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SOPIMUS VEDENJAKELUN KRIISITILANTEIDEN YHTEISESTÄ
HOITAMISESTA
Sopijaosapuolet:

Katuosoite Puhelin Sähköposti Päivystys-
puhelin

Järvenpään Vesi PL 41
04401 JÄRVENPÄÄ

09-27 191 vesihuoltolai-
tos@jarvenpaa.fi

040-315 3017

Keravan Kaupunki-
tekniikan toimiala/
vesihuolto

PL 123
04201 Kerava
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

09 29 491
040-318 2275

kerava@kerava.fi
vesihuolto@kerava.fi

040-318 4140

Sipoon kuntatekniik-
ka/   Vesihuolto

Martinkyläntie 94
04130 SIPOO

09-235 31 vesilaitos@sipoo.fi 050-554 4538

Tuusulan vesihuolto-
laitos

Kotorannankuja 10
04310 TUUSULA

040-314 3577 vesihuoltolai-
tos@tuusula.fi

040-314 3125

Nivos Vesi ja Lämpö
Oy, Mäntsälä, Pukki-
la ja Pornainen

Porvoontie 23
04600 MÄNTSÄLÄ

0400-723 823
Kimmo
040-865 3586
Päivi

kimmo.rinta-
maki@nivos.fi ja
paivi.nyyssonen@ni
vos.fi

Nivos päivys-
tyspalvelu 24/7
050-386 3900

Keski-Uudenmaan
Vesi Kuntayhtymä

Kirkkotie 49
04310 TUUSULA

040-504 0444 toimisto@kuvesi.fi 040-504 0444

1. Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sitoutuvat toimimaan yhdessä missä tahansa vedenja-
kelun kriisitilanteessa siten kuin tässä sopimuksessa tarkemmin määritellään.

2. Kriisitilanne
Kriisitilanne on sellainen vedenjakelussa tapahtuva häiriö, joka aiheuttaa alueellisen häiriön
vedentoimitukseen laadullisesti tai määrällisesti, tai myös todennäköisen uhkan häiriölle.

3. Avunpyyntö kriisitilanteessa
Apua kriisitilanteessa annetaan vain pyydettäessä. Pyynnön esittää häiriön kohteeksi jou-
tuneen vesilaitoksen vastuuhenkilö (johtaja tai hänen varahenkilönsä) pyynnön vastaanot-
tavan sopijaosapuolen/-osapuolien vastuuhenkilölle. Ensisijaisesti pyyntö esitetään puheli-
mitse, myös sähköposti on mahdollinen aikataulun sallimissa rajoissa.

4. Toimenpiteet tilanteessa
Avunpyynnön kohde on velvollinen osallistumaan kriisitilanteen hoitamiseen tapauskohtai-
sesti harkitulla ja sovitulla tavalla. Avun määrää ja laatua harkittaessa pyynnön kohteella on
kuitenkin oikeus harkita ja rajoittaa tehtävää sen mukaan, miten se vaikuttaa avun antajan
oman vesilaitoksen toimintaan. Periaatteena pidetään, että avunanto ei saa kohtuuttomasti
häiritä avun antajan omaa toimintaa.
Apu voi käsittää mm. veden toimitusta, materiaaliapua, asennustyötä, tiedottamista, liiken-
teen ohjausta tai mitä tahansa tilanteessa tarvittavaa apua.

5. Kustannukset
Avun kohteena oleva osapuoli on velvollinen korvaamaan avun antajalle toimenpiteistä ai-
heutuneet kustannukset. Kustannukset veloitetaan omakustannusperiaatteella ilman läpi-
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laskutus- tai muita kuluja. Palkkakustannuksiin luetaan mukaan pakolliset sosiaali- ja elä-
kemaksukustannukset.

6. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimas-
sa toistaiseksi.

Tuusulassa xx.yy.2021

Allekirjoitukset

Järvenpään Vesi Keravan Kaupunkitekniikan toimiala/vesihuolto

__________________________ __________________________
Ari Kaunisto Tiina Lindström
Toimitusjohtaja Vesihuoltopäällikkö

Sipoon Vesi Tuusulan Vesi

__________________________ __________________________
Matti Huttunen Jukka Sahlakari
Liikelaitosjohtaja Liikelaitoksen johtaja

Nivos Vesi ja Lämpö Oy Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

______________________ _________________________
Kimmo Rintamäki                               Kari Korhonen
Toimitusjohtaja                                Toimitusjohtaja
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4.10.2021

Kupariputkien pistekorroosio -
tapaustutkimus
VESIHUOLTO 2021, Turku 13.10.2021
Päivi Peltonen

Sisällys
01 Hankkeen tavoite ja toteutus

02 Kirjallisuusselvitys

03 Tulokset

04 Johtopäätökset
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4.10.2021

Hankkeen taustaa ja toteutus

• Hankkeen rahoitus: Vesihuoltolaitosten 
kehittämisrahasto, Keski-Uudenmaan Vesi 
Kuntayhtymä, Lahti Aqua, Tampereen Vesi ja 
Vihdin Vesi

• Toteutus v. 2020, raportointi 2021

• Hankkeen taustaa:
• Kupariputkien pistekorroosion yleistyminen 

1990-luvun lopulta  paikallinen ilmiö
• Korroosiotapauksissa talousvesi täyttää yleensä 

talousvesiasetuksen laatutavoitteet/ vaatimukset.
• Kupariputkien sisäpinnan erilaisuuteen on 

viitteitä 2000-luvun putkissa vs. aikaisemmin, 
vaikka putket ovat standardin mukaisia ja 
tyyppihyväksyttyjä

4.10.2021 3

HS 17.3.2008

Hankkeen tavoite

44.10.2021

Kartoitetaan kiinteistöjen kupariputkien pistekorroosion syitä 
tapaustutkimusnäkökulmasta

• kupariputkien sisäpinnan laadun merkitys

• kupariputken käyttöönottotavan merkitys

• kiinteistöä edeltävän vesijohtoverkoston vaikutus

• vedenkäsittelyn ja vedenlaadun vaikutus.

3
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4.10.2021

Hankkeen toteutus

Kirjallisuusselvitys
- kupariputken sisäpinnan

käsittelymenelmät
- YM asetuksien taustat:

tekniset vaatimukset ja
tyyppihyväksyntä

- tutkimukset aiheesta

Korroosiotapausten 
kartoittaminen
- 2000 luvun pistekorroosio-

tapauksia eri puolelta 
Suomea ja verrokki-
kiinteistöt, joissa ei piste-
korroosiota: tietojen keruu

- Nettikysely, haastattelut, 
tehdyt tutkimukset

- Vesilaitos-, verkostotiedot

Käyttämättömien 
kupariputkien 
kuvaus
- eri valmistajien kupari-
putkien hankinta

Tulosten tulkinta, 
raportointi

4.10.2021 5

Kirjallisuus-
selvitys

64.10.2021

Kupariputken sisäpinnan käsittely:
- Aikaisemmin sisäpinnan puhdistus vetorasvajäämistä 
orgaanisilla liuottimilla kuten trikloorieteenillä
- 1990 luvulta alkaen:

• Valmistajien tietoja sisäpinnan puhdistaminen esim. 
karhentamalla (hiekkapuhaltamalla) tai syövyttämällä
o Patentti: sisäpinnan puhdistaminen 

hiekkapuhalluksella (puhallusmateriaali?)
o maininta kylmävesiputkiston korroosion estäminen
o Patentti: hiekkapuhallus korundilla (alumiinioksidia, 

raekoko 0.05 - 0.3 mm)

 voiko alumiinia tai muuta puhallusmateriaalia jäädä 
putken sisäpinnan epätasaisiin kohtiin esim. pieniin 
kuoppiin?

 jääkö yksittäisiä hiilipartikkeleita puhallusmateriaalin 
alle tai kuoppiin?

 Nykyiset sisäpinnan käsittelymenetelmät?

5
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4.10.2021

74.10.2021

Kupariputken sisäpinnan laatu

• YM asetus 455/2019: 

• YM asetus 2/19 kupariputkien tyyppihyväksynnästä:

• Yhdessä patentissa puhdistuksen jälkeen 0.12 mg C / dm². YM-asetus <0.20 mg C / dm².

Käyttämättömien kupariputkien 
sisäpintojen tutkimus 
• Kupariputket ostettu rautakaupasta ja halkaistu.
• Kaikki putket on tarkoitettu talousvesikäyttöön.
• Sisäpinnat: osa karheita ja mattapintaisia, osa sileitä ja 

kirkkaita, värieroja ja epäsäännöllisiä pinnanmuotoja.

Kova R290 Eri valmistajat, kova kupariputki Kova Puolikova 
15 mm 10 mm

Kieppi hehkutettu 

7

8

Yh 8/18.11.2021      § 40     Liite 2



4.10.2021

Kupariputkien pistekorroosiotapaukset

94.10.2021

• Kupariputket asennettu 1990 luvun lopulla 
– 2014, joissa pistekorroosiota. 
Vanhemmat tapaukset rajattiin pois 
tutkimuksesta (tiedonsaanti, putkien 
sisäpinnan käsittely muuttunut).

• Käytännössä kaikki pistekorroosio 
lämpimän käyttöveden (LV) ja 
lämminvesikierron (LVK) kupariputkissa

• Havaintoja pistekorroosiosta: osa suorissa 
putkiosuuksissa, muutama mutkassa, osa 
kylpyhuoneessa, vaatehuoneen katossa, 
osa porrashuoneissa

• Putket eri valmistajilta (hehkutettu, kova)
• Osasta tieto, että asunnot otettu käyttöön 

heti <1kk, putkistohuuhtelut voimakkaalla 
virtauksella, LVK virt.nopeus ja LV lämpötila 
säädetty.

Korroosiokiinteistöille johdettavan talousveden käsittely 

104.10.2021

• Kupariputkien 
pistekorroosiotapaukset 
pohjavesilaitosten 
vedenjakelualueella

• Eri alkalointimenetelmät

9
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4.10.2021

Verrokkikiinteistöt (ei havaittu vuotoja tai pistekorroosiota)

114.10.2021

• Jokaiselle vedenjakelualueelle, 
jossa  pistekorroosiokohteita, 
löytyi vähintään 1 kpl 
verrokkikiinteistöjä. 

• Verrokkikiinteistöissä tällä 
hetkellä putken kesto ollut 10 –
23 vuotta

• Verrokkikiinteistöt sijaitsee 
samalla vedenjakelualueella
kuin korroosio-kohteet ja 
kupariputkien käyttöönotto 
samana vuonna (+/-1). 

• Asuntoja kiinteistöissä 
vähintään 655 kpl + 
liikerakennukset.

Vedenlaadun vaihtelu: 
alkaliteetti

124.10.2021

11
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4.10.2021

Vedenlaadun vaihtelu: pH

134.10.2021

Vedenlaadun vaikutus

144.10.2021

• Laatutavoite pH 6,5 – 9,5 (STM 1352/2015).  Valviran talousvesiasetuksen soveltamisoppaassa 
suositeltava pH -taso verkostosyöpymisten ehkäisemiseksi on pH >7,5 ja mieluiten jopa pH 8,0

• Kupariputkien asennusaikaan osassa kohteissa pH-arvo 8 – 8,3, osassa 7,5 – 8, osassa 7 – 7,5. Osassa 
korroosiokohteita verkostoon johdetun talousveden pH ollut hyvin tasainen, osassa pH vaihdellut voimakkaasti. 

• Kupariputkien pistekorroosiota esiintyi, vaikka pH-arvo on 8 ja tasainen.

• Alkaliteetti ollut kaikissa talousvesissä hyvällä tasolla 0,7 – 1,5 ja 1,5 – 2,1 mmol/l
• Kloridipitoisuudet alhaisia n. 10 – 15 mg/l, yhdessä 23 mg/l
• Rauta <10 – 10 µg/l, max 60 ja 120 µg/l
• Mangaani <10 µg/l, max yksittäisiä 96 - 340 µg/l
• Alumiini <10 - <20 µg/l, max 20 µg/l
• Kalsium 8 – 50 mg/l
• Silikaatti 10 – 20 mg/l
• Sulfaatti 10 – 40 mg/l

13
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4.10.2021

Verkostomateriaalin vaikutus pistekorroosion esiintymiseen

154.10.2021

• Korroosiokohteisiin ja verrokkikohteisiin talousvesi johdetaan eri verkostomateriaalista koostuvia 
verkostoja pitkin. Osa korroosiokohteista ja verrokkikohteista sijaitsee lähekkäin. 

• Yksi kohde voi edustaa useampaa korroosio/verrokkikohdetta lähialueella.
• Osaan kohteista vesi voidaan johtaa useampaa reittiä pitkin, huomioitu todennäköisimmät reitit. 

Verkoston pituuden vaikutus pistekorroosion esiintymiseen

164.10.2021
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4.10.2021

Johtopäätökset

174.10.2021

Kupariputkien pistekorroosiota ei havaittu pintavesilaitoksen vedenjakelualueella (silikaatti 
pieni, orgaanisen aineksen rooli).

Korroosiotapaukset lämpimän käyttöveden putkissa tai lämminvesikierrossa

Kupariputkien pistekorroosion syistä

• Putken sisäpinnan käsittelyn muuttumisella todennäköisesti vaikutusta

• Vedenkäsittelymenetelmällä tai vedenlaadulla ei selvää vaikutusta

• Verkostomateriaalilla ei selvää vaikutusta

 Saman alueen korroosiokohteisiin ja verrokkikohteisiin johdetaan samanlaatuista 
talousvettä ja käytännössä samanlaista vesijohtoverkostoa pitkin. Tällöin korroosiota 
selittävä tekijä voi liittyä putkien käyttöönottotoimenpiteisiin tai kupariputkien 
valmistusprosessiin. Kunnollisen käyttöönottohuuhtelun tarve on selkeä 2000-luvun 
kupariputkille. 

KIITOS MIELENKIINNOSTA!

Yhteystiedot

Päivi Peltonen
Prosessiasiantuntija
FCG Oy
Puh. +358 44 750 5331
paivi.peltonen@fcg.fi
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4.10.2021

Hyvän elämän tekijät
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Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuvesi.fi

Puh: 040 5040 444
Kotisivu: www.kuvesi.fi
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TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 13/2021
Asia: Nummenkylän raakavesijohdon putket.

Hankintapäätös, Uponor Infra Oy
Asiaselostus: Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin.

Hankintamenettelynä on käytetty rajoitettua menettelyä.
Nummenkylän uusilta siiviläputkikaivoilta rakennetaan syöttöputki Korkea-
mäen vedenottamolle vedenkäsittelyä varten. Linjan pituus on noin 2,5 km ja
putkimateriaaliksi on valittu suojakuorellinen 250 mm:n putki: RC 250*14,8
PN10 SDR 17 PE100RC.
Putkista on pyydetty tarjouksia kolmelta putkitoimittajalta. Tarjoukset on
saatu kaikilta kolmelta taholta. Tarjousten avaustilaisuudessa kaikki tarjouk-
set ja tarjoajat on todettu kelvollisiksi ja tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi.
Yhteenveto tarjouksista on seuraava:
Yritys      Kokonaishinta
Meltex Oy Plastics   84 375,- €
Pipelife Finland Oy       88 175,- €
Uponor Infra Oy    74 875,- €
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hinnal-
taan halvin. Halvimman tarjouksen on tehnyt Uponor Infra Oy.

Päätös: Hyväksyn Uponor Infra Oy:n tarjouksen Nummenkylän raakavesijohdon put-
kia koskien.

Päätösoikeuspe-
ruste:

Yhtymähallitus 18.5.2017 § 29 liite 10, toimitusjohtajan hankintavaltuudet:
Suunnittelu 100 000 €, investoinnit 300 000 €, muut hankinnat 100 000 €.

Päiväys: 1.10.2021
Allekirjoitus:

Nimen selvennys:
Virka:

Kari Korhonen
Toimitusjohtaja

Oikaisuvaatimus-
ohje:

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös yhtymähallituk-
sen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamisestaan.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon - jollei muuta näytetä - samana päivänä sähköpostin lähettämisestä.

Nähtävillä olo-
paikka:

Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA

Nähtävillä oloaika: 4.10.2021 klo 9.00 - 14.00
Tiedoksianto: Tarjouksen jättäneet yritykset, sähköpostitse
Liite -
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