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 VESIHUOLTOPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Vuoden 2017 alussa siirtyi Imatran Veden verkostoyksikkö kaupungin strategisten linjausten 
perusteella Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n palvelukseen.  Imatran Vesi – taseyksikkö siirtyi 
oman tuotannon sijaan ostamaan verkostopalvelut Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:ltä.  
Toimintavuotta ovat tältä osin leimanneet sopimuspohjaisen toiminnan organisointi ja uuden 
toimintakulttuurin luominen. Toimintaa ohjaamaan ja kustannusseurantaa varten luotiin 
yksikköhinnoittelupohjainen järjestelmä. 

Meltolan jätevesilaitoksen saneerauksen esisuunnitelma käynnistettiin kesällä 2017 ja se valmistui 
loppuvuodesta. Esisuunnitelmassa otettiin tarkasteluun myös mahdollisen uuden puhdistamon 
rakentaminen. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi selvityksessä nousi kuitenkin 
nykyisen puhdistamon saneeraus nykyiselle paikalleen. Laadittu esisuunnitelma tarkentaa 
aiempaa vuonna 2015 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tekemää ”Meltolan 
jätevedenpuhdistamon saneeraus ja tehostaminen” -suunnitelmaa. Jätevesilaitoksen 
saneeraushanke jatkuu vuonna 2018 yleissuunnittelun, nykytilamallin ja rakenteellisten 
kuntotutkimusten muodossa. 

Laikon pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Rautjärvellä valmistui 28.2.2017, joskin 
varsinaiset tutkimukset oli tehty jo edellisenä kesänä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Laikon 
pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Saatujen tutkimustulosten 
perusteella on selvää, että Laikonkankaan merkitys Kaakkois-Suomen vesihuollolle on 
huomattava. 

Etäluettavien vesimittareiden asennus jatkui suunnitellusti Virasojan ja Tuulikallion alueilla. 
Järjestelmässä yhdistyy uusin ultraäänitekniikka ja etäluenta, kehittynyt paineenvalvonta ja 
vuotovalvonta sekä loppukäyttäjän toiminnot. Ultraäänitekniikan ja sähköisen tiedonsiirron 
yhdistelmä eliminoi myös luentavirheet.

Viemäriverkoston runkolinjan tukoksia ilmeni vuoden aikana 20 kpl ja vesijohtovuotoja korjattiin 20 
kpl.  Vuotojen ja tukosten aiheuttamat poikkeustilanteet hoidettiin kuntoon ripeällä aikataululla. 
Poikkeustilanteiden tiedottamiseen käytettiin mm kaupungin verkkosivustoa, facebookia, 
tekstiviestipalvelua ja ovelle jaettavaa tiedotetta. Uusia vesi- ja viemäriverkoston liittymiä tai 
vanhojen liittymien laajennuksia oli 18 kpl.

Toimintamenot saatiin pidettyä kurissa ja tilikauden menot alittuivat 41 000 euroa talousarvion 
kirjauksesta. Toimintatulot alittuivat harmillisesti 137 000 euroa johtuen osittain siitä, että ns. 
työlaskutuksen piiriin kuuluvia toimintoja siirtyi vuodenvaihteessa Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu 
Oy:lle.

Talousveden laatuvaatimukset täyttyivät vuoden jokaisena 
päivänä ja myös laatusuositukset täyttyivät tutkituilta osin. 
Näytteenotto- ja laboratoriopalvelut siirtyivät vuoden 2017 
alussa laboratoriokilpailutuksen jälkeen FCG Suunnittelu ja 
Tekniikka Oy:lle. Näytteet analysoidaan Karkkilassa Novalab 
Oy:n laboratoriossa. 

VHL 15 §:n 1 momentin mukaan vesihuoltolaitoksen on oltava 
selvillä käyttämänsä raakaveden määrään tai laatuun 
kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kunnosta.  Water 
Safety Planin mukainen riskienarviointi kattaa Vesihuoltolain 
edellyttämän selvillä olovelvoitteen vesilaitoksen toimintaan 
kohdistuvista riskeistä. Imatran Vesi toteutti vuoden 2017 
lopulla riskienarvioinnin wsp:n mukaisesti.

                          Kari Pietarinen, vesihuoltopäällikkö
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IMATRAN VESI

Veden tehtävänkuvaus

Imatran Vesi on vesihuoltolain mukainen Imatran kaupungin taseyksikkönä toimiva ja 
kaupunginvaltuuston vahvistaman toiminta-alueen vedenjakelusta sekä viemäröinnistä 
vastaava vesihuoltolaitos, joka kuuluu yhtenä osana kaupunkikehitys- ja teknistä palvelua.

Imatran Veden vesihuoltotoiminnot muodostuvat veden hankinnasta, jäteveden 
pumppauksesta ja puhdistuksesta sekä asiakaspalvelusta. Tärkeänä osana ovat myös 
rakentamisen ja kunnossapidon valvontaan, yleissuunnitteluun ja verkostotiedon 
dokumentointiin liittyvät tehtävät. Veden jakeluun ja viemäriveden johtamiseen liittyvät 
verkostopalvelut Imatran Vesi ostaa vuosisopimusperiaatteella Imatran Kiinteistö- ja 
Aluepalvelu Oy:ltä.

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on turvata asiakkailleen 
laadukkaat, vaatimukset täyttävät 
vesihuoltopalvelut.

Imatran Veden organisaatio
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TOIMINTA NUMEROINA

Talous 2017 2016 Yksikkö

Liikevaihto 5,89 6,14 milj. €
Käyttömenot 3,34 3,58 milj. €
Käyttökate 2,54 2,56 milj. €
Käyttökate % 43 42 %
Investoinnit 2,1 2,4 milj. €

Sijoitetun pääoman tuotto % 6,3 6,2 %
Nettotulos % 22,6 20,1 %
Oman pääoman tuotto % 6,5 6,4 %

Laskutettu vesi 1,48 1,52 milj. m3

Laskutettu jätevesi 1,51 1,50 milj. m3

Hinnat

Vesimaksu sis. alv 24 % 1,96 1,86 €/m3

Jätevesimaksu sis. alv 24 % 2,93 2,79 €/m3

Perusmaksu vesimittarikoon mukaan, yleisimmät vesimittarikoot sis.alv 24%:

20 mm (yleisin omakotitaloissa) 45,55 45,55 €/v
25 mm 65,80 65,80 €/v
32 mm 96,18 96,18 €/v
40 mm                   154,36 154,36 €/v

Liittyjät

Asukasluku (31.12.) 27 277 27 517 henkilöä
Vesijohtoverkostoon 27 150 27 315 henkilöä
Viemäriverkostoon 26 900 27 005 henkilöä

Verkostot

Vesijohtoverkoston pituus 325 324 km
Vesijohtoverkoston keski-ikä 38 38 v
Jätevesiviemäriverkoston pituus 286 285,6 km
Jätevesiverkoston keski-ikä 35 35 v
Jätevedenpumppaamoita 43 42 kpl
Hulevesiviemäreitä 87,5 81 km

Laitokset

Veden pumppaus 1,98 2,31 milj. m3

Puhdistettu jätevesi 4,52 4,96 milj. m3

Henkilöstö 14,5 25 henkilöä
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VEDEN LAADUN VUOSIRAPORTTI

Imatran Vesi toimittaa talousvettä n. 4 100 m³ päivässä 27 500 imatralaiselle. Laskutettu 
vesimäärä oli 4 100 m³/d vuonna 2017. Immalan vesilaitokselta vettä pumpattiin n. 4 100 m³/d 
vuonna 2017. Imatralle johdetaan talousvettä myös Lappeenrannan Joutsenossa sijaitsevalta 
Myllypuron pohjavedenottamolta. Vuonna 2017 pumpattiin Myllypuron ottamolta Imatralle 
yhteensä noin 1 700 m³/d. Ruokolahden kunnalta Lampsiinlammen pohjaveden-ottamolta 
johdettiin Saarlammen ja Koivuniemen asuntoalueelle n. 20 m³/d. 

Hiekkoinlahden pohjavesi ja Immalanjärven pintavesi käsitellään Immalan vesilaitoksella. 
Immalanjärven pintaveden osuus tuotetusta vesimäärästä on nykyään alhainen n. 4 % Imatra-
Joutseno yhdysvesijohdon käyttöönoton jälkeen.

Immalan vesilaitoksella pintaveden käsittelyssä ensimmäisenä parannetaan hajua ja makua 
otsonilla, joka tuhoaa myös mikrobeja. Polyalumiinikloridilla saostetaan humusta ja 
muodostunut sakka poistetaan hiekkasuodatuksella. Veden alkaliteettia nostetaan lisäämällä 
hiilidioksidia. Puhdistettu pintavesi sekoitetaan kalkkikivisuodattimien läpi suodatettuun 
Hiekkoinlahden pohjaveteen. Jakeluun pumpattava talousvesi desinfioidaan 
klooriamiinikloorauksella ja ultraviolettivalolla (UV) sekä veden pH-arvo säädetään sopivaksi 
kalkkivedellä (n. pH 8). Alla olevassa taulukossa on esitettynä vedenkäsittelykemikaalien ja 
sähkön kulutus vuonna 2017.

VUOSI 2017 Vedenkäsittel
y

Sähkön kulutus

kg/a kWh/a

Polyalumiinikloridi 850 Vesilaitos 709 224

Hiilidioksidi 1 800 Hiekkoinlahti 199 436

Kalkkikivi 10 530 Vesitornit

Kalkki (sammutettu) 2 970 - Tuulikallio 35 435

Ammoniumkloridi 440 - Kurkvuori 17 747

Natriumhypokloriitti 10 %* 6 200 Paineenkorotus

* Immala + Korvenkylä - Korvenkylä 139 697

- Ukonniemi 41 964

Imatran Veden talousveden laatua tutkitaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman 
mukaisesti, joka on viimeksi päivitetty 23.5.2013. Valvontatutkimusohjelma on jaettu 
valvontanäytteisiin ja käyttötarkkailuun. Verkostoveden valvonta- ja käyttötarkkailunäytteitä 
otetaan eri puolilta kaupunkia 4 – 6 verkostopisteestä keskimäärin joka toinen viikko siten, että 
suuremmasta Tuulikallion vesitornin painepiiristä otetaan näytteitä useammin kuin Kurkvuoren 
vesitornin painepiiristä. Molempiin painepiireihin johdetaan Immalan vedenkäsittelylaitoksen 
vettä. Lisäksi Tuulikallion painepiiriin johdetaan Joutsenon Myllypuron vedenottamon vettä 
Korvenkylän paineenkorotusaseman kautta.
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Käyttötarkkailuun kuuluvat joka toinen viikko otettavat 
näytteet Immalan vesilaitoksen lähtevästä vedestä, 
Hiekkoinlahden pohjavedestä ja Immalanjärven pintavedestä. 
Alueen vesitornien osalta tutkitaan veden mikrobiologista 
laatua kuukausittain. Imatra-Joutseno yhdysveden laatua 
tutkitaan neljännesvuosittain sekä Saarlammen ja 
Koivuniemen asuntoalueilta 8 krt vuodessa.

Imatran Veden talousvesinäytteet tutkittiin Novalab Oy:n 
(nyk. SYNLAB Analytics & Services Finland Oy) Karkkilan 
laboratoriossa, joka on akkreditoitu ja EVIRAn hyväksymä 
laboratorio. Veden laatua tarkkaillaan arkipäivisin myös 
Imatran Veden omassa käyttölaboratoriossa ja 
jatkuvatoimisilla automaattisilla mittareilla. Toimintaa 
valvovana viranomaisena toimii Imatran seudun 
ympäristötoimi. 

Hiekkoinlahden pohjaveden mikrobiologisissa tutkimuksissa ei todettu kertaakaan koliformisia 
bakteereja eikä E. coli -bakteereita ja vain kahtena yksittäisenä kertana havaittiin vähän 
heterotrofisia bakteereja vuonna 2017. Fluoridin ja typpiyhdisteiden pitoisuudet olivat alle 
määritysrajan tai alhaisia. Pohjavedessä on hieman rautaa, klorideja ja sulfaattia. Pohjaveden 
mikrobiologinen ja fysikaalis-kemiallinen laatu oli hyvä ja laatuvaihtelut pieniä.

Immalanjärven mikrobiologinen laatu oli hyvä, vain kerran havaittiin suolistoperäistä 
bakteerisaastumista kuvaavia E. coli –bakteereita (1 pmy/100 ml) ja satunnaisesti koliformisia 
bakteereja ja pesäkkeitä. Järvi on kirkasvetinen ja vähähumuksinen.

Aistinvaraisesti arvioituna verkostoon lähtevässä vedessä ei todettu erityistä hajua eikä makua. 
Laitokselta lähtevän veden laatu täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja 
fysikaalis-kemialliset laatuvaatimukset ja –suositukset (nyk. laatutavoitteet). Lähtevän veden 
rautapitoisuus oli yksittäisellä näytekerralla 200 µg/l, joka on raudan laatusuosituksen 
enimmäisarvo. Rautapitoisuus vastaa Hiekkoinlahden pohjaveden rautapitoisuutta, sillä 
vedenoton jälkeen putkistossa hapettunut rauta ei poistu kalkkikivisuodattimessa. 
Rautapitoisuus on yleensä alhainen, mutta ajoittain koholla.
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Lähtevän veden keskimääräinen pH-arvo 8,2, alkaliteetti ja kovuus olivat optimitasolla vuonna 
2017 kalkki-hiilihappotasapainon perusteella (Kuva 1). Tällöin korroosion estämiseksi kalkkia 
saostuu lämpimässä vedessä, mutta ei kylmässä vedessä.

Kuva 1. Immalan vesilaitokselta lähtevän veden pH-arvo on optimissa kalkki-
hiilihappotasapainon perusteella.

Talousveden laadun valvonta verkostosta käyttäjien vesihanasta koostuu Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen (1352/2015, muutos 683/2017) mukaisesti jatkuvasta 
valvonnasta ja jaksottaisesta seurannasta. Jatkuvan valvonnan näytteistä tutkitaan veden 
aistinvaraista (haju ja maku) ja mikrobiologista laatua sekä seurataan talousveden käsittelyn 
tehokkuutta ja verkoston vaikutusta eri parametrien avulla (mm. pH, sameus, väriluku, 
sähkönjohtavuus, ammonium, rauta ja mangaani). 

Verkostoveden laatu täytti hyvin talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset ja 
veden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset vuonna 2017. Verkostossa rautapitoisuus 
oli selvästi alle laatusuosituksen enimmäisarvon (200 µg/l). Kohonneita pesäkelukuja mitattiin 
muutamalla näytekerralla verkostopisteistä. Verkostoveden pH oli keskimäärin hyvällä tasolla 
7,9. Imatra-Joutseno yhdysvesijohdon veden laadussa näkyi Myllypuron laatuero, siten että 
veden pH-arvo ja kovuus olivat alhaisemmalla tasolla (pH n. 7,4 ja kovuus 0,41 mmol/l) 
vuoden 2017 alusta lokakuun loppuun asti. Yhdysvesijohdon veden laadun vaikutus näkyi 
Korvenkannan, Imatrankosken länsipuolen, Saareksiinmäen ja yhdysvesijohtoa läheisellä 
Joutsenonkadun verkostoalueilla sekä Imatran kylpylällä. Myllypuron vesilaitoksella tehdyt 
toimenpiteet ja kalkin lisäys lokakuussa nostivat pH-arvon optimitasolle (keskimäärin 8,3) 
loppuvuodesta 2017. 

Jaksottaisessa seurannassa tutkitaan mm. terveydelle haitallisten metallien, liuottimien ja 
polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen sekä torjunta-aineiden pitoisuuksia. Näiden pitoisuudet 
olivat hyvin alhaisia tai alle määritysrajan vuonna 2017.
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Mikäli vesinäytteen jokin analyysitulos ei täytä talousvedelle asetettua laatuvaatimusta tai –
suositusta, otetaan kyseisestä näytteenottopisteestä uusintanäyte. Vuonna 2017 otetut 
ylimääräiset näytteet liittyivät kohonneeseen bakteerilukuun, hajuun/makuun, 
putkistohuuhteluihin ja uusien putkilinjojen käyttöönottoon.

Alla olevassa taulukossa on esitetty näytteenottopisteittäin vesianalyysien tulokset. Tulokset 
ovat vuoden 2017 näytteenottokertojen keskiarvoja. Joutsenosta Myllypuron vedenlaatu 
vaihteli, joten taulukossa on vaihteluväli.

VUOSI 
2017

Immalan 
vesilaito
s 
lähtevä

Verkosto Yhdysvesi 
Joutsenost
a

Saarlampi 
ja 

Koivuniemi

Talousveden 
laatuvaatimukset STM 
1352/2015,  683/2017

keskiarvo vaatimus tavoite#

E. coli pmy/100ml 0 0 0 0 0

Kolif. bakt. pmy/100ml 0 0 0 0 0

Clostridiu
m 
perfringen
s

pmy/100ml 0 0

Sameus NTU <0,2 <0,2 0,24 <0,2 *
Väriluku mg Pt/l <5 <5 <5 *
pH 8,2 7,9 7,3 … 8,3 7,5 9,5 # 6,5 – 9,5
Alkaliteetti mmol/l 0,91 0,54 … 0,82
Kovuus °dH

mmol/l
4,7
0,71

2,2 … 2,9
0,39 … 0,52

Rauta µg/l 80 35 27 <200
Mangaani µg/l 0,55 <10 10 <50
Sähkönjoht
.

µS/cm 200 167 180 <2500

Ammoniu
m

mg/l 0,09 <0,029 <0,029 <0,5

Nitriitti mg/l 0,009 <0,007 lähtevä <0,1
verkosto 

<0,5

Kloori kok. mg/l
vapaa mg/l

0,23
0,06

<0,05 <0,2

Haju, maku (aistin-
varainen)

hajuton,
ei makua

hajuton,
ei makua

hajuton,
ei makua

hajuton,
ei makua

*

* = käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia
# = STM:n asetuksen 683/2017 muutos enimmäispitoisuuksiin ja termi suositus muuttui tavoitteeksi.
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JÄTEVEDEN VUOSIRAPORTTI

Imatran Meltolan jätevedenpuhdistamo on kasilinjainen 
rinnakkaissaostuslaitos, jossa käsitellään Imatran 
kaupungin jätevesien lisäksi Lappeenrannan kaupungin 
Korvenkylän, Rauhan ja Tiurun alueiden jätevedet sekä 
Ruokolahden kunnan taajamien ja Rautjärven kunnan 
asemanseudun jätevedet. Puhdistamolla käsitellään 
jätevesien lisäksi sako- ja umpikaivolietteitä. Puhdistamo 
on jo ikääntynyt ja tullaan saneeraamaan lähivuosina.

Vuoden 2017 aikana velvoitetarkkailunäytteitä otettiin 
tarkkailuohjelman mukaisesti 24 kpl ja kuvatun lietteen näytteet tutkittiin kolmesti vuoden 
aikana. Velvoitetarkkailunäytteet otti jätevedenpuhdistamon henkilökunta ja analysoitiin 
Novalab Oy:n ympäristölaboratoriossa. Näytteiden raportoinnista vastasi FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy.

Veden keskimääräinen vuorokausivirtaama oli 77 % laitoksen mitoitusvirtaamasta (16200 
m3/d).  Vuoden 2017 aikana tehtiin ohituksia pumppaamoilla, mutta ei 
jätevedenpuhdistamolla. Ohituksia oli edellisvuosia vähemmän, yhteensä kolmena päivänä.  
Alueen vedenkulutus oli 1982600m3 ja vuotovesiprosentti oli 56 %. 

Vuonna 2017 keskivirtaama oli alhaisempi kuin vuonna 2016, mutta samaa tasoa vuoden 2015 
virtaaman kanssa. Maksimivirtaama oli huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosina. 

Puhdistamolle tuleva kuormitus oli vuoden 2017 tarkastelujaksolla melko tasaista, mutta 
neljännellä jaksolla jäteveden tulopitoisuudet olivat muita jaksoja huomattavasti matalampia 
johtuen kyseisen jakson suuresta keskimääräisestä tulovirtaamasta. Ravinnesuhteet vastasivat 
yhdyskuntajätevettä, jossa typen ja fosforin määrä on koholla suhteessa orgaanisen aineen 
kuormaan. Keskimääräinen orgaaninen kuormitus vastasi noin 19000 asukkaan kuormitusta, 
kun asukasvastineluvun laskentaperusteena pidetään 70g BOD7/as./d. Edellä mainittu 
asukasvastineluku ei vastaa yhdyskuntajätevesiasetuksessa annettua laskentatapaa, jossa 
laskentaan käytetään vuoden aikana tulevan suurimman viikkokuormituksen vuorokautista 
keskiarvoa. 

 

Meltolan jätevedenpuhdistamon tuleva jätevirtaama kolmena edellisenä vuotena.

Meltolan jätevedenpuhdistamon tuleva kuormitus kolmena viime vuotena
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Keskimääräinen tulokuormitus oli melko samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. BOD-kuorma 
kasvoi hieman ja kiintoainekuorma laski edellisvuodesta. Vuonna 2015 kuormitus oli BOD:n, 
kokonaisfosforin ja kiintoaineen osalta huomattavasti korkeampi kuin vuosina 2016 ja 2017.

Kaikki jätevesi johdetaan esiselkeytyksen kautta, joka oli normaalilla tasolla vuonna 2017. 

Meltolan jätevedenpuhdistamolla tapahtui kaksi häiriötilannetta ja niiden vaikutus 
puhdistustulokseen oli vähäinen. Ensimmäinen, linjan 1, häiriötilanne tapahtui helmi-
maaliskuussa ja johtui jälkiselvitysaltaan laahaimen pysähtymisestä sähkövian vuoksi. Tämä ei 
kuitenkaan heikentänyt puhdistustulosta, vaan vesistöön aiheutunut lisäkuorma aiheutui 
välttämättömistä korjaustoimenpiteistä, joiden yhteydessä jäätynyttä linjan 1 
jälkiselkeytinallasta sulatettiin johtamalla linjalle vettä. Huonontunut tulos johtui pääasiassa 
siitä, että laahaimen pysähdyttyä lietteen laskeutuminen altaassa ja palautuslietteen poisto 
häiriintyi eikä ollut normaalilla tasolla. Siksi lietettä nousi altaan pintaan ja linjan 1 lähtevän 
jäteveden kiintoainepitoisuus oli normaalia korkeampi.
Toinen häiriötilanne jätevedenpuhdistamolla sattui huhtikuussa, kun puhdistamolle tuli noin 9 
m3:n kuorma öljyistä sakokaivolietettä. Tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja pelastuslaitos asensi 
öljypuomit ja imeytysmatto joilla saatiin kerättyä suurin osa öljystä pois, mutta osa öljystä 
saattoi kulkeutua prosessin läpi vesistöön. Kummankin tapakusen jälkeen tehdyissä 
jälkitarkastuksissa raja-arvot eivät ylittyneet.

Puhdistustulos täytti voimassa olevat neljännesvuosikeskiarvoina tarkasteltavat 
lupamääräykset selvästi kaikilla jaksoilla. Vuoden 2017 ohituksien määrät olivat niin vähäisiä, 
etteivät ne käytännössä vaikuttaneet kokonaispuhdistustulokseen.

Meltolan jätevedenpuhdistamon puhdistustulos laskentajaksoittain vuonna 2017.
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Vuonna 2017 jatkokäsiteltäväksi Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen jätekeskuksen 
kompostointilaitokselle kuljetetun lietteen määrä oli yhteensä 4 330 tonnia, eli keskimäärin n. 
11 860 kg/d. Edellisenä vuonna pois kuljetetun lietteen määrä oli 4 340 tonnia. Lietteen kuiva-
ainepitoisuus oli kolmella näytekerralla keskimäärin 23 %. Kuivatusta lietteestä analysoitiin 
maalis-, kesä- ja syyskuussa MMMa 24/11 mukaiset haitta-aineet, joiden pitoisuudet alittivat 
annetut raja-arvot. 

Sakokaivolietettä otettiin vuonna 2017 vastaan yhteensä 4 650 m³. Vastaanotetun 
sakokaivolietteen kuorma sisältyy tulovirtaamaan. Kaatopaikalle kuljetettiin välpettä yhteensä 
70 tonnia.

Vuonna 2017 Meltolan jätevedenpuhdistamon puhdistustulos oli hyvä ja se täytti 
ympäristöluvan vaatimukset selvästi sekä tarkastelujaksoittain että vuosikeskiarvona 
tarkasteluna. Puhdistustulos täytti myös asetuksen 888/2006 vaatimukset kaikilta osin.

Biologisen hapenkulutuksen osalta saavutettiin ympäristöluvassa annetut pitoisuus raja-arvot 
ja vähimmäispoistotehon vaatimukset kaikilla jaksoilla. BOD:n poisto toimi siis hyvin koko 
vuoden.

Fosforin saostamiseksi prosessiin annosteltiin ferrosulfaattia yhteensä 530 tn, eli noin 1450 
kg/d, mikä tekee noin 117 g/m3 käsiteltyä jätevettä kohden ja 25 kg fosforikiloa kohden. 
Liukoisen kokonaisfosforin pitoisuus vaihteli lähtevässä vedessä välillä 0,037-0,20 mg/l, joten 
fosforin saostus toimii hyvin.

Vuoden kokonaistypenpoistoaste oli noin 16 % ja nitrifikaatioaste noin 58 %. Typenpoisto oli siis 
alhaisella tasolla, mutta Meltola puhdistamolla ei ole ympäristöluvassa asetettu 
typenpoistovaatimusta.

Puhdistamon energiankulutus vuonna 2017 oli 1 005 MWh eli noin 0,22 kWh puhdistettua 
jätevesikuutiota kohden. Ilmastukseen käytetyn energian osuus oli 60
% kokonaissähkönkulutuksesta. Ilmastuksessa käytettiin energiaa poistettua BOD-
kiloa kohden 1,3 kWh/kgBOD.

Tekstissä esiintyneet lyhteet:

Kiintoaine = Hiukkasmaista, humusta karkeampaa ainesta, joka voi olla eloperäistä tai epäorgaanista. Epäorgaaninen kiintoaine 
on tyypillisesti kivennäismaa-ainesta, kuten esimerkiksi savea tai hiesua. Orgaaninen kiintoaine on kasvi- tai eläinperäistä ja voi 
koostua elävästä ja kuolleesta aineksesta.   Aiheuttaa suurina pitoisuuksina veden samentumista ja pohjan liettymistä. Yksikkönä 
milligrammaa litrassa (mg/l). Yleisesti määrittämisessä käytetään 1,2 mikrometrin huokoskoon suodatinta, joka on 
menetelmästandardin mukainen (kiintoaineen karkea). Hienokiintoaine tarkoittaa 0,45 µm:n huokoskoon kalvosuodattimen läpi 
suodatettua pitoisuutta. Vain samalla menetelmällä saadut tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia

Orgaaninen aines jaetaan biologisesti (biologinen hapenkulutus eli BOD (biochemical oxygen demand))
ja kemiallisesti hajoavaan (kemiallinen hapenkulutus eli COD (chemical oxygen demand)).
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IMATRAN VEDEN TULOS NUMEROINA

TULOSLASKELMA  31.12.2017

IMATRAN VESI 31.12.2017 31.12.2016
     

LIIKEVAIHTO 5 890 851,17 6 139 521,94
Liiketoiminnan muut 
tuotot 370 139,97 377 899,61
Tuet ja avustukset kunn. 171,60 3 058,77

TUOTOT YHTEENSÄ 6 261 162,74 6 520 480,32

KULUT
Aineet, tarvikkeet, tavarat -627 356,68 -747 034,11
Palvelujen ostot -1 741 956,40 -1 218 135,13
Palkat ja palkkiot -672 189,13 -1 107 722,31
Eläkekulut -207 204,97 -318 410,69
Muut henkilösivukulut -29 690,01 -67 817,35
Poistot ja 
arvonalentumiset -1 542 233,49 -1 649 680,10
Muut kulut -70 788,07 -121 542,83

KULUT YHTEENSÄ -4 891 418,75 -5 230 342,52

LIIKEYLIJÄÄMÄ 1 369 743,99 1 290 137,80
Muut rahoitustuotot 16 852,94 14 382,02
Kunnalle maks. korkokulu -58 152,66 -72 892,74
Muille maksetut 
korkokulut 0,00 0,00
Muut rahoituskulut -45,68 -1,93

TILIKAUDEN 
YLI/ALIJÄÄMÄ 1 328 398,59 1 231 625,15
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TASELASKELMA  31.12.2017

IMATRAN VESI 31.12.2017 31.12.2016
    

V A S T A A V A A 

PYSYVÄT VASTAAVAT
Rakennukset 955 698,33 996 546,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet 21 869 159,52 21 363 632,59
Koneet ja kalusto 58 550,52 200 600,41
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00
Ennakkom. ja keskener. hankinnat 763 299,67 478 586,91
Aineelliset hyödykkeet 23 646 708,04 23 039 366,15

PYSYVÄT VASTAAVAT 23 646 708,04 23 039 366,15

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 0,00 22 068,91
Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00
Lyhytaikaiset saamiset 69 386 600,63 63 994 212,73
Saamiset 69 386 600,63 63 994 212,73

VAIHTUVAT VASTAAVAT 69 386 600,63 64 016 281,64

V A S T A A V A A 93 033 308,67 87 055 647,79

V A S T A T T A V A A
Peruspääoma -10 091 275,59 -10 091 275,59
Liittymismaksurahasto 0,00 0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä -9 747 600,74 -8 515 975,59
Tilikauden ylijäämä -1 328 398,59 -1 231 625,15

OMA PÄÄOMA -21 167 274,92 -19 838 876,33
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -5 773,35 -24 140,86
Lainat julkisyhteisöiltä -872 289,82 -1 163 053,11
Lainat muilta luotonant. 0,00 0,00
Saadut ennakot 0,00 0,00
Muut velat -441 095,32 -441 095,32
Pitkäaikainen (>1 v) -1 319 158,49 -1 628 289,29
Lyhytaikainen (<1 v) -70 546 875,26 -65 588 482,17

VIERAS PÄÄOMA -71 866 033,75 -67 216 771,46

V A S T A T T A V A A -93 033 308,67 -87 055 647,79
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RAHOITUSLASKELMA 31.12.2017
 

IMATRAN VESI 31.12.2017 31.12.2016
    

Taseyksikön toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta
 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 369 744 1 290 138

Poistot ja arvonalennukset 1 542 233 1 649 680
Rahoitustuotot ja kulut -41 345 -58 513
Satunnaiset erät 0 0
Muut tulorahoituksen korjauserät   

Investointien rahavirta
Investointimenot -2 297 127 1 625 569

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 18 426 0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 129 126 0

Toiminnan ja investointien rahavirta 721 057 4 506 875

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset 
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -290 763 -290 763
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -18 368 -18 398

Oman pääoman muutokset
Peruspääoman muutos 0 0
Liittymismaksujen muutos 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos 22 069 -5 118
Saamisten muutos -5 392 388 -5 803 641
Korottomien velkojen muutos 4 958 393 1 611 046

Rahoituksen rahavirta -721 057 -4 506 875
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INVESTOINNIT

Vesihuoltoinvestoinnit vuonna 2017:

Einonkadun rakennustyöt

Einonkadun rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2016 ja kestivät vuoden 2017 loppuun. 
Kaupungin osuutena rakentamiseen kuuluivat kunnallistekniikan siirto rakennuksen alta. 
Kadun alla olevaa JV, VJ ja HV-verkostoa siirrettiin ja uusittiin noin 80 metrin matka.

Mansikkalan sillan vaatimat johtosiirrot

Tulevan kaksoisraiteen takia kaupunki joutuu 
siirtämään sekä poistamaan olemassa olevaa 
vesijohtoverkostoa tulevan sillan ja radan 
pengerryksen takia. Kaupunki sai luvan aloittaa 
putkisiirron valmistelut lokakuussa, sillä radan 
suunnitelmat Vuoksen itäpuolelta valmistuivat ELY:n 
osalta lokakuussa. Vuoksen länsipuolen suunnittelu 
kaupungin osalta aloitetaan vuoden 2018 alussa kun 
radan suunnitelmat ovat valmistuneet. Itäpuolen 
johtosiirroissa kaupungin vesijohtojen päärunkolinjoja 
D300 ja D500 uusitaan ja siirretään seuraavasti D300 
putkea noin 70 metriä ja D500 putkea noin 85 metriä. 
Lisäksi uusia sulkuventtiilejä asennetaan kuusi 

kappaletta.  Itäpuolella tehtävillä muutoksilla vanhaa vuoden 1950 päärunkolinjaa D300 
poistuu käytöstä noin yhden kilometrin matkalta.

Virranpuistonkehittäminen

Virranpuistossa on useina vuosina peräkkäin järjestetty erilaisia konsertteja. Konserttien 
järjestämisen ongelmana puistossa ovat olleet sähkön ja veden puute. Virranpuistoon vedettiin 
uudet sähköt tapahtumien järjestäjille Kulttuuritalon sähkömuuntamosta, samalla 
kaapelikaivantoon rakennettiin vesi ja viemärilinjat, jotta alueella on helpompi järjestää 
tapahtumien vaatimat fasiliteetit. Uutta vesijohtolinjaa alueella rakennettiin noin 280 metriä ja 
viemäriverkostoa 50 metriä.

Sienimäki2

Uuden asuinalueen rakentaminen Vuoksenrannalle aloitettiin 
vuoden 2017 alussa. Kunnallistekniikan liittymät tuli olla valmiit 
toukokuun alussa ensimmäiselle rakentajalle, Sienimäki 2 
valmistui huhtikuussa. Alueen kunnallistekniset liittymät 
jouduttiin rakentamaan Vuoksenniskantien ali aina 
Maijankadun risteykseen. Alueen jätevedet hoidetaan alueelle 
rakennetulla uudella pumppaamolla. Vesijohtoverkostoa 
rakennettiin 460 metriä ja uutta jätevesiverkostoa 200 metriä 
viettona ja 170 metriä paineellisena.
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Meltolan jätevedenpumppaamo (Päivärinne)

Meltolan jäteveden pumppaamon saneeraustyöt 
aloitettiin lokakuussa. Meltolan 
jätevedenpumppaamo on rakennettu 1970-luvun 
puolivälissä. Nykyisen pumppaamon koneistot ja 
sähkö- ja automaatio laitteet, sekä 
pumppaamokaivo olivat saneeraustarpeessa. 
Pumppaamon kautta kulkee päivässä noin 2200 m3 
jätevettä keskimäärin ja maksimivirtaamat ovat 
7000 m3/d. Pumppaamossa oli kolme pumppua 
joista kaksi oli isompaa ja yksi pienempi. 
Saneerauksen jälkeen pumppaamon vanhat 
pumput uusittiin niin, että pumppaamo pyörii 
kahdella pumpulla jolloin huollot ja viat eivät 
yhdessä pumpussa aiheuta pumppaamon ylivuotoja. Vanhojen pumppujen ongelmana oli 
kapasiteetin riittämättömyys häiriö/huolto tai pahimpien tulvatilanteiden aikana, jolloin 
jäteveden ylivuoto purkautui Lampsinjokeen.

Tuulikallion aluesaneeraus

Tuulikallion alueella iso osa sadevesistä on ennen 
saneerausta mennyt kunnalliseen jätevesiverkostoon. Urakan 
yhteydessä alueelle rakennettiin uusi hulevesilinja, jotta 
alueen vedet saadaan vietyä vuokseen. Uusi hulevesilinja 
lähtee Siitolanrannasta Pulliaisentalon luota nousten 
Joutsenonkatua ylös Rastaankadulle kerrostalojen välistä. 
Uutta purkulinjaa on rakennettu yhteensä 420 metriä. Tähän 
purkulinjaan tullaan jatkossa ohjaamaan alueen sadevedet. 
Tuulikallion alueelle purkulinja mukaan laskettuna uutta 
sadevesiverkostoa rakennettiin noin 1.1 kilometriä.

Vesi- ja jätevesiverkostoa Tuulikallionsaneerauksessa 
korjattiin noin 700 metriä, tähän lisätään vielä alueelle tehdyt 
viemäri ja vesijohtojen sujutukset. Tuulikallionkadulla katua, 
vesi ja viemärilinjaa saneerattiin noin 400 metriä ja uutta 
hulevesilinjaa rakennettiin 530 metriä.
Urakassa saneerattiin myös Rastaankadun vesi- ja 
viemärilinjaa 300 metriä ja rakennettiin uutta hulevesilinjaa 140 
metriä. Vuonna 2018 Rastaankadun saneeraus jatkuu 
Tuulikallionkadulta Karhumäenkadun risteykseen. Lisäksi 
aluesaneeraus muiden katujen osalta aloitetaan.

Viemäri- vesi- ja hulevesien sujutukset

Vuonna 2017 isoimmat sujutukset tehtiin vesijohtoverkostoon. Virasojan aluesaneerauksen 
yhteydessä kaupungin vanhinta vuonna 1950 rakennettua vesijohtoa sujutettiin 640 metriä. 
Kyseessä on Imatrankosken - Vuoksenniskanharjun välinen runkolinja jonka halkaisija on 
300mm..  Sujutuksien yhteydessä myös vanhoja kaivoja saneerataan niin, että vanhan kaivon 
sisälle rakennetaan uusi kaivo, jos linjalla on rikkinäisiä kaivoja. Sujutuksia tehtiin vuoden 2017 
aikana seuraavasti Virasoja 640 m (vesijohto), Virasoja 200 m (jätevesi), Tuulikallio 350 m 
(jätevesi), muualla yhteensä 820 m (jätevesi) sekä vanhoja kaivoja saneerattiin yhteensä 53 kpl.
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INVESTOINNIT NUMEROINA

VERKOSTOINVESTOINNIT 

9521 Vesilaitos/Verkostot kp 733

VALMIIT KOHTEET V. 2017

kp
772 811000 vesijohto 796 464,00
774 812000 jätevesi     994 609,93

1 791 073,93

KESKEN JÄÄNEET KOHTEET V. 2017

kp
772 811000 vesijohto 267 340,00
774 812000 jätevesi     8 488,56

275 828,56

9521 Vesilaitos/Verkostot kp 777
772 811000 vesijohto 0,00 €
774 812000 jätevesi     111 233,36 €

111 233,36 €

VERKOSTOINVESTOINNIT 2017 YHTEENSÄ
772 811000 vesijohto 1 063 804,00 €
774 812000 jätevesi     1 114 331,85 €

2 178 135,85 €

LAITOSINVESTOINNIT

Jätevesipuhdistamon saneeraus Kp. 773 Proj. 95212
Kohdenro 1120 1130 Rah.osuus (1135)

814016 8 884,20 € 2 517,43

Päivärinteen pumppaamo (ent. Meltola) Kp. 775 Proj. 95213
Kohdenro 1120 1130 Rah.osuus (1135)

814024 55 053,24 € 55 053,24 € 15 908,18

Laitosinvestoinnit yhteensä 110 106,47 €
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HULEVEDET

Eduskunta hyväksyi lait vesihuoltolain sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 3.6.2014. 
Lait tulivat voimaan 1.9.2014 lukien. Lakimuutosten 
mukaisesti hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa. 

Vesihuoltolakia tosin sovelletaan myös rakennetulla 
alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai 
muulle pinnalle kertyvän huleveden viemäröintiin 
siltä osin kuin vesihuoltolaitos siitä huolehtii. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalla on 
kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta ja kunta 
päättää, mikä taho kunnassa hoitaa kutakin 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista tehtävää. 

Hulevesiviemäreihin liittyvä omaisuus siirrettiin vuoden 2016 lopulla Imatran Veden taseesta 
kaupungin taseeseen. Jatkossa rakennusvalvonta vastaa Imatran kaupungin hulevesistä. 
Hulevesiasioita hoitaa Tuomas Moilanen.

KAUKOLUETTAVAT VESIMITTARIT

Vuoden 2016 kesäkuussa Imatran Vesi alkoi asentaa yhdessä 
Kiinteistö- ja aluesaneeraus Oy:n kanssa kaukoluettavia 
vesimittareita saneerauskohteittain.

Vuoden 2017 loppuun mennessä oli vaihdettu noin 600 
kaukoluettavia vesimittareita. Jatkossa kaukoluettavia vesimittareita 
tullaan asentamaan noin 500 kappaleen vuosivauhtia, mittarit 
vaihdetaan pääsääntöisesti saneerauskohteisiin. Tavoitteena on 
asentaa kaukoluettavia vesimittarit koko Imatran alueelle 
kymmenen vuoden kuluessa. 

Hulevesiviemäri
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IMATRAN VEDEN NETTISIVUT

Imatran Veden uudet nettisivut valmistuivat, yhdessä kaupungin nettisivujen kanssa, joulukuussa 2017.

Nettisivuillemme pääsee suoraan osoitteesta www.imatra.fi/vesi.  Täältä löytyy muun muassa ohjeet 
vesimittarin luentaan, omistajan muutokseen, yleistä tietoa veden toiminnasta sekä myös 
yhteystietomme. 

FACEBOOK

Imatran Veden on oma facebook – sivut. Imatran Veden 
facebook sivut aloittivat 8.2.2016. Näiltä löytyy niin ajankohtaisia 
uutisia, vuototiedotteita kuin myös pientä kevennystä ehkä niin 
vakavan asian tiimoilta.

Ensimmäisten kuvien joukossa oli tämä kuva, jossa ystävällinen 
varoitus sai vesimittarivaihtajan harkitsemaan kahdesti. 
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IMATRAN VESI
VIRASTOKATU 2  55100 IMATRA

puh. 020 617 4333 puh. 020 617 4343

imatranvesi@imatra.fi vesilaskutus@imatra.fi

www.imatra.fi/vesi.


