
41. Vesilaitos1) 

Yleistä 

Vuonna 1972 eli vesilaitoksen 96. toiminta-
vuonna veden valmistus oli 83 milj.m3, joka 
merkitsee 6%:n kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna. Vedenmyynti oli toimintavuonna 
73.9 milj.m3, josta myynti muille kunnille oli 
3.6 milj.m3. Vedenvalmistuksen kasvu oli 4% 
Helsingin alueella huolimatta siitä, että väki-
luku aleni n. 5 000 hengellä. Loput 2% olivat 
Vantaalle ja Espooseen tapahtuneen veden-
myynnin lisäystä. Vedenhankintalähteenä oli 
pääasiassa Vantaanjoen vesistö, josta saatiin 
94.1% ja Hiidenvedestä 5.3% tarvittavasta 
raakavedestä ja pohjavettä käytettiin 0.6%. 

Vesilaitoksen organisaatiossa ja tehtävissä 
ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Laitoksen 
henkilökunta oli vuoden lopussa 517 henkeä. 

Vuoden aikana olivat vesilaitoksen varsi-
naiset menot 48.60 milj.mk ja tulot 45.91 milj. 
mk. Tilivuoden tappio oli siten 2.70 milj.mk. 
Vedenhinta oli 50 p/m3. Kaupunginvaltuusto 
päätti 08.03.1972 korottaa vedenhinnan 54 
p/m3. 

Tämä hinnankorotus pysyy sen hinta- ja 
palkkaneuvoston tekemän periaatepäätöksen 
puitteissa, joka sallii vedenhinnan korotuk-
sen 20% hintasäännöstelyn alkaessa voimas-
saolleeseen vedenhintaan. Hinta- ja palkka-
neuvosto ei kuitenkaan vahvistanut ko. koro-
tusta, joten tilivuoden tulos jäi tappiolliseksi. 
Jatkuva kustannustason nousu sekä kaupun-
gin keskushallinnon liikelaitoksille asettamat 

lähivuosina toteutuvat lisävelvotteet tulevat 
aiheuttamaan voimakasta korotustarvetta ve-
denhintaan, mitä kuitenkin on nykyisen hin-
tasäännöstelyn vallitessa vaikea toteuttaa. 
Tällöin vaaditaan vesilaitostoiminnan hoi-
dossa tiukkaa säästäväisyyttä. 

Vedentutkimustoimintaa suoritettiin pää-
piirteissään saman laajuisena ja -laatuisena 
kuin edellisinäkin vuosina. 

Yhteistyö vesilaitostoiminnassa Helsingin, 
Espoon ja Vantaan välillä jatkui entisten sopi-
musten pohjalta. Vesilaitoksen työnä aloi-
tettiin toimintavuonna yhteisen Pitkäkoski-
Konala -pääsyöttöjohdon rakentaminen. 

Kertomusvuoden aikana laadittiin edellä 
mainittujen ns. kolmisopimuskuntien raaka-
vedenhankinnan runkosopimus, johon sisäl-
tyy mm. osallistuminen Päijänne-hankkeen 
toteuttamiseen. Tämä sopimus sekä Päijänne-
hankkeen teknillinen suunnitelma hyväksyt-
tiin valtuustossa 14.6. Samalla valtuusto 
päätti osallistua 47%:n osuudella rahoitus-
pääomasta, joka vastaa 6.12 m3/sek. vesiva-
rausta, yhdeksän kunnan, yhden kuntainlii-
ton ja yhden osakeyhtiön toimesta perustet-
tavaan Pääkaupunkiseudun Vesi Oy -nimi-
seen osakeyhtiöön. Yhtiön tehtävänä on 
Päijänne-hankkeen toteuttaminen ja käyttö. 
Osakeyhtiön perustamistoimet aloitettiin ker-
tomusvuoden aikana. Yksityiskohtaiset tun-
nelisuunnitelmat saatiin vesilaitoksella val-
miiksi I rakennusjakson osalta. Myös muiden 
rakennusjaksojen suunnittelu oli käynnissä. 

1) Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole otettu tähän teokseen, on julkaistu vesilaitoksen toiminta-
kertomuksen eripainoksessa. 
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Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitok-
sen peruskorjauksen II vaiheeseen liittyvät 
kalliotilat eli puhdasvesialtaat, jälkikemika-
lointi ja korkeapainepumppuasema otettiin 
käyttöön kertomusvuoden keväällä. 

Vesijohtoja rakennettiin vuoden aikana yh-
teensä 20.4 km, mikä on n. 12.4% vähemmän 
kuin v. 1971. Vesijohtoverkkoon liittyi 450 
uutta kuluttajaa, joten vuoden lopussa oli 
kuluttajia kaikkiaan 14 662. Kaivojen ja ajet-
tavan veden varassa oli vajaat 4% kaupungin 
väestöstä. 

Kertomusvuoden aikana otettiin vesilas-
kutuksessa käyttöön ATK :hon perustuva 
arviolaskutusjärjestelmä. Tässä järjestelmäs-
sä mittarien luku suoritetaan pääosalla ku-
luttajia kerran vuodessa, joten muut neljän-
nesvuosilaskut perustuvat kulutusarvioon. 
Menetelmän käyttöönotto onnistui verraten 
hyvin ja alkukokemukset ovat olleet myön-
teisiä. 

Henkilökunta ja organisaatio 

Toimintavuoden aikana vesilaitoksen orga-
nisaatiosäännöissä tapahtui eräitä muutoksia 
ja täydennyksiä. Vuoden aikana saatiin lai-
toksen organisaatiosääntöjen laatiminen pää-
tökseen vahvistamalla osastojen eri toimisto-
jen toimintasäännöt. 

Kaupunginhallitus täytti toimintavuoden 
aikana avoimena olleen toimitusjohtajan vi-
ran. Tähän virkaan nimitettiin 28.3. lukien 
tekn.tri Seppo Priha, joka oli hoitanut virkaa 
vs. toimitusjohtajana 16.11.1971 lukien. 

Koko laitoksen henkilökunta käsitti vuo-
den lopussa 517 henkilöä vastaavan luvun 
ollessa edellisenä vuonna 526. Toimintavuo-
den aikana vakituiseen palvelussuhteeseen 
tuli 49 henkilöä, erosi 43 henkilöä ja henkilö-
kunnan keskuudessa tapahtui kolme kuole-
mantapausta. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 
12 henkilöä. 

Vuoden alussa aloitti toimintansa 2-vuotis-
kaudeksi valittu uusi tuotantokomitea, jonka 

puheenjohtajana kertomusvuonna toimi toi-
mitusjohtaja ja sihteerinä työntekijäin edus-
taja. Uudelle tuotantokomitealle järjestettiin 
mm. yritysdemokratiaa käsittelevä koulutus-
tilaisuus. Toimintavuoden aikana valittiin 
myös kaupunginhallituksen hyväksymien toi-
mintaohjeiden mukaisesti laitokselle uusi työ-
turvallisuustoimikunta ja uudet työturvalli-
suuselimet. 

Kertomusvuonna pyrittiin kehittämään 
henkilökunnalle tarkoitettua tiedonvälitystä, 
koordinoimalla tiedotustoimintaa ja tehos-
tamalla eri tiedotuskanavien käyttöä. Henki-
lökunnan sisäistä koulutustoimintaa jatket-
tiin aikaisempaan tapaan. Laitos tuki myös 
henkilökunnan harrastetoimintaa. 

Taloudellinen tulos 

Kokonaiskustannukset kasvoivat kerto-
musvuonna edellisen vuoden arvosta 12.66%. 
Tulojen kasvu oli 12.84%. Kokonaismenojen 
määrä oli 48.6 mmk ja kokonaistulojen 45.9 
mmk. Tappion määrä oli 2.7 mmk. Tappion 
määrä johtui lähinnä alhaisesta vedenmyynti-
hinnasta 50 p/m3. 

Kokonaiskustannuksista oli kiinteiden 
pääomakustannusten osuus 53.2 (56.8)%, 
palkkojen 20.4 (19.7) %, kemikaalien ja säh-
kön 11.1 (10.1)% sekä muiden kustannusten 
15.3(13.4)%. 

Toimintavuoden tappion määrä oli 1.0% 
vesilaitoksen vuoden alussa olleesta käyttö-
omaisuuden arvosta, joka oli 257.8 mmk. 
Kun otetaan huomioon käyttömenojen kus-
tannuksiin sisältyvä 6%:n mukainen käyttö-
omaisuuden korko 15.3 mmk, voidaan todeta 
laitoksen tuottaneen n. 5.0%:n koron sijoite-
tulle pääomalle. 

Vedenhankinta 

Hydrologinen katsaus. Yleisen vesitilanteen 
suhteen vuoden alku oli vähävetinen, kevät-
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tulva normaali sekä loppukesä ja syksy ta-
vallista runsasvetisempiä. Vuoden sadanta 
Vantaanjoen vesistöalueella, 616 mm, oli 
hieman vähäisempi kuin vuosijakson 1931 
—60 keskimääräinen sadanta (663 mm). 
Lumipeitteen vesiarvon maksimi, 78 mm, oli 
alle normaalin (106 mm). Kevättulvan huip-
puvirtaama Oulunkylässä oli 119 m3/s, mikä 
on myös p'enempi kuin mainitun vuosijakson 
keskiarvo ( M H Q = 1 4 4 m3/s). Elokuun sa-
danta, 195 mm, oli poikkeuksellisen suuri, 
n. 2.5-kertainen normaaliin verrattuna, mistä 
syystä tällöin esiintyi vesistöissä huomattavaa 
tulvimista. Syksyllä esiintyi vedennousua 
marras-joulukuussa. Vuoden keski virtaama 
Vantaanjoessa, 15.4 m3/s, oli suunnilleen nor-
maali (MQ =15 .1 m3/s). 

Vantaanjoen säännöstely. Edellisen syksyn 
vähäsateisuuden vuoksi olivat vedenkorkeu-
det vuoden alkaessa useissa säännöstelyjär-
vissä huomattavasti alle ylärajakorkeuksien, 
minkä vuoksi talvijuoksutukset niistä jäivät 
tavallista pienemmiksi. Kevättulvan aikana 
kaikki säännöstelyjärvet täyttyivät. Kesällä 
jouduttiin säännöstelyvarastoja käyttämään 
vain vähäisessä määrin Vantaanjoen virtaa-
man lisäämiseksi. Elokuun lopulla tapahtui 
nopeata ja poikkeuksellisen runsasta veden-
nousua etenkin Kytä- ja Tuusulanjärvessä. 
Loppusyksyllä säännöstelyjärvet täyttyivät 
normaaliin tapaan ylärajoilleen. Vesistö-
alueella tehtiin eräitä kunnossapitotöitä mm. 
Kytäjärven maapadon peruskorjaus. 

Hiidenveden säännöstely ja vedenotto. Vuo-
den alkupuolella oli Hiidenveden ja sen latva-
järvien tulovesimäärät vähäisiä ja padoista 
voitiin juoksuttaa vain minimi virtaamia. Ke-
vättulvan aikana järvien vedenpinnat nousi-
vat normaalisti. Myös elokuussa tapahtui 
huomattavaa vedennousua. Loppusyksyllä 
järvet täyttyivät helposti ylärajoilleen. Juok-
sutus Väänteenjoen padolla oli elokuun puo-
livälistä vuoden loppuun melko runsasta, 
keskimäärin 10 m3/s. Samoin latvajärvien 
vesivarastot säilyivät suurina ja juoksutukset 
niistä olivat ajoittain runsaita. 

Hiidenvedestä pumputtiin vettä talvella 
2.8 milj.m3, kesällä ja syksyllä 1.7 milj.m3 eli 
yhteensä vuoden aikana 4.5 milj.m3. 

Hiidenvesi-suunnitelman katselmuksen toi-
nen vaihe, joka käsittää lähinnä vahingon-
korvausten tarkistuksen, käynnistyi vuoden 
aikana ja katselmuskokoukset pidettiin jou-
lukuun alussa. Täydentäviä maastotutkimuk-
sia tehtiin talven ja kevään aikana latvajär-
villä sekä kevään ja kesän aikana Hiidenve-
dellä. Syys-lokakuussa suoritettiin Karnais-
tenkosken liettyneen alasuvannon perkaus. 
Tehtäviin kuului myös korvaus- yms. asioi-
den käsittelyä. 

Vedentutkimustoiminta 

Vedenhankintavesistöjen tutkimukset ja ve-
den laatu. Vantaanjoen vesistön ja Hiiden-
veden vedenlaatututkimuksia sekä satunnais-
ten likaantumisilmiöiden, kuten öljyn-ja jäte-
vesihäiriöiden, tarkkailua tehtiin ympäri vuo-
den. Kesällä antoi paljon lisätyötä sekä ve-
denlaatua vaarantavien leväkasvujen edelly-
tysten tutkimus että kasvujen uhatessa toteu-
tettujen torjuntatoimenpiteiden seuraaminen. 

Vantaanjoen vesistön vedenlaatututkimuk-
set olivat samalla vesienvalvontaviranomais-
ten hyväksymiä vesistön tilaa selvittäviä, jäte-
vesiä vesistöön laskeville kunnille, teollisuus-
laitoksille ym. määrättyjen velvoitetutkimuk-
sia. Tämä rationalisoitu yhteistutkimus sisäl-
lytettiin Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistyksen toimesta aikaan 
saatuun vesistön jätevesipuhdistamoiden yh-
teistarkkailuun, millä toiminnalla osaltaan 
pyrittiin ehkäisemään Vantaanjoen vesistön 
likaantumisen lisääntymistä. Mainitut vesis-
tötutkimukset käsittivät lähes 30 kpl enim-
mäkseen kuukausittain tarkkailtua Vantaan-
joen vesistön jokihavaintokohtaa. Karjaan-
joen vesistön latvajärvet sekä Hiidenvesi ja 
Lohjanjärvi mukaanlukien on järvihavainto-
kohtia puolestaan 26 kpl, joista näytteitä ote-
taan yhteensä 2—5 kertaa vuodessa. Limno-
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logiset järvien levämassa- ja perustuotanto-
tutkimukset tehtiin kesällä Hiidenvedessä vii-
kottain, mutta muissa järvissä harvemmin. 
Vedenpuhdistusta vaarantavien levien tark-
kailua tehtiin jokivesistä kesäkautena viikot-
tain tarpeellisista havaintokohdista. 

Näiden lisäksi puhdistuslaitosten käyttö-
tarkkailulaboratoriot säännöllisesti tutkivat 
raakaveden laatua vedenottamoiden lähitun-
tumassa ja Silvolan tekoaltaassa. 

Vesijohtoveden valvontatutkimukset ja laa-
dun tarkkailu. Terveydenhoitolain edellyttä-
mää vesijohtoveden laadun valvontaa varten 
tutkittiin bakteriologisen laadun suhteen 
useista kohdin jakeluverkon alueelta päivit-
täin työviikon aikana otettuja näytteitä. Sa-
maa tarkoitusta varten puhdistus- ja pohja-
vesilaitosten jakeluverkossa olevaa vettä tut-
kittiin fysikaalis-kemiallisesti ja laitosten ve-
denottamoiden raakavettä myös bakterio-
logisesti lääkintöhallituksen valvontatutki-
muksesta antamien määräysten mukaisesti. 

Vedenpuhdistuksen käyttötarkkailuna teh-
dyt vedenlaadun tutkimukset sisälsivät raaka-
veden ja laitoksilta lähtevän veden päivittäis-
tä fysikaalis-kemiallista, bakteriologista ja 
esteettistä laadun määrittämistä. Näitä mää-
rityksiä tehtiin myös em. valvonnan bakterio-
logisessa tutkimuksessa vesijohtoverkon 
alueella otetuista vesinäytteistä. Vesijohto-
veden laadun varmistamista koskevaan tark-
kailuun sisältyivät lisäksi kuukausittain lai-
tosten raaka- ja puhdasvesistä suoritetut laa-
jat vesianalyysit hivenpitoisuusmäärityksi-
neen sekä usein sattuneiden vesistön öljy-, 
levä- tai ammoniakkihäiriöiden takia tehdyt 
erilliset vesien esteettisen laadun tutkimukset. 

Vedenhankintasuunnitelmiin liittyvät tutki-
mukset. Päijänteen Asikkalanselältä otetta-
vaksi suunnitellun raakaveden laatuja veden-
puhdistus vesijohtovedeksi olivat tehostuvan 
tutkimuksen kohteena. Järviveden jokivedes-
tä eroava luonne ja Päijänteestä kyseen ollen, 
mahdolliset puunjalostusteollisuuden jäte-
aineiden vaikutukset vaativat veden vähäis-
tenkin aineisten ja niiden vaikutusten pitkälle 

menevää selvittämistä ja vedenpuhdistuksen 
normaalien ja tehostettujen menetelmien ko-
keilua parhaaseen puhdistustulokseen pää-
semiseksi. Asikkalanselän raakaveden puh-
distuskokeet tehtiin pienoiskoelaitoksessa 
Helsinkiin kuljetetusta vedestä. Kokeiden 
suoritusta suuremmassa laitoskoossa tehtiin 
myös vastaavan laatuista raakavettä käyttä-
vässä vedenpuhdistuslaitoksessa Jyväskylän 
mlk:n Janakan laitoksessa. 

Koko Päijännettä koskevaa vesistön tilaa 
ja kuormistusta sekä kehityksen kulkua sel-
vittävää tutkimusta jatkettiin yhteistyössä 
Jyväskylän hydrobiologisen laitoksen kanssa. 
Päijänteen tutkimuksiin keskittyneenä lai-
toksena tämä saa tutkimustilauksensa mo-
nilta Päijänteeseen käyttö-ja suojeluintressiä 
omaavilta elimiltä, yhteisöiltä tai laitoksilta, 
ja niin ollen se tutkimusselvityksissään tehok-
kaasti tuo esille vesistön suojelun kannalta 
tärkeitä havaintoja ja näkökohtia. 

Vesijohtoveden valmistus 

Vedenpuhdistus- ja pohjavesilaitosten toi-
minta. Puhdistuslaitosten toiminta puhdistus-
prosessin suhteen oli toimintavuonna nor-
maalia. Vanhankaupungin laitoksen perus-
korjauksen toisen vaiheen valmistuttua huhti-
kuulla, siirrettiin veden puhdistuksen kuor-
maa tälle laitokselle. Tämä mahdollistettiin 
pääasiassa jakelualueen rajoja muuttamalla 
sekä osittain käyttämällä Alppilan paineen-
korotusaseman pumppuja. Näin voitiin to-
teuttaa Pitkäkosken laitoksella suoritettavat 
suurehkot korjaus- ja muutostyöt. 

Raakaveden vähyyden vuoksi joutui Van-
hankaupungin laitos ottamaan veden joina-
kin aikoina suoraan Vantaanjoesta. 

Toimintavuoden kokonaispumppuaminen 
oli 83 241 000 m3, josta Vanhankaupungin 
osuus oli 36 992 000 m3 eli 44.4%, Pitkäkos-
ken 45 699 000 m3 eli 54.9% ja pohjavesilai-
tosten 550 000 m3 eli 0.7%. Kokonaispump-
puamisen kasvu edellisestä vuodesta oli 
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4 741 000 m3 eli 6.0%. Keskimääräinen vuo-
rokautinen pumppuaminen oli 227 400 m3. 
Suurin vuorokautinen pumppuaminen, 
276 100 m3, oli 30.6. ja pienin, 131 000 m3, 
oli 24.6. 

Kemikaalien kulutus. Syksyn runsaista sa-
teista johtuen kasvoi kaliumpermanganaatin 
kulutuksena mitattavien lika-aineiden pitoi-
suus puhdistuslaitosten käyttämässä raaka-
vedessä, jolloin saostuskemikaalin, alumiini-
sulfaatin, kulutus lisääntyi sekä Vanhankau-
pungin että Pitkäkosken vedenpuhdistuslai-
toksella vastaavasti määrään 69.6 g/m3 ja 
70.1 g/m3 v:n 1971 arvojen oltua 66.1 g/m3 

ja 63.7 g/m3. Toisaalta vähävetisyys talvikau-
den aikana aikeutti raakaveden ammoniak-
kipitoisuudessa voimakasta nousua, mikä 
puolestaan lisäsi kloorin menekkiä edellisen 
vuoden arvoista 12.0 g/m3 Vanhankaupungin 
laitoksella ja 8.6 g/m3 Pitkäkosken laitok-
sella toimintavuonna arvoihin 13.1 g/m3 ja 
13.2 g/m3. Näiden happamien kemikaalien 
lisääntynyt käyttö johti edelleen suurempaan 
kalkin kulutukseen, mikä Vanhankaupungin 
laitoksella nousi edellisen vuoden arvosta 
25.1 g/m3 arvoon 31.6 g/m3 ja Pitkäkosken 
laitoksella arvosta 20.8 g/m3 arvoon 30.3 
g/m3. Mainittujen kemikaalien kulutuksessa 
tapahtunut kasvu oli siis Vanhankaupungin 
laitoksella suhteellisesti vähäisempi kuin Pit-
käkosken laitoksella. Tämä johtui pääasiassa 
siitä, että Vanhankaupungin laitoksella ei toi-
mintavuonna ollut tarpeen niin suuressa mää-
rin kuin v. 1971 käyttää Silvolan tekoaltaan 
veden asemasta raakavetenä jokivettä, mikä 
huonompilaatuisena vaatisi mainittuja kemi-
kaaleja enemmän. Vähäisemmästä jokive-
denotosta johtuen väheni Vanhankaupungin 
laitoksella myös haju- ja makuominaisuuk-
sien parantamiseen käytettävien natriumklo-
riitin ja aktiivihiilen kulutukset. 

Muiden kemikaalien kulutuksissa ei kum-
mallakaan puhdistuslaitoksella tapahtunut 
huomattavia muutoksia. 

Energian kulutus ja tuotanto. Sähköener-
giaa kulutettiin koko laitoksella yht. 35.3 

milj. kWh, josta määrästä 33.2 milj. kWh oli 
ostettua ja 2.1 milj. kWh vesilaitoksen itse 
tuottamaa energiaa. Puhdistus- ja pohjavesi-
laitoksilla käytettiin energiaa yhteensä 32.1 
milj. kWh ja laitoksen muu energiankäyttö 
oli 3.2 milj. kWh. Vesijohtoverkkoon pum-
puttua vesiyksikköä kohti oli energian kulu-
tus 0.42 kWh/m3. 

Veden myynti 

Varsinaisille kuluttajille myydyn veden 
määrä oli 73 920 000 m3. 

Kolmisopimuskunnille myydyn veden 
määrä oli Espoossa ja Vantaalla yhteensä 
3 602 000 m3, joka oli 4.9% laitoksen veden-
myynnistä. 

Laskutetun myynnin lisäksi puhdistuslai-
toksilta toimitettuun vesimäärään sisältyi 
mm. tulipalojen sammutukseen ja kadunra-
kennustöihin käytetty vesi, vesijohtoverkon 
vuotojen yhteydessä hukkaan mennyt vesi 
sekä lisäksi mittarinluentakauden ja kalen-
terivuoden erosta johtuva erotus. 

Kuluttajien määrä lisääntyi 450:llä, joten 
laitoksella oli vuoden lopussa yhteensä 14 662 
kuluttajaa. Lisäys johtui etupäässä kaupun-
gin pohjoisten ja itäisten alueiden omakoti-
talojen liittymisistä vesijohtoverkkoon. 

Tonttijohtojen määrä lisääntyi 444 :llä. 
Vuoden lopussa oli tonttijohtoja kaikkiaan 
15 907 kpl. 

Vedenjakelu 

Vesijohtoverkon kokonaispituus kertomus-
vuoden lopussa oli 849 552 m. Näistä pää-
johtoja, NS 600 tai suurempia, oli 92 929 m eli 
n. 11 % kaikista johdoista ja jakelujohtoja, 
NS 600 tai pienempiä, oli 756 599 m. 

Vesijohtoverkon lisäys toimintavuoden ai-
kana oli 20 443 m. Kun otetaan huomioon sa-
mana aikana käytöstä poistetut johdot, 3 917 
m, oli nettolisäys 16 526 m. Verkon lisäänty-
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minen ei vastannut pitkän tähtäyksen suun-
nitelman tavoitteita, vaan jäi puuttumaan sii-
tä n. 5 km. Syynä tähän on pidettävä vesi-
johtojen rakentamisen yhteydessä tapahtu-
nutta viemärirakennustoiminnan vähenemis-
tä, johon taas puolestaan on ollut vaikutta-
massa kaavoituksen keskeneräisyys. 

Toimintavuoden aikana rakennettiin lisäk-
si Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteistä pää-
johtoa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksel-
ta länteen Konalan suuntaan 1 455 m, joka 
johtotyö edelleen jatkuu. Johto on läpimital-
taan NS 1 000 ja NS 800. Tämän johtotyön 
yhteydessä käytettiin ensi kertaa esijännitet-
tyjä teräsbetoniputkia. 

Paitsi mainittua ns. kolmikuntajohtoa on 
merkittävimmistä muista pääjohtotöistä mai-
nittava Vanhankaupungin—Myllypuron NS 
1 000 ja NS 800 pääjohdon loppuunrakenta-
minen, yht. 1 841 m ja Koskelantiellä ja Van-
hankaupungin puhdistuslaitosalueella NS 
800 pääjohdon muutostyöt, yht. 833 m sekä 
Oulunkylän pääjohdon NS 800 ensimmäisen 
vaiheen loppuunsaattaminen, 525 m. 

Jakelujohtoja rakennettiin pääasiallisesti 
seuraavissa alueellisissa rakennuskohteissa: 
Vartiokylässä, Mellunkylässä, Tapaninkyläs-
sä, Suurmetsässä ja Laajasalossa. 

Vesijohtoverkon yksityiskohtainen suun-
nittelu jatkui pääasiallisesti Pohjois-Haagan, 
Kannelmäen, Puistolan ja Vuosaaren alueilla. 
Kaavoitukseen liittyvää yleisluontoista suun-
nittelua tapahtui Pukinmäen, Malmin, Puis-
tolan asemanseudun, Laajasalon ja Kampin 
kaavarunkoalueilla. 

Vesijohtoverkon vuodot. Kertomusvuoden 
aikana tapahtui jakelujohdoissa 133 vuotoa 
eli yksi vuoto 6 387 m kohti. Lukumäärää on 
pidettävä keskimääräistä vähäisempänä. 
Tonttij ohto vuotoja oli 84 eli yksi vuoto 190 
tonttijohtoa kohti. Yksikään esiintyneistä 
vuodoista ei aiheuttanut laajempia jakelu-
häiriöitä ja ne korjattiin yleensä saman vuo-
rokauden kuluessa. 

Tarkastustoiminta. Tarkastustoimisto tar-
kasti ja hyväksyi kertomusvuonna yhteensä 

829 (ed.v. 824) kiinteistön vesijohto- ja vie-
märipiirustukset. Työkohteitten laajuutta ku-
vaava luku eli viemäriverkkoon liitettyjen 
laitteiden lukumäärä piirustuksissa oli yht. 
48 988 (45 607) kpl. Vesijohto- ja viemäri-
asennustöiden tarkastuskäyntejä tehtiin 3 357 
(3 536). 

Kiinteistöjen vesijohdoissa ja viemäreissä 
sattuneista vuodoista tai muista häiriöistä 
aiheutuneita tarkastuksia suoritettiin 11 kpl. 
Laitokselle hyväksymistä varten toimitettuja 
vesijohto- ja viemärilaitteita ja -tarvikkeita 
koskevia lausuntoja annettiin 29 kpl. 

Kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon 
liitettävien kiinteistöjen vesijohto- ja viemä-
ritöitä suorittamaan oikeutettujen urakoitsi-
joiden 3-vuotistoimikausi päättyi 31.12.1971. 
Uusi toimikausi alkoi 1.1.1972, jolloin myös 
urakoitsijasopimukset ja takuusitoumukset 
uusittiin. Urakoitsijoita oli vuoden lopussa 
yhteensä 106 toiminimeä. Lisäystä oli edelli-
seen vuoteen verrattuna viisi toiminimeä. 

Sisäjohtotoimisto. Suurimmat sisäjohto-
asennuskohteet olivat helmikuussa valmistu-
neet Vanhankaupungin puhdistuslaitoksen 
kalliotilojen putkityöt, keväällä valmistuneet 
Ilmala I :n 1. kerroksen muutostyö sekä Erot-
tajan kalliosuoja. Meneillään ovat edelleen 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen ja Mylly-
puron kalliosuojan työt. Lisäksi sisäjohto-
toimisto suoritti putkiasennustöitä Pitkäkos-
ken vedenpuhdistuslaitoksella ja Auroran 
sairaalassa. 

Helsingin kaupungin omistamissa kiinteis-
töissä tehtiin putkistokorjaus- ja huoltotöitä 
yht. 1 298 kpl. 

Rakennustoiminta 

Vanhankaupungin vedenpuhdis tus laitoksen 
peruskorjaukseen liittyvät työt valmistuivat 
kokonaisuudessaan kertomusvuoden kevääl-
lä, jolloin puhtaan veden säännöllinen pump-
paus voitiin aloittaa laitoksen peruskorja-
tulta puolelta. Samanaikaisesti päättyi kaikki 
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vedenkäsittelytoiminta Vanhankaupungin 
Siltasaarella, jonne vedenpuhdistuslaitos vii-
me vuosisadan puolella aikoinaan oli perus-
tettu. 

Roihuvuoren vesisäiliön suunnitelmat val-
mistuivat vuoden loppupuolella ja kaupun-
ginhallitus hyväksyi säiliön pääpiirustukset 
27.11. Säiliölle johtavan pääjohdon raken-
nustyöt aloitettiin niin ikään marraskuussa. 

Vedenpuhdistuslaitosten tehon lisäämi-
seen ja vedenpuhdistusmenetelmien kehittä-
miseen liittyviä suunnittelu- ja tutkimustöitä 
jatkettiin kertomusvuoden aikana. 

Päijänne-hanke. Kuluneena vuonna tehtiin 
Päijänne-hankkeen toteuttamiseksi ratkaise-
vat päätökset. Helsinki, Espoo, Vantaa, Kau-
niainen, Kirkkonummi, Hyvinkää, Nurmi-
järvi, Sipoo, Porvoon mlk, Oy Alko Ab sekä 
Tuusulan, Keravan ja Järvenpään muodos-
tama kuntainliitto varasivat kukin tietyn vesi-
määrän, sitoutuivat sen mukaan määräyty-
vään kustannusosuuteen, hyväksyivät teknil-
lisen suunnitelman ja allekirjoittivat Pääkau-
punkiseudun Vesi Oy -nimisen yhtiön yhtiö-
sopimuksen. Helsingin kaupunki sitoutui 
19.12. pidetyssä yhtiökokouksessa lunasta-
maan 6 120 osaketta eli 47.1% osakepää-
omasta, joka merkitsee 6.12 m3/s vesivaraus-
ta. Yhtiö aloittaa toimintansa v:n 1973 
alussa. 

Vesioikeuskäsittelyyn liittyen toimittivat 
kolmisopimuskunnat luvan hakijoina kevääl-
lä vastineensa vesioikeuksille hankkeen joh-
dosta tehtyihin valituksiin. Kaikki katselmus-
toimituksessa ja sen seurauksena kertyneet 
asiakirjat ovat siis vesioikeuksissa käsiteltä-
vinä. 

Valtion rahoituksesta käytiin edelleen neu-
votteluja. Syksyllä voitiin kuitenkin todeta, 
ettei valtion ensi vuodenkaan tulo- ja meno-
arvio sisällä määrärahaa Päijänne-hankkeen 
rahoittamiseksi. 

Päijänne-tunnelin ja siihen liittyvien vesi-
teknillisten rakenteiden suunnittelussa oli 
pääpaino toisella rakennusjaksolla ensim-
mäisen jakson urakka-asiakirjojen ollessa jo 

valmiita. Maastotutkimukset käsittivät kal-
lioperätutkimuksia, läjitysalueiden pohjatut-
kimuksia ja pohjaveden havaintoputkien 
asennusta. Pohjaveden korkeus- ja laatuha-
vaintoja jatkettiin edelleen yhteistoiminnassa 
vesihallituksen hydrologian toimiston kans-
sa. Kaivojen kuivumismahdollisuudesta laa-
dittiin arvio ja suunniteltiin veden toimitta-
minen tunnelilinjalle. 

Kolmisopimuskuntien yhteistoiminta 

Kolmisopimuskuntien yhteistoiminta koh-
distui pääosaltaan Päijänne-hankkeeseen. 
Keskeisenä asiana siinä oli organisaatiokysy-
mys. Vedentarvealueen muiden kuntien ja 
eräiden yhtiöiden kanssa v:n 1971 lopulla 
aloitettujen neuvottelujen tuloksena tarkoi-
tuksenmukaisimmaksi organisaatiomuodok-
si todettiin osakeyhtiö. Muita esillä olleita 
vaihtoehtoja olivat sopimuslautakunta ja 
kuntainliitto. Neuvottelujen tuloksen perus-
teella kolmisopimustoimikunta valmisteli yh-
dessä pääkaupunkiseudun yhteistyötoimi-
kunnan toimiston kanssa osakeyhtiön perus-
tamiseen tarvittavat organisaatiosäännökset. 
Toimintavuoden alussa saatiin selvitetyksi 
myös osakkaiden vesivaraukset ja niiden pe-
rusteella määräytyvä kustannusten jako. 
Osakkeiden tehtyä sitovat päätökset hank-
keeseen liittymisestä vedenhankintayhtiön 
perustamisasiakirjat allekirjoitettiin heinä-
kuussa. Yhtiön varsinaisen toiminnan aloitta-
minen siirtyi v:n 1973 puolelle. 

Päijänne-hankkeeseen liittyen hyväksyttiin 
myös 6.10.1965 allekirjoitetun kolmisopi-
muksen muuttamista koskeva esitys sopija-
kunnissa. Uudessa sopimuksessa on mm. 
määritelty Päijännehankkeen niveltäminen 
sopijakuntien nykyisiin vedenhankintajärjes-
telmiin sekä kustannusten jako. Myös on 
sovittu, ettei Hiidenvesi-järjestelmän jatko-
suunnitelmia toteuteta, vaan järjestelmä jää 
Päijänne-tunnelin valmistuttua varajärjestel-
mäksi. Sen edelleen kehittämiseen myöhem-
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mässä vaiheessa, mikäli tarve vaatii, on varat-
tu mahdollisuus. 

Päijänteen vedenlaatututkimuksia jatket-
tiin edellisten vuosien tapaan. Lisäksi kolmi-
sopimuskunnat osallistuivat yhdessä Poh-
jois-Päijänteen ja Kymijoen vesiensuojelu-
yhdistyksen sekä Päijät-Hämeen seutukaava-
liiton kanssa Jyväskylän hydrobiologiselta 
tutkimuslaitokselta tehtyyn tilaukseen, joka 
käsitti selvityksen Päijänteen tutkimustar-
peesta. 

Kolmisopimuskuntien yhteisen puhdistus-
laitoksen suunnitteluun liittyvät kokeet Jy-
väskylän mlk :n Vaajakosken vedenpuhdis-
tuslaitoksella sekä Helsingin Pitkäkosken 
puhdistuslaitoksella saatiin toimintavuonna 
päätökseen. Tutkimustulosten selvittely jat-
kuu v. 1973. 

Yhteislaitoksen suunnitteluun liittyen sopi-
jakunnat päättivät myös otsonointikokeiden 
suorittamisesta ja niiden tilaamisesta Helsin-
gin kaupungin vesilaitokselta. Kokeet aloi-
tetaan v. 1973 Vaajakosken laitoksella käyt-
täen raakavetenä Päijänteen vettä. 

Yhteisen syöttöjohdon Pitkäkoski—Kona-
la rakennustyöt Honkatien ja Konalan välillä 
aloitettiin toimintavuoden keväällä. Noin 3.6 
km pitkästä johtourakasta oli valmistunut 
vuoden loppuun mennessä yksi kilometri. Jo 
aikaisemmin on rakennettu n. yhden km:n 
pituinen johdon alkuosa Pitkäkoskelta Hon-
katielle. 

Vuoden lopulla tuli kolmisopimuskuntien 
kunnallishallitusten käsiteltäväksi esitys Es-
poon ja Kirkkonummen välisestä veden-
myyntisopimuksesta, joka liittyy v. 1970 teh-
tyyn ns. vesilaitossopimukseen. Asian käsit-
tely siirtyi v:lle 1973. 

Toimintavuonna tuli esille myös kysymys 
kolmisopimuskuntien vesilaitosalan yhteis-
toiminnan niveltämisestä Pääkaupunkiseu-

dun yhteistyötoimikunnan toimintaan. Ky-
symys liittyi lähinnä pääkaupunkiseudun raa-
kavedenhankinnan pitkän tähtäyksen koor-
dinointiin, jonka on todettu kuuluvan myös 
YTT:n toimialaan. Vuoden lopulla YTT an-
toi asiasta suosituksen, jonka mukaan ne pää-
kaupunkiseudun raakavedenhankintaa kos-
kevat yhteistoimintakysymykset, joita ei ole 
jo määritelty raakavedenhankintaa koskevis-
sa sopimuksissa, YTT:ssä oleva kolmisopi-
mustoimikunta valmistelisi YTT :n käsiteltä-
väksi. Toimintavuonna ei suositusta ehditty 
vielä käsitellä sopijakunnissa. 

Tulojen ja menojen jakautuminen 

T u l o t 

1971 1972 
mmk mmk 

Vedenmyynti 33.2 35.8 
Vesipostit 0.3 0.4 
Sivutoiminta 6.6 9.1 
Satunnaiset tuotot 0.2 0.2 
Sisäiset viennit . . 0.4 0.4 

40.7 45.9 

M e n o t 

Hallinto 0.6 1.3 
Vedenhankinta 5.2 5.6 
Puhdistuslaitokset 13.4 14.7 
Vesijohtoverkkoja vesisäiliöt 15.5 16.0 
Vesipostien hoito 0.3 0.4 
Vedenmyynti ja kuluttajalait-

teet 1.6 1.9 
Sivutoiminta 6.5 8.7 

43.1 48.6 

Vajaus 2.4 2.7 
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