002 ja syyskuussa 
tehtiin esiauditointi. Voimassa-
olevan sertifikaatin mukainen 
ulkoinen auditointi tapahtui 
marraskuussa.56 Ulkoisesta 
auditoinnista ja virallisen ser-
tifikaatin ylläpidosta päätet-
tiin luopua yhtymävaltuuston 
päätöksellä 13.11.2003. Päätös 
kuitenkin korosti laatujärjestel-
män ylläpitoa edelleenkin niin, 
että se on laadukkaan ja  tehok-
kaan toiminnan apuväline ku-
ten tähänkin  saakka on ollut.57 
Laitoksella on siis tarkoitus 
”virpoa” jatkossakin (henkilö-
laatikko 10).
 Kesällä 2004 tapahtuneiden 

laatuhäiriöiden ja niitä seuran-
neiden, puutteellista tiedotta-
mista arvostelevien palauttei-
den seurauksena kuntayhtymä 
kutsui koolle tiedoteryhmän jä-
senkunnista. Ryhmään kuului 
edustajat kuntien terveysviran-
omaisista, vesilaitoksista sekä 
tiedotusvastaavista. Ryhmä laa-
ti pelisäännöt, valmiit osoitelis-
taukset ja ohjeet tiedottamisen 
tavoista ja pelisäännöistä veden 
toimituksen häiriötilanteissa.58

 Vuonna 2005 uudistettiin 
talousveden laadun valvonta-
tutkimusohjelma viisivuotis-
kaudelle 2006 - 2010. Entistä 
enemmän panostettiin veden 
mikrobiologisen laadun seu-
rantaan veden eri käsittely- ja 
siirtovaiheissa. Myös valvonta-
pisteiden alueellista kattavuut-
ta parannettiin.59

Edellä kuvatut esimerkit kun-
tayhtymän osallistavasta ja de-
mokraattisesta  päätöksenteos-
ta, kotimaisten ja ulkomaisten 
asiantuntijoiden vierailuista 
laitokselle, monipuolisesta so-
siaali- ja virkistystoiminnasta 
ja siihen liittyvästä yhteisestä 
tekemisestä sekä ennakoivasta 
tiedotustoiminnasta ja muusta 
näkyvyydestä kuvaavat kaikki 
osaltaan erinomaista me-hen-
keä, joka laitoksella on vallin-
nut ja vallitsee.  Tämä on tullut 
esille niin haastatteluissa kuin 
muissakin keskusteluissa. 
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8.  Keskeisiä havaintoja:
Kuntayhtymä ylikunnallisena
tukkuvesilaitoksena

Tuusulan Seudun Vesilaitos 
kuntainliiton virallisena synty-
mäpäivänä voidaan pitää tors-
taita 12.10.1967, jolloin Uuden-
maan lääninhallitus vahvisti 
kuntainliiton perussäännön.1 
Tuusulan Seudun Vesilaitos 
aloitti toimintansa vuoden 
1968 alusta, jolloin jäsenkun-
tien kunnallisvaltuustot olivat 
valinneet ensimmäisen liittoval-
tuuston jäsenet. 
 Tämän Tuusulan seudun ve-
silaitos kuntayhtymän 40-vuo-
tishistoriateoksen tavoitteena 
on paitsi kuvata ja analysoida 
kuntayhtymän (aiemman kun-

tainliiton) asteittaista kehitystä 
myös tuoda esille kuntayhty-
mää yhtenä vesihuollon ylikun-
nallisen yhteistyön vaihtoehto-
na. 
 Taulukkoon 8.1 (seuraavalla 
aukeamalla) on koottu Tuusulan 
seudun vesilaitoksen ja sen ke-
hityksen keskeisiä tapahtumia 
ja virstanpylväitä runsaan 40 
vuoden ajalta. Haastattelujen ja 
muiden keskustelujen pohjalta 
keskeisimmiksi strategisiksi 
valinnoiksi ja tapahtumiksi 
nousevat erityisesti seuraavat:
I  Pohjavesiesiintymien paikal-

listaminen 1960-luvulla.

II Päävesijohtojen rakentami-
nen: kunnat käyttävät niitä ja 
maksavat niistä korvauksen.

III Veden tasahinta.

IV Raakaveden hankinta Päi-
jänne-tunnelista.

V  Sipoon mukaantulo vuonna 
1982.

VI Vedenottamoiden ostaminen 
kunnilta vuonna 1986.

JU
K

K
A

 N
IS

S
IN

E
N



��� ���

1962

1964–1965

1967

1968

1968

1968
1968

1969
1969
1970

1970
1970

1971
1971
1971

1972
1972

1973

1973
1972/1973

1973

1974

1976

1975
1975

1977

1977

1978

1979

1979

1979
1980
1981

1981
1981
1981

1982
1982
1983

1984

1984

1985
1985
1985
1986

1986

1986

1986

1986

1987

1987

1987

1988
1988

1989

1989

1990
1990
1990

1990-91

1991

1992
1992
1992

Viittauksia vedenhankintaan Päijänteeltä sekä keskusvesilaitok-
sen tarpeellisuuteen (Tuusula, Järvenpää ja Kerava).
Etelä-Suomen vedenhankintatoimikunnan kokouksia. Tuusula, 
Kerava ja Järvenpää muodostivat Tuusulan seudun vesihuolto-
toimikunnan.
Uudenmaan lääninhallitus vahvisti kuntainliiton perussäännön 
12.10. Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntainliitto (TSV) syntyi.
Tuusulan Seudun Vesilaitos kl aloitti toimintansa ja laati mm. 
yleissuunnitelman vedenhankinnasta.
TSV:n liittovaltuuston ja -hallituksen 1. kokous 15.2. Myllyvirta 
oto. johtajaksi
Martti Myllyvirta valittiin päätoimiseksi johtajaksi 15.8.
TSV antoi ensimmäisen lausuntonsa Etelä-Suomen vedenhan-
kintasuunnitelmista.
Vesijohtolinja Hyrylä–Kerava valmistui toukokuussa.
Vedentoimitus Keravalle alkoi 10.6.
Vesijohto Fira–Hyrylä ja TSV:n ensimmäinen oma vedenotta-
mo, Firan vedenottamo, valmistuivat helmikuussa.
TSV:lle palkattiin toinen työntekijä 1.8, toimistovirkailija.
Jäniksenlinnan vedenottamo ja vesijohtolinja Jäniksenlinna–Jär-
venpää–Vehkatie valmistuivat marraskuussa.
Vedenjakelu Järvenpäähän aloitettiin.
Päijänne-tunnelihankkeen alkukokous Tuusulassa 5.2.
Vesijohtolinja Järvenpää – Tuusulan vanha kunnantalo valmistui 
paineenkorotusasemineen syyskuussa.
TSV palkkasi ensimmäisen vesilaitoksen hoitajan 1.1.
TSV allekirjoitti Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perustamisasia-
kirjat 7.7.
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perustava yhtiökokous 17.1, TSV 
perustajaosakkaana.
Jäniksenlinnaan rakennettiin jakelujohtoverkko.
TSV:lle asennettiin ensimmäinen keskusvalvomo ja kauko-oh-
jauskeskus.
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy pääsi aloittamaan tunnelin raken-
nustyöt vuoden lopulla.
Rusutjärven vedenottamo, vesijohtolinja Rusutjärvi–Hyrylä ja 
jakeluverkko valmistuivat toukokuussa.

Kaikulan vedenottamo, vesijohto ja jakeluverkko käyttöön 
huhtikuussa.
Koko alueen vedenjakelun yleissuunnitelma.
TSV alkoi huolehtia Keravan Koskenmäen ja Tuusulan Lahelan 
vedenottamoista, mutta niiden omistus säilyi kunnilla.
Marjamäen ja Nygårdin vedenottamot käyttöön, vastaava vesi-
johto Keravalle sekä jakeluverkko  valmistuivat keväällä.
TSV liittyi Tuusulan kunnan kunnallistekniseen radiopuhelin-
verkkoon.
Ns. Paippisten projekti valmistui kesäkuussa: pisin yhtämittai-
nen linja, n. 15 km.
TSV, Helsinki, Espoo ja Vantaa sopivat kriisiajan vedenhankin-
nasta maaliskuussa.
Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitos ja vesijohtolinja valmistuivat 
maaliskuussa.
Vesijuhlat: TSV liitettiin virallisesti Päijänne-tunneliin 6.6.
Vedenjakelujärjestelmän yleissuunnitelman tarkistaminen.
Jäniksenlinnassa aloitettiin keväällä hidassuodatuslaitoskokeet 
raudan ja mangaanin vähentämiseksi verkostovedestä.
Sipoo mukaan TSV:een syyskuussa.
TSV:n ensimmäinen luottamusmiesseminaari marraskuussa.
Firan vedenottamon viereen suunniteltiin moottoriurheilura-
taa.
Sipoon syöttöjohto valmistui kesällä.
Jäniksenlinnaan rakennettiin kolme uutta kaivoa.
Vedenjakelujärjestelmän tietokonepohjainen keskusvalvomo- 
ja ohjausjärjestelmä käyttöön TSV:llä.
Paippisten hidassuodatuslaitos ja paikallinen jakeluverkko val-
mistuivat marraskuussa.
Liittohallitus oli opintomatkalla toukokuussa Turun seudulla ja 
piti seminaarin kuntainliittosuunnitelmasta.
Jäniksenlinnan hidassuodatuslaitos valmistui kesäkuussa. 
Paippisiin rakennettiin lisää jakeluverkostoa.
Vesilaitoksen yleissuunnitelmaa tarkistettiin.
Selvitys koko vedenhankinnan siirtämisestä TSV:lle valmistui 
tammikuussa. Vuoden lopulla TSV hankki ja myi kaiken jäsen-
kuntiensa tarvitseman veden.

TSV teki elokuussa kaupat jäsenkuntien kanssa niiden ve-
denottamoista (9 kpl).
Keravan nuorisovankilan lähelle rakennettiin Marjamäen yh-
dysjohto.
TSV vastusti Tuusulan Ristikiven alueen sorakuoppa-alueen 
kaavoitusta turvatakseen Lahelan vedenottamon pohjaveden 
laadun.
Kiistely Terrisuon kaatopaikasta jatkui, alkoi varsinainen kaa-
topaikkasota.
TSV osti Keravalta Jäniksenlinnan ja Kaikulan pohjavesialueelta 
vanhan soranottopaikan ja Sipoolta Keravan rajalta Nikkilään 
rakennetun yhdysjohdon.
Vedenjakelujärjestelmän ATK-valvomoon kolmannen suku-
polven ohjelmat.
Lahelan vedenkäsittelyä uudistettiin rakentamalla ilmastustor-
ni ja alavesisäiliö. Samalla tehtiin Tuusulan ja Keravan rajalle 
Mattilan mittausasema II.
Kellokosken ja Purolan alueet liitettiin suurverkkoon.
Takojan vedenottamo Jokelassa jouduttiin sulkemaan öljyjät-
teistä saastuneen pohjaveden vuoksi puhdistuksen ajaksi.
Kiivasta keskustelua Sjöblomien ostoaikeista soranottoaluee-
seen, joka olisi sopinut Jäniksenlinnan vedenottamon suoja-
alueeksi.
Järvenpäässä, Terriojan alueella tehtiin ensimmäinen vesijoh-
don saneeraustyö.
Tammíkuussa TSV:n tupaantuliaiset Keravalla.
Sipooseen tehtiin Björkbackan kaivo ja vastaavat vesijohdot.
Suunnitelmat Oy Sinebrychoff Ab:n vedenhankinnasta valmis-
tuivat toukokuussa.
Oy Sinebrychoff Ab:n vedenhankintahanke Keravan kaupungin 
kanssa.
Kalkkikivisuodatuksen testaus ja käyttöönotto Vähänummin 
laitoksella
Nikkilä-Söderkulla vesijohto rakennettiin.
Jokelan ja Söderkullan vesitornit otettiin käyttöön.
Veske-hankkeesta keskusteltiin kiivaasti. 

Johtaja Myllyvirta jäi eläkkeelle ja seuraajaksi valittiin Unto Tanttu.
UV-käsittely Vähänummessa ensimmäisenä pohjavesilaitokse-
na Suomessa
Kuntainliitosta tuli kuntayhtymä.
Uusi etäkäyttöjärjestelmä otettiin käyttöön.
Kalkkikivialkalointi otettiin käyttöön Jäniksenlinnassa ja Kaikulassa.
Tuusulan kunnanhallitus lunasti Valtionummen ja Terrisuon ti-
lojen soranotto-oikeudet 
Koko henkilöstö siirtyi 5-päiväiseen työviikkoon.
Toimisto ja keskusvalvomo muuttivat omiin tiloihin vanhan 
kunnantalon kivisiipeen.
Kuntayhtymän johtosäännökset uudistettiin.
Rusutjärvelle valmistui tekopohjavesilaitos.
Tekopohjaveden muodostaminen –tutkimushanke, TEMU, TSV 
mukana.
TSV sai ISO 9001 -laatusertifikaatin ensimmäisenä suomalai-
sena vesilaitoksena.
Kaukovalvontajärjestelmän kokonaisuudistus toteutui.
Uudenmaan ympäristökeskus myönsi TSV:lle Ympäristöpalkin-
non.
Valtakunnalliset asuntomessut pidettiin Rusutjärven pohjave-
sialueella.
Päijänne-tunnelin yläpuolisen osan korjaus valmistui.
Kellokosken ja Ohkolan sairaalan vesilaitos tuli TSV:n omistuk-
seen ja käyttöön.
Lisää vedensiirtokapasiteettia Sipooseen Ingman Foods Oy:n 
tarpeisiin.
Etelä-Keravan vesitornin arkkitehtikilpailu ratkesi.
Myllylä-Vähänummi päälinjaa siirrettiin Kerava-Lahti oikoradan 
vuoksi.
TSV osti Jäniksenlinnan alueelta 35 ha vanhaa, pääosin kunnos-
tettua soranottoaluetta.
Korpimäen tunnelipumppaamon peruskorjaus.
Etelä-Keravan ja Hyrylän vesitorneja rakennetaan.

1992
1993

1993
1994
1995
1995

1996
1996

1996
1997
1998-2002

1999

1999
2000

2000

2001
2001

2001-02

2002
2004

2005

2006
2007

Tuusulan seudun vesilaitoksen virstanpylväät vuosina 1967–2007
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Kuntainliiton
vahvuudet  ja
heikkoudet

Tehdyissä henkilöhaastatte-
luissa arvioitiin kuntainliiton/
kuntayhtymän vahvuuksia ja 
heikkouksia. Juhani Wilström2 
totesi demokraattisesti valitun 
yhteisön päämääräksi tuottaa 
hyvälaatuista vettä riittävästi 
ilman voittoa. Pumppaamojen 
maapohjat on ”saatu aika ki-
vuttomasti haltuun”. Tuomo 
Hatva3 korosti joustavaa or-
ganisaatiota, jossa johdon ja 
hallinnon välinen yhteistyö on 
ollut mutkatonta ja helppoa ja 
joka näyttää toimivan hyvin. 
Ahti Haukkavaaran4 mukaan 
kuntainliiton/kuntayhtymän 
tuloksellinen toiminta riippuu 

paljolti peruskunnista. On tär-
keää, että peruskunnat ovat 
tietyssä suhteessa edustettuna 
yhtymässä, jolloin asioiden lä-
pimeno kunnissa on helpom-
paa. Haukkavaara muisteli, että 
kuntainliiton hallituksen ja val-
tuuston taholta ei juuri koskaan 
ole ollut negatiivista palautetta. 
Hallituksen merkitys on kes-
keinen koko toiminnassa.
 Kalle Vuorela5 painotti kun-
tayhtymän perheenomaisuutta. 
Yhtymä on riittävän kaukana 
kunnallisesta päätöksenteos-
ta, jolloin pystytään tekemään 
kohtuullisen nopeita ratkaisuja. 
Vesilaitosta on pystytty kehittä-
mään, se on pysynyt moderni-
na, ja sillä on ollut innovatiivi-
sia kokeiluja. Toiminta ei ole 
ollut turhan kaavamaista. Onni 

Pulkin6 mukaan kuntainliitto 
on hyvä muoto erityisesti ve-
denhankinnassa, silloin kun se 
on keskitetty yhteen paikkaan. 
Kunnat ovat näin edustettuina 
perustajien kautta hallitukses-
sa ja valtuustossa.
 Unto Tanttu7 piti vahvuute-
na erityisesti päätöksentekojär-
jestelmää, jota käyttävät juuri 
vedenkäyttäjät – ”se on demo-
kratiaa!” Yhtymällä on tietty 
luotettavuus esimerkiksi pank-
kiasioissa ja päätöksenteko on 
läpinäkyvää.  Tekninen puoli ja 
osaaminen ovat myös vahvuuk-
sia. 
 Tuusulan seudun vesilaitok-
sen toimintaa pitkään eri teh-
tävissä, viimeksi yhtymähalli-
tuksen jäsenenä seuranneena 
Juhani Koivusaari kuvaa ko-

kemuksiaan ja näkemyksiään  
henkilölaatikossa 3. Hän toteaa 
yhtymän toimineen äärettömän 
pienellä henkilöstöllä. Yhty-
män johtaminen on ollut aina 
läpinäkyvää ja avointa ja yh-
teishenki erinomaista ja vuoro-
vaikutteista. Mikko Korhonen8 
(henkilölaatikko 15, luku 7) ko-
rostaa, kuinka kuntayhtymässä 
talous pysyy vakaalla pohjalla, 
luottamushenkilöt saavat aika 
itsenäisesti tehdä päätöksiä ja 
hallitus on me-henkinen. Alu-
eellisen yhteistyön kannalta 
on monessa mielessä Tuusulan 
seudulla Unto Tantun mukaan 
ollut hyödyllistä eräänlainen 
”kauhun tasapaino”. Tällöin 
peruskuntien vedenhankinnan 
tarpeet kokonaisuutena on voi-
tu nähdä yksittäisen kunnan 

intressiä tärkeämpänä. 9 
 Kuntayhtymän heikkoutena 
Juhani Willström10 pitää jossain 
määrin byrokraattista päätök-
sentekoa.  Alkuaikoina hyvin-
kin pieniä asioita käsiteltiin 
hallituksessa tai valtuustossa, 
mutta myöhemmin on keskityt-
ty suurempiin linjoihin.  Kalle 
Vuorela toteaa Tuusulan tapa-
uksessa henkilökuntaa olevan 
todella vähän. Loma-aikoina 
töissä oleva joutuu näin teke-
mään kaikkea, mitä sinänsä ei 
tarvitse kokea haitaksi. 
 Kuntayhtymän heikkoutena 
voivat Unto Tantun11 mukaan 
olla kunnalliset työehtosopi-
mukset, henkilöpolitiikka, 
palkkapolitiikan sitovuus ja 
noudattaminen sekä julkisuus-
vaatimus joissakin asioissa. Va-

litusruljanssin mahdollisuus on 
kunnallispuolen vitsaus, vaikka 
TSV:n toimintaa se ei ole juuri-
kaan vaivannut. 
 Haastattelujen pohjalta 
keskeisiä Tuusulan seudun 
vesilaitoksen pitkän aikavälin 
toimintaperiaatteita ovat olleet 
erityisesti:

I  Henkilöstömäärän
 pitäminen pienenä

II Pohjavesien suojelu

III Tietotekniikan osaaminen

IV Laatujärjestelmä

V Strateginen suunnittelu

VI Myönteinen ilmapiiri

Kuva 8.1 Vuonna 1981 Myllyvirta korosti pohjaveden merkitystä ja sitä, kuinka halpaa vesi todellisuudessa kuluttajille on.12 Kuva 8.2 .Tanttu muistutti, että pohjavesialueita on vaikea korjata tai rakentaa uudestaan.13

VII  Talous- ja henkilöstöasiat 
pienessä organisaatiossa

VIII Lehdistösuhteet

 Vesilaitoksen aiempi johtaja 
Martti Myllyvirta korosti 50-
vuotishaastattelussaan (kuva 8. 
1) hyvälaatuisen veden olevan 
hintansa arvoista. Tuossa vai-
heessa TSV toimitti noin puolel-
le seudun asukkaista vettä. Alu-
een asukkaat olivat Myllyvirran 
mielestä onnekkaita, koska  
alueelta saatiin omaa pohja-
vettä. Sitä voitiin täydentää 
Päijänteen vedellä kuten myö-
hemmin tehtiinkin. Unto Tanttu 
(henkilölaatikko 14) puolestaan 
korostaa pohjavesien suojelua. 
Vedenottamot ja putkistot voi-

daan aina korjata, jos niissä on 
ongelmia. Mutta jos pohjavedet 
saastuvat, sitä on vaikea korjata 
(kuva 8.2). 
 Tehdyissä haastatteluissa 
pyydettiin haastateltuja henki-
löitä arvioimaan, missä määrin 
vesilaitostoiminnassa sen eri 
tasoilla painottuvat henkilöstön 
tiedot, taidot ja asenteet. Kaik-
kien vastanneiden yhteenlaske-
tut keskiarvot näiden kolmen 
alueen osalta olivat 32, 33 ja 
35 prosenttia. Myönteiset asen-
teet ovat siis tietoja ja taitojakin 
tärkeämpiä, vaikka ilmiselvästi 
näitä kaikkia kolmea tarvitaan 
järkevässä vesilaitostoiminnas-
sa. Arvio korostaa vesilaitostoi-
minnan perimmäistä tarkoitus-
ta yleishyödyllisenä palveluna. 
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 Vuonna 1993 Tanttu14 arvioi 
ammattilehden artikkelissa ko-
kemuksiaan vesihuollon alueel-
lisesta yhteistyöstä. Erilaisilla 
toimintamalleilla - tukkupoh-
jaisella tai kokonaisvaltaisella 
kuntayhtymällä tai osakeyhti-
öllä -  tai niiden välimuodoilla 
on kaikilla omia vahvuuksia ja 
heikkouksia. Näitä etu- ja hait-
tanäkökohtia tulee kussakin ta-
pauksessa arvioida ja tiedostaa 
tasapuolisesti ennen lopullista 
päätöksentekoa hankkeeseen 
ryhtymisestä. Yhtiömuodolla 
sinänsä, olkoonpa osakeyhtiö 
tai kuntayhtymä, ei ole välttä-
mättä oleellista merkitystä yh-
teistoiminnan onnistumiselle. 
Oleellista ovat selvät ja yksin-
kertaiset pelisäännöt sekä osak-
kaiden keskeisen luottamuksen 
ja tasapuolisuuden toteutumi-
nen toiminnassa. Tanttu toteaa 
lopuksi, että

”jos lähtökohta-asetelma ei pe-
rustu kaikkien osapuolten tasa-
vertaiseen ja puolueettomaan 
kohteluun ja jos hankkeeseen 
liittyy veran alla olevia, toissi-
jaisia tavoitteita, ei lopputulos 
kaiken kaikkiaan voi olla onnis-
tunut”.

Koivusaari JuhaniJärvenpään kaupunki,
katupäällikkö 1986-2004hankepäällikkö 2004-,
Yhtymähallituksen jäsen  (Kerava) 1993- 
Syntynyt 27.8.1945, Elimäki.

Kuten kansanlaulun seppäoppilas niin minäkin olen opin käynyt Saimaan ka-navalla. Sieltä alkoi opintoja edeltävä työharjoittelu ja jatkui ruoppaus- ja väylähommissa aina valmistumiseen saakka. Valmistuin rakennusinsinöörik-si Kuopion teknillisestä oppilaitokses-ta vuonna 1970. Vuoden olin rakenta-

massa hotelli Hesperiaa ja sen jälkeen Oy Tiefundamentti Ab:n palveluksessa vuodesta 1971-1977 työpäällikkönä isoilla maan- ja kallionrakennustyö-mailla. Näistä mainittakoon molempi-en Olkiluodon ydinvoimaloiden pohja-työt.  Olin pari vuotta yritysjohtajana, jonka jälkeen siirryin virkamieheksi Espoon kaupungille vuonna 1980. Lähinnä ylipitkä työmatka Keravalta Espooseen aiheutti hakeutumiseni Järvenpään kaupungille vuonna 1986, jossa työskentelin lähes 20 vuotta katupäällikkönä kunnes jäin osa-aika-eläkkeelle ja hankepäällikön toimeen. Vuonna 1989 aloitin Tuusulan Seu-dun Veden valtuustossa. Sinä aikana on tekniikka kehittynyt, viestintäjärjestel-mät ja valvonta on saatu kuntoon. TSV on aina toiminut äärettömän pienellä henkilöstöllä. Yhtymä on aidosti huo-lissaan pohjavesistä ja veden laadusta. Hyvää vettä toimitetaan ja vettä sääs-tetään. 
 TSV:ssa johtaminen ollut aina lä-pinäkyvää ja avointa. Yhteishenki yhty-mässä on erinomainen ja vuorovaikut-teinen. Itsekin olen osallistunut koko yhtymän tapahtumiin. Kerran pidin jopa kurssin  saunavihdan teosta.  Myllyvirta oli johtajana persoona. Opiskelukaveri kertoi hänestä tari-noita jo 70-luvun alkupuolella, että on kansanmies eikä uskoisi herraksi. Luin isä Camillosta kertovaa romaania mö-killäni ja mietin, miten päähenkilö on 
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niin tutun oloinen. Ajattelin, että tä-män tyyppisen kaverin tunnen - sehän on juuri kuin Martti.
 TSV:ssä on 20 vuoden aikana ko-rostunut tietotekniikan osaaminen, laatujärjestelmä ja strateginen suun-nittelu. Seminaarit ovat olleet työn-täyteisiä. Niissä joutuu hallituksen pöydän ääressä istujat töihin ja myös muut. En ole kokenut, että vesiasioilla politikoitaisiin. Kuntayhtymää ei ole perustettu tuottamaan voittoa vaan osakaskunnille edullista laadukasta vettä. Osakeyhtiö saattaa olla hallin-noltaan joustavampi vaan siihen ne hy-vät ominaisuudet sitten loppuvatkin. Kuntayhtymässä liittovaltuusto voitai-siin ehkä korvata yhtymäkokouksella. TSV on harvinaisen hyvä yhtymä ja sillä on aika valoisat näkymät edessä. Tein hiljattain mökille kaivon, jo-hon tuli kaksi rengasta: Siihen tuli kovasti vettä, oli oikea hydraulinen murtuma. Koneen kanssa oikaisimme vinoon menneet renkaat. Kaivon poh-jaa työstääkseni maanpinnalta käsin, pyysin erikoislapiota lainaksi kaupun-gilta. Sieltä löytyikin sopiva, mutta se oli ollut vain paskakaivo käytössä. Ke-hitin oman työkalun vaimon kenttäla-piosta - sillä oli kätevä työstää kaivon pohjaa. Kaivosta tulee hyvää vettä, vai-mo vielä tarkisti labrassa. Vesi on siis mukana vielä eläkepäivilläkin.

 Tehdyt haastattelut ja ha-
vainnot Suomesta myös viime 
ajoilta viittaavat15 siihen, että 
vaihtoehtoja ei aina riittävästi 
pohdita eikä kaikkia osapuolia 
oteta alusta lähtien mukaan 
suunnitteluprosessiin.  Keskus-
teluissa16 on myös unohdettu 
tukkupohjalta toimivat kunta-
yhtymät ja osakeyhtiöt, joita 
Suomessa on lähes 30 kappa-
letta. Mainittakoon, että Ruot-
siin verrattuna Suomessa on 
enemmän ja monimuotoisem-
paa ylikunnallista yhteistyötä, 
vaikkakin Ruotsissa on kuntia 
vajaat 300, kun meillä niitä on 
runsaat 400 kappaletta.17 Tätä 
taustaa vastaan Tuusulan seu-
dun vesilaitoksen kehityksellä 
on myös laajempaa yleistä mer-
kitystä sen ohella, että kuntayh-
tymä on yksi varteenotettava 
alueellisen yhteistyön vaihto-
ehto (kuva 0.1). Monin paikoin 
on jopa todennäköistä, että eri-
tyyppiset asteittaiset, kaikkia 
toimintoja tekevät alueellista 
vesi- ja viemärilaitosta löyhem-
mät yhteistyömallit voivat olla 
helpommin hyväksyttävissä. 

Unto Otto TanttuDiplomi-insinööri 1974Toimitusjohtaja 1993-
Syntynyt: 29.6.1949 Hirvensalmi

Lähdin Suonsalmen kylältä yhteiskou-luun neljän kansakouluvuoden jälkeen. Sen jälkeen menin Mikkeliin lukioon ja sieltä rakennusosastolle Otanie-meen vuonna 1968. Jo nuorena tiesin, että minusta tulee insinööri. Yliop-pilaskesänä olin töissä lautapoikana 

pumppaamotyömaalla  - vesihuoltoa jo silloin. Diplomityön tein aihees-ta ”Viemäreiden vuotovedet” osana YVY-projektia, valmistuin vuonna 1974 ja läksin armeijaan. Menin töihin Suunnittelukeskus Oy:lle, jossa olin ollut jo teekkariaikoina. Olin mukana mm. Päijänne-tunnelihankkeessa ja tein suunnittelua mm. Tuusulan seu-dun vesilaitokselle. 
 Olin Sri Lankassa ensimmäisessä ulkomaanprojektissani viisi kuukautta vuonna 1981. Perhe ja lapset olivat kotona. SKOY olisi halunnut minua vetämään ulkomaan projekteja, mutta halusin mieluummin kotimaahan. Ly-hytaikaisia toimeksiantoja olen tehnyt Egyptiin ja Vietnamiin. Kosovossa olin vuonna 2002 opettamassa. Vuonna 1990 tammikuun 12. eli Juturnan päivänä oli ensimmäinen vir-kapäiväni TSV:ssä. Samalla oli Keravalla tupaantuliaisjuhla uusiin tiloihin, joihin vesilaitos muutti. Oli myös runsaasti kutsuvieraita. Martti ilmoitti, että il-lalla lauletaan vesilaulu, ja sitä varten ostettiin Juturnan patsas. Illalla laulet-tiin ja paljastettiin patsas. Laseissa oli eriväristä vettä - vihreää ja punaista. Kuntayhtymän vahvuus on pää-töksentekojärjestelmä, jota käyttävät juuri vedenkäyttäjät. Se on demokra-
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tiaa! Pankkiasioissa kuntamuoto hel-pottaa asioiden hoitoa. Läpinäkyvyys on myös hyvä. Meillä on vahvuutena tekninen puoli ja osaaminen. Vanhat sora-alueet olisi järkevää saada vesilaitoksen omistukseen, joka laittaa ne kuntoon. Jäniksenlinnassa kunnostettiin suuret maa-alueet, mis-tä saimme Uudenmaan ympäristökes-kuksen Ympäristöpalkinnon vuonna 2000. Hankimme Seepsula-yhtiöiltä vanhat soramontut, Tuusulan kunta oli ansiokkaasti hankkeessa mukana. Kunnostimme soramontut ja laitoim-me humusta päälle. Saimme 14 heh-taaria kuntoon, ja puusto kasvaa siellä erittäin hyvin. Puhtaat harjut ovat meidän järjestelmässämme prosessin ydin, joiden arvoa on lähes mahdoton rahalla mitata. 
 En ymmärrä, että omistajuus ja operointi voitaisiin vesilaitoksella erottaa toisistaan. Vuorovaikutus in-vestointien ja operoinnin välillä on järkevän toiminnan perusedellytys. Toinen perusedellytys on henkilöstön oikea asenne.  Hyvät tiedot yhdistet-tynä väärään asenteeseen on teholli-sen toiminnan pahin uhkakuva. 
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VI Vesilaitos on alusta lähtien 
ostanut hyvin paljon kilpailuun 
perustuvia suunnittelu- ja ura-
kointipalveluita ja laitteistoja 
yksityisiltä yrityksiltä.

VII Tuusulan seudun vesilai-
toksella on ollut aktiivista ja en-
nakoivaakin tiedotustoimintaa 
jo 1960-luvulta lähtien.

VIII Kuntayhtymä on yksi var-
teenotettava vesihuollon alueel-
lisen yhteistyön vaihtoehto. 

On helppo yhtyä toimitusjohta-
ja Unto Tantun toteamukseen 
muutaman vuoden takaa:

”Voi vain urheiluvalmentajan 
sanoin todeta, että tästä on hyvä 
jatkaa.” 18

Johtopäätökset

Keskeisinä havaintoina Tuu-
sulan seudun vesilaitoksen 
kehityksestä 40 vuoden ajalta 
voidaan esittää seuraavia johto-
päätöksiä:

I Kuntayhtymä sopii hyvin täl-
laiseen maantieteelliseen alu-
eeseen, jossa pohjavedet ovat 
alueen toisella laidalla ja muu-
alla on vesivaroista puutetta. 

II Laitoksella on ollut ja on de-
mokraattinen päätöksenteko. 
Vesi ei ole kuitenkaan ollut 
puoluepoliittinen kysymys, 
vaan sitä on hoidettu ja edistet-
ty yhteisen edun nimissä. 

III Teknologian kehitys ja ke-
hittäminen ja automaation 
hyödyntäminen ovat keskeisiä 
edellytyksiä sille, että TSV on 
pystynyt ja pystyy toimimaan 
näinkin laajalla alueella. 

IV Vesilaitosta on aina pyöritet-
ty tehokkaasti pienellä henki-
löstömäärällä. 

V Pohjavesien suojelu on tul-
lut esille kriittisessä sävyssä 
jo 1970-luvun alussa ja on vaa-
tinut vesilaitokselta aktiivista 
toimintaa ja uskallusta joiden-
kin peruskuntien vastustukses-
ta huolimatta.

9a  Yhteenveto:
Vesi, yhteinen asiamme!

9b  Summary:
Water, Our Common Cause!

9c  Sammandrag:
Vattnet, vår gemensamma sak
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Tausta, tavoite
ja toteutus

Keski-Uudellamaalla pääkau-
punkiseudun pohjoispuolella 
sijaitseva Tuusulan seutu tun-
netaan maassamme parhaiten 
Tuusulan Rantatien taiteilija-
yhteisöstä, joka syntyi 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa. Tuu-
sulan seudun vesilaitos kun-
tayhtymän kautta Järvenpään, 
Keravan, Sipoon ja Tuusulan 
vedenkäyttäjät saavat talous-
vetensä koko alueen kattavas-
ta, yhtenäisestä johtoverkosta.  
Järjestelmään kuuluu vuoden 
2007 alussa yhteensä 13 poh-
ja- ja tekopohjavesilaitosta, pa-
rikymmentä säätö- ja pumppa-
usasemaa, seitsemän vesitornia 
sekä 160 km taajamien välisiä 
yhdysvesijohtoja. Verkoston 

kautta saa juomavetensä 110 
000 kuluttajaa sekä merkittä-
vimpinä tuotantolaitoksina Si-
nebrychoffin panimo Keravalla 
ja Ingmanin meijeri Sipoossa. 
Perustajakuntien ohella tulivat 
varsinaisiksi asiakkaiksi Kel-
lokosken sairaala ja Mäntsälä 
vuonna 2001. Osakaskuntien 
vesi- ja viemärilaitokset hoita-
vat jakelutoiminnan omilla alu-
eillaan, kun viemäröinnistä ja 
vesiensuojelusta huolehtii Kes-
ki-Uudenmaan vesiensuojelun 
kuntayhtymä. 
 Kellokosken sairaalaan ra-
kennettiin 1930-luvun lopussa 
Tuusulan seudun ensimmäi-
nen laitostyyppinen vesilaitos, 
joka siirtyi TSV:n omistukseen 
vuonna 2001. Toinen varhainen 
vesihuoltohanke oli Keravan 
kauppalan ensimmäinen ve-

denottamo 1950-luvun alussa. 
Tuusulaan ryhdyttiin 1960-
luvulla rakentamaan kunnan 
toimesta liikekeskuksiin kes-
kitettyjä vesijohto- ja viemä-
riverkostoja. Vuonna 1958 oli 
Hyrylän ympäristössä tehty 
maastotutkimus yhteisen ve-
denottopaikan löytämiseksi 
Hyrylää ja Kirkonkylää varten. 
Seuraavana vuonna aloitettiin 
Jäniksenlinnan, Kellokosken, 
Rusutjärven ja Perä-Hyrylän 
vedenottamoiden tutkimukset 
ja koepumppaukset. Järven-
päässä rakennettiin vesijohtoja 
ja viemäreitä ainakin jo 1950-
luvulla. 
 Kuntayhtymiä Suomes-
sa on käytetty alueellisessa 
vedenhankinnassa vuodesta 
1954, jolloin perustettiin Rai-
sio-Naantalin vesilaitos kun-

tainliitto. Tuusulan seudulla 
vastaava kuntainliitto perustet-
tiin vuoden 1967 loppupuolella. 
Samoihin aikoihin Tuusulan 
seudun vesilaitos kuntainliiton 
kanssa alkoi syntyä erityises-
ti Pohjanmaan jokilaaksoihin 
tukkuvedenhankintaan perus-
tuvia järjestelyjä. Kuntayhty-
mien sijasta ne toimivat kunti-
en omistamina ylikunnallisina 
osakeyhtiöinä.
 Tämän Tuusulan seudun 
vesilaitos kuntayhtymän 40-
vuotishistoriakirjan tavoitteena 
on paitsi kuvata kuntayhtymän 
(aiemman kuntainliiton) as-
teittaista kehitystä myös tuoda 
esille kuntayhtymää yhtenä 
vesihuollon ylikunnallisen 
yhteistyön vaihtoehtona. Täs-
sä teoksessa on hyödynnetty 
erityyppisiä aineistoja. Alku-
vaiheessa haastateltiin 15 lai-
toksen kehityksessä mukana 
ollutta henkilöä, jotka edusta-
vat kuntayhtymän luottamus-
henkilöitä, yhtymän kehitystä 
seuranneita alan asiantuntijoi-
ta sekä laitoksen omaa henki-
lökuntaa vuosien varrelta. Sa-
moin on hyödynnetty keskeisiä 
kirjallisia lähteitä kuten laitok-
sen vuosikertomuksia, ammat-
tilehtien artikkeleita, laitoksen 
henkilökunnan kirjoituksia ja 
esitelmiä sekä laitoksella ke-

rättyä ansiokasta lehtileikkei-
den kokoelmaa ja monipuolista 
kuva-aineistoa.

Vesilaitos kuntainliiton 
alkuvaiheet

Vuonna 1964 tie- ja vesiraken-
nushallitus sai tehtäväkseen 
laatia kiireellisesti yleissuun-
nitelman Etelä-Suomen käyt-
tövedenhankinnasta yhteis-
toiminnassa alueen kuntien ja 
teollisuuden kanssa.  Syyskuus-
sa 1964 aloitettiin Tuusulassa 
Helsingin maalaiskunnan, Jär-
venpään, Keravan ja Tuusulan 
yhteistä vedenhankintaa kos-
kevat neuvottelut. Kolmannes-
sa kokouksessa esitettiin, että 
Tuusula, Kerava ja Järvenpää 
muodostavat oman pohjoisen 
suunnittelualueen. 
 Vuonna 1965 laadittiin sel-
vitys seudun pohjavesivaroista: 
eniten käyttämättömiä pohjave-
siä oli Tuusulassa. Alueellisesta 
yhteistyömuodosta pyydettiin 
lausunnot Maalaiskuntien lii-
tosta ja Kaupunkiliitosta, jotka 
molemmat puolsivat kuntain-
liittoa. Raisio-Naantalin vesilai-
tos kuntainliitto lienee toiminut 
eräänlaisena mallina.
 Tuusulan seudun vesilaitos 
(TSV) kuntayhtymän viralli-

sena syntymäpäivänä voidaan 
pitää 12.10.1967, jolloin kun-
tainliiton perussääntö vahvis-
tettiin. Vesilaitoksen tehtäväksi 
tuli huolehtia jäsenkuntiensa 
vedenhankinnasta ja hankkia 
omistukseensa vedenottoalu-
eita sekä rakentaa ja ylläpitää 
vedenottamoita ja vesijohtoja. 
Kuntainliiton tuli pyrkiä myös 
tulevaisuudessa turvaamaan jä-
senkuntiensa vedenhankintaa 
tutkimalla mahdollisia pohja-
vesiesiintymiä ja osallistumalla 
Etelä-Suomen vedenhankinnan 
järjestelyyn. Toiminnan tuli 
olla itsensä kannattavaa, mut-
ta voittoa tuottamatonta. Ve-
silaitoksen tuli periä kunnille 
myymästään vedestä kuutio-
metrihinta, joka on jokaiselta 
jäsenkunnalta sama. 
 Tuusulan Seudun Vesilaitos 
kuntainliitto aloitti toimintansa 
vuoden 1968 alusta. Vesilaitok-
sen ensimmäiseksi päätoimisek-
si johtajaksi valittiin 15.8.1968 
diplomi-insinööri Martti Mylly-
virta. Firan pohjavedenottamo 
otettiin käyttöön helmikuussa ja 
Jäniksenlinnan ottamo marras-
kuussa 1970. Vaikka Jäniksen-
linnan pohjavedenottamo sijaitsi 
tuohon aikaan asutuksen kan-
nalta erämaassa, uhkasi sitä jo 
tuolloin lähellä oleva Terrisuon 
kaatopaikka. 

9a Yhteenveto:
Vesi, yhteinen asiamme
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Päijänne-tunneli ja
tekopohjavesilaitokset

Etelä-Suomen vedenhankinnan 
yleissuunnittelu eteni niin, 
että helmikuussa 1971 pidettiin 
Tuusulassa Päijänne-tunneli-
hankkeen alkukokous. Kesällä 
1972 TSV:stä tuli suunnitelmaa 
toteuttavan Pääkaupunkiseu-
dun Vesi Osakeyhtiön osakas. 
Jäniksenlinnan alueella tehtiin 
kokeita ja varmistettiin, että 
tunnelivedestä voidaan valmis-
taa käyttövettä. 
 Päijänne-tunneli, joka on 
120 km pitkä, rakennettiin 
kolmessa vaiheessa vuosina 
1973-82. Toisen vaiheen val-
mistuttua vuonna 1979 voitiin 
sen vettä johtaa imeytettäväksi 
Jäniksenlinnan alueelle. Päi-
jänne-tunnelilla oli ratkaiseva 
merkitys Keski-Uudenmaan ja 
koko Etelä-Suomen vedenhan-
kinnan kannalta. Vaikka ve-
denkulutuksen ennusteet osoit-
tautuivat liian suuriksi, ei koko 
seutukunnan vedenhankintaa 
olisi voitu kohtuudella muutoin 
hoitaa.
 Vuonna 1999 havaittiin 
Päijänne-tunnelissa kuiten-
kin sortuma.  Aiemmin sata-
prosenttisen varmana pidetty 
tunnelirakenne jouduttiin pe-
ruskorjaamaan yläpuoliselta 

osuudeltaan lisävahvistuksin 
syksyllä 2001. Näin tunneli 
ei ollutkaan ikuinen ratkaisu. 
TSV:n vedenjakelu pystyttiin 
kuitenkin hoitamaan erityis-
järjestelyin. Päijänne-tunnelin 
eteläinen osa peruskorjataan 
todennäköisesti vuonna 2008.

Teknologiaa
kehitetään

Laitoksen perustamisesta läh-
tien oli esillä tavoite hankkia 
vesilaitoksen toimialueen ve-
denottamot kuntainliiton hal-
tuun, mikä toteutui vuonna 
1986. Tuusulan seudun vesilai-
toksella on kehitetty erilaisia 
menetelmiä pohjaveden käsit-
telemiseksi ja tekopohjaveden 
valmistamiseksi. Keskeisiä 
menetelmiä aikajärjestykses-
sä ovat olleet VYR-menetelmä, 
allasimeytys, hidassuodatus, 
kalkkikivisuodatus, sadetus 
imeytysmenetelmänä, UV-kä-
sittely ja hiekkapikasuodatus. 
 Vesilaitos on tehostanut 
pohjavesivarojensa ja kaivojen-
sa suojausta sekä tehnyt jatku-
vasti saneerauksia, laajennus- 
ja muutostöitä. Vuonna 2006 
Tuusulan seudun vesilaitos myi 
vettä keskimäärin 24260 kuu-
tiometriä vuorokaudessa. Jä-

niksenlinnassa ja Rusutjärvellä 
valmistettiin tekopohjavettä, 
jonka osuus kokonaisvesimää-
rästä oli 72 prosenttia. 
 Tuusulan seudun vesilaitos 
on käyttänyt ja kehittänyt auto-
maatiota, jonka avulla voidaan 
toimia noin 600 km2 laajuisella 
alueella. Näitä ratkaisuja ovat 
olleet erityisesti:

I Oy Siemens Ab:n kaukoval-
vontalaitteisto v. 1972.

II Liittyminen Tuusulan kun-
nan kunnallistekniseen radio-
puhelinverkkoon vuonna 1977.

III Mikroprosessorilaitteisto 
vuonna 1983.

IV Vedenjakelujärjestelmän 
ATK-valvomon kolmannen su-
kupolven ohjelmat 1987.

V Oma radiopuhelintaajuus 
ja radiopuhelinverkon uusinta 
vuonna 1992.

VI Uusi vedenottamoiden etä-
käyttöjärjestelmä vuonna 1994.

VII Automaattinen pohjaveden 
pinnankorkeuden mittausjär-
jestelmä vuonna 1998.

VIII Kaukokäyttöjärjestelmän 

kokonaisuudistus vuonna 1999 
mm. Y2K ongelman vuoksi.

IX Tietojärjestelmien palomuu-
risuojaus vuonna 2003. 

Pohjavesistä ja
-alueista kampaillaan

TSV on alkuvuosista lähtien 
pyrkinyt suojelemaan pohja-
vesialueita vaaralliselta toi-
minnalta, saattamaan pohja-
vesialueita omistukseensa ja 
kunnostamaan vanhoja soran-
ottoalueita. Vuonna 1981 Firan 
vedenottamon viereen kaivet-
tuun sorakuoppaan suunnitel-
tiin moottoriurheilun käyttöön 
vapaa-ajan keskusta, mikä 
saatiin ajoissa estetyksi. Ter-
risuon kaatopaikka oli uhkana 
vesilaitokselle ja Jäniksenlin-
nan pohjavesille jo 1970-luvul-
la. Kovan julkisen keskustelun 
jälkeen kaatopaikka määrättiin 
suljettavaksi 30.6.1987. Tuusu-
lan valtuusto myönsi kuitenkin 
samalle alueelle luvan uudelle 
kaatopaikalle, josta alkoi väri-
käs julkinen taistelu. 
 Maaliskuussa 1992 todet-
tiin tiesuolauksen olevan uhka 
ainakin Söderkullan ja Kosken-
mäen vedenottamoille. Vuonna 
1993 jouduttiin Söderkullan 

laitos ottamaan pois käytöstä 
liuotinainepitoisuuden vuoksi. 
Eräänlainen käännekohta koet-
tiin, kun elokuussa 1995 Tuusu-
lan kunnanhallitus päätti lunas-
taa Valtionummen ja Terrisuon 
tilojen soranotto-oikeudet. 
Vuosikymmenen loppupuolella 
ryhdyttiin täyttämään vanhoja 
soramonttuja ja kunnostamaan 
niitä metsittämällä. Syyskuus-
sa 2000 Uudenmaan ympäris-
tökeskus myönsi Tuusulan seu-
dun vesilaitos kuntayhtymälle 
vuosittaisen ympäristöpalkin-
tonsa. Näin vesilaitos sai julki-
sen tunnustuksen tekemästään 
aktiivisesta työstä erityisesti 
pohjavesien suojelun osalta. 
 Tätä kirjoitettaessa viimei-
set pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmat ovat tekeillä. Poh-
javesialueiden suojelemiseksi 
ja ottamiseksi yhteiseen käyt-
töön on tarvittu lähes 40-vuo-
tinen taistelu, jollei nyt aivan 
sota kuitenkaan. Haasteita on 
kuitenkin myös jatkossa kaa-
voituksen ja lisääntyvän liiken-
teen osalta.

Veden käyttö tehostuu 
ja verkosto laajenee

Alkuvuosina TSV:n veden omi-
naiskulutus (litraa asukasta 

kohti vuorokaudessa) kasvoi 
kuten muuallakin Suomessa 
vuoteen 1974 saakka, jolloin 
se oli suurimmillaan 348 l/as x 
vrk. Tämän jälkeen se on laske-
nut ja tasaantunut 175 litraan 
eli noin puoleen maksimiarvos-
taan.
 Alussa käytettiin valurau-
taputkia, joiden osuus tätä kir-
joitettaessa on vain 10 prosent-
tia. Ensimmäiset muoviputket 
asennettiin vuonna 1971 ja 
asbestisementtiputkia asennet-
tiin vuosina 1974-86. Erityisesti 
1980-luvun lopulta lähtien on 
kasvanut PVC-putkien osuus, 
joka vuonna 2006 oli noin kol-
me neljäsosaa käytössä olevista 
putkijohdoista. Runkoverkos-
ton rakenne on muuttunut puu-
maisesta haarajärjestelmästä 
kohti silmukkamaista järjestel-
mää, joista jälkimmäistä pide-
tään toimintavarmuuden kan-
nalta parempana. 
 TSV:n vastuulla vuonna 
2006 olleiden vesitornien va-
rastotilavuus oli yhteensä 6 600 
kuutiometriä, mikä vastaa noin 
27 prosenttia keskimääräisestä 
vuorokausikulutuksesta. Tämä 
luku on varsin alhainen muihin 
vesilaitoksiin verrattuna. Vuon-
na 2007 Hyrylään ja Etelä-Kera-
valle on rakenteilla uudet vesi-
tornit. 
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VIII
Kuntayhtymä on yksi varteen-
otettava vesihuollon alueellisen 
yhteistyön vaihtoehto. 

Tuusulan seudun vesilaitos ot-
taa pääosan raakavedestä Kor-
pimäen pumppaamolta Nur-
mijärveltä. Samoilla seuduilla 
kansalliskirjailijamme Aleksis 
Kivi pohti varhaisempaa ve-
sihuoltoa 1870 ilmestyneessä 
teoksessaan Seitsemän Veljestä 
Laurin sanoin:

”Mutta siitä on paras, etten ole 
varas, etten ole loannut kenen-
kään kaivoa, enkä halaillut toi-
sen miehen vaimoa”.

Kuntayhtymä
vesilaitostoiminnassa

Vuoteen 1996 saakka kuntayh-
tymän valtuusto ja hallitus 
valittiin nelivuotiskausiksi, 
jonka jälkeen yhtymähallitus 
on nimetty kerrallaan kahdek-
si vuodeksi. TSV:n luottamus-
henkilöpaikat ovat aina olleet 
arvossapidettyjä ja haluttuja. 
Yhtenä keskeisenä toiminnan 
kehittämismuotona ovat olleet 
pääosin yhtymän hallitukselle 
järjestetyt seminaarimatkat. 
Niissä on vierailtu kohdekau-
pungin vesilaitoksella, pidetty 
alustuksia ajankohtaisista ai-
heista ja tehty ryhmätöitä. 
 TSV:ssä on henkilökunnal-
le järjestetty mahdollisuuksia 
osallistua koulutukseen ja sitä 
kautta kehittää ammattitaito-
aan ja osaamistaan. Vesilaitok-
sen edustajat ovat olleet aktii-
visia luennoitsijoita kursseilla 
ja neuvottelupäivillä.  TSV on 
ensimmäisestä rakennushank-
keesta lähtien ostanut kilpai-
luun perustuvia suunnittelu- ja 
urakointipalveluita, laitteistoja 
ja muita toimeksiantoja yksityi-
seltä sektorilta ja samalla ollut 
yhteistyössä peruskuntiensa 
kanssa. Tuusulan seudun vesi-
laitos on vuosien varrella ollut 
mukana tutkimus- ja kehittä-

mishankkeissa niin kansalli-
sella tasolla kuin omalla lai-
toksellaan. Yhtymähallituksen 
ulkomaille suuntautuneiden 
seminaarimatkojen ohella ve-
silaitoksella on ollut muutakin 
kansainvälistä kanssakäymistä. 
Vesilaitos tuli Vesihuoltoliiton jä-
seneksi vuonna 1981. 
 Tuusulan seudun vesilaitoksel-
la on kokoonsa nähden ollut hyvin 
monipuolista sosiaali- ja virkistys-
toimintaa. Laitos on vuodesta 1968 
lähtien pitänyt järjestelmällisesti 
yllä leikekirjaa vesilaitosta koske-
vista lehtikirjoituksista. TSV on 
perinteisesti palkannut koululaisia 
ja opiskelijoita kesäharjoittelijoiksi 
tai opinnäytteentekijöiksi. Vesilai-
tokseen on käynyt tutustumassa 
alan ammattilaisia ulkomailta ja 
kotimaasta sekä opiskelija- ja kou-
lulaisryhmiä. Maaliskuun 23. päi-
vänä 1999 TSV sai ensimmäisenä 
suomalaisena vesilaitoksena ISO 
9001 -laatusertifikaatin.
 Esimerkit kuntayhtymän 
osallistavasta ja demokraattisesta 
päätöksenteosta, asiantuntijoiden 
vierailuista laitokselle, monipuo-
lisesta sosiaali- ja virkistystoimin-
nasta ja siihen liittyvästä yhteises-
tä tekemisestä sekä ennakoivasta 
tiedotustoiminnasta ja muusta nä-
kyvyydestä kuvaavat kaikki osal-
taan laitoksen erinomaista me-
henkeä.

Keskeisiä
havaintoja 

Haastattelujen ja muiden kes-
kustelujen pohjalta keskeisim-
miksi vesilaitoksen pitkän aika-
välin strategisiksi valinnoiksi 
tai tapahtumiksi nousevat eri-
tyisesti seuraavat:

I Pohjavesiesiintymien pai-
kallistaminen 1960-luvulla.

II Pääjohtojen tekeminen: 
kunnat käyttävät ja maksavat 
niistä korvauksen.

III Veden tasahinta.

IV Raakaveden hankinta
Päijänne-tunnelista.

V Sipoon mukaantulo vuonna 
1982 .

VI Vedenottamoiden ostami-
nen kunnilta vuonna 1986. 

	 Tuusulan	 seudun	 vesilai-
toksen	 kehityksestä	 40	 vuo-
den	ajalta	voidaan	esittää	seu-
raavia	keskeisiä	havaintoja:

I
Kuntayhtymä sopii hyvin tällai-
seen maantieteelliseen aluee-
seen, jossa pohjavedet ovat alu-
een toisella laidalla ja muualla 
on vesivaroista puutetta. 

II
Laitoksella on ollut ja on demo-
kraattinen päätöksenteko. Vesi 
ei ole kuitenkaan ollut puolue-
poliittinen kysymys, vaan sitä 
on hoidettu ja edistetty yhtei-
sen edun nimissä. 

III
Teknologian kehitys ja kehit-
täminen ja automaation hyö-
dyntäminen ovat keskeisiä 
edellytyksiä sille, että TSV on 
pystynyt ja pystyy toimimaan 
näinkin laajalla alueella. 

IV
Vesilaitosta on aina pyöritetty 
tehokkaasti pienellä henkilös-
tömäärällä. 

V
Pohjavesien suojelu on tullut 
esille kriittisessä sävyssä jo 
1970-luvun alussa ja on vaati-
nut vesilaitokselta aktiivista 
toimintaa ja uskallusta joiden-
kin peruskuntien vastustukses-
ta huolimatta.

VI
Vesilaitos on alusta lähtien os-
tanut hyvin paljon kilpailuun 
perustuvia suunnittelu- ja ura-
kointipalveluita ja laitteistoja 
yksityisiltä yrityksiltä.

VII
Tuusulan seudun vesilaitos on 
harjoittanut aktiivista ja en-
nakoivaa tiedotustoimintaa jo 
1960-luvulta lähtien.
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9b  Summary:
Water – Our Common Cause!

Background, goal and 
implementation

The Tuusula Region, north of 
the Greater Helsinki Area, is 
best known domestically for the 
artist community that emerged 
there around the turn of the 
20th century. The Tuusula Re-
gion Joint Municipal Authority 
for Water Supply (TSV) provides 
drinking water to consumers in 
Järvenpää, Kerava, Sipoo and 
Tuusula through an integrated 
pipe network. At the beginning 
of 2007 the system included 
altogether 13 groundwater 
and artificial recharge plants, 
around 20 regulating and 
pumping stations, seven water 

towers, and 160 km of pipe-
line connecting built-up areas. 
The network supplies drinking 
water to 110,000 private users 
and, for instance, the Sinebry-
choff Brewery in Kerava and 
the Ingman Dairy in Sipoo. Kel-
lokoski Hospital and Mäntsälä 
City became regular customers 
along with the founding mu-
nicipalities in 2001. The water 
and sewage works of the part-
ner municipalities take care of 
water supply within their areas 
while sewerage and water pro-
tection are the responsibility of 
the Keski-Uusimaa Region Joint 
Municipal Authority for Water 
Protection. 
 The first small, utility-type 

waterworks for Tuusula Region 
was built on the grounds of the 
Kellokoski Hospital at the end 
of the 1930s. In 2001 ownership 
transferred to TSV. Another 
early water supply scheme in-
volved the first water intake for 
Kerava township in the early 
1950s. In the 1960s the Tuusula 
municipality began to build 
centralised water supply and 
sewerage networks for its com-
mercial centres. In 1958 a field 
investigation was conducted 
around Hyrylä to find a source 
of water supply for Hyrylä and 
Kirkonkylä. The next year in-
vestigations and pumping tests 
concerning water intakes were 
launched in Jäniksenlinna, Kel-

lokoski, Rusutjärvi and Perä-
Hyrylä. Water and sewer pipes 
were laid in Järvenpää already 
in the 1950s, if not earlier. 
 Joint municipal authorities 
for water supply have been set 
up for Finnish regions since 
1954 when the Raisio-Naantali 
Federation of Municipalities for 
Water Supply was established. 
A similar federation was formed 
for the Tuusula Region towards 
the end of 1967. At the time, or-
ganisations based on wholesale 
water supply also started to 
emerge especially in the river 
valleys of Ostrobothnia. They 
operated as intermunicipal 
joint-stock companies instead 
of as joint municipal authori-
ties.
 The aim of this historical ac-
count of the 40-year history of 
Tuusula Region Joint Munici-
pal Authority for Water Sup-
ply (previously a federation of 
municipalities) is not only to 
describe its gradual develop-
ment, but also to set forth the 
joint municipal authority as an 
alternative for intermunicipal 
cooperation. The book com-
bines different types of materi-
als. Initially 15 people involved 
in the development of the facil-
ity were interviewed. They rep-
resented elected officials of the 

authority, sector experts who 
had monitored the authority’s 
development as well as em-
ployees of the authority over 
the years. Key literary sources 
have also been utilised includ-
ing the facility’s annual reports, 
articles in trade journals, writ-
ings and presentations of staff 
as well as the informative col-
lection of newspaper clippings 
and versatile pictorial material 
compiled by the facility.

Initial phases of
the federation of
municipalities

In 1964 the National Board of 
Roads and Waterways was as-
signed the urgent task of draw-
ing a general plan for domestic 
water supply in southern Fin-
land in cooperation with the 
region’s municipalities and in-
dustry. In September 1964 ne-
gotiations on joint water supply 
between Helsinki Rural District, 
Järvenpää, Kerava and Tuusula 
began in Tuusula. In the third 
meeting it was proposed that 
Tuusula, Kerava and Järvenpää 
should constitute a separate 
northern planning area. 
 In 1965 an investigation was 
made of the region’s ground-

water resources. Tuusula was 
found to have the most un-
tapped resources. Comments 
regarding the form of regional 
cooperation were requested 
from the Association of Finn-
ish Cities and the Association 
of Finnish Rural Municipalities, 
both of which favoured a fed-
eration of municipalities. The 
Raisio-Naantali Federation of 
Municipalities for Water Sup-
ply probably served as a sort of 
model.
 The Tuusula Region Joint 
Municipal Authority for Water 
supply is officially considered 
to have been established on 
12.10.1967 as the charter of the 
federation was adopted. The 
facility was assigned the task 
of supplying water to member 
municipalities and acquiring 
water abstraction areas as well 
as building and maintaining 
water intakes and conduits. The 
federation was also to strive to 
secure the water supply of its 
members by searching for any 
possible groundwater deposits 
and by participating in water 
supply schemes for southern 
Finland. The facility was to oper-
ate on a self-sufficient, non-profit 
basis. It was to charge the mu-
nicipalities a cubic-metre price 
for water sold – a uniform rate. 
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 The Tuusula Region Federa-
tion of Municipalities for Wa-
ter Supply began operations at 
the beginning of 1968. Martti 
Myllyvirta, M.Sc. (Eng), was 
appointed as its first full-time 
managing director on 15.8.1968. 
The Fira groundwater intake 
plant was inaugurated in Feb-
ruary and the Jäniksenlinna 
intake in November of 1970. 
Although the latter was, at the 
time, far removed from built-up 
areas, it was nevertheless al-
ready threatened by the nearby 
Terrisuo landfill. 

The Päijänne tunnel 
and artificial recharge 
plants

In February 1971 the introducto-
ry meeting of the Päijänne Tun-
nel project was held in Tuusula 
as part of the general plan for 
water supply in southern Fin-
land. In summer 1972, TSV be-
came a shareholder in Pääkau-
punkiseudun Vesi Osakeyhtiö 
set up to implement the plan. 
Tests were conducted in the 
Jäniksenlinna area to ensure 
that the water flowing through 
the tunnel could be processed 
into drinking water.
 The 120-km long Päijänne 

Tunnel was built in three stag-
es in 1973–82. On the comple-
tion of the second stage in 1979, 
water could be conducted via 
it to the Jäniksenlinna area for 
infiltration. The tunnel played 
a crucial role in the water sup-
ply of Keski-Uusimaa and en-
tire southern Finland. Though 
water consumption forecasts 
were too high, water supply for 
the entire region could not have 
been secured reasonably by 
other means.
 However, in 1999 a cave-in 
occurred in the tunnel. The tun-
nel structure previously believed 
to be 100 per cent secure had to 
be renovated as to its upper sec-
tion by reinforcements in autumn 
2001. The tunnel proved not to be 
an ever-lasting solution. TSV was 
nevertheless able to supply wa-
ter by special arrangements. The 
southern section of the tunnel is 
likely to be renovated in 2008.

Improvement
of technology

Since the establishment of TSV, 
the aim was to bring the water 
intakes within its operating area 
under the ownership of the fed-
eration of municipalities, which 
happened in 1986. TSV has de-

veloped different methods for 
treating groundwater and mak-
ing artificial groundwater. Key 
methods in chronological order 
of introduction have been the 
VYR method, basin recharge, 
slow sand filtration, limestone 
filtration, spray irrigation as a 
recharge method, UV treatment 
and rapid sand filtration. 
 TSV has improved protec-
tion of its groundwater resourc-
es and wells as well as continu-
ally implemented expansions 
and modifications. In 2006 TSV 
sold an average of 24,260 cubic 
metres of water daily. Artificial 
groundwater was produced in 
Jäniksenlinna and Rusutjärvi; 
it accounted for 72 per cent of 
the total volume. 

 TSV has used and developed 
automation systems which al-
low it to operate across an area 
measuring about 50 x 50 km. 
Its solutions include:

I The Oy Siemens Ab remote 
monitoring equipment in 1972.

II Hooking up with the Tuusu-
la municipal-engineering radio 
telephone network in 1977.

III A microprocessor system in 
1983.

IV 3rd generation software 
for the computer control room 
of the water supply system in 
1987.

V Own radio telephone fre-
quency and renewal of radio 
telephone network in 1992.

VI New water-intake remote 
operation system in 1994.

VII  Automatic groundwater lev-
el measuring system in 1998.

VIII Complete renewal of re-
mote operation system in 1999 
due e.g. to the Y2K problem.

IX Fire wall protection of infor-
mation systems in 2003. 

Struggle over
groundwater resources 
and areas

Since its early years, TSV has 
strived to protect groundwater 
areas from polluting activity 
by buying them and by recon-
ditioning old gravel extraction 
areas. In 1981 there were plans 
to build a leisure centre for mo-
tor sports in the gravel pit next 
to the Fira water intake which 
was successfully blocked in 

time. The Terrisuo landfill was 
a threat to the groundwaters 
of Jäniksenlinna already in 
the 1970s. After heated public 
debate, an order was issued 
to close down the landfill on 
30.6.1987. Yet, Tuusula City 
Council gave permission to 
build a new landfill in the same 
area, which marked the begin-
ning of a new lively public de-
bate. 
 In March 1992 it was 
found that road de-icing salt 
posed a threat at least to the 
water intakes in Söderkulla 
and Koskenmäki. In 1993 the 
Söderkulla plant had to be de-
commissioned due to a high sol-
vent content. A sort of turning 
point came in August 1995 as 
Tuusula City Council decided to 
redeem the extraction rights of 
the Valtionummi and Terrisuo 
real property units. Towards 
the end of the decade refilling of 
old gravel pits and their recon-
ditioning by afforestation was 
launched. In September 2000 
Uusimaa Regional Environment 
Centre awarded its annual en-
vironment prize to Tuusula Re-
gion Joint Municipal Authority 
for Water Supply. Thereby it 
received public recognition of 
its active work especially in the 
protection of groundwaters. 

 During the writing of this, 
the most recent plans for pro-
tecting groundwaters are in the 
making. A nearly 40-year war, 
or at least a battle, has been 
fought to protect groundwater 
areas and to take them into 
public use. Future challenges 
will be posed by town planning 
and increasing traffic.

Water use is becoming 
more efficient and the
network is expanding

In the early years, the specific 
water consumption of TSV 
(litres per capita per day) in-
creased in line with the rest of 
Finland: in 1974 it reached 348 
l/capita/day. Subsequently, it 
has decreased settling at 175 
litres, which is about half of the 
maximum value.
 Initially the pipes were of 
cast iron; today their share is 
just 10 per cent. The first plastic 
pipes were laid in 1971; asbes-
tos-cement pipes were installed 
only in 1974–86. Especially 
since the late 1980s PVC pipes 
have increased their share 
which in 2006 was about three 
quarters of the pipelines in use. 
The structure of the trunk water 
supply network has changed 
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VIII
The joint municipal authority is 
an alternative for regional coop-
eration in water supply worth 
considering.

TSV draws most of its raw wa-
ter from the  Korpimäki pump-
ing station in Nurmijärvi. In 
that same general area the 
Finnish national author Aleksis 
Kivi pondered the water supply 
of the day in the words of Lauri, 
one of the brothers in his novel 
“Seven Brothers”, published in 
1870:

”To my great relief, I’ve never 
been a thief; nor have I fouled 
a well in my life, or embraced 
another man’s wife”.

from tree-like to loop-like, the 
latter being considered more 
reliable. 
 The combined storage ca-
pacity of the water towers un-
der the responsibility of TSV in 
2006 was 6,600 cubic metres 
which equals about 27 per cent 
of average daily consumption. 
The figure is quite low com-
pared to other waterworks. In 
2007 new water towers are un-
der construction in Hyrylä and 
southern Kerava. 
 

Joint municipal
authority as an operator 
of public water supply

Until 1996 the council and board 
of the joint municipal author-
ity were elected for four-year 
terms. Since then, the board 
has been appointed for two 
years at a time. The positions of 
elected officials at TSV continue 
to be held in high value and are 
sought after. A key form of op-
erational development has been 
seminar visits primarily by the 
board. They have included tours 
of the target city waterworks, 
lectures on topical subjects and 
group work.
 TSV has provided its staff 
opportunities to take part in 

training to improve skills and 
know-how. Representatives of 
the waterworks have actively 
lectured at courses and confer-
ences. Since its first construc-
tion project, TSV has purchased 
design and contracting serv-
ices, equipment and other serv-
ices from the private sector on 
a competitive basis while also 
cooperating with the member 
municipalities. TSV has over 
the years participated in R&D 
projects both on the national 
level and at its own plant. In 
addition to the seminar trips 
abroad by the board, the wa-
terworks has also established 
other international relations. In 
1981 it joined the Finnish Water 
and Waste Water Works Asso-
ciation. 
 Social and recreational activ-
ity at TSV has been quite diverse 
considering the size of the works. 
Since 1968 it has systematically 
maintained a scrapbook of news-
paper articles on TSV. It has tradi-
tionally hired pupils and students 
as summer trainees or to write 
their scholarly theses. Sector pro-
fessional from Finland and abroad 
as well as groups of students and 
pupils have toured the works. On 
23.3.1999 TSV was granted ISO 
9001 quality certification as the 
first Finnish water utility.

 The examples of the joint mu-
nicipal authority’s participatory 
and democratic decision mak-
ing, expert visits to the facility, 
diverse social and recreational 
activity and related cooperation 
as well and proactive informa-
tion activity and other visibility 
all reflect the strong spirit of to-
getherness within TSV.

Key observations 

The following emerged as the 
key long-term strategic choices 
or events based on interviews 
and conversations:

I Location of groundwater de-
posits in the 1960s.

II Laying of trunk pipelines: 
municipalities use them and 
pay a compensation for the 
use.

III Uniform water rate.

IV Raw water supply through 
the Päijänne Tunnel.

V Joining of Sipoo in 1982.

VI Purchase of water intakes 
from municipalities in 1986. 

The	 following	 key	 observa-
tions	 can	 be	 made	 about	 the	
40-year	development	of	TSV:

I
A joint municipal authority is 
well suited for a geographic 
area like this where groundwa-
ter deposits are located on one 
side and water resources are in 
short supply elsewhere. 

II
Decision making at TSV is and 
has been democratic. Water has 
not, however, been a party-po-
litical issue, but has been man-
aged and promoted for the com-
mon good. 

III
Development of technology and 
utilisation of automation are the 
key factors behind TSV being 
and having been able to operate 
across such a wide area. 

IV
The waterworks has always 
been run with a small staff.

V
Critical views about groundwa-
ter protection have been voiced 
since the early 1970s which is 
why the waterworks has had to 
publicly defend its position on 
the issue despite the opposition 
of some member municipali-
ties.

VI
The waterworks has from the 
beginning bought a lot of de-
sign and contracting services 
and equipment from private en-
terprises based on competition.

VII
TSV has engaged in active and 
proactive dissemination of in-
formation since the 1960s.
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Bakgrund, målsättning 
och förverkligande

Den norr om huvudstadsregio-
nen i mellersta Nyland liggan-
de Tusbyregionen är i vårt land 
bäst känd för den konstnärsko-
loni på Tusby Strandväg som 
föddes omkring sekelskiftet 
1900.
 Genom samkommunen för 
Tusbyregionens vattenverk får 
vattenkonsumenterna i Järven-
pää, Kervo, Sibbo och Tusby 
sitt hushållsvatten från ett ge-
mensamt vattenledningsnät 
som täcker hela området. Till 
systemet hörde i början av år 
2007 sammanlagt 13 grund-
vattenverk eller anläggningar 
för framställning av konstgjort 
grundvatten, ett tiotal regle-
rings- och pumpstationer, sju 
vattentorn samt 160 km förbin-
delseledningar mellan tätor-
terna. Ledningsnätet betjänar 

9c  Sammandrag:
Vattnet, vår gemensamma sak

110 000 anslutna kunder bland 
vilka de mest betydande är 
Sinebrychoffs bryggeri i Kervo 
och Ingmans mejeri i Sibbo. Till 
skaran av Grundläggarkom-
muner anslöt sig som ordinarie 
medlemmar år 2001 sjukhuset 
i Kellokoski samt Mäntsälä 
kommun. Delägarkommuner-
nas vatten- och avloppsverk 
ansvarar för distributionen på 
sina respektive områden, men 
ansvaret för avloppen och vat-
tenskyddet ligger på samkom-
munen för vattenskyddet i Mel-
lersta Nyland.
 Det första egentliga vatten-
verket i Tusbyområdet byggdes 
i slutet av 1930-talet vid Kello-
koski sjukhus. Detta övergick 
år 2001 i samkommunens ägo. 
Ett annat tidigt vattenförsörj-
ningsprojekt var vattentaget för 
Kervo köping i början av 1950-
talet.

 På 1960-talet påbörjade 
Tusby kommun utbyggnaden 
av vatten- och avloppslednings-
nät på centrala områden reser-
verade för affärsverksamhet. 
Med tanke på ett gemensamt 
vattentag för Hyrylä och Kyrko-
byn hade 1958 i området kring 
Hyrylä genomförts en terräng-
undersökning. Följande år på-
börjades undersökningar och 
provpumpningar med tanke på 
nya vattentag i Jänislinna, Kel-
lokoski, Rusutjärvi och Perä-
Hyrylä. Senast på 1950-talet 
torde utbyggnaden av vatten- 
och avloppsledningar ha påbör-
jats i Järvenpää.
 Samkommunformen har i 
Finland sedan 1954, då kom-
munalförbundet för Reso-Nå-
dendal vattenverk grundades, 
utnyttjats för regional vatten-
anskaffning. I Tusbyregionen 
grundades ett motsvarande 

kommunalförbund i början av 
år 1967. Ungefär samtidigt som 
kommunalförbundet för Tusby-
regionens vattenverk grunda-
des uppstod i de Österbottniska 
älvdalarna de första partiaffä-
rerna för vattenanskaffning.
 Målsättningen med denna 
40-årshistorik över samkom-
munen för Tusbyregionens vat-
tenverk är att ge en översiktlig 
bild av den etappvisa utveck-
lingen inom samkommunen 
(tidigare kommunalförbundet) 
samt att presentera samkom-
munmodellen som ett alterna-
tiv för överkommunalt samar-
bete inom vattenförsörjning. I 
arbetet har olika typer av arkiv 
utnyttjats. Som inledning på ar-
betet intervjuades 15 personer 
som aktivt deltagit i utveck-
lingsarbetet och som represen-
terade förtroendemannakåren, 
fackmän som följt med utveck-
lingen samt samkommunens 
egen personal från olika tids-
perioder. Ytterligare har tryckt 
material utnyttjats som t.ex. 
vattenverkets årsberättelser, 
artiklar i facktidskrifter, per-
sonalens egna texter samt det 
mångsidiga urklippsmaterial 
som samlats av vattenverket, 
inkluderande fotografiskt mate-
rial. 

Samkommunens
begynnelseskeden

År 1964 gavs Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen i uppdrag 
att i samarbete med områ-
dets kommuner och industrin 
skyndsamt uppgöra en general-
plan för vattenanskaffningen i 
södra Finland. Underhandling-
arna om en gemensam vatten-
anskaffningsorganisation för 
Helsinge, Järvenpää, Kervo och 
Tusby inleddes sedan i Tusby 
i september 1964. Vid arbets-
gruppens tredje möte föreslogs 
att Tusby, Kervo och Järvenpää 
skulle forma ett eget nordligt 
planeringsområde.
 När regionens grundvatten-
resurser år 1965 kartlades kon-
staterades att den största mäng-
den outnyttjat grundvatten 
fanns i Tusby. De alternativa 
samarbetsformerna blev före-
mål för utlåtanden från Lands-
kommunernas förbund och 
Stadsförbundet och båda för-
ordade ett kommunalförbund. 
Troligen utgjorde kommunal-
förbundet för Reso-Nådendal 
vattenverk en slags utgångsmo-
dell.
 Som födelsedag för sam-
kommunen för Tusbyregionens 
vattenverk kan man betrakta 
12.10.1967 då grundreglemen-

tet för kommunalförbundet 
fastställdes. Vattenverkets upp-
gift blev att ansvara för delä-
garkommunernas vattenan-
skaffning samt att upprätthålla 
vattentag och vattenledningar. 
Vattenverket skulle också in-
handla områden lämpliga för 
vattentag. Kommunalförbun-
det skulle också på längre sikt 
trygga medlemskommuner-
nas vattenanskaffning genom 
att undersöka möjliga grund-
vattenförekomster samt genom 
att delta i organiseringen av 
vattenanskaffningen i södra 
Finland. Verksamheten skulle 
vara självbärande, utan vinst-
krav. Vattenverket skulle för 
det till medlemskommunerna 
försålda vattnet debitera ett ku-
bikmeterpris som var lika för 
alla. 
 Verksamheten vid Tusbyre-
gionens vattenverk inleddes i 
början av 1968. Till första hel-
tidsanställda direktör valdes 
15.8.1968 diplomingenjör Martti 
Myllyvirta. Vattentaget vid Fira 
togs i bruk i februari och vatten-
taget vid Jäniksenlinna i novem-
ber 1970. Även om vattentaget 
vid Jäniksenlinna i förhållande 
till bebyggelsen den tiden befann 
sig i ödemarken, hotades det re-
dan då av den närliggande av-
stjälpningsplatsen på Terrisuo. 
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Päijänne-tunneln och 
anläggningarna för 
konstgjort grundvatten

Arbetet på generalplanen för 
vattenförsörjningen i södra 
Finland framskred så att inled-
ningsmötet för Päijännetunnel-
projektet kunde hållas i Tusby 
i februari 1971. Sommaren 1972 
blev samkommunen delägare i 
bolaget Huvudstadsregionens 
Vatten Ab som skulle förverk-
liga planerna. På området vid 
Jäniksenlinna genomfördes för-
sök och man försäkrade sig om 
att det gick att framställa bruks-
vatten av vattnet från tunneln.
 Den 120 km långa Päijän-
netunneln byggdes i tre ske-
den under åren 1973-82. Efter 
att andra skedet år 1979 fär-
digställts kunde vattnet från 
tunneln ledas för infiltrering 
på området vid Jäniksenlinna. 
Päijänne-tunneln hade en av-
görande betydelse för vattenan-
skaffningen i mellersta Nyland 
och i hela södra Finland. Även 
om de uppgjorda prognoserna 
visade sig vara väl tilltagna 
hade inte vattenförsörjningen i 
hela regionen kunnat ordnas på 
ett tillfredsställande sätt utan 
denna tunnel.
 Under år 1999 upptäcktes 
ett ras i Päijännetunneln. Hös-

ten 2001 blev man tvungen att 
grundreparera och förstärka 
de övre avsnitten i den tidigare 
som hundraprocentigt säker be-
traktade tunnelkonstruktionen. 
Tunneln var alltså ingen evigt 
hållbar lösning. Vattendistribu-
tionen i samkommunens områ-
de kunde dock säkras med spe-
cialarrangemang. Södra delen 
av Päijänne-tunneln kommer 
troligen att grundrepareras år 
2008.

Teknologin
utvecklas

Ända sedan vattenverket grun-
dades har ett av målen varit att 
områdets vattentag skulle övergå 
i kommunalförbundets ägo. Det-
ta förverkligades också 1986. På 
Tusbyregionens vattenverk har 
utvecklats olika metoder för be-
handlingen av grundvatten och 
för tillverkningen av konstgjort 
grundvatten. De viktigaste me-
toderna har varit VYR-metoden, 
bassänginfiltrering, långsamfil-
trering, filtrering genom kalksten, 
infiltrering genom bevattning, UV-
behandling samt snabbfiltrering 
genom sand.
 Vattenverket har ökat sats-
ningarna på skyddet av grund-

vattentillgångarna och brunnarna 
och har kontinuerligt genomfört 
saneringar, utvidgnings- och för-
ändringsarbeten. År 2006 distri-
buerade Tusbyregionens vatten-
verk i medeltal 24 260 kubikmeter 
vatten per dygn. Andelen konst-
gjort grundvatten som tillverkades 
vid Jäniksenlinna och Rusutjärvi 
uppgick till 72 procent.
 Med hjälp av den vid Tusbyre-
gionens vattenverk använda och 
utvecklade automationen möjlig-
görs verksamheten på det ca 50 x 
50 km stora området. Bland de lös-
ningar som utvecklats och använts 
bör speciellt nämnas:

I Fjärrövervakninganläggning-
en från Oy Siemens Ab år 1972.

II Anslutningen till Tusby kom-
muns kommunaltekniska ra-
diotelefonnät år 1977.

III Mikroprocessoranläggning-
en år 1983.

IV Den tredje generationens 
ADB-program för övervakning-
en av vattendistributionen år 
1987.

V En egen radiofrekvens och 
förnyandet av radiotelefonnätet 
år 1992.

VI Ett fjärrdriftssystem för nya 
vattentag år 1994.

VII  Ett system för automatisk 
mätning av grundvattennivån 
år 1988.

VIII En total förnyelse av fjärr-
driftssystemet år 1999 bl.a. på 
grund av problemen med Y2K.

IX Brandväggar för datasyste-
met år 2003.

Kamp om grundvatten 
och grundvatten-
områden

Ända från begynnelsen har vat-
tenverket strävat till att skydda 
grundvattenområden för farlig 
verksamhet, att köpa in grund-
vattenområden samt att sanera 
gamla grustag. År 1981 kunde 
planerna på byggande av ett 
fritidscentrum för motorsport i 
det grustag som fanns intill vat-
tentaget i Fira förhindras. Re-
dan på 1970-talet utgjorde av-
stjälpningsplatsen på Terrisuo 
ett hot för vattenverkets grund-
vattenreserv vid Jäniksenlinna. 
Den hårda offentliga debatten 
rörande avstjälpningsplatsen 
ledde till att den fick stängas 
30.6.1987. En ny färgstark de-

batt började efter att Tusby full-
mäktige gett sitt bifall till en ny 
avstjälpningsplats på samma 
plats.
 I mars 1992 konstaterades 
vägsaltningen utgöra ett hot, 
åtminstone för vattentagen i 
Söderkulla och Koskenmäki. År 
1993 blev man på grund av höga 
halter lösningsmedel tvungen 
att ta anläggningen i Söderkul-
la ur bruk. En slags vändpunkt 
utgjorde kommunstyrelsens 
i Tusby beslut i augusti 1995 
att inlösa grustagningsrättig-
heterna på egendomarna i Val-
tionummi och Terrisuo. I slutet 
av årtiondet påbörjades en ut-
fyllning av de gamla grustagen 
och de besåddes med skog. I 
september 2000 tilldelades 
Samkommunen för Tusbyregio-
nens vattenverk Nylands mil-
jöcentrals årliga miljöpris. På 
detta sätt gavs ett erkännande 
för den aktiva verksamhet som 
vattenverket bedrivit, särskilt 
inom grundvattenskyddet.
 När detta skrivs uppgörs 
de sista i raden av skyddspla-
ner för grundvattenområdena. 
Även om man inte direkt behövt 
strida har det ändå behövts en 
40-årig kamp för att få grund-
vattenområdena skyddade och 
reserverade för ett gemensamt 
bruk. Planläggningen och den 

ökande trafiken utgör dock även 
i fortsättningen utmaningar för 
vattenverket.

Användningen av vatten 
effektiveras och
ledningsnätet utvidgas

På samma sätt som i övriga 
Finland ökade den nominella 
förbrukningen av vatten (liter 
per person och dygn) under vat-
tenverkets första tid fram till år 
1974 när den nådde maximini-
vån på 348 l/person/dygn. Se-
nare har förbrukningen mins-
kat och stannat på 175 liter eller 
ca hälften av maximivärdet.
 I början av verksamheten 
användes gjutjärnsrör, men 
deras andel uppgår numera till 
endast 10 procent. De första 
plaströren anlades år 1971 och 
asbeströr användes under pe-
rioden 1974-86. Speciellt från 
och med slutet av 1980-talet 
ökade PVC-rörens andel, och 
de uppgick år 2006 till ca tre 
fjärdedelar av hela rörlängden.  
Strukturen på stomnätet har 
utvecklats från ett trädliknan-
de förgreningssystem mot ett 
driftssäkrare system som kan 
förliknas vid en ögla. 
 Lagringskapaciteten i de 
vattentorn som år 2006 fanns 
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branschens sakkunskap inom 
planerings- och entreprenad-
tjänster samt anläggningar.

VII
Tusbyregionens vattenverk har 
ända från 1960-talet bedrivit en 
aktiv och förutseende informa-
tionsverksamhet.

VIII
Samkommunmodellen är en be-
aktansvärd samarbetsform för 
regional vattenförsörjning.

Tusbyregionens vattenverk tar 
huvuddelen av sitt råvatten 
från Korpimäki pumpstation 
i Nurmijärvi. I samma trak-
ter dryftade vår nationalskald 
Aleksis Kivi med Lauris ord i 
det år 1870 utgivna verket Sju 
Bröder den tidigare vattenför-
sörjningen:

”Men i det är jag styv att jag är 
ingen tjuv, och har inte lortat i 
någons brunn eller kyssat min 
nästas hustru på mun.” 
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i vattenverkets besittning var 
tillsammans 6 600 kubikmeter, 
vilket motsvarar ca 27 procent 
av medeldygnsförbrukningen. 
Nivån är i förhållande till an-
dra vattenverk rätt låg. Under 
år 2007 byggs nya vattentorn i 
Hyrylä och i södra Kervo.

Samkommunen i
vattenförsörjningen

Fram till år 1966 valdes sam-
kommunens fullmäktige och 
styrelse för en fyraårsperiod. 
Senare har samkommunsty-
relsen som helhet valts för två 
år i sänder. Förtroendeman-
naposterna i samkommunen 
för vattenverket är ansedda 
och betraktas fortfarande som 
eftersträvansvärda. En av de 
viktigaste utvecklingsformerna 
har varit seminarie-exursio-
nerna vilka i huvudsak ordnats 
för samkommunens styrelse. 
Under dessa har man kunnat 
bekanta sig med vattenverken 
på besöksorterna och diskutera 
aktuella frågor samt genomföra 
grupparbeten.
 Personalen vid vattenverket 
har beretts möjligheter till ut-
bildning och på så sätt fått ut-
veckla sin yrkesskicklighet och 
sitt kunnande. Vattenverkets 

representanter har också varit 
aktiva föreläsare på kurser och 
seminarier. Ända från det första 
byggnadsprojektet har verket 
konkurrensutsatt planerings- 
och entreprenadservicen, ap-
paraturen samt andra uppdrag, 
och samtidigt samarbetat med 
sina baskommuner. Tusbyre-
gionens vattenverk har genom 
åren deltagit i forsknings- och 
utvecklingsprojekt både på na-
tionell nivå och inom det egna 
verket. Förutom de till utlandet 
företagna seminarieexkursio-
nerna har vattenverket också 
bedrivit annan internationell 
samverkan. Vattenverket an-
slöt sig som medlem i Vatten- 
och avloppsverksföreningen år 
1981.
 Tusbyregionens vattenverk 
bedriver I förhållande till sin 
storlek en mångsidig social- och 
rekreationsverksamhet. Sedan 
1968 har verket upprätthållit 
en urklippsbok för tidningsar-
tiklar som berört vattenverket. 
Av tradition har vattenverket 
också sommartid anställt skole-
lever och studerande som som-
marpraktikanter eller för upp-
görande av examensarbeten. 
Vattenverket har utgjort ett ex-
kursionsmål både för fackområ-
dets experter från utlandet och 
hemlandet samt för grupper 

av studerande och skolelever. 
Som första vattenverk i Finland 
beviljades Tusbyregionens vat-
tenverk den 23 mars 1999 kva-
litetscertifikatet ISO 9001.
 Exemplen på den deltagande 
och demokratiska beslutspro-
cessen, fackmännens besök på 
anläggningarna, den mångsidi-
ga social- och rekreationsverk-
samheten och de anknytande 
gemensamma aktiviteterna 
samt den förutseende informa-
tionsverksamheten och annan 
synlighet, beskriver alla på sitt 
sätt den ypperliga vi-andan på 
verket.

Väsentliga
iakttagelser

Följande händelser kan på ba-
sen av intervjuerna och andra 
diskussioner betraktas som de 
strategiskt sett mest väsentliga 
långsiktiga valen eller händel-
serna:

I Lokaliseringen av grund-
vattenförekomsterna på 1960-
talet.

II Utbyggnaden av huvudled-
ningarna som kommunerna 
utnyttjar och betalar ersättning 
för.

III Samma vattenpris för alla 
delägare.

IV Anskaffningen av råvatten 
från Päijänne-tunneln

V Sibbo kommuns anslutning 
1982.

VI Inlösningen av kommuner-
nas vattentag år 1986.

 
Beträffande	 utvecklingen	
inom	 vattenverket	 under	 en	
tidsperiod	 på	 40	 år	 kan	 föl-
jande	 väsentliga	 iakttagelser	
göras:

I
En samkommun lämpar sig väl 
för ett geografiskt område av 
denna typ där grundvattenfö-
rekomsterna finns i områdets 
utkant och övriga områden har 
brist på vattenresurser.

II
På verket tillämpas fortfarande 
en demokratisk beslutsprocess. 
Trots detta har vattnet inte bli-

vit någon partipolitisk fråga, 
utan omsorgen och utveckling-
en har drivits med det allmänna 
bästa för ögonen.

III
En väsentlig förutsättning för 
vattenverkets möjligheter att 
bedriva verksamhet på det sto-
ra geografiska området har va-
rit utvecklingen av teknologin 
och automationen.

IV
Driften vid vattenverket har all-
tid skötts effektivt av en liten 
personal.

V
Den från 1970-talets början 
framträdande kritiska hållning-
en till grundvattenskydd har 
krävt en aktiv insats och mod 
hos vattenverket, särskilt som 
ett visst motstånd förekommit 
hos en del av grundläggarkom-
munerna.

VI
Ända från starten har vatten-
verket genom konkurrensut-
sättning utnyttjat den privata 
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Yhtymävaltuuston jäsenet 1968 - 2008 (liittovaltuusto 1968 - 1996)

Vuodet
1968

1969-1972

1973- 1976

1977-1980

1981-1984

1985- 1988

1989-1992

1993 -1996

1997 -2000

2001 -2004

2005 -2008

Järvenpää
Erkki Horttanainen
Paavo Karajas 
Arvo Lyöri
Kalle Valtavuori

Erkki Horttanainen 
Kaarlo Jurvanen
Paavo Karajas
Kalle Valasma

Lars Grenman (74-76)
Kauko Järvinen 
Paavo Karajas (73)
Aarne Sukander 
Kalle Valasma

Kauko Asumalahti 
Lars Grenman 
Kalevi Jakonen
Esa Korpelainen (ei 77)
Vaito Samuli (77)

Kauko Asumalahti
Kalevi Jakonen 
Kimmo Tynkkynen
Ari Åberg

Kauko Asumalahti
Matti Härkönen (85)
 Matti Pulla 
Leo Vallbacka (86-88)
Juhani Willström

Kauko Asumalahti
Hannele Hinzell 
Antti Saurama 
Juhani Willström

Martti Karulinna
Aulis Kuusela 
Antti Saurama 
Juhani Willström

Vuokko Heinänen
Antti Saurama 
Marjatta Tehi  
Juhani Willström

Vuokko Heinänen
Antti Saurama 
Marjatta Tehi 
Juhani Willström

Vuokko Heinänen
Antti Räty 
Antti Saurama 
Marjatta Tehi

Kerava
Lauri Hämäläinen
Veijo Kivinen
Veikko Savolainen 
Viktor Suinkin
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Markku Kallio (69-71)
Antero Könkkölä
Veikko Savolainen
Yrjö Soramies (71-72)
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Ilkka Kyttälä (73)
Hannu Puhakka (74-76)
Veikko Savolainen 
Elis Vähämäki
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Edvin Kenraali 
Arto Latvala 
Veikko Savolainen

Sven Hamström 
Teemu Härmä 
Viljo Järvenpää
Arto Tauria

Sven Hamström 
Urho Isoaho 
Lauri Laitakari 
Juho Vähä-lummukka

Sven Hamström
Pentti Ilomäki 
uhani Koivusaari
Harry Viiala

Jorma Keskitalo
Eero Korhonen
Kalevi Luukkainen 
Satu Salmela-Vierisalo

Juhani Aho  
Hilkka Honkanen 
Anneli Ikäheimo
Osmo Suni

Juhani Aho 
Riitta Ahola 
Ossi Honkasalo
Satu Salmela-Vierisalo

Juhani Aho 
Riitta Ahola 
Ossi Honkasalo
Maila Hölttä

Tuusula
Armas Ruuskanen
Markku Salonen 
Eemeli Virtanen 
Einar Winqvist

Kauko Holma 
Eero Nyberg 
Pentti Riikonen
Markku Salonen 

Tapio Lehtonen 
Reijo Lemmelä
Toimi Räsänen 
Eino Välimäki 

Esko Joensuu
Jorma Kervinen 
Risto Lemmelä 
Rauno Lindberg 

Esko Joensuu 
Seppo J. Järvinen 
Risto Lemmelä 
Viljo Matikainen

Sakari Eklund 
Aarno Lindkvist 
Teuvo Tyllilä 
Markku Yli-Perttula

Sakari Eklund 
Viljo Matikainen
Teuvo Tyllilä 
Markku Yli-Perttula

Jorma Eeronheimo
Veikko Kostiainen
Viljo Matikainen
Petri Turtiainen

Pentti Airikka   
Riitta Eeronheimo
Kristiina Lindfors 
Matti Oksanen 

Maija Malmlund
Pirjo Maula 
Seppo Peltonen
Veikko Seuna

Jaana Rainto (11/05 saakka,
tilalle Marja-Leena Kulmala)
Ari Maskonen 
Liisa Sorri 
Teuvo Virtala 

Sipoo

Bjarne Björkwall 
Henrik Granqvist 
Frans Stellberg
Viking Sundström

Henrik Gragnvist 
Charles Lindroos 
Frans Stellberg 
Viking Sundström

Henrik Graqnvist 
Frans Stellberg 
Ritva Lindh (91)
Trygve Strandell (ei 91)  
Viking Sundström

Henrik Granqvist
Matti Kalvia
Gösta Lundström
Viking Sundström

Matti Kalvia 
Kaj Lindqist
Sirpa Möller 
Viking Sundström

Kaj Lindqvist
Gunhild Mannila
Tarmo Ojala 
Ilkka Ritvanen

Rainer Karlsson
Tia Laurmaa-Brenzén
Simo Lehvonen
Tarmo Ojala 
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Yhtymähallituksen jäsenet 1968 - 2008 (liittohallitus 1968 - 1996)

Vuodet

1968

1969-1972

1973-1976

1977-1980

1981-84

1985-1988

1989-1992

1993-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

2003-2004

2005-2006

2007-2008

Järvenpää

Erkki Haavisto
Teuvo Salonen
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Teuvo Salonen 
Veikko Utti (71-72)

Teuvo Salonen 
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Kalevi Jakonen
Teuvo Salonen 
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Teuvo Salonen 

Reijo Korhonen (85-87)
Martti Kuusela (87-88)
Markku Utti

Markku Utti
Juhani Willström

Pekka Luuk 
Antti Saurama

Pekka Luuk 
Osmo Ojanen

Osmo Ojanen 
Antti Räty

Marja-Leena Moilanen
Tuulikki Turunen

Marja-Leena Moilanen
Tuulikki Turunen (03-04)
Katja Veirto (03)

Kaisa Kouhia 
Tuulikki Turunen

Kaisa Kouhia
Tuulikki Turunen

Kerava

Antero Könkkölä
Veikko Savolainen

Antero Könkkölä
Veikko Savolainen

Antero Könkkölä
Aimo Louko (75-76)
Veikko Savolainen (73-74)

Antero Sirkka 
Elis Vähämäki

Esko Hautala 
Teemu Härmä 

Sven Hamström 
Viljo Tikka (85-86)
Juho Vähälummukka (86-88)

Sven Hamström
Mikko Korhonen

Juhani Koivusaari
Markku Liimatainen

Juhani Koivusaari
Tuula Lind 

Juhani Koivusaari
Tuula Lind

Juhani Koivusaari
Ruut Pylvänäinen

Juhani Koivusaari
Ruut Pylvänäinen

Eila Huhtilainen
Juhani Koivusaari

Eila Huhtilainen
Juhani Koivusaari

Tuusula

Pentti Nummi 
Einar Winqvist

Erkki Kesälä 
Pentti Nummi

Erkki Kesälä (73)
Pentti Nummi 
Pentti Riikonen (74-76)

Ahti Haukkavaara (80) 
Lassi Iharvaara
Pentti Riikonen (77-80)

Ahti Haukkavaara 
Lassi Iharvaara

Ahti Haukkavaara 
Lassi Iharvaara

Ritva Haikonen (89-91)
Eila Hafeez (91-92)
Olavi Niemikoski

Olavi Niemikoski
Esko Palmu

Raili Franzén 
Liisa Tulkki

Raili Franzén 
Liisa Tulkki

Klaus Koivunen
Hans Malmlund

Klaus Koivunen
Hans Malmlund

Jukka Lehtonen
Antti Seppälä

Jukka Lehtonen 
Hans Malmlund

Sipoo

Erik Melén 
Seppo Simolin

Charles Lindroos
Seppo Simolin

Charles Lindroos
Seppo Simolin

Charles Lindroos
Marjatta Simolin

Risto Mononen
Eija Tiilikka 

Risto Mononen
Eija Tiilikka

Christel Liljeström
Matti Kalvia
  
Christel Liljeström
Matti Kalvia 

Matti Kalvia 
Tanja Partanen

Matti Kalvia
Tanja Partanen
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