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VESIHUOLTOPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Vuosi 2018 vesihuoltoalalla

Vuosi 2018 oli koko maassa 1-2 astetta vuosien 1981–2010 
keskiarvoa lämpimämpi. Sademäärä puolestaan jäi koko maassa 
keskiarvoa alhaisemmaksi. Noin neljäsosa keskimääräisen vuoden 
sateista jäi puuttumaan. Erityisesti kesä 2018 oli maassamme kokonaisuutena jopa 
poikkeuksellisen lämmin ja kuiva. Lämmin ja kuiva kesä vaikutti monin paikoin 
vesivaratilanteeseen. Imatralla ei ollut ongelmia veden riittävyyden tai laadun suhteen, mikä 
osaltaan kertoo vedenhankintaan soveltuvien pohjavesivarantojemme mainiosta tilasta ja 
hyvälaatuisen veden riittävyydestä. 

Terveydensuojelulain talousveden laadun valvontaa koskeva 20 § sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön talousvesiasetuksen asiaa tarkentava muutos tulivat voimaan 27.10.2017. 
Asetus lisää talousveden laadunvalvonnan riskiperusteisuutta ja korostaa riskinarvioinnin ja 
riskienhallinnan merkitystä talousveden laadun turvaamisessa. Imatralla laadittiin riskinarviointi 
verkkopohjaisella WSP-työkalulla ja sen laadintaan osallistuivat Imatran Veden keskeinen 
henkilöstö yhteistyössä seudullisen ympäristötoimen kanssa. Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselle annettiin tieto riskinarvioinnin tekemisestä ja heidän edustajallaan on lukuoikeus 
laitoksen WSP-järjestelmään. Imatran seudun terveydensuojeluviranomainen hyväksyi 
laaditun riskinarvioinnin 19.12.2018. 

EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin kansalliseen toimeenpanoon liittyen on vesihuoltolakiin 
tehty muutos, joka koskee vesihuoltolaitosten velvollisuutta ilmoittaa merkittävistä vesihuollon 
häiriötilanteista. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia merkittäviä häiriötilanteita, ei pelkästään 
tietoturvapoikkeamista aiheutuvia häiriöitä. Ilmoitus tehdään ELY-keskukselle. MMM:n 
opastusta muutoksen soveltamisesta ja merkittävien häiriötilanteiden määrittelystä odotellaan 
vielä. Tavoite on joka tapauksessa hyvä. Imatra on muutoinkin viimeisimpien vuosien aikana 
panostanut viestintään ja asiakkaiden oikea-aikaiseen tiedottamiseen häiriötilanteissa. 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) täytäntöönpanon siirtymäaika päättyi 25.5.2018. EU:n 
tietosuoja-asetus tiukensi henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia. Käytännössä tämä 
edellyttää aiempaa huolellisempaa suunnitelmallisuutta tietojen käsittelyssä sekä käsittelylle 
laillista perustetta. Vesihuoltolaitoksilla henkilötietoja ovat muun muassa työntekijöitä ja 
asiakkaita koskevat tiedot. Yhtenä esimerkkinä asetuksen tuomista muutoksista ei verkossa 
julkaistavissa viranhaltijapäätöksissä ole enää näkyvissä asiakkaan nimeä tai osoitetta. 

Meltolan jätevesilaitoksen saneerauksen yleissuunnitelma saatiin varsin pitkälti valmiiksi 
vuoden 2018 aikana, lopullisen version valmistuessa vuoden 2019 alkupuoliskolla. 
Yleissuunnittelun lähtökohtana on alusta alkaen ollut, että Meltolan jätevedenpuhdistamon 
saneeraus toteutetaan sen kaikilla osa-alueilla teknistaloudellisesti parasta mahdollista 
nykytekniikkaa käyttäen. Meltolan jätevedenpuhdistamon saneerauksen yleissuunnittelu-
vaiheen keskeisin ratkaisu on saneerauksessa toteutettava jätevesien käsittelyn 
prosessivalinta. Useiden eri vaihtoehtojen joukosta puhdistusprosessiksi valikoitui 
aktiivilieteprosessi, jonka jälkikäsittelyvaiheena toimii kangassuodatus. Hanke etenee vuoden 
2019 aikana toteutussuunnitteluvaiheeseen.

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 osaksi kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut 
vastuualuetta.

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.
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TOIMINTA NUMEROINA

Talous 2018 2017 Yksikkö

Liikevaihto 4,78 5,89 milj. €
Käyttömenot 2,45 3,34 milj. €
Käyttökate 2,34 2,54 milj. €
Käyttökate % 49 43 %
Investoinnit 2,4 2,1 milj. €

Sijoitetun pääoman tuotto % 7,6 6,3 %
Nettotulos % 26,3 22,6 %
Oman pääoman tuotto % 7,9 6,5 %

Laskutettu vesi 1,48 1,48 milj. m3

Laskutettu jätevesi 1,51 1,51 milj. m3

Hinnat 

Hinnan muutos 1.2.2018 alkaen

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.) 26 935 27 277 henkilöä
Vesijohtoverkostoon 26 612 27 150 henkilöä
Viemäriverkostoon 26 127 26 900 henkilöä

Verkostot

Vesijohtoverkoston pituus 322 325 km
Vesijohtoverkoston keski-ikä 38 38 v
Jätevesiviemäriverkoston pituus 293,5 286 km
Jätevesiverkoston keski-ikä 35 35 v
Jätevedenpumppaamoita 44 43 kpl
Hulevesiviemäreitä 115,2 87,5 km

Laitokset

Veden pumppaus 2,10 1,98 milj. m3

Puhdistettu jätevesi 4,31 4,52 milj. m3

Henkilöstö 15,1 14,5 henkilöä
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VEDEN LAADUN VUOSIRAPORTTI

Imatran Vesi toimittaa talousvettä noin 5 400 m³ päivässä noin 27 100 imatralaiselle. Laskutettu 
vesimäärä oli 4 200 m³/d vuonna 2018. Immalan vesilaitokselta vettä pumpattiin noin 3 800 
m³/d vuonna 2018. Imatralle johdetaan talousvettä myös Lappeenrannan Joutsenossa 
sijaitsevalta Myllypuron pohjavedenottamolta, josta vettä pumpattiin Imatralle vuonna 2018 
keskimäärin 2 000 m³/d. Ruokolahden kunnalta Lampsiinlammen pohjavedenottamolta 
johdettiin Saarlammen ja Koivuniemen asuntoalueelle noin 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 2018.

VUOSI 2018 Vedenkäsittel
y

Sähkön kulutus

kg/a kWh/a
Polyalumiinikloridi 785 Vesilaitos 656 039
Hiilidioksidi 1 900 Hiekkoinlahti 196 557
Kalkkikivi 11 100 Vesitornit
Kalkki (sammutettu) 1 860 - Tuulikallio 36 549

Ammoniumsulfaatti 563 - Kurkvuori 18 670
Natriumhypokloriitti 10 %* 6 550 Paineenkorotus
* Immala + Korvenkylä - Korvenkylä 157 763

- Ukonniemi 41 983

Imatran Veden talousveden laatua tutkitaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman 
mukaisesti, joka on viimeksi päivitetty 23.5.2013. Valvontatutkimusohjelma on jaettu 
valvontanäytteisiin ja omavalvontaan. Verkostoveden valvonta- ja omavalvontanäytteitä 
otetaan eri puolilta kaupunkia 3 – 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.

Omavalvontaan 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 kertaa vuodessa.
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Imatran Veden talousvesinäytteet tutkittiin SYNLAB Analytics & Services Finland Oy:n 
Karkkilan laboratoriossa, joka on akkreditoitu ja Ruokaviraston(ent. Evira) 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 vuonna 2018. Heterotrofisia bakteereja havaittiin vain 
kahtena yksittäisenä kertana ja silloinkin pesäkkeiden lukumäärä oli hyvin pieni (1–2 pmy/ml). 
Fluoridin ja typpiyhdisteiden pitoisuudet olivat alle määritysrajan tai alhaisia. Pohjavedessä on 
hieman klorideja ja sulfaattia. Pohjaveden mikrobiologinen ja fysikaalis-kemiallinen laatu oli 
hyvä ja laatuvaihtelut pieniä. Hiekkoinlahden pohjavedessä havaittiin hieman trikloorieteeniä 
1,4 µg/l vuonna 2018, mikä on alle terveysperusteisen vaatimusarvon 10 µg/l.

Immalanjärven mikrobiologinen laatu oli kohtalainen. Suolistoperäistä bakteerisaastumista 
kuvaavia E. coli –bakteereita havaittiin kaksi kertaa (1–2 pmy/100 ml) vuoden aikana ja lisäksi 
kesällä loppupuolella ja syksyllä havaittiin koliformisia bakteereja ja pesäkkeitä. Järvi on 
kirkasvetinen ja vähähumuksinen.

Laitokselta lähtevän veden laatu täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja 
fysikaalis-kemialliset laatuvaatimukset ja –tavoitteet. 

Lähtevän veden keskimääräinen pH-arvo 8,1, alkaliteetti ja kovuus olivat optimitasolla vuonna 
2018 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.
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Talousveden laadun valvonta verkostosta käyttäjien vesihanasta koostuu Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 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. Myös 
veden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatutavoitteet täyttyivät pääosin vuonna 2018. Kahdella 
näytekerralla todettiin koliformisia bakteereja, joita ei enää havaittu uusintanäytteissä. 
Kohonneita pesäkelukuja mitattiin muutamalla näytekerralla verkostopisteistä. Verkostossa 
rautapitoisuus oli selvästi alle laatutavoitteen enimmäisarvon (200 µg/l). Verkostoveden pH oli 
keskimäärin hyvällä tasolla 8,0. Imatra-Joutseno yhdysvesijohdon kautta johdettavan 
Myllypuron veden laatu vaikuttaa Korvenkannan, Imatrankosken länsipuolen, Saareksiinmäen 
ja yhdysvesijohtoa läheisellä Joutsenonkadun verkostoalueilla sekä Imatran kylpylällä, joissa 
havaittiin kesällä 2018 alhaisempia pH-arvoja (pH n. 7,4) johtuen kalkkikivisuodattimien 
osittaisesta ohituksesta liittyen suodattimien huuhteluihin.

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 2018. Vuosina 2017 – 2018 on todettu alhaisia 
määriä BAM-torjunta-ainetta 0,01 – 0,017 µg/l (laatuvaatimusarvo 0,10 µg/l), joten siitä ei ole 
terveyshaittaa. BAM eli 2,6-diklooribentsoamidi on diklobeniili–rikkakasvimyrkyn 
hajoamistuote. Torjunta-aineita ja niiden hajoamistuotteita tutkitaan vesilaitokselta verkostoon 
johdettavasta vedestä kattavasti (244 kpl/tutkimuskerta). 

Nykyisin talousvesiasetuksen mukaan tarkkaillaan myös kiinteistön vaikutusta veden laatuun. 
Kiinteistön vaikutusta havaittiin veden nikkelipitoisuudessa ja lämpötilassa viime vuonna. 
Juoksuttamattomassa vesinäytteessä todettiin kahdella näytekerralla kohonnut 
nikkelipitoisuus (9,6 ja 10 µgNi/l), jotka alittavat kuitenkin terveysperusteisen 
laatuvaatimusarvon 20 µg/l. Samalla kertaa otetuissa juoksutetuissa vesinäytteissä, jotka 
vastaavat vesilaitoksen toimittamaa talousvettä, on nikkelipitoisuus ollut alle määritysrajan. 
Juoksuttamattoman näytteen nikkeli on peräisin vesihanasta, uusista ja muutaman vuoden 
ikäisistä hanoista voi liueta nikkeliä. Kiinteistön kylmävesilaitteistossa olevan talousveden 
lämpötila saa olla enintään 20 °C, joka tulee täyttyä minuutin kuluttua juoksuttamisen 
aloittamisesta. Lämpötilan ylityksiä mitattiin 15 kertaa, osa mittauksista on samoista 
kiinteistöistä. 

Mikäli vesinäytteen jokin analyysitulos ei täytä talousvedelle asetettua laatuvaatimusta tai
 –tavoitetta, otetaan kyseisestä näytteenottopisteestä uusintanäyte. Vuonna 2018 otetut 
ylimääräiset näytteet liittyivät kohonneeseen bakteerilukuun, hajuun/makuun, 
putkistohuuhteluihin ja uusien putkilinjojen käyttöönottoon sekä 28.9.2018 tapahtuneeseen 
Mansikkalan sillan runkovesijohdon putkirikkoon.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty näytteenottopisteittäin vesianalyysien tulokset. Tulokset 
ovat vuoden 2018 näytteenottokertojen keskiarvoja. 

VUOSI 
2018

Immalan 
vesilaitos 
lähtevä

Verkosto Yhdysvesi 
Joutsenost
a

Saarlampi 
ja 

Koivunie
mi

Talousvesiasetus 
STM 1352/2015

keskiarvo vaatimus tavoite
E. coli pmy/100ml 0 0 0 0 0

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

Clostridium 
perfringens

pmy/100ml 0 0

Sameus NTU <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 *
Väriluku mg Pt/l <5 <5 <5 *
pH 8,3 8,0 8,2 7,5 <9,5 6,5 – 9,5
Alkaliteetti mmol/l 0,94 0,74
Kovuus °dH

mmol/l
4,8
0,86

2,7
0,49

Rauta µg/l 36 30 <20 <200
Mangaani µg/l <10 <10 <10 <50
Sähkönjoht. µS/cm 200 170 170 <2500
Ammonium mg/l 0,08 <0,029 <0,029 <0,5

Nitriitti mg/l 0,01 <0,007 lähtevä <0,1
verkosto <0,5

Kloori kok. mg/l
vapaa mg/l

0,26
0,04

0,08 <0,2

Haju, maku (aistin-
varainen)

hajuton, 
ei makua

hajuton, 
ei makua

hajuton, 
ei makua

hajuton, 
ei makua

*

* = käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia
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JÄTEVEDEN VUOSIRAPORTTI

Imatran Meltolan jätevedenpuhdistamo kaksilinjainen rinnakkaissaostuslaitoksella käsitellään 
Imatran kaupungin jätevesien lisäksi Lappeenrannan kaupungin Korvenkylä, Rauhan ja Tiurun 
alueiden jätevedet sekä Ruokolahden kunnan taajamien ja Rautjärven kunnan asemaseudun 
jätevedet. Puhdistamolla käsitellään jätevesien lisäksi sako- ja kaivolietteitä. Puhdistamo on jo 
ikääntynyt ja tullaan saneeraamaan lähivuosina.

Alueen vedenkulutus oli 2105695m3 eli noin 165 200m3/kk ja 5 756m3/d. Vuotovesiprosentti 
vuonna 2018 oli 51 %. Vuonna 2017 vuotovesiprosentti oli 56 %. 

Vuoden maksimivuorokausivirtaama 43 420 m3/d mitattiin huhtikuussa. Vuoden 
keskimääräinen vuorokausivirtaama oli 73 % laitoksen mitoitusvirtaamasta (16 200m3/d.) 

Meltolan jätevedenpuhdistamon tulevat jätevesivirtaamat vuonna 2018:

Meltolan jätevedenpuhdistamon keskimääräinen tulokuormitus yhteensä esitettynä jaksoittain 
ja vuosikeskiarvona vuonna 2018:

Kaikki jätevesi johdetaan esiselkeytyksen kautta. Esiselkeytystulos oli vuonna 2018 normaalilla 
tasolla. Jaksolla II tulovirtaama oli vuoden suurin ja esiselkeytys toimi keskimääräistä 
heikommin kuin muilla jaksoilla. Esiselkeytyksen vuorokausittainen pintakuorma oli vuositalolla 
keskimäärin 0,49 m/h ja vaihteluväli oli 0,26–1,8 m/h.
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Meltolan jätevedenpuhdistamon puhdistustulos laskentajaksoittain vuonna 2018:

Puhdistustulos täytti voimassaolevat neljännesvuosikeskiarvioina tarkastettavat 
lupamääräykset, paitsi jaksolla II ympäristöluvan vaatimukset jäivät täyttymättä BOD:n ja 
kokonaisfosforin poistotehokkuuksien osalta. Vuonna 2018 ei tehty ohituksia.

Vuonna 2018 jatkokäsiteltäväksi Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen jätekeskuksen 
kompostointilaitokselle kuljetetun lietteen määrä oli yhteensä 3 530 tonnia, eli keskimäärin n. 
9 670 kg/d. Edellisenä vuonna pois kuljetetun lietteen määrä oli 4 220 tonnia. Lietteen kuiva-
ainepitoisuus oli keskimäärin 25 %. 

Sakokaivolietettä otettiin vuonna 2018 vastaan yhteensä 5 150 m3/d. Sakokaivolietteen tuonti 
keskittyy arkipäiville. Vastaanotetun sakokaivolietteen kuorma sisältyy tulovirtaamaan. 
Kaatopaikalle kuljetettiin välpettä yhteensä 79 tonnia. 

Puhdistamon selkeytysaltaat
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IMATRAN VEDEN TULOS NUMEROINA
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INVESTOINNIT

Keskuskadun ja Tainonkoskentien kiertoliittymät

Keskuskadun alittavan tunnelin tieltä jouduttiin poistamaan 
vanhaa kunnallistekniikkaa ja korvaamaan uudella kuten 
vesijohtolinjaa rakennettiin noin 100 metriä. 

Lisäksi urakassa uusittiin myös muuta kunnallistekniikka, 
jätevesilinjaa sujutettiin Keskuskadulla noin 350 metriä, 
hulevesilinjaa sujutettiin noin 160 metriä ja uutta linjaa 
rakennettiin noin 500 metriä.

Mansikkalan ratasillan johtosiirrot

Vuonna 2018 kunnallisteknisiä siirtotöitä tehtiin ratasillan 
länsipuolella Siitolanrannassa. Olemassa olevaa 
kunnallistekniikka siirrettiin pois tulevan kaksoisraiteen 
siltapilarien perustusten alta. Ratasillan siirtotyöt sisälsivät vesijohtolinjojen lisäksi myös 
hulevesi ja paineviemärin siirtotöitä.

 Yhteensä urakassa siirrettiin kaupungin vesijohtoverkoston runkolinjoja D300-500 
putkea noin 250metriä. 

 Lisäksi urakassa D355 paineviemäriä siirrettiin 110 metriä ja 
 hulevesilinjan rakennustöitä noin 50 metriä.

Vesihuollon erilliskohteita vuonna 2018 olivat:

Viemäriverkoston sujutukset

Viemäriverkoston korjaaminen kaivamattomalla 
menetelmällä (sujuttamalla) on halpa ja nopea tapa 
kunnostaa viemäriverkostoa tietyissä paikoissa ja 
tilanteessa jossa kaivuuta ei ole järkevää lähteä 
toteuttamaan. Vuonna 2018 Imatran jätevesiverkostoa 
korjattiin sujuttamalla yhteensä noin 1800 metriä.

● Rajapatsaalla Vuorineuvoksenkadulla D355 putkea 
sujutettiin noin 280 m 

 lisäksi asennettiin 2 kpl saneerauskaivojaa
● Korvenkylässä Juulian, Marian ja Martankadulla putkea 
sujutettiin seuraavasti: 

 D250 putkea 550 m, 
 D200 putkea 420 m, 
 D315 putkea 40 m,
 D355 putkea 480 m
 Lisäksi asennettiin 23 kpl saneerauskaivoja 
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Lisäksi viemäri ja vesijohtoverkoston muita pienempiä korjauksia tehtiin Lakasentiellä, 
Kostialankadulla, Myyränkadulla ja Puroniityntiellä. Myös rakenteilla olevan keskuskeittiön 
uudet vesi- ja viemärilinjat toteutettiin vuoden 2018 aikana. 

Aluesaneeraus:

Jätevesipumppaamo

Koskiuoman jäteveden pumppaamo 
on rakennettu 1980-luvun alussa. 
Vanhan pumppaamon koneisto, sähkö 
ja automaatio laitteet sekä 
pumppaamokaivo olivat saneerauksen 
tarpeessa. Pumppaamon kautta 
kulkee vuorokaudessa noin 440 m3 
jätevettä keskimäärin ja 
maksimivirtaamat ovat 2370 m3 
vuorokaudessa.

Pumppaamossa on kaksi pumppua ja 
pumppaamo on maan alle rakennettu säiliöpumppaamo koskiuoman varressa. Vuoden 2018 
elokuussa kilpailutettiin Koskiuoman pumppaamon saneeraus neuvottelumenettelyllä Lining 
Oy:n kanssa. Pumppaamon hankinnassa käytettiin elinkaarimallia jossa huomioitiin pumppujen 
energiankulutus 15 vuodelle. Pumppaamon kaikki laitteet ja säiliö uusittiin kokonaisuudessaan 
urakan aikana. Uuteen pumppaamon rakennettiin aktiivihiilisuodatin jolla saadaan koskiuoman 
vieressä olevia hajuhaittoja pienennettyä.

Urakan yhteydessä pumppaamolle tulevaa viemärilinjaa puhdistettiin ja juurileikattiin. Tämän 
osuuden saneerausta kannattaa harkita tulevaisuudessa.

Tuulikallio

Vuonna 2018 jatkettiin Rastaankadun saneerausta
Tuulikallionkadulta-Karhumäenkadulle. Lisätyönä 
urakassa jouduttiin kaivamaan Tuulikallionkadun ja 
Rastaankadun välissä oleva Leppälinnunkuja, minkä 
kunnallistekninen verkosto ei ollut sitä mitä aikanaan 
oli dokumentoitu. Rastaankadun saneeraus aloitettiin 
toukokuussa kun maa oli sulanut. Rastaankatu 
valmistui elokuun lopussa sopimuksen mukaan kun 
huomioitiin alueelle tehdyt lisätyöt 
Leppälinnunkujalla.

 ● Rastaanakadun saneeraus 370 m, sis. kadun 
kunnostuksen, valaistuksen ja
kunnallistekniikan. 
● Kyyhkysenkatu 250 m, sis. kadun kunnostuksen, 
valaistuksen ja kunnallistekniikan.
● Leppälinnunkadun vesijohtolinjan ja kadun 
saneeraus 50 m matkalta.
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Virasoja

Vuonna 2018 saneerausta jatkettiin KIPA Oy:n toimesta heti vuoden 2018 alussa rakentamalla 
hulevesien hallitsemiseksi tasausaltaat Karjalantien varteen. Rakennetuille hulevesialtaille 
hulevedet kerätään Kiskotien ja Asemakadun väliseltä alueelta. Alueella ei ole ollut 
aikaisemmin toimivaa hulevesiverkostoa ja tämä on näkynyt alueella keväisin lumien sulaessa 
ja rankkasateilla. Hulevesialtailla tasataan uuden käyttöönotetun hulevesiverkoston 
aiheuttamia vesikuormia niin, että verkostosta ei aiheudu ylikuormitusta Unterniskalle.

Katusaneerausta alueella jatkettiin huhtikuun lopussa ja aluesaneeraus saatiin valmiiksi 
syyskuun lopussa. Vuonna 2018 alueella saneerattiin Päällikönkatu, Ratamestarinkatu, 
Kirjurinkadun loppuosa ja Topparoikka.

Virasojan aluesaneerauksen suunnittelu vietiin myös päätökseen vuonna 2018 ja tämä käsittää 
koko Virasojan alueen ja helpottaa saneerauksen jatkamista tulevaisuudessa. Vuonna 2018 
kilpailutettiin myös Ratapihan ali rakennettavan purkuputken rakentaminen. Tarjouskyselyt 
lähetettiin kolmelle tarjoajalle joista kokonaistaloudellisimman tarjouksen jätti Destia Oy. 
Purkuputken rakentaminen on sovittu urakoitsijan kanssa tehtäväksi vuoden 2019 alussa.

Virasojan aluesaneeraus lukuina vuonna 2018:
● Päällikönkadun saneeraus 430 m, sis. kadun kunnostuksen, valaistuksen ja 
kunnallistekniikan. Vesijohtoa 430 m, Viemäriverkostoa 280 m ja hulevesiverkostoa 350 m
● Topparoikka 95 m, sis. kadun kunnostuksen ja valaistuksen. Verkostosaneerausta ei tehty, 
sillä verkosto korjattu vuonna 1998.
● Ratamestarinkatu 400 m, sis. kadun kunnostuksen, valaistuksen ja kunnallistekniikan.
Vesijohtoa 400 m, viemäriverkostoa 190 m ja hulevesiverkostoa 65 m.

Yhdistelmäsaneeraus:

Halmekatu 

Imatralla Rajapatsaan alueella välillä Kultakatu-Ensontien on ollut kovien rankkasateiden ja 
lumien sulamisen aikaan ongelmia hulevesien kanssa aiheuttaen vahinkoa kiinteistöille. 
Alueelle 1950-luvulla rakennettu viemäriverkosto on toiminut sekaviemärinä, jossa sadevedet 
ja kuivatusvedet on ohjattu kulkemaan jätevesiverkostoon. Kovien sateiden ja sulamisvesien 
määrän ollessa liian suuri on jätevesiverkoston kapasiteetti tullut vastaan aiheuttaen 
purkautumisia kiinteistöille.

Vuoden 2018 alussa alueen purkuojia kunnostettiin ja elokuussa aloitettiin KIPA Oy:n toimesta 
alueelle uuden hulevesiverkoston rakentaminen Rajapatsaankadulta Halmekadulle. Uudella 
hulevesiverkolla pienennetään jätevesiverkostoon ohjautuvien sadevesien määrää. Kaikkien 
sadevesien ohjaaminen pois jätevesiverkostosta vaatisi alueelle kokonaisen verkoston 
rakentamista. Uudella linjalla poistetaan yhdeltä alueelta tulevia sadevesiä ja tämä alue on 
katsottu olevan suurin kuormittaja. Urakan yhteydessä uusitaan myös vesijohto- ja 
viemäriverkostoa. 
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Saneeraus valmistui Halmekadun ja Rajapatsaankadun risteykseen. Verkoston rakentaminen
viedään loppuun vuonna 2019.

● Uutta hulevesiverkostoa n.720 m, vesijohdon saneerausta 670 m ja viemäriverkoston
saneerausta 370 m.

Paperharjuntie ja Joutsenonkatu lukuina:

Vuonna 2018 syyskuussa aloitettiin Paperharjuntien 
kevyenliikenteenväylän rakentamisen ensimmäinen 
vaihe (Paperharjuntie-Piisaminkatu) osuus ja samalla 
käynnistettiin myös ns. viidentienristeyksen 
muokkaaminen kiertoliittymäksi. Samalla urakassa 
uusittiin alueen kunnallisteknistä verkostoa joka oli 
rakennettu 1950–1960 luvulla.

Kohteen pääurakoitsijana toimi YIT Infra Oy, jonka 
kanssa toteutus käytiin läpi neuvottelumenettelyllä 
perustuen Imatran kaupungin ja YIT Infran väliseen 
puitesopimukseen. Paperharjuntie kunnallisteknisen 
verkoston saneerauksesta vastasi paikallinen 
Koneurakointi Ovaska Oy.

Paperharjuntie-Mäyränkadun välinen osuus saatiin 
liikenteelle käyttöön kuukauden päästä lokakuussa. 
Joulukuun alkuun mennessä Paperharjuntien 
kunnallistekniikka saatiin saneerattua Piisaminkadulle.

● Paperharjuntie uutta hulevesiverkostoa 560 m, 
vesijohdon saneerausta 770 m ja viemäriverkoston saneerausta 350 m
● Joutsenonkadun risteys, hulevesilinjan saneerausta 350 m, vesijohdon saneerausta 110 m ja
viemäriverkoston saneerausta 140 m
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PUTKIRIKOT JA TIEDOTTAMINEN

Vuoden aikana tulee Vedelle tietoon noin keskimäärin 20 - 30 putkirikkoa. Onneksi nämä 
putkirikot ovat olleet kooltaan keskikokoisia ja sitä pienempiä. Ihme kyllä, mutta putkirikot 
tulevat perjantaisin, vähä ennen kotia lähtöä -tietenkin.

Yksi suurimmista putkirikoista koettiin 
viime syksynä, perjantaina juuri 
ennen työviikon päättymistä, 
28.9.2018 klo 14:15.

Miten tämä putkirikko sitten näkyi? 

Vesiasemalla havahduttiin, että 
paineet hävisivät ja. pian tämän 
jälkeen tuli viesti myös Imatran 
Kiinteistö ja aluepalvelu Oy:ltä 
putkirikosta ja melkein samaan aikaan alkoivat Veden toimistossa puhelimet soida… vettä ei 
tule. Tilanne saatiin toimistolla rauhoittumaan nopeasti heti ensimmäisen Facebook 
tiedotuksen jälkeen... ”Kaivuutöiden yhteydessä on katkennut 300 millinen vesiputki 
Mansikkalan sillan luona.” Pian tämän tiedotteen jälkeen kehotettiin asukkaita seuraamaan 
kaupungin nettisivuja.

Mansikkalan kaksoisraiteen siltatyömaalla tapahtui perjantaina 28.9.2018 vähän kello 14 jälkeen 
vahinko, jossa kaivinkone katkaisi veden toisen pumppauslinjan. Onnettomuus katkaisi veden 
tulon lähes koko Imatralta lyhyeksi ajaksi. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan kun siirryttiin 
paineohjaukseen (noin klo 14:35), jolloin verkosto ei enää tyhjene. Myönnettäköön, että 
tapauksessa oli paljon onnea mukana, kuten kaivuutöiden yhteydessä oli entinen Imatran 
veden verkoston työntekijä – nykyisin Imatran KIPA Oy:llä työskentelevä työntekijä, joka tiesi 
missä sulkuventtiilit ovat ja mitkä venttiilit kannattaa sulkea, näin pystyttiin heti alkuunsa vuoto 
rajaamaan kohtuullisen kokoiseksi.

Vesihuoltopäällikön Kari Pietarisen ja ympäristöinsinööri Armi Kainulaisen toimesta laadittiin 
veden keittovaroitus lähialueen parille kerrostalolle. 

Mitä tästä opimme? 

Ainakin sen, että Imatran viestintäyksiköllä on tiedottaminen hallussa ja toimintalinjaukset 
selvät niin heillä kuin Imatran Vedellä. Imatran viestintäyksikkö ottaa vastatakseen heti 
tiedottamisen kulusta ja tiedottaa kaupungin nettisivuille, Facebookiin sekä tiedotusvälineille. 

Imatran Vesi keskittyy tiedottamaan kuntalaisille vesikatkoista tekstiviestipalvelun kautta. 
Tähän tekstiviestipalveluun on Imatran Vesi panostanut sopimalla vuoden 2019 alussa 
KeyAqvan kassa uuden tekstiviestipalvelusopimuksen, joka tulee käyttöön syksyllä 2019. 
Uuden tekstiviestipalvelun kautta tavoitamme aiempaa laajemman asiakaskunnan kuten 
jokaisen kerrostaloasukkaan. Ennen kerrostaloille tiedottamisesta vastasi isännöintiyhtiöt. 

Putkirikon myötä on myös hiottu toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Sosiaalinen media korostuu nykyisin ja tulevaisuudessa tiedottamisessa aina enemmän, tämän 
vuoksi on hyvä, että Imatran Vesikin on Facebookissa, vaikka nykyisellään Imatran Veden 
Facebookia seuraa kohtalaisen vähän, noin 500 henkilöä. Tämän vuoksi tärkeimpiä tiedotteita 
jaetaan Imatran kaupungin Facebookissa missä seuraajia on huomattavasti enemmän, noin 
6500 henkilöä. Sama sääntö pätee myös nettisivuihimme.

Vaikka putkirikot sekä vesikatkot ovat ikäviä, on Imatran Vesi ottanut linjakseen ilmoittaa 
mahdollisimman reaaliaikaisesti vahingoista ja katkoista. Tämä on myös huomattu 
asiakaskunnassa, joka on ottanut asian myönteisesti vastaan ja olemme saaneet siitä kiitosta.
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