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ALKUSANAT
Tämän selvityksen tavoitteena on piirtää kuvaa siitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia toteutuneilla talousveden hygieniariskeillä on sekä millä menetelmillä ja kustannuksilla näitä voidaan ennaltaehkäistä. Selvityksen tuloksia esiteltiin Veden Vaarat III -seminaarissa Kuopiossa 23.8.2007.
Haluan lausua lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella edesauttaneet selvityksen tekemistä. Alkuperäisen idean tämän tyyppisestä selvityksestä antoi FT, MMM Elias Hakalehto, joka on
tehnyt uraauurtavaa työtä mikrobimääritysketjun kehittämiseksi. Tutkimuspäällikkö Eero Antikainen
Savonia-ammattikorkeakoulusta sekä erikoistutkija Ilkka Miettinen Kansanterveyslaitokselta auttoivat
täsmentämään selvityksen tavoitteita ja toteutusta. Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry myönsi hankkeelle
apurahaa, joka käytännössä mahdollisti selvityksen toteuttamisen.
Esimerkkipaikkakuntien terveystarkastajat, vesihuollon vastuuhenkilöt ja muut selvitykseen tietoja kaivaneet henkilöt olivat luonnollisesti avainasemassa. Tutkija Jari Haapasalmi Elinkeinoelämän Keskusliitosta antoi merkittävää apua sairaspoissaolojen työnantajakustannusten arviointiin. Ympäristötekniikan
insinööriopiskelijat Paulus Lepistö, Olli Nissinen ja Janne Pakarinen toteuttivat selvityksen yhden keskeisen osa-alueen opintoihinsa kuuluvana projektityönään. Tarpeellisia neuvoja ja tietoa sain myös useammilta henkilöiltä ympäristöhallinnosta, Stakesista ja Kansanterveyslaitokselta.
Kuopiossa 20.9.2007
Ari Jääskeläinen
Savonia-ammattikorkeakoulu
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1 Johdanto
Juomaveden tulisi aina olla käyttäjilleen turvallista. Suomalainen talousvedentuotanto on hygieenisesti
kansainvälisesti korkeatasoista suurilla pintavesilaitoksilla. Pintavedenottamoilla on aina desinfiointi osana
prosessia, koska pintavesien tiedetään sisältävän epäpuhtauksia ja riskitekijöitä. Sen sijaan tekopohjavesija pohjavesilaitokset muodostavat vesiepidemiariskin, sillä pohjavesien hygieeniseen puhtauteen on
perinteisesti luotettu eikä ole varauduttu mahdolliseen epidemian syntyyn esimerkiksi taudinaiheuttajan
saastutettua vedenottamonkaivon. Alkalointi onkin pienillä pohjavedenottamoilla usein ainoa vedenkäsittelykeino, desinfioinnin puuttuessa kokonaan. Myös vedenlaadun valvonta on vähäistä. Tekopohjavesi- ja pohjavesilaitosten osuus talousveden tuotannosta on kuitenkin merkittävä, noin 60%, ja
tämä osuus kasvaa jatkuvasti. (Miettinen 2005, Ympäristöhallinto 2007).
Vaikka suurin osa Suomessa jaettavasta juomavedestä täyttää kaikki laatuvaatimukset, on meilläkin esiintynyt juomaveden välityksellä leviäviä epidemioita. Vuosien 1998 - 2005 aikana raportoitiin yhteensä 52
vesiepidemiaa, joissa sairastui arviolta kaikkiaan noin 16 700 ihmistä. Vesiepidemiat kohdistuvat useimmin pieniin, alle 500 käyttäjälle vettä tuottaviin pohjavedenottamoihin. Vesiepidemioiden joukossa on
kuitenkin myös laajoja kunnallisten vesilaitosten jakamasta talousvedestä aiheutuneita epidemioita, joissa
sairastuneiden lukumäärä on kohonnut jopa tuhansiin ihmisiin. (Kansanterveyslaitos 2007)
Tämän selvityksen tavoitteena on selvittää, millaisia taloudellisia vaikutuksia toteutuneilla talousveden
hygieniariskeillä on ja millä menetelmillä ja kustannuksilla näitä voidaan ennaltaehkäistä. Selvityksessä
rajaudutaan pohjavesilaitoksiin näiden suurimman hygieniariskiherkkyyden vuoksi. Tarkoituksena on
koota parasta saatavilla olevaa kustannustietoa vesiepidemiatapausten eri osapuolilta ja tämän avulla
kannustaa vesihuollon toimijoita parantamaan omaa hygieniariskienhallintaansa.
Tämän selvityksen alatavoitteina on löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Millaisia taloudellisia vaikutuksia toteutuneilla vesiepidemioilla on eri osapuolille?
• Mikä on vesiepidemian todennäköisyys yksittäiselle paikkakunnalle ja mikä on tämän riskin suuruus
• euroina?
• Mitkä ovat yleisimpien desinfiointimenetelmien hankinta- ja käyttökustannukset?
• Mitkä ovat talousveden viranomaisvalvonnan ja tehokkaan mikrobiologisen analytiikan
xxkustannukset?
• Mitä suuruusluokkaa vesiepidemiariskin ja sen ennaltaehkäisyn kustannukset ovat suhteessa
xxtoisiinsa?

Selvityksessä tarkastellaan kolmea esimerkkitapausta antamaan kuvaa siitä, millaisia vaikutuksia ja kustannuksia vesiepidemioista on aiheutunut kyseisen kunnan tai kaupungin eri toimijoille. Edelleen selvityksessä kartoitetaan veden desinfioinnin yleisimpiä vaihtoehtoja ja näiden kustannuksia. Myös talousveden valvonnan kustannuksia selvitetään ja tässä yhteydessä tuodaan esille uusi menetelmä
mikrobinäytteenottoon. Lopuksi tehdään kustannusvertailua riskien toteutumisen ja niiden ennaltaehkäisyn välillä. Selvityksen tarkoituksena on koota moniulotteisen aiheen puitteita pohjaksi mahdollisille
jatkoselvityksille.
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2 Vesiepidemiatapauksen kustannukset
2.1 Selvityksessä huomioidut kustannukset
Vesiepidemioiden aiheuttamat oireet potilaille heikentävät työtehoa ja lisäävät poissaoloja töistä. Myös
terveydenhuollon palvelujen käyttö lisääntyy. Vaikka tällaiset vaivat ovat yleensä ohimeneviä eivätkä
pysyviä, niiden merkitys kansantaloudelle voi olla suuri.
Tässä selvityksessä pyritään arvioimaan niitä välittömiä kustannuksia, joita vesiepidemiasta aiheutuu eri
osapuolille: vesilaitokselle, ympäristöterveysvalvonnalle, terveydenhuollolle ja sairastuneiden potilaiden työnantajille. Myös välillisiä kustannuksia aiheutuu, esimerkiksi viemäriverkoston pitkän tähtäimen
saneeraus ja uuden vedenottamon investointi sekä vaikutukset matkailuun, teollisuudelle ja sairastuneille
itselleen.
Riskienhallinnan tuoma hyöty eri osapuolille käsitetäänkin selvityksessä juuri epidemioista aiheutuvien
kustannusten välttämisenä. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi palkkakustannukset, näytteiden
analysointikustannukset, materiaalikustannukset sekä tiedottamiskustannukset.
Kunkin esimerkkitapauksen vesilaitoksen ja ympäristöterveysvalvonnan osalta arvio syntyneistä kustannuksista on pyydetty suoraan asianomaisilta toimijoilta. Vesiepidemiakyselyiden aineistosta puolestaan on selvitetty lääkärikäyntien, sairaslomien ja ulostenäytteiden määrää sekä tietoja sairaslomista.
Näiden pohjalta on arvioitu kustannuksia terveydenhuollolle ja sairastuneiden työnantajille seuraavilla
periaatteilla.
Terveydenhuollon kustannukset
Vatsatautiin sairastuneiden potilaiden terveydenhuollolle aiheuttamat kustannukset kullakin
epidemiapaikkakunnalla arvioidaan Stakesin julkaisun "Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna
2001" (Timo Hujanen) perusteella. Perusterveydenhuollon sairaanhoidon perusvastaanotto-käynnin
kustannus on tämän mukaan keskimäärin 54,70 €, kattaen lääkärin vastaanoton, hallinnollisia kustannuksia, sairaslomatodistuksen kirjoittamisen sekä kiinteät kulut mutta ei hoitokuluja. Terveyskeskuksen vuodeosastohoitopäivän yksikköhinta on 115,30 € ja ulostenäytteen kustannus arvioidaan käyttämällä U-BaktVi tutkimuksen yksikkökustannusta 7,10 €.
Työnantajien kustannukset
Työnantajien näkökulmasta työntekijän sairaspoissaolo voi aiheuttaa hyvin monenlaisia vaikutuksia.
Poissaolon merkitys riippuu esimerkiksi siitä, millaiseen ajankohtaan se osuu. Suurimmat haitat aiheutuvat esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
- teollisuusyritys on valmistamassa kiireellistä asiakastilausta
- rakennustyömaalla on tiukalle vedetyt aikataulut
- palveluyrityksellä on sesonkikausi menossa
Tällöin yhdenkin työntekijän äkillinen sairastuminen voi koitua kalliiksi työnantajalle tuotannon tai
palvelun tuottamisen heikentyessä. Jos yhtä aikaa sairastuu useita työntekijöitä, tämä voi jopa lamauttaa
yrityksen toiminnan, millä on suuremmat kustannusvaikutukset.
Onkin mahdotonta määrittää yleisellä tasolla tarkasti sairaspoissaolon aiheuttamia kustannuksia, sillä
nämä riippuvat työnantajasta ja poissaolon tyypistä. Nyrkkisääntönä Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
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kuitenkin määrittelee sairaspoissaolosta aiheutuvat todelliset kokonaiskustannukset kolminkertaisina
sairausajan palkkaan nähden. Vaihtelu tällä kertoimella on väistämättä suuri. Kertoimen suuruuteen
vaikuttaa olennaisesti se, kuinka korvattavissa poissaolijan työsuoritus on. Jos kyseinen työsuoritus on
mahdollista siirtää hieman tuonnemmaksi ilman suurempia toimenpiteitä, on myös kustannus silloin
luonnollisesti pienempi. Lyhytaikaisessa poissaolossa, joita vesiepidemiatapauksissa yleensä syntyy, kustannus on suhteessa pienempi, sillä poissaolo ei välttämättä vaadi sijaisen palkkaamista tai ylitöiden
teettämistä muulla henkilökunnalla. Useiden viikkojen tai kuukausien poissaolo sen sijaan vaatii työntekijän työpanoksen korvaamista, jotta yrityksen toiminta ei kärsi ja tällöin kustannuksetkin ovat suuremmat. Pidemmistä sairaslomista aiheutuu lisäksi hallinnollista työtä, jonka kustannukset ovat merkittäviä.
(Saukkonen 2007)

2.2 Esimerkkitapaukset ja arvioidut kustannukset
Selvitykseen valittiin kolme esimerkkitapausta antamaan kuvaa siitä, millaisia vaikutuksia vesiepidemioista
koitui kyseisen kunnan tai kaupungin eri toimijoille. Epidemiatapaukset valittiin yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen erikoistutkija Ilkka Miettisen kanssa ja kaikkien kolmen paikkakunnan ympäristöterveysvalvonnasta vastaavat viranhaltijat olivat halukkaita yhteistyöhön. Selvityksen tekijä kävi kullakin paikkakunnalla tutustumassa vesilaitokseen ja epidemiatapaukseen sekä haastattelemassa terveystarkastajaa
ja vesilaitoshenkilöstöä.
Suurin osa viime vuosina esiintyneistä vesiepidemioista on aiheutunut noroviruksista (ent. kaliki-virukset, 72 % sairaustapauksista) sekä kampylobakteereista (25 % sairaustapauksista). Nämä mikrobit säilyvät varsin pitkiä aikoja luonnossa, kulkeutuvat maaperässä ja vesistöissä hyvin ja niiden
taudinaiheuttamiskyky on suuri. (Kansanterveyslaitos 2007) Selvityksen esimerkkitapauksista kaksi
edustaa noro-/kaliki-virusepidemiaa ja yksi kampylobakteeriepidemiaa.
Seuraavassa kuvataan kolmen esimerkkitapauksen vaiheita ja vaikutuksia. Yleinene toimintamalli
vesiepidemiatapausten selvittämisestä ja pysäyttämisestä on esitetty Kansanterveyslaitoksen www-sivuilla osoitteessa http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elinymparisto/vesi/
vesiepidemiat/
2.2.1 Tapaus A
Kaupungissa A todettiin maaliskuussa 2000 kaliki-viruksen (nyk. norovirus) aiheuttama laaja
vatsatautiepidemia. Kaupungin pohjavesilaitoksen piirissä on noin 7000 vedenkäyttäjää ja päivittäinen
vesimäärä on keskimäärin noin 1100 m3. Vesi tuotettiin vesiepidemian aikaan lähinnä yhdellä
vedenottamolla ja käsittelylaitoksella. Vedenottamon siiviläputkikaivo oli juuri hankittu edellisenä vuonna
aiempien betonirengaskaivojen tilalle ja veden käsittelymenetelmänä oli hienokalkkialkalointi. Epidemian
aikaan käytettiin lisäksi kloorausta natriumhypokloriitilla. (Terveystarkastaja A 2002)
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Kuva 1. Vedenottamon siiviläputkikaivo ja ranta-alue Kuva 2. Vesilaitoksen hienokalkki-alkalointiallas
(Kuva: Ari Jääskeläinen)
(Kuva: Ari Jääskeläinen)

Seuraava kuvaus perustuu terveystarkastajan kirjalliseen tiedonantoon (Terveystarkastaja A 2000) ja
epidemiologisen selvityksen yhteenvetoon (Kansanterveyslaitos 2000).
Ympäristöterveysvalvontaosastolle (jatkossa valvontaosasto) tuli puhelimitse ilmoitus 7.3.2000
kolmelta muulta paikkakunnalta yhteensä 10 sairastuneesta. Sairastuneet olivat olleet edellisen
viikonlopun aikana syömässä samassa ravintolassa kaupungissa A.
Vs. terveystarkastaja otti samana päivänä neljä elintarvikenäytettä sairastuneiden käyttämästä
ravintolasta ruokamyrkytysepäilyn vuoksi. Näytteet tutkittiin läheisen kaupungin elintarvikelaboratoriossa mutta 13.3. tulleissa tuloksissa ei todettu ruokamyrkytysbakteereja.
Vesinäytteet otettiin kaupungin A vesijohtoverkostosta 7.3 ja 13.3.. Näytteet olivat tutkittujen
parametrien suhteen vaatimusten mukaiset (bakterologinen ja aistinvarainen tutkimus, pH sekä
sähkönjohtavuus).
Valvontaosastolta tehtiin 10.3.2000 ilmoitus Kansanterveyslaitokseen ruokamyrkytysepäilyn
vuoksi. 20.3.-21.3. tuli valvontaosastolle useita kymmeniä ilmoituksia eri kunnista ja kaupungeista.
Ruokamyrkytys- ja vesiperäisen epidemian selvitysryhmä kokoontui 21.3., jolloin päätettiin
potilasnäytteiden ottamisesta välittömästi. Valvontaosastolle tuli tieto potilasnäytteestä löytyneestä
kaliki-virusepäilystä 24.3., jolloin annettiin välittömästi veden keittokehotus. Tiedottamisessa
käytettiin paikallislehtiä, maakuntalehteä, alueradiota sekä kansalaisverkkoa. Paikallisille
majoitusliikkeille ja ravintoloille tiedotettiin myös suoraan asiasta.
Kaupungin A vesilaitoksen hienokalkkialtaat klooridesinfioitiin varmuuden vuoksi. Kloorauksen
valmisteluun pyydettiin asiantuntija-apua muun muassa Kansanterveyslaitokselta ja Helsingin
yliopistollisesta keskussairaalasta (HYKS:istä).
Tarvittavien vesinäytteiden otto Kaupungin A vesilaitoksesta aloitettiin välittömästi perjantaina
24.3. Vesinäytteet (yhdeksän kpl) lähetettiin maanantaina 27.3. kaliki-virus-tutkimukseen HYKS:iin
ja osa näytteistä toisen kaupungin elintarvikelaboratorioon bakteriologisiin tutkimuksiin.
Veden klooraus aloitettiin 29.3. ennen virusepäilyn varmistumista. Kloorauksesta tiedotettiin
paikallislehteen, maakuntalehteen, alueradiolle, kansalaisverkkoon, kaupungin internet-kotisivuille
sekä television uutis- ja ajankohtaisohjelmissa. Keittokehotus pidettiin edelleen voimassa
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molempien vedenottamoiden vedessä. Valvontaosasto palkkasi 28.3-31.3. ajaksi yhden henkilön
tiedottamaan paikallisiin elintarvikeyrityksiin tarvittavista toimenpiteistä epidemian johdosta.
Potilasnäytteen kaliki-virusepäily varmistui torstaina 30.3. ja saman tien aloitettiin keskitetty
tiedottaminen yleisölle ympäristönsuojelusihteerin toimesta. Laajempi tiedotustilaisuus järjestettiin
31.3. kaupungintalolla, johon osallistui asiantuntijoita Kansanterveyslaitokselta sekä Sosiaali- ja
terveysministeriöstä sekä terveyskeskuksesta ylilääkäri, valvontaosastolta terveysvalvonnan johtaja
ja terveystarkastaja, vesilaitokselta vesihuoltopäällikkö ja kaupungin keskusvirastosta
kaupunginsihteeri selostaen kukin omalta osaltaan epidemiasta.
Kaliki-virus tulos kolmen ensimmäisen näytteen osalta saatiin 5.4. Näytteet olivat negatiivisia.
Toiminta vesilaitosten osalta jatkui aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti eli veden keittokehotus
jatkui ja päävesilaitos jatkoi veden kloorausta.
Veden keittokehotus lopetettiin 8.4., jolloin verkoston joka osassa todettiin riittävä klooripitoisuus.
Kloorausta oli tähän mennessä suoritettu 11 päivää. Loput kaliki-virustulokset saatiin 10.4.ja
14.4., nämäkin olivat negatiivisia.
Kyselytutkimus vatsatautiepidemiasta aloitettiin 10.4. Kyselytutkimus tehtiin paikallisessa
Kansalaisverkossa ja kioskipisteissä yhteistyössä kansalaisverkon tuottaneen projektin,
Kansanterveyslaitoksen ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Kyselyissä olivat mukana
kaupungin A ja kahden lähikunnan asukkaat, turistit eivät olleet mukana. Kyselytutkimuksen
analysoinnista vastasi Kansanterveyslaitos.
Molempien tutkimusten mukaan keittämättömän vesijohtoveden juonti oli tilastollisesti merkittävä
riski sairastumiselle. Koska vesijärjestelmästä otetuista yhdeksästä näytteestä ei löydetty kalikivirusta mutta potilaista löytyi, niin epidemian syy jäi epäselväksi. Toisaalta alueella oli ollut aiemmin
kevättalvella rekikoiratapahtuma, jota on myös joissakin yhteyksissä epäilty tapauksen syyksi.
Joka tapauksessa kyselytutkimuksen johtopäätöksissä todettiin, että laaja epidemia näytti olleen
vesijohtoveden välittämä, vaikkakin kaliki-virusepidemioissa tapahtuu aina myös merkittävästi
tarttumista henkilöstä toiseen. Vesilaitoksen tarkastuksessa ei selvinnyt se, miten kaliki-virus pääsi
vesilaitoksen veteen.
KTL:n arvion mukaan kaliki-virukseen sairastui 5500 henkilöä. Kaupungin terveystarkastajan
arvion mukaan puolestaan sairastui noin 3000-4000 hlöä. Yleensä sairastuneet ottavat
aktiivisemmin osaa kyselytutkimuksiin kuin terveenä pysyneet. Tutkimuksen johtopäätöksissä
oli myös tehty havainto, että vastanneiden ikärakenne oli molemmissa tutkimuksissa vinoutunut
verrattuna kyseisen kaupungin väestön ikärakenteeseen. Tämän vuoksi KTL on kehottanut
suhtautumaan tuloksiin tietyllä varovaisuudella.
Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset vesi- ja viemärilaitokselle
Vesijohtoverkostoa kloorattiin noin kuukauden ajan, josta 11 vuorokauden ajan asukkailla oli keittokehotus. Vesihuoltopäällikkö haki klooria toiselta vesilaitokselta noin sadan kilometrin päästä, kloorin
käyttö epidemian aikaan oli arviolta 100 litraa. Vuonna 2000 käytetyn kloorin hinnaksi matkakuluineen
arvioidaan karkeasti 400 €. Kloorauksen valvonta toteutettiin vesihuoltopäällikön mukaan normaalilla
henkilöstöllä normaaliin työaikaan, joten tämä ei edellyttänyt lisähenkilöstökustannuksia.
Epidemian aikaan otettiin tehostetusti näytteitä kaupungin vesijohtoverkostosta 10 kpl ja lisäksi raakavesinäytteitä. Tämä lisänäytteenotto maksoi arviolta 300 €, jossa ovat mukana vain analyysikustannukset
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(pääosin mikrobiologisia ja klooritutkimuksia). Näytteenottoon kulunut työaika ajatellaan tässä tapauksessa kuuluvan osaksi normaalia työaikaa. Vedestä ei löytynyt virhettä epidemian aikaan, mikä selittää
näytteenottokustannusten vähäisyyttä verrattuna epidemian laajuuteen. (Henkilökohtainen tiedonanto,
Vesihuoltopäällikkö A 2007)
Arvio vesi- ja viemärilaitokselle tapauksesta aiheutuneista lisäkustannuksista on esitetty taulukossa 1.
Nämä jäävät hyvin vähäisiksi edellä mainituista syistä. Työaikaa on kuitenkin kulunut muun muassa
vesiepidemiaselvityspalavereihin (vrt. jäljempänä Tapaus C), tiedottamiseen ja puhelinkeskusteluihin,
mikä on ollut pois muusta työajasta.
Taulukko 1. Vesiepidemiatapauksesta aiheutuneet lisäkustannukset vesilaitokselle
Toimenpide

Kustannusarvio

Verkoston klooraus
Tehostettu näytteenotto

400 €
300 €

Yhteensä

700 €

Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit ja selvitykset epidemian jälkeen
Vesi- ja viemärilaitos tarkasti päävedenottamon lähialueen jätevesiviemärit mahdollisten vuotojen varalta, jossa ne havaittiin toimintakuntoisiksi. Lisäksi suoritettiin viemäreiden tarkempi videokameratutkimus. Betonisen viemäriverkoston vanhin osa on rakennettu 1940-luvulla ja tutkimus osoitti, että
viemäreiden kunto oli niiden korkeaan ikään nähden tavanomainen. Viemäriputkien yläosissa oli liikenteen paineesta aiheutuneita hiushalkeamia. Isoja halkeamia, joista jätevettä olisi päässyt vuotamaan
maaperään, ei löytynyt. Lähialueen viemärit uusittiin syksyn 2000 ja seuraavien vuosien aikana.
Päävedenottamolla otettiin käyttöön UV-desinfiointi viidellä lampulla epidemiatapauksen jälkeen. Veden kloorausta jatkettiin UV-laitteiston käyttöönoton jälkeen noin viikon verran.
Kaupunki tilasi Geologiselta tutkimuskeskukselta päävedenottamon pohjavesialueen tutkimuksen, joka
valmistui vuoden 2000 lopulla. Lisäksi pohjaveden simulointia varten on teetetty pohjaveden
virtausmallinnus. Kaupunki on kartoittanut myös yhteistyössä alueellisen ympäristökeskuksen kanssa
muita mahdollisia pohjavesialueita.
Epidemian jälkeen on kaupungissa otettu käyttöön toinen merkittävä vedenottamo/-käsittelylaitos,
joka nykyisin tuottaa suunnilleen puolet vesilaitoksen vedestä ja on ensisijaisena vesilaitoksena jatkuvassa käytössä. Kahden laitoksen vedet sekoittuvat samaan jakeluverkostoon. Toisella vesilaitoksella on
käytössä kalkkikivi/lipeä -alkalointi sekä UV-desinfiointi kolmella lampulla. Lisäksi varalla on myös
siirrettävä kloorauskalusto. Tämän vedenkäsittelylaitoksen investointihintaa madalsi se, että entisen pintavesilaitoksen rakennus oli valmiina ja että pohjavesilaitos rakennettiin itse.
Edellä lueteltujen toimenpiteiden kustannukset on koottu taulukkoon 2.
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Taulukko 2. Kaupungin A vesilaitoksen investoinnit epidemiavuonna ja neljänä seuraavana vuonna
(Henkilökohtainen tiedonanto, Vesihuoltopäällikkö A 2006)
Vuosi

Toimenpide

2000
2000
2001

UV-desinfioinnin hankinta vedenottamolle
Viemäriverkoston saneerausta ja pohjavesialueen rakenneselvitys (GTK)
Viemäriverkoston saneerausta, uuden vedenottamon kaivonpaikkatutkimus
ja rakentaminen, pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Uuden vedenottamon/vedenkäsittelylaitoksen investointi ja pohjavesialueen
virtausmallinnus
Vesi- ja viemäriverkoston saneerausta
Vesi- ja viemäriverkoston saneerausta

20.000 €
140.000 €

Yhteensä

790.000 €

2002
2003
2004

Kustannusarvio

60.000 €
150.000 €
290.000 €
130.000 €

Näitä investointikustannuksia ei kuitenkaan voida laskea epidemiasta johtuviksi, sillä vesihuoltopäällikön
mukaan yllä mainitut investoinnit ja selvitykset olisi tehty joka tapauksessa jossain vaiheessa. Esimerkiksi periaatepäätös viemäriverkoston saneerauksesta vesilaitoksen lähialueella oli jo tehty. Verkoston
saneerausta on osittain tehty osana kaupungin pääkadun uusimista, joka on ollut kokonaisuutena huomattavasti suurempi investointi. Epidemian nostama häly on kuitenkin nopeuttanut joidenkin, vuosikausien keskustelun alla olleiden, investointien ja selvitysten toteuttamista sekä jonkin verran kasvattanut määrärahoja vesi- ja viemärilaitoksen kehittämiseen. Tämän ansiosta esimerkiksi viemäreiden saneeraus voitiin tehdä laajemmalla alueella, kuin oli alun perin suunniteltu. (Henkilökohtainen tiedonanto, Vesihuoltopäällikkö A 2007)
Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset ympäristöterveysvalvonnalle
Ympäristöterveysvalvonnan toimenpiteitä on kuvattu yllä epidemian kulun yhteydessä. Arvio näiden
toimenpiteiden aiheuttamista lisäkustannuksista on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Vesiepidemian aiheuttamat lisäkustannukset ympäristöterveysvalvonnan osalta
(Henkilökohtainen tiedonanto, Terveystarkastaja A 2006)
Toimenpide

Kustannusarvio
1.800 €
2.700 €
150 €

Henkilön palkkaaminen yhdeksi kuukaudeksi
Verkkokyselyn kustannukset
Muut kustannukset (lehti-ilmoitukset ym.)

4.650 €

Yhteensä

Lisäksi epidemian aiheuttamaksi kustannukseksi on tosiasiassa aiheutunut terveystarkastajan työpanos,
jonka hän joutui käyttämään epidemiatapauksen hoitoon ja joka oli pois muista ympäristöterveysvalvonnan tehtävistä. Muun muassa ympäristöterveysvalvonta joutui vastaamaan epidemian tiimoilta
arviolta noin 400 puheluun, mikä on melkoinen ylimääräinen työ normaalien työrutiinien päälle.
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Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset terveydenhuollolle
Kansalaisverkkokyselyn mukaan 21 henkilöä kävi lääkärissä ja kaksi henkilöä joutui sairaalahoitoon
yhteensä kuudeksi vuorokaudeksi. Epidemiaselvitystyön yhteydessä puolestaan tutkittiin 23 potilasnäytettä.
Kun 672 vastanneen henkilön otos suhteutetaan koko sairastuneiden määrään (3000-5500 henkilöä),
saadaan lääkärikäyntien minimiarvioksi 3000/672 x 21 = 94 ja maksimiarvioksi 5500/672 x 21 = 172
käyntiä. Sairaalahoitoa ei tässä arvioida samaan tapaan, koska todennäköisesti sairaalahoitoon joutuneet henkilöt vastaavat kyselyyn muita herkemmin.
Stakesin yksikkökustannustietoja (Hujanen 2001) käyttämällä esitetään taulukossa 4 arvio kustannuksista terveydenhuollolle.
Taulukko 4. Arvio vesiepidemian aiheuttamista kustannuksista terveydenhuollolle
Toimenpide

Lukumäärä

Yksikkökustannus

94-172
6
23

54,70 €
115,30 €
7,10 €

Lääkärikäynnit
Terveyskeskuksen vuodeosastohoitopäivät
Ulostenäytteet

Summa
5.100-9.400 €
700 €
160 €
6.000-10.000 €

Yhteensä

Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset sairastuneiden työnantajille
Sairaspoissaolojen määrää selvitettiin kansalaisverkkokyselyn vastausten avulla, mistä ilmeni henkilöiden ammatti, ikä sekä sairaslomapäivien määrä. Kansalaisverkkokyselyn vastauksia oli 672 henkilöltä,
joista 368 oli täyttänyt tapausmääritelmän kriteerit. Näiden joukossa oli 134 työntekijää, jotka ovat
olleet vatsataudin vuoksi poissa töistä. Tässä luvussa ei ole mukana opiskelijoita, koululaisia eikä työttömiä. Sairaspäiviä kertyi kyselyyn vastanneiden työntekijöiden keskuudessa yhteensä 254 kpl.
Sairaspäivien aiheuttamat kustannukset työnantajille on arvioitu Elinkeinoelämän Keskusliiton tutkijan
Jari Haapasalmen antamien vuoden 2005 keskikuukausiansiotietojen pohjalta. Luettelo työntekijöiden
sairaspoissaoloista sekä käytetyistä kuukausiansiotiedoista on esitetty liitteessä 1. Arviota on korjattu
palkansaajien ansiotasoindeksin (2000=100) avulla vastaamaan vuoden 2000 ansiotasoa. Arvio esitetään alla taulukossa 5 (ylärivi).
Taulukko 5. Arvio vesiepidemian aiheuttamista kustannuksista sairastuneiden työnantajille
Palkka ja työvoimakustannukset (25%)
672 vastanneen joukko

Palkka
kaksinkertaisena

Palkka
kolminkertaisena

29.000

46.000

69.000

3000 sairastunutta

128.000

205.000

307.000

5500 sairastunutta

234.000

375.000

563.000

Kun 672 vastanneen henkilön otos suhteutetaan koko sairastuneiden määrään (3000-5500 henkilöä),
voidaan yllä mainittua arviota sairaspoissaolojen määrästä käyttämällä arvioida kaikkien sairaspoissaolojen
aiheuttamien työnantajakustannusten yhteismäärä (toinen ja kolmas rivi).

12

Kuten luvussa 2.1 pohdittiin, aiheuttavat sairaspoissaolot myös muita kuin välittömiä palkkakustannuksia työnantajille. Elinkeinoelämän Keskusliitto on käyttänyt työnantajien kokonaiskustannusten arvioinnissa kertoimena kolmea, jonka rinnalle tähän tarkasteluun otetaan kertoimeksi kaksi. Näiden
vaikutus on esitetty Taulukossa 5 omissa sarakkeissaan.
Yhteenvetona voitaneen arvioida sairastuneiden määräksi tässä 3000 henkilöä, sillä kyselyihin vastaavat
herkimmin sairastuneet henkilöt. Toisaalta voitaneen pitää varmempana arviota kaksinkertaisista kustannuksista suhteessa palkkaan, sillä lyhytaikaiset sairaspoissaolot todennäköisesti harvemmin aiheuttavat sijaisen palkkaamisen tarvetta. Näin päädytään Tapauksen A osalta arvioon 205.000 €. On
hyvin selvää, että sairaspoissaolot aiheuttavat merkittävän kustannuksen tällaisen poikkeuksellisen laajan vesiepidemiatapauksen yhteydessä.
Epidemian vaikutuksista matkailuun
Kaupungin A alueella toimii kaksi merkittävää matkailukeskusta, joista toisesta saatiin selvitykseen tietoa epidemian vaikutuksista matkailutoimintaan. Tämän keskuksen yöpymisvuorokaudet epidemiavuonna (kevät 2000) sekä ennen ja jälkeen on esitetty kaaviossa 1.
Kaavio 1. Erään matkailu-ja nuorisokeskuksen yöpymisvuorokaudet 1999-2002
20 000
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Vuoden 1999 kävijämäärä on huomattavan suuri erään tavanomaista suuremman tapahtuman (6600
yöpymisvuorokautta) ansiosta. Näin ollen vuoden 2000 yöpymisvuorokausimäärässä ei loppujen lopuksi ole havaittavissa selkeää vähennystä normaalivuoteen. Seuraavana vuonna on havaittavissa laskua
mutta sitä seuraavana vuonna taas nousua. Näin ollen on mahdotonta arvioida, mikä osuus johtui
epidemiasta ja mikä on normaalia matkailualan vuosittaista vaihtelua. Matkailu- ja nuorisokeskuksen
edustaja kuitenkin arvioi epidemialla olleen varmasti jonkin verran vaikutusta kävijämääriin.
Matkailu- ja nuorisokeskuksessa oli epidemian aikaan vilkkain talvisesonki meneillään. Samoihin aikoihin yöpyi matkailukeskuksessa noin 20 henkilöä, jotka olivat matkalla toiseen kaupunkiin hiihtokisoihin.
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Tästä ryhmästä suurin osa sairastui jo menomatkalla ja moni joutui perumaan osallistumisensa hiihtokilpailuihin. Vieraat syyttivät matkailukeskusta ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi. Kuten aiemmin mainittiin, ruokanäytteistä ei löytynyt ruokamyrkytysbakteereja.
Matkailukeskuksen mielestä kaupunki tiedotti hitaasti kaliki-viruksesta, mikä ruokki epämääräisiä huhuja koiratapahtumasta tai matkailukeskuksen ruoista epidemian aiheuttajana. Matkailukeskus lähetti
jälkikäteen asiakkaille tiedotteita, joissa kerrottiin epidemian johtuneen vesivälitteisestä kaliki-viruksesta. Matkailukeskuksen asiakkaat muistivat tapauksen vielä vuosi tapauksen jälkeen, erityisesti silloin,
kun jossakin muualla ilmeni julkisuuteen epidemia. (Henkilökohtainen tiedonanto, Matkailuyrittäjä A
2006)
2.2.2 Tapaus B
Kunnassa B noin 50 kuntalaista sairastui elokuun 2001 lopulla vatsatautiin, jonka oireisiin kuuluivat
kova ripuli, kuume, nivel- ja päänsärky sekä osalla sairastuneista ulosteiden verisyys. Viiden potilaan
näytteistä löydettiin ulosteviljelyssä Campylobacter jejuni, yleisin kampylobakterioosin aiheuttaja. Kunnan
vesijohtovesi todettiin epidemian syylliseksi. Sittemmin Kunta B on tehnyt kuntaliitoksen naapurikaupungin kanssa.
Seuraava perustuu Jaakkolan (2002) lehtiartikkeliin ja epidemiaselvitysraporttiin (Kansanterveyslaitos
2001).
Kunnan B vesijohtoverkoston alueella on noin 220 taloudessa 600-800 vedenkäyttäjää. Raakavetenä
käytetään pohjavettä, jota otetaan yhdestä kaivosta. Lisäksi on olemassa varakaivo. Vedenottomäärä
on noin 63 kuutiota/vrk ja jakeluverkoston pituus noin kahdeksan kilometriä. Vedenottamo
sijaitsee harjulla järven rannalla. Vastapäisellä rannalla on yleinen uimaranta ja vierasvenesatama.
Lähistöllä sijaitsee myös kuivanavetta ja sikala.
Raakavesikaivosta vesi johdetaan vesilaitokselle ilmastukseen ja tämän jälkeen kvartsihiekka-altaisiin
biologiseen raudanpoistoon. Tämän jälkeen vesi kulkee varastoaltaisiin ja uimurikaivon kautta
verkostoon. Ennen verkostoon syöttöä vesi alkaloidaan helmilipeällä.
Epidemian aikaan kunnassa puhdistettiin ja korjattiin PVC- ja PE-rakenteista vesijohtoverkostoa
ensimmäisen kerran 25 vuoteen. Verkostoa huuhdeltiin neljän päivän ajan heinä-elokuun vaihteessa.
Tällöin vedenkulutus oli normaaliin kulutukseen verrattuna suurta ja kunnan varavedenottamoakin
käytettiin. Huuhtelun jälkeen vettä kloorattiin kahden viikon ajan klooritableteilla, koska

Kuva 3. Vanha rumpukaivo
(Kuva: Ari Jääskeläinen)

Kuva 4. Vesilaitos
(Kuva: Ari Jääskeläinen)
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vesilaitokselle hankittua uutta kloorinsyöttölaitteistoa ei ollut vielä asennettu toimintakuntoon.
Kloorauksen lopuksi käytettiin sokkikloorausta. Kuntalaisille oli julistettu veden käyttökielto
puhdistuksen ja kloorauksen ajaksi.
Epidemia todettiin kymmenen päivää kloorauksen jälkeen. Vatsataudin sairastumishuipun ja
kampylobakterioosin itämisajan perusteella suurin osa sairastuneista oli saanut tartunnan viikon
kuluessa kloorauksen lopettamisesta. Kuntalaisia kehotettiin jälleen keittämään käyttövesi ja
vesijohtoverkoston sekä raakavesikaivon klooraus aloitettiin uudelleen. Syyskuun lopussa veden
keittokehotus purettiin veden täytettyä talousveden laatuvaatimukset. Marraskuussa veden
puhdistusta tehostettiin asentamalla vesilaitokselle UV-desinfektiolaitteet.
Epidemian selvittämiseksi tehtiin vesitutkimuksia vesilaitoksen raakavedestä, vesilaitokselta
lähtevästä vedestä, verkostovedestä eri puolilta verkkoa sekä ympäristövesistä. Raakavedestä
otetusta näytteestä ei voitu osoittaa C. jejunia. Rutiinitutkimuksissa todettiin koliformisten bakteerien
kohonneet pitoisuudet. Erikoistutkimuksissa todettiin merkkejä lievästä ulosteperäisestä
saastumisesta. Ympäristövesinäytteestä löydettiin syyskuussa C. jejuni, joka poikkesi kuitenkin
genotyypiltään potilaiden näytteiden C. jejunin genotyypistä.
Epidemian toteamisen jälkeen kuntalaisille jaettiin veden keitto-ohjetiedote sekä kyselylomake
epidemian aiheuttajan selvittämiseksi. Lomakkeita palauttivat enimmäkseen sairastuneet.
Vedenkäytön ja sairastumisen välisen yhteyden selvittämiseksi tehtiin epidemiakohtaisempi
kyselytutkimus syyskuun alussa haastattelemalla puhelimitse 78 satunnaisesti valittua kuntalaista,
joilta kysyttiin muun muassa oireista ja verkostoveden käytöstä Kunnassa B elokuussa 2001.
Tutkimuksen tuloksena vettä juoneiden sairastumisvaara oli kaksinkertainen vettä juomattomiin
verrattuna. Vettä juoneilla oli neljä kertaa useammin kampylobakterioosin oireita kuin vettä
juomattomilla. Tutkimustulosten luotettavuutta saattaa heikentää Kunnassa B ja viereisessä
kaupungissa osin samanaikaisesti vesiepidemian kanssa esiintynyt, oireiltaan kuitenkin erityyppinen
oksennustauti.
Ripuliin sairastui vettä juoneista 47 prosenttia. C. jejunin infektiivinen annos on kuitenkin erittäin
pieni ja bakteeri on saattanut levitä ihmisestä toiseen esimerkiksi terveen hoitaessa oksentelevaa
ja ripuloivaa sairasta. Haastatelluista 65 prosentin perheenjäsenellä olikin taudinkuvaan kuuluvia
oireita.
Yksi mahdollinen selitys verkostoveden saastumiselle on huollon ja puhdistuksen yhteydessä
vesijohtoverkostoon joutunut pieni määrä järvivettä, joka on ollut C. jejunin saastuttamaa.
Puhdistuksen aikana vedenottamon raakavesikaivon pinnan alenema oli vähäinen, vaikka
vedenkulutus oli suuri, joten järvestä saattoi tulla korvausvettä pohjavedenottamolle. C. jejunia
saattoi joutua järviveteen vesilintujen ulosteista, pelloilta valuvista lietevesistä tai vierasvenesatamassa olleiden veneiden jätevesistä.
Vesitutkimuksista havaittiin, että koliformisten bakteerien pitoisuudet olivat keskimäärin
suuremmat vesilaitokselta lähtevässä vedessä ja verkostovedessä kuin raakavedessä. Veden yleistä
likaantumista on saattanut tapahtua myös veden lähdettyä vesilaitokselta. Eräissä paikoissa kunnan
viemäriverkosto kulkee vesijohtojen yläpuolella ja muun muassa Kunnan B palvelutalon
läheisyydessä sijaitseva jätevesikaivo on talousvesijohdon yläpuolella. Syyskuun alussa palvelutalon
lähellä sijaitsevassa talousvesiputkessa havaittiin putkirikko, josta jätevesi on voinut saastuttaa
puhtaan veden. Veden saastuminen ja bakteerin leviäminen vesijohtoverkostossa on ollut hetkellistä
ja epätasaista verkoston eri osissa.
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Epidemian aiheuttamista kustannuksista vesilaitokselle
Epidemia herätti laajaa julkisuutta tiedotusvälineissä aina valtakunnan mediaa myöten. Esimerkiksi vesilaitoksen laitosmies joutui selostamaan tilannetta YLE:n pääuutislähetyksessä. (Henkilökohtainen tiedonanto, Laitosmies B 2006) Varsinaista lisätyötä aiheutti erityisesti kloorauksen seuranta, johon jouduttiin käyttämään huomattava työmäärä. Epidemiasta aiheutui vesilaitokselle henkilöstökustannuksia
kaikkiaan arviolta yhden miestyövuoden verran. Muita lisäkustannuksia koitui vesinäytteistä. (Henkilökohtainen tiedonanto, Vesihuoltopäällikkö B 2006) Näistä erittelemättömistä vesilaitoksen kustannuksista ei voida tässä selvityksessä tehdä arviota. Epidemian jälkeen on muun muassa investoitu UVdesinfiointilaitteistoon ja uuteen siiviläputkikaivoon, josta raakavesi nykyisin otetaan. Nämäkin ovat
kustannuksia, joita ei voida välittömästi kohdistaa epidemiatapaukselle vaan ovat osa vesilaitoksen
pitkäjänteistä kehittämistä, jota epidemiatapaus selvästi vauhditti.
Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset terveydenhuollolle
Kampylobakteeri aiheuttaa ärhäkän vatsataudin, joka kestää usein noin viikon. Osalla oireet voivat
kestää jopa kuukausia ja osa tarvitsee sairaalahoitoa. Pieni osa sairastuneista voi joutua jopa kroonisesti
sairaiksi. (Butzler 2004)
Arviolta 15 sairastunutta kävi lääkärissä tapauksen vuoksi (Henkilökohtainen tiedonanto, Toimistosihteeri B 2007). Tämän arvion mukainen kustannus esitetään taulukossa 6. Lääkärikäyntien, sairaalapäivien ja ulostenäytteiden määrää ei ole virallisesti tiedossa tämän tapauksen osalta, koska näitä ei
aikoinaan sisällytetty kyselyyn. Mahdolliset pitkittyneet oireet ja sairaalahoito aiheuttavat luonnollisesti
huomattavia kustannuksia, joita ei ole selvityksessä voitu arvioida.
Taulukko 6. Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset terveydenhuollon osalta (Henkilökohtainen tiedonanto,
Toimistosihteeri B 2007)
Toimenpide
Lukumäärä
Yksikkökustannus
Summa
Lääkärikäynnit

15

54,70 €

820 €
820 €

Yhteensä

Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset ympäristöterveysvalvonnalle
Naapurikaupungin terveysvalvonnan Kunnalta B laskuttamat työtunnit sekä muut kustannukset
epidemian ajalta käyvät ilmi taulukosta 7. Kymmenen sairastuneen henkilön ulostenäytteet toimitettiin
yliopistolliseen sairaalaan tutkittaviksi.
Taulukko 7. Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset ympäristöterveysvalvonnan osalta (Henkilökohtaiset
tiedonannot, Toimistosihteeri B 2006 ja Terveysinsinööri B 2006)
Toimenpide

Kustannusarvio
€
€
€
€
€
€

Kaupungineläinlääkärin työtunnit epidemian aikana
Terveysinsinöörin työtunnit epidemian aikana (karkea minimiarvio)
Harjoittelijan matkakulut
Näytteiden matkakulut
Kolifaagianalyysit ja toimistokulut
Filmi ja valokuvat

5.625,38
1.700,00
47,60
27,75
128,24
11,98

Yhteensä

7.500,00 €
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Epidemian aiheuttamista muista kustannuksista
Puhelinhaastattelun (43 kpl) vastaajien keski-ikä oli 38 vuotta. Työikäistä väkeä on näistä noin puolet.
Tässä epidemiassa oireiden kesto oli keskimäärin 4,5 vrk. Ammattitietoja ja sairaspoissaolopäiviä ei ole
kuitenkaan saatavilla tästä tapauksesta, koska ammattitiedot oli pyyhitty pois vesiepidemia-kyselyn vastauksista ja sairaspoissaolopäiviä ei ollut sisällytetty kyselyyn. Myöskään yhteydenotto terveyskeskukseen ei tuottanut tulosta usean vuoden jälkeen. Tapaus B:n osalta ei näin ollen kyetä arvioimaan sairaspoissaolojen aiheuttamia kustannuksia.
Kunnan B alueella ei ole sanottavammin matkailutoimintaa, joten matkailutoiminnan ei voida sanoa
kärsineen vesiepidemiasta (Henkilökohtainen tiedonanto, Terveysinsinööri B 2006).
2.2.3 Tapaus C
Kolmannessa vesiepidemiatapauksessa on kyseessä kylä erään kunnan alueella, jonka terveysvalvonnasta
puolestaan vastaa suuremman naapurikaupungin terveydensuojeluyksikkö. Kylän vesijohtoverkoston
piirissä on noin tuhat vedenkäyttäjää ja siellä todettiin vesivälitteinen epidemia juhannuksen aikaan
vuonna 2005. Taudinaiheuttajaksi epäiltiin norovirusta. Raakavetenä käytettiin vesiepidemiatapaukseen
asti pohjavettä kolmesta kaivosta vedenottomäärän ollessa yhteensä noin 140 kuutiota vuorokaudessa.
Kolmen kaivon vedet johdettiin samaan käsittelylaitokseen, jossa tapahtui alkalointi lipeällä. Lisäksi
käsittelylaitoksella on kloorausmahdollisuus, jota käytettiin epidemian aikaan. Alla on kuva kustakin
kaivosta.

Kuva 5. Päiväkodin kaivo
(Kuva:Terveystarkastaja C)

Kuva 7. Siiviläputkikaivo
(Kuva: Terveystarkastaja C)

Kuva 6. Saunakaivo
(Kuva: Terveystarkastaja C)
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Seuraava kuvaus perustuu raporttiin talousvesiepidemiasta (Ympäristöterveysyksikkö C 2005) sekä terveystarkastajan antamiin tietoihin (Henkilökohtainen tiedonanto, Terveystarkastaja C 2006).
Epidemian selvitystyö alkoi, kun alueella sijaitsevan sairaalan keittiöstä otettiin jatkuvan valvonnan
talousvesinäyte, josta todettiin ulosteperäisen saastumisen osoittavaa E.coli-bakteeria. Tämän jälkeen
jaettiin kotitalouksiin tiedote veden keittokehotuksesta. Tiedote lähetettiin myös valituille
tiedotusvälineille, sairaalalle sekä alueella sijaitsevalle päiväkodille.
Sairastuneiden määrää selvitettiin epidemiologisella tutkimuksella. Kyselylomake lähetettiin noin
300 kotitalouteen alueella sijaitsevan sairaalan 200 työntekijälle. Kyselytutkimuksella saatiin yhteensä
noin 430 alueella asuvan tai työskentelevän henkilön tiedot, jolloin vastausprosentti oli noin 50%.
Vastausten mukaan lääkäriin hakeutui 43 oireilevasta henkilöstä kuusi henkilöä. Terveysvalvonnan
mukaan sairastuneita oli arviolta 100 henkilöä. Noroviruksen sairastaneista yleensä vain pari
prosenttia hakeutuu lääkärihoitoon valtaosan potiessa omissa oloissaan, jolloin epidemia ei tule
ilmi täydessä laajuudessaan.
Tutkimuksen perusteella epidemia oli kiistatta vesivälitteinen (p-arvo alle 0,0002 tilastollisen
analyysin mukaan). Talousveden saastuminen johtui kemiallisten ja mikrobiologisten löydösten
perusteella jäteveden johtumisesta raakavesikaivoihin. Vuodon syy ja yksityiskohdat eivät selvinneet
lukuisista näytteenotoista ja tutkimuksista huolimatta. Epidemian yhteydessä todettiin kahdenlaista
taudinkuvaa: lyhyt ja ärhäkkä sekä pitkä ja lievempi. Epidemiaan liittyen tutkittiin neljä
ulostenäytettä, norovirusta ei kuitenkaan pystytty todentamaan verkostosta eikä potilaista.
Myöskään bakteereja ei löytynyt.
Näytteissä esiintyneiden indikaattoribakteerien perusteella kaikki kolme vedenottokaivoa olivat
saastuneet jätevedellä. "Päiväkodin kaivo" oli voimakkaimmin saastunut. Uusimmasta ja nykyisin
alueella ainoasta käytössä olevasta "Siiviläkaivosta" löytyi myös E.colia ja koliformisia bakteereja.
Näiden ajateltiin johtuvan "Päiväkodin kaivon" veden sekoittumisesta "Siiviläkaivon" veteen, sillä
kaivoilla on yhteinen tulolinja pumppaamolle, josta näytteenotto on mahdollista suorittaa.
"Saunakaivon" E.coli -löydösten pääteltiin liittyvän erilliseen jatkuvaluonteiseen saastumiseen,
sakokaivon ollessa noin 40 metrin päässä.
Kaivojen läheisyydessä kulkevat jätevesiviemärit kuvattiin ja urakoitsijan mukaan viemärit olivat
ehjät mutta videonauhan perusteella oli havaittu betonirakenteisessa jätevesiviemärissä puun juuria.
"Päiväkodin kaivon" läheisyydestä otettiin maaperänäytteitä, joista yhdestä löytyi ulosteperäisen
saastumisen osoittavia enterokokkeja.
Epidemian yhteydessä selvitettiin kylän vesilaitoksen ja alueen yksityisten kaivojen vesituloksia
edellisiltä vuosilta. Vesinäytteissä "Saunakaivoa" lukuun ottamatta nitraattipitoisuus oli ollut
säännönmukaisesti selvästi korkeampi kuin alueen porakaivoissa tai lähialueen rengaskaivoissa.
Tämä havainto viittaa pitkään jatkuneeseen jätevesivuotoon tällä alueella. Tämä ei ole kuitenkaan
tullut esille rutiininäytteenotossa.
"Saunakaivo" ja "Päiväkodin kaivo" poistettiin käytöstä kolme päivää ensimmäisen E.coli-löydöksen
jälkeen. Sen jälkeen käytössä on ollut ainoastaan "Siiviläkaivo". Veden keittokehotus annettiin
välittömästi tutkimustulosten varmistuttua 23.6. Epidemiologisen tutkimuksen perusteella
aloitettiin veden klooraus 12.7., jota jatkettiin 22.7. asti. 22.7. otetuista vesinäytteistä kuitenkin
havaittiin herkistetyllä menetelmällä E.coli-bakteeria, jonka perusteella klooraus aloitettiin uudelleen
29.7. Kloorausta jatkettiin, kunnes UV-desinfiointilaitteisto asennettiin 4.8. Laitoksen
turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi vedenottokaivon läheisyydessä kulkeva viemärilinja on
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uusittu. Varmuustoimenpiteenä on jatkettu tehostettua näytteenottoa lokakuusta 2005 joulukuuhun
2006.
Ympäristöterveysvalvonnan mielestä turvallisinta olisi toimittaa vettä kaupungin pintavesilaitokselta
myös Kuntaan C. Kaupungista jo toimitetaan vettä kylän pohjoispuolelle, kun taas eteläpuolella
on kylän oma verkosto.
Epidemiasta aiheuttamat kustannukset vesilaitokselle
Vesilaitokselle tapauksesta aiheutuneet toimenpiteet ja näiden kustannukset esitetään taulukossa 8.
Taulukko 8. Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset vesilaitoksen osalta (Maanrakennusmestari C 2007
ja Terveystarkastaja C 2007)
Toimenpide

Kustannusarvio

Verkoston klooraus
Viemärin kuvaus
Viemärin uusinta 200 metrin matkalta
Maaperänäytteet 5 kpl
UV-desinfiointilaitteiston hankinta
Korvaus sairastuneelle
Vesinäytteiden analysointi epidemian aikana
Tehostettu jatkoseuranta

4.500
1.500
20.000
1.000
5.200
1.000
7.000
18.800

€
€
€
€
€
€
€
€

59.000 €

Yhteensä

Vesilaitos joutui korvaamaan 1000 euroa yhdelle asukkaalle, joka oli sairaana useita viikkoja.
Epidemian aikana vesilaitos/Kunnan C tekninen toimi maksoi kolmea vesinäytettä lukuun ottamatta
kaikkien vesinäytteiden analysoinnin, mistä aiheutui arviolta noin 7.000 euron kustannus.
Kunnan C tekninen toimi on ottanut tehostetusti jatkoseurantanäytteitä vesilaitokselta ja verkostosta
8.11.2005 - 6.1.2007 välisellä ajalla. 72 näytteenottokerralla on otettu yhteensä noin 145 näytettä.
• Näytteenoton palkkakustannukset: 3000 €
• Matkakustannukset: 840 €
• Näytteiden analyysikustannukset: 15.000 €
Yhteensä tehostettu jatkoseuranta on maksanut 18.840 €. (Henkilökohtainen tiedonanto, Terveystarkastaja C 2007)
Näytteitä tullaan ottamaan vielä vuosina 2007-08 yhdeksän kertaa vuodessa eli yhteensä 18. Seuranta
tullaan lopettamaan vuonna 2009, ellei siihen mennessä tuloksissa ilmene poikkeavaa.
• Näytteenoton palkkakustannukset: 750 €
• Matkakustannukset: 200 €
Yhteensä jatkoseuranta vuosien 2007-2008 maksaa arviolta 950 €.
Selvitykseen huomioidaan tehostettua jatkoseurantaa tammikuuhun 2007 asti. Tämän jälkeistä seurantaa ei oteta huomioon, sillä joka tapauksessa viranomaisnäytteenotosta aiheutuu kustannuksia.
Viemärin uusinta olisi teknisen toimen mukaan uusittu joka tapauksessa jossain vaiheessa mutta epidemia
joudutti tämän toteuttamista. Tässä selvityksessä viemärin uusintaa ja UV-desinfiointilaitteiston hankintaa ei huomioida epidemiasta johtuviksi kustannuksiksi. Näin ollen selvitykseen huomioidaan kustannuksia vesilaitokselle yhteensä 33.800 €.
19

Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset ympäristöterveysvalvonnalle
Arvio ympäristöterveysvalvonnan kustannuksista on saatu terveystarkastajalta (Henkilökohtainen tiedonanto, Terveystarkastaja C 2007).
Selvityksen aikana järjestettiin erilaisilla kokoonpanoilla yhteensä yhdeksän kokousta, joista kukin kesti
arviolta kaksi tuntia. Näihin osallistui keskimäärin 7,3 hlöä. Näiden kokousten kustannukseksi tulee
arviolta noin 5500 €. Tähän summaan lukeutuu kaikkien eri osapuolten henkilöt (ympäristöterveysvalvonnan lisäksi muun muassa Kunnan C tekninen toimi ja Kansanterveyslaitos). Selkeyden vuoksi
esitetään kaikkien osapuolten kokouskulut kuitenkin tässä yhteydessä eikä ositeta niitä useammille osapuolille.
Epidemian yhteydessä laadittiin viisi tiedotetta, joista aiheutui kuluja noin 200 €.
Vesinäytteitä otettiin akuutissa selvitys- ja seurantavaiheessa ajalla 22.6.-19.8. kaiken kaikkiaan noin 80
kpl, noin 30 eri näytteenottokerralla.
• Näytteenoton palkkakustannukset: 1900 €.
• Matkakustannukset: 300 €
Näytteenoton kustannukset ympäristöterveysvalvonnalle olivat yhteensä siis 2200 €. Lisäksi ympäristöterveysvalvonta maksoi kolmen näytteen analyysit, 125 €.
Yllä lasketut ympäristöterveysvalvonnan kustannukset on koottu taulukkoon 9.
Taulukko 9. Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset ympäristöterveysvalvonnan osalta
Toimenpide

Kustannusarvio

Selvitysryhmän kokoukset
Tiedotteiden laadinta
Näytteenoton kustannukset
Näytteiden analyysikustannukset

5.500
200
2.200
125

€
€
€
€

8.025 €

Yhteensä

Vesiepidemian aiheuttamat kustannukset terveydenhuollolle
Terveysvalvonta arvioi sairastuneiden määräksi 100, kun epidemiakyselyn vastaajista 43 ilmoitti oireilua
esiintyneen. Kuusi henkilöä oli vastannut hakeutuneensa lääkäriin. Terveysvalvonnan arvion perusteella arviota lääkäriin hakeutuneista voidaan nostaa 14 henkilöön (100/43x6 henkilöä).
Sairaalatiedon mukaan potilaista tutkittiin neljä ulostenäytettä. Terveydenhuollon kustannukset on arvioitu taulukossa 10.
Taulukko 10. Arvio vesiepidemian aiheuttamista kustannuksista terveydenhuollolle
Toimenpide
Lääkärikäynnit
Ulostenäytteet

Lukumäärä
14
4

Yksikkökustannus
54,70 €
7,10 €

Summa
770 €
30 €
800 €

Yhteensä
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Vesiepidemian aiheuttamista muista kustannuksista
Asukkaista suurin osa on työikäisiä mutta epidemiakyselyssä ei kysytty vastaajien ammatteja eikä sairaspoissaoloja. Ottamalla pohjaksi tapauksen A, jossa oli kyseessä sama taudinaiheuttaja, voidaan suuntaaantavasti määrittää työnantajakustannusten suuruusluokka. Samoilla oletuksilla laskettaessa saadaan
työnantajien kustannuksiksi 205.000 € / 3000 x 100 = 6.800 €. Ympäristöterveysvalvonnan arvio
työnantajakustannuksista on puolestaan 30.000 €.
Turismiin tapauksella ei ollut ympäristöterveysvalvonnan mielestä sanottavaa vaikutusta Kunnan C
tapauksessa.
2.2.4 Yhteenveto epidemiatapausten kustannuksista
Kolmen yllä kuvatun tapauksen kustannuksia on koottu taulukkoon 11.
Taulukko 11. Kolmen vesiepidemiatapauksen selville saadut kustannukset eri osapuolille
Osapuoli

Tapaus A

Tapaus B

Tapaus C

Vesilaitos

700 €
- klooraus (1kk)
- tehostettu näytteenotto

Ei arviota
- tehostettu näytteenotto
- klooraus

32.800 €
- klooraus
- viemärin kuvaus
- maaperänäytteet
- epidemian aikaisten
näytteiden
analysointi

4.650 €
- lisähenkilön palkkaus
- verkkokysely
- lehti-ilmoitukset

7.500 €
- normaalihenkilöstön
laskuttama työaika
- näytteiden analysointikuluja ym.

8.000 €
- epidemiaselvityspalaverit (kaikki
osapuolet)
- tiedotteet,
näytteenotto
- näytteiden
analysointikuluja

820 €
- lääkärikäynnit

800 €
- lääkärikäynnit
- ulostenäytteet

Ei arviota

7.000 - 30.000 €

Ympäristöterveysvalvonta

Terveydenhuolto 6.000-10.000 €
- lääkärikäynnit
- vuodeosastopäivät
- ulostenäytteet
Työnantajat

205.000 €

Muuta

- vesi- ja viemärilaitoksen
investoinnit ja selvitykset
vuosina 2000 - 2004

Sairastuneiden
lukumäärä

3.000 - 5.500

- kertakorvaus
pitkäaikaisesti
sairastuneelle
25.200 €
- viemärin uusinta
ja UV-desinfiointilaitteiston hankinta
50

100

Taudinaiheuttaja Kaliki-virus (nyk. norovirus)

Kampylobakteeri

Norovirus-epäily

Vesilaitoksen
vesimäärä/vrk

yksi kaivo
63 m3

kolme kaivoa
yhteensä 140 m3

kaksi kaivoa
yhteensä 1100 m3
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Taulukosta 11. havaitaan, että sairastuneiden määrä ei kaikilta osin korreloi eri osapuolille syntyneisiin
kustannuksiin. Erityisesti verrattaessa Tapauksia A ja C keskenään tulee esiin näytteenoton dramaattinen ero. Tapauksen A kohdalla näytteenoton kustannus on 10 snt / sairastunut kun se Tapauksen C
kohdalla on 258 € / sairastunut. Näytteenottoon kulunut työaika ajatellaan Kaupungissa A kuuluvan
osaksi normaalia työaikaa kun taas Kunnassa C se on otettu huomioon. Vedestä ei löytynyt virhettä
epidemian aikaan Kaupungista A, mikä osaltaan selittää näytteenottokustannusten vähäisyyttä verrattuna epidemian laajuuteen.
Näytteenoton osalta Kaupungin A luvussa ei ole mukana epidemian jälkeisen seurannan kustannuksia,
sillä siellä ei ole katsottu aiheelliseksi tehostettua näytteenottoa kun taas Kunnan C osalta tehostettua
valvontaa on tehty ja tämä on laskettu mukaan. Näytteenoton osalta Kaupungin A luvussa ei ole
mukana epidemian jälkeisen seurannan kustannuksia, sillä siellä ei ole katsottu aiheelliseksi tehostettua
näytteenottoa kun taas Kunnan C osalta tehostettua valvontaa on tehty ja tämä on laskettu mukaan.
Vesiepidemian kiireellinen selvitystyö menee ympäristöterveysvalvonnassa kaiken muun työn edelle. Se
on siis ylimääräistä työtä, joka on pois kaikesta muusta valvontatyöstä. Valtakunnalliset valvontaohjelmat
edellyttävät valvonnalta suunnitelmallisuutta mutta pitkään jatkuva vesiepidemiatapaus vaikuttaa väistämättä suunniteltujen ja myös muiden akuuttien tehtävien hoitoon. Tältä osin vesiepidemian hoito
aiheuttaa piilokustannuksia myös ympäristöterveysvalvonnalle.
Kuten äskeisestä käy ilmi, selvitystyötä hankaloitti eri paikkakuntien erilaiset ilmoitukset aiheutuneista
kustannuksista. Esimerkiksi Kunnan B ympäristöterveysvalvonnan kustannuksiin oli laskettu mukaan
normaalihenkilöstön laskuttamaa työtä ja taas Kunnan A osalta nämä ajateltiin olevan normaaleja juoksevia kustannuksia. Toinen haaste oli se, ettei kaikkien taulukossa mainittujen osapuolten kustannuksia
saatu kaivetuksi paikkakunnilta syystä tai toisesta. Tämän vuoksi muodostetaan synteesinä kolmesta
tapaustarkastelusta yleisen tason esimerkki, joka esitetään taulukossa 12.
Taulukko 12. Yksittäisen vesiepidemian aiheuttamat kustannukset eri osapuolille suuntaa-antavasti kolmen
esimerkkitapauksen pohjalta
Osapuoli

Vesiepidemian aiheuttama suuntaa-antava kustannus

Vesilaitos
- epidemian vuoksi tehtävä klooridesinfiointi
- epidemian aikainen näytteenotto
- tehostettu näytteenotto tulevina vuosina
- viemäriverkoston kuvaus
- maaperänäytteet
Ympäristöterveysvalvonta
- normaalihenkilöstön työaika
- lisähenkilöstö
- epidemiakysely
- näytteiden analysointi-kuluja
- lehti-ilmoitukset ym. tiedotus
Terveydenhuolto
- lääkärikäynnit
- vuodeosastopäivät
- ulostenäytteet
Työnantajat
- sairaspoissaolojen kustannukset kerrannaisvaikutuksineen
Yhteensä
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700
400
300
0
0
0

-

32.000
4.500
18.000
7.000
1.500
1.000

€
€
€
€
€
€

10.300

-

0

-

12.300
7.500
2.000
2.500
150
150

€
€
€
€
€
€

800
800
0
30

-

10.300
9.500
700
100

€
€
€
€

7.000

-

205.000 €

20.000

-

260.000 €

Yksittäisen vesiepidemian hinnaksi vesilaitokselle, ympäristöterveysvalvonnalle, terveydenhuollolle sekä
sairastuneiden työnantajille arvioidaan selvityksen esimerkkitapausten perusteella yhteensä 20.000 260.000 €. Näistä valtaosa aiheutuu välittöminä ja välillisinä kustannuksina sairastuneiden työnantajille.
Kloorauksen kustannuksiin luonnollisesti vaikuttaa, onko vesilaitoksella olemassa kloorauskalusto vai
joudutaanko vesilaitokseen hankkimaan uusi kloorauslaitteisto (hinta 2.500-3.000 €), perustamaan väliaikainen kloorauspiste tai hankkimaan kloorianalysaattori. Tällöin kloorauksen kustannukset nousevat korkeammiksi.
Näytteenoton kustannukset riippuvat täysin siitä, miten paljon ja millaisia analyysejä tehdään.
Norovirusanalyysit ovat huomattavasti kalliimpia kuin kampylobakteerianalyysit. Useimmissa tapauksissa erikoisanalyysejä tehdään mahdollisimman alhainen määrä.
Epidemian vaikutuksia matkailuun on esitetty Tapauksen A yhteydessä erästä matkailukeskusta koskien. Menetettyjä matkailutuloja ei kuitenkaan ole päästy arvioimaan. Kahdella muulla paikkakunnalla
epidemialla ei arveltu olleen vaikutusta matkailuun. Selvimmin vesiepidemian aiheuttamat kustannukset ilmenevätkin tapauksissa, joissa epidemia kohdistuu suoraan yksittäiseen leirikeskukseen tms. Tällöin epidemiasta aiheutuu esimerkiksi asiakkaiden peruutuksia ja maksujen palauttamista. Lisäksi matkailukeskuksen nimi tuodaan jatkuvasti julkisuuteen negatiivisessa valossa, mikä muistetaan asiakkaiden keskuudessa pitkään. Tällä on luonnollisesti vaikutusta kävijämääriin ainakin seuraavina vuosina,
aiheuttaen jopa huomattavaa tulojen menetystä.
Samoin veden keittokehotuksen kohdistuessa esimerkiksi elintarviketeollisuusyritykseen hankaloituu
kyseisen laitoksen tuotanto oleellisesti. Tuotantoon tarvittava vesi on silloin esimerkiksi kuljetettava
säiliöautoilla, mikä on huomattavan kallista normaaliin vedenjakeluun verrattuna.
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3 Talousveden desinfioinnin menetelmistä ja
3 kustannuksista
Selvitystä varten teetettiin Savonia-ammattikorkeakoulun kolmella ympäristötekniikan insinööriopiskelijalla projektityö (Lepistö, Nissinen ja Pakarinen 2007), jossa selvitettiin talousveden desinfioinnin
teknisiä vaihtoehtoja ja näiden kustannuksia. Projektin aikana opiskelijat olivat yhteydessä 24 paikkakunnalle, joista viidestä saatiin riittävät vastaukset. Yhteydessä oltiin myös laitetoimittaja Hyxo Oy:hyn.
Edellisten lisäksi projektityössä käytettiin lähteinä teosta Vesihuolto II (Karttunen 2004) sekä pienten
pohjavesilaitosten tekniikkaa, ylläpitoa ja valvontaa kartoittanutta diplomityötä (Piikkilä 2005).
Yleisimmin käytettyjä talousveden desinfiointimenetelmiä ovat klooraus, UV-desinfiointi ja otsonointi,
joita esitellään seuraavassa. Muita menetelmiä ovat esimerkiksi ioninvaihto sekä jodin, bromin, hopean
ja kaliumpermanganaatin käyttö.

3.1 Klooraus
Yleisin veden desinfiointimenetelmä on klooraus. Tutkimusten mukaan kloorin käyttö saattaa kuitenkin tuottaa karsinogeenisiä eli syöpää aiheuttavia yhdisteitä, minkä vuoksi kloorin syöttömääriä on
pyritty minimoimaan. Kloorin käytöstä ei nykyhetken ymmärryksellä voida kuitenkaan kokonaan luopua, sillä muilla vedenkäsittelyssä käytetyillä desinfiointiaineilla ei ole riittävästi ns. jälkivaikutusta eli
veden desinfioitumista myös jakeluverkostossa. Veden klooraus on näin ollen ainoa desinfiointimenetelmä, jolla voidaan rajoittaa mikrobien kasvua vesijohtoverkostossa sekä vähentää veden käyttäjien sairastumisriskiä verkoston saastuessa.
Vesiepidemiatilanteessa kloorauksen nopealla aloituksella voidaan vähentää sairastuneiden määrää.
Vesilaitoksilla olisikin hyvä olla valmiudet veden klooraukseen, vaikka normaalisti ei klooria syötettäisikään
laitokselta lähtevään veteen. Veden kloorausvalmius ei välttämättä edellytä omia laitteistoja, vaan laitteet voivat olla yhteisiä esimerkiksi naapurikunnan vesilaitoksen kanssa.
Kloorauksen desinfiointitehoon vaikuttavat:

• kloorin olomuoto,
• syöttömäärä,
• vedenlämpötila,
• pH,
• veden laatu sekä
• viipymä kloorausaltaassa.
Kloori syötetään joko natriumhypokloriittina NaOCl tai kloorikaasuna Cl2. Reaktioiden vaikutustavat
ovat riippumattomia siitä, missä muodossa kloori syötetään. Hypokloriittia on saatavissa ainoastaan
vesiliuoksena, joka syötetään vedenkäsittelylaitoksella haluttuun kohtaan kemikaalin syöttöpumpulla.
Kloorikaasu puolestaan liuotetaan ensin pienen vesimäärään ja liuos johdetaan haluttuun kohtaan.
Klooraus vaikuttaa tehokkaammin veden pH:n ollessa alle 7.2. Vedessä oleva ammoniakki ja nitriitti
reagoivat kloorin kanssa ja heikentävät kloorauksen tehoa. Jos vesi on humuspitoista, ei kloorausta
tulisi käyttää orgaanisten klooriyhdisteiden muodostumisen vuoksi. Pelkistyneet rauta- ja
mangaaniyhdisteet reagoivat kloorin kanssa ja heikentävät tehoa. Desinfioitava vesi ei saa sisältää fenoleja
eikä tiettyjen levien erittämiä yhdisteitä. Lisäksi desinfiointitehoon vaikuttavat eri tekijöiden
yhteisvaikutukset.
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Vesijohtoverkostoon saostuneet aineet suojaavat mikrobeja desinfiointiaineelta. Desinfioinnin tehoa
tuleekin tarkkailla sekä vesilaitoksella että vesijohtoverkostossa. Vesijohtoverkostossa jäännöskloorin
määrä saattaa laskea alle tarvittavan minimitason, varsinkin suurten verkostojen latvaosissa. Ns.
ylikloorauksen tarkoituksena on syöttää runsaasti klooria, jolloin desinfioinnin ohella saadaan hapettamalla
hävitetyksi makua tai hajua aiheuttavia epäpuhtauksia. Kloorauksen jäännös alennetaan takaisin
hyväksyttäviin rajoihin mikrobitoiminnan avulla ns. dekloorauksella.
Lisätietoa kloorauksesta on saatavana mm. vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kloorausoppaasta (VVY,
2006).

3.2 UV-desinfiointi
UV-valon desinfioiva vaikutus perustuu sen kykyyn aiheuttaa muutoksia solujen DNA:ssa ja RNA:ssa,
jolloin solut tuhoutuvat. Kaikki organismit ovat herkkiä UV-valolle, minkä vuoksi se tuhoaa tehokkaasti vedestä bakteerit, virukset ja alkueläimet. UV-valon käyttö edellyttää kirkasta vettä, koska hiukkaset
estävät UV-säteiden osumisen mikrobeihin. Puhdistettavan veden on myös virrattava tarpeeksi ohuena
kerroksena, koska vesi heikentää säteilyn vaikutusta.
UV-valoa tuotetaan tarkoitukseen suunnitelluilla UV-lampuilla. Kvartsilasista valmistetut lamput muistuttavat loisteputkia ja niiden sisällä on reagoimatonta kaasua sekä pieni määrä elohopeaa. Itse säteily
muodostuu sähkövirran ionisoidessa lampun elohopeahöyryn. Lamput sijoitetaan virtauskanavaan, yleensä juuri ennen kuin vesi poistuu laitokselta. Käytännöllisin paikka lamppujen huollon kannalta on virtauksen yläpuolella. Lamppujen käyttöikä on yleensä noin vuoden verran.

Kuva 8. Kaupungin A toisen vedenkäsittelylaitoksen
UV-desinfiointilaitteisto (Kuva: Ari Jääskeläinen)

Kuva 9. Kunnan B vedenkäsittelylaitoksen UVdesinfiointilaitteisto (Kuva: Ari Jääskeläinen)

UV-desinfioinnin käyttö on nykyisin yleistä ja sen käyttöä lisätään jatkuvasti edullisuutensa ja käytön
yksinkertaisuutensa ansiosta. Menetelmä ei vaadi kemikaaleja eikä näiden edellyttämiä säilytystiloja tai
käsittelylaitteita. Menetelmän heikkoutena on jälkivaikutuksen puute, joten menetelmä vaatii puhtaan
vesijohtoverkoston desinfioinnista eteenpäin.
UV-desinfiointilaitteet mitoitetaan maksimivirtaaman mukaan siten, että desinfiointiin vaadittu
minimiannos 25 mWs/cm2 toteutuu. Mikäli laitteiden tehon käyttöä säädetään virtaaman vaihtelun
suhteessa siten, että tämä minimiannos toteutuu jatkuvasti, voidaan säästää sähkönkulutuksessa. Laitemyyjältä tilataan oikean kokoinen laite ilmoittamalla tarvittava kapasiteetti sekä vedenlaatu.
UV-desinfioinnista on saatavana lisätietoja Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen UV-desinfiointioppaasta
(VVY, 2003).
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3.3 Otsonointi
Otsonointia käytetään mm. jäteveden puhdistusprosessissa sekä vedenkäsittelylaitoksissa. Otsoni on
epästabiili, kolmesta happiatomista (O3) muodostuva kaasu, joka nopeasti hajoaa O3 --> O2 + O muotoon. Otsonin desinfioiva vaikutus perustuu sen hapettaviin ominaisuuksiin ja se onkin vedenpuhdistuksessa käytettävistä hapettimista tehokkain. Otsonointiprosessi muodostuu otsonin tuottamisesta, syöttökaasun valmistuksesta, otsonin kontaktista sekä poistokaasuyksiköstä. Koska otsonikaasulla
on hyvin pieni puoliintumisaika, on kaasu valmistettava lähellä käyttökohdetta.
Otsonisaattoreita on kahden tyyppisiä, levyotsonisaattoreita ja putkiotsonisaattoreita. Kummatkin tyypit toimivat samalla periaatteella: ilma johdetaan vahvan sähkökentän läpi, jolloin osa ilmasta muuttuu
otsoniksi. Tämän jälkeen otsonikaasu liuotetaan puhdistettavaan veteen, jossa se tuhoaa bakteerit. Otsonin on myös todettu inaktivoivan viruksia eli tekevän ne lisääntymiskyvyttömiksi. Otsoni on haitallinen kaasu hengitettynä, joten otsonisaattorit voivat aiheuttaa vaaratilanteita vioittuessaan. Otsoni ärsyttää hengitysteitä sekä vahingoittaa solukalvoja ja solun sisäisiä rakenteita, mitkä saattavat aiheuttaa
keuhkoihin pysyviä muutoksia. Otsoni ei reagoi ammoniakin kanssa, mikä on kloorauksen haittapuolena mutta otsonoinnilla ei ole jälkivaikutusta. Otsonin käyttö vaatii puhtaan verkoston, jossa veden
viipymä on enintään yhden vuorokauden.

3.4 Eri desinfiointimenetelmien vertailua
Kuten edellä todettiin, desinfiointimenetelmistä klooraus on yleisimmin käytetty, johtuen kloorauksen
desinfioivasta vaikutuksesta myös verkostossa. Toiseksi yleisin desinfiointimenetelmä on UV-desinfiointi,
joka on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosina johtuen sen edullisuudesta, yksinkertaisuudesta ja turvallisuudesta. Otsonointi on tällä hetkellä vielä harvinainen desinfiointimenetelmä, johtuen mm. menetelmän monimutkaisuudesta ja kalleudesta. Desinfiointimenetelmä tulee luonnollisesti valita myös raakaveden laadun mukaan. Eri menetelmien vaikutukset epäpuhtauksiin sekä vahvuudet ja heikkoudet esitetään taulukossa 13.
Taulukko 13. Talousveden desinfiointimenetelmien vertailua (Lepistö, Nissinen ja Pakarinen 2007)
MENETELMÄ

VAATIMUKSET
RAAKAVEDELLE

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

OTSONOINTI

Vesi ei saa sisältää
runsaasti otsonia
kuluttavia yhdisteitä

Tehokkain vedenpuhdistuksessa
käytettävä hapetin
Pilkkoo orgaanista
ainesta eli poistaa
myös humusta, väriä, rikkivetyjä, mangaania ja rautaa

Ei jälkivaikutusta vesijohtoverkostossa
Kallis
Prosessina suhteellisen
monimutkainen ja vaatii
jatkuvaa huoltoa
Kaasu vaarallinen ympäristöön tai työtiloihin päästessään

UV-DESINFIOINTI Veden tulee olla kirkasta

Edullinen
Laitteisto yksinkertainen ja helppohoitoinen

Ei jälkivaikutusta vesijohtoverkostossa

KLOORAUS

Vaikuttaa myös
vesijohtoverkostossa

Maku- ja hajuhaitat
Suurina määrinä karsinogeeninen
Kaasumaisessa olomuodossa haitallinen ihmiselle
(työturvallisuusriski)

Vesi ei saa sisältää humusta
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3.5 Kloorauksen ja UV-desinfioinnin kustannuksista
Projektityössä investointikustannuksiin sisällytettiin laitteen hankintamenon lisäksi asennuskustannus
ja mahdolliset tilajärjestelyt. Vuotuisiin kuluihin puolestaan laskettiin yhteen laitteesta aiheutuvat vuotuiset materiaali-, sähkö- ja palkkakustannukset. Sekä investointi- että käyttökustannukset suhteutettiin
laitoksen kokoon jakamalla ne vuotuisella vesimäärällä.
Jatkuvatoimisen kloorauksen osalta jouduttiin tyytymään yhteen vastaukseen, jonka mukaan investointikustannus oli 2.374 € ja vuotuiset käyttökustannukset 5.892 €. Kloorauksen käyttökustannukset koostuvat kloorista, huollosta, valvonnasta ja sähköntarpeesta.
UV-desinfioinnin osalta saatiin kattavat vastaukset viidestä laitoksesta. Näistä yhden laitoksen kustannukset olivat huomattavasti korkeammat, joten tämän laitoksen kustannuksia ei ole otettu huomioon
keskiarvoa vääristävänä tekijänä. UV-desinfiointilaitteiden hankintahinnat vaihtelivat projektityön perusteella suuresti laitteiden koon mukaan, vaihteluvälin ollessa 2.030-29.559 €. Asennuskustannukset
vaihtelivat puolestaan karkeasti välillä 1.000-2.000 €. Pienten pohjavedenottamoiden osalta realistinen
hinta UV-desinfiointilaitteistolle asennettuna on 3.000-8.000 € riippuen tarvittavasta kapasiteetista.
Selvityksessä edullisimman laitteiston (hinta 2.030 €) puhdistuskapasiteetti on 4,8m3/h eli
jatkuvatoimisena 115,2 m3/vrk. Tämä vesimäärä riittää yli viidensadan hengen päivittäiseen tarpeeseen.
UV-desinfiointilaitteiden hankintahinnan voi karkeasti laskea tarvittavan kapasiteetin mukaan myös
seuraavalla käytännössä todetulla nyrkkisäännöllä: 300-400 € x tunnin vesimäärä (m3). Aivan pienillä
laitoksilla kustannukset ovat vesimäärään suhteutettuna korkeammat mutta muuten kustannukset kohoavat varsin suoraviivaisesti vesimäärän kasvaessa (Pessi 2007).
UV-desinfiointilaitteiston käyttökustannukset koostuvat suurimmaksi osaksi UV-lamppujen vaihdosta
ja sähkönkulutuksesta. Lamppujen hinnat vaihtelivat noin 200-300 € välillä tehosta ja rakenteesta riippuen ja ne vaihdetaan yleensä kerran vuodessa. Lamppujen tehot vaihtelivat projektityön laitoksilla
välillä 90-720 W eli jatkuvatoimisena vuotuisen sähkönkulutuksen hinnaksi muodostuu (arvio 8 snt/
kWh) 60-500 €. Tehokkaammissa laitteissa käytetään useampia lamppuja. Kaikkiaan UV-desinfioinnille
kertyy vuodessa käyttökustannuksia projektityön vastausten perusteella 240-830 €.
Projektityön tuloksena saadut desinfiointimenetelmien investointi- ja käyttökustannukset esitetään taulukossa 14. Keskimääräisten kustannusten sekä laitoksen vuotuisen vesimäärän perusteella saadaan
suuntaa-antava arvio desinfiointilaitteiston investoinnin sekä vuotuisten käyttökustannusten suuruudesta.
Taulukko 14. UV-desinfioinnin ja kloorauksen keskimääräiset investointi- ja käyttökustannukset vuotuisen
vesimäärän suhteessa (Lepistö, Nissinen ja Pakarinen 2007)
Menetelmä

UV-desinfiointi

Klooraus

Investointi kustannukset (€)/m3
Käyttökustannukset (€) vuodessa/m3

0,0355
0,0025

0,0016
0,0038

Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että klooraus on investointina huomattavasti edullisempi mutta UVdesinfioinnin käyttökustannukset ovat hieman kloorausta alhaisemmat.
Kaikissa kolmessa selvityksen esimerkkitapauksessa vesilaitokselle hankittiin vesiepidemian jälkeen UVdesinfiointilaitteisto. Vertailun vuoksi esitetään taulukossa 15 Kaupungin A ja Kunnan B investointi- ja
käyttökustannukset UV-desinfioinnin osalta sekä vesilaitoksen kokonaiskustannukset veden oton, puh27

distuksen ja jakeluverkoston osalta. (Henkilökohtaiset tiedonannot, Vesihuoltopäällikkö A 2006 ja
Vesihuoltopäällikkö B 2006)
Taulukko 15. Kahden esimerkkipaikkakunnan vesilaitoksen kustannustietoja
Kaupunki A

€ / m3

Kunta B

€ / m3

UV-desinfiointilaitteiston
hankintakustannus

20.000 €

0,05

3.000 €

0,18

UV-desinfiointilaitteiston
käyttökustannus/vuosi

12.000 €

0,03

600 €

0,04

118.000 €

0,30

32.000 €

1,90

Veden oton, puhdistuksen
ja jakelun vuosikustannus
Vesimäärä

1100 m3/vrk

46 m3/vrk

Kaupungin A osalta UV-desinfioinnin hankintakustannus vesimäärään suhteutettuna on samaa suuruusluokkaa kuin edellä esitetyissä projektityön tuloksissa. Kunnan B osalta hankintakustannus on sen
sijaan suhteellisesti huomattavasti korkeampi, mitä osittain selittänee vesimäärän pienuus.
Vesimäärään suhteutetut käyttökustannukset ovat molemmilla paikkakunnilla kertaluokkaa korkeammat kuin edellä esitetyissä projektityön tuloksissa. Kaupungissa A käytettävät lamput maksavat noin
1.500 €/kpl, mikä on monin verroin enemmän kuin projektityön paikkakuntien käyttämät lamput.
Kunnan B osalta syynä lienee jälleen vesimäärän pienuus.
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4 Talousveden hygieniavalvonnan kustannuksista
Talousveden valvontaa säädellään terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kaksi asetusta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Isompiin
vesilaitoksiin eli vähintään 10 m3 päivässä tuottaviin tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin vettä toimittaviin
laitoksiin sovelletaan STM:n asetusta 461/2000. Veden hygieenisen tilan kuvaamiseksi käytetään fekaalisia
eli ulosteperäisiä koliformisia bakteereita, lähinnä E.colia ja enterokokkeja.

4.1 Kaksi esimerkkiä talousveden viranomaisvalvonnasta
4.1 ja vesilaitoksen omasta käyttötarkkailusta
Esimerkkeinä talousveden hygieniavalvonnasta ja sen kustannuksista käytetään alla viranomaisvalvontaa
sekä vesilaitoksen omaa käyttötarkkailua paikkakuntien A ja B osalta (Terveystarkastaja A 2002; Henkilökohtaiset tiedonannot, Terveystarkastaja A 2007, Vesihuoltopäällikkö A 2007, Terveysinsinööri B
2006).
Kaupungin A talousvedestä otetaan kahdeksan kertaa vuodessa näytteet kolmesta eri pisteestä. Näistä
seitsemän on jatkuvan valvonnan näytteitä ja yksi on laatusuosituksen ja laatuvaatimuksen mukainen
näyte. Näiden vesitutkimuspakettien sisältö käy ilmi liitteestä 2. Vesilaitoksen molemmista
vedenottamoista otetaan neljä kertaa vuodessa raakavesinäytteet, joista tutkitaan pH, rauta, mangaani,
heterotrofinen pesäkeluku ja koliformiset bakteerit.
Edellä mainittujen valvontatutkimusten kustannukset olivat vuonna 2006:
• jatkuva valvonta
1.769 euroa/v
• jaksottainen valvonta
440 euroa/v ja 1.000 € joka 5. vuosi
• vesilaitoksen raakavesinäytteet 536 euroa/v
Kunnan B talousvettä puolestaan valvotaan seuraavasti:
Jatkuvan valvonnan vesinäytteitä otetaan kuusi kertaa vuodessa kahdesta eri pisteestä verkostoa. Joka
vuosi tutkittavat parametrit ovat haju, maku, sameus, väri, koliformiset bakteerit, E.coli, pH, sähkönjohtavuus, ammoniumtyppi, mangaani ja rauta. STM 461/2000 asetuksen mukaan tarve olisi neljä kertaa vuodessa.
Jaksottaisen valvonnan näytteitä otetaan joka toinen vuosi kolme kertaa ja näistä tutkitaan edellä lueteltujen lisäksi seuraavat parametrit: enterokokit, arseeni, kadmium, kromi, kupari, fluoridi, lyijy, elohopea, nitriitti, nitraatti, alumiini, kloridi, sulfaatti, natrium, hapettuvuus sekä heterotrofinen pesäkeluku.
STM 461/2000 asetuksen mukaan tarve olisi yksi kerta joka toinen vuosi.
Vesilaitoksen omia käyttötarkkailututkimuksia tehdään verkostovedestä ja lähtevästä vedestä sekä raakavedestä neljä kertaa vuodessa. Raakavedestä tutkitaan koliformiset bakteerit ja E.colit, lähtevästä
vedestä puolestaan haju, maku, sameus, väri, koliformiset bakteerit, E.coli, pH, kloridi, sulfaatti, hiilidioksidi, alkaliteetti, rauta, mangaani, happi ja kalsium. Verkostosta tutkitaan haju, maku, sameus, väri,
koliformit, E.coli ja happi.
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Paikkakunnan B terveysinsinööri on ilmoittanut hygieniavalvonnan hinnaksi (ALV 0%)
• jatkuva valvonta
510 euroa/v
• jaksottainen valvonta
810 euroa/v
• vesilaitoksen käyttötarkkailu 950 euroa/v
• Yhteensä
2.270 euroa/v
Lisäksi seurannassa olisi hyvä tutkia orgaanisen hiilen kokonaismäärää, mikä indikoi pintaveden
sekoittumista pohjaveteen (Henkilökohtainen tiedonanto, Miettinen 2007). Kansanterveyslaitoksen
Kemian laboratorion hinnaston mukainen hinta orgaanisen hiilen kokonaismäärälle on 40 € + ALV.

4.2 Esimerkki herkästä mikrobinäytteenottomenetelmästä
Kuten edellä mainittiin Kunnan C tapauksessa, rutiininäytteenotto ei ollut kyennyt paljastamaan pitkään jatkunutta jätevesivuotoa vedenottoalueella. Tämän vuoksi tarvitaan rinnalle herkempiä menetelmiä, joilla voidaan tutkia todellinen hygieniatilanne tarkemmin. Markkinoilla on saatavilla useita patogeenien määritysmenetelmiä, joita on vertailtu esimerkiksi Ari Hörmanin väitöskirjassa (Hörman 2005).
Tässä selvityksessä tuodaan esille suomalaisten kehittelemä kannettava mikrobien rikastuslaite.
PMEU (Portable Microbe Enrichment Unit) -niminen laite toimii osoitusketjun alkuosassa (näytteenotto,
näytteen käsittely, rikastus) mahdollistaen varsinaisen analyysin millä tahansa menetelmällä. Vesinäytteiden
rikastaminen PMEU-laitteella elvyttää huonokuntoisia bakteerisoluja ja parantaa viljelyn laadullista tulosta. Rikastus myös nopeuttaa tulosten valmistumista, sillä rikastusviljelyt voidaan aloittaa heti näytteenottopisteessä sekä aerobisten että anaerobisten bakteerien osalta. (Heitto 2006 ja Heitto et al. 2006)
Mikrobikontaminaation seurannassa luonnon-, talous-, juoma-, käyttö- ja virkistysvesistä voidaan hyödyntää PMEU:n avulla tapahtuvaa mikrobien nopeutunutta elinkyvyn parantumista. Tällä on erityistä
merkitystä niissä lukuisissa tilanteissa, joissa mikrobit ovat ympäristöstressin kohteina. Pitkät vesijohtolinjat sisältävät riskin, että putkistoissa on paikkoja, joihin haitalliset bakteerit pääsevät pesiytymään.
Bakteerit eivät välttämättä tule esiin perustarkkailussa, koska ne ovat epäedullisten kasvuolojen takia
huonokuntoisia tai vähälukuisia. Nämä bakteerit muodostavat kuitenkin piilevän riskin, sillä olosuhteiden muuttuessa suotuisiksi ne voivat nopeasti aiheuttaa hygieniahaittoja ja terveysongelman missä tahansa kohdassa vedenjakelujärjestelmää tai vesihuoltoa, minne ne pääsevät kulkeutumaan. PMEU:n
avulla luodaan optimaaliset olosuhteet etsittäville mikrobeille (mm. E.coli, kampylobakteeri, salmonella),
jolloin huonokuntoisetkin solut saadaan elpymään ja lisääntymään mahdollisimman nopeasti osoitusta
varten. Esimerkkinä salmonellarikastuksesta ks. (Hakalehto 2007). Puhdistustoimenpiteet voidaan kohdistaa ajoissa ongelmakohtiin ja tällä tavoin parantaa vesihuollon riskienhallintaa. Kuvassa 10. vertaillaan
PMEU-rikastettujen näytteiden ja kontrollinäytteiden tuloksia toisiinsa. (Finnoflag Oy 1. ja 2.)
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Kuva 10. PMEU-rikastuksen ja kontrollinäytteiden tulosten vertailu (Kuva: Elias Hakalehto)
Ylärivi: Kontrollinäytteet 48 tunnin kasvatuksen jälkeen
Alarivi: Näytteet, joille tehtiin PMEU rikastus 6 tuntia ja sen jälkeen 24 tunnin kasvatus.

Erään suuren kaupungin vesilaitos on teettänyt vesijohtoverkostossaan mikrobikartoituksen Finnoflag
Oy:n ja PMEU:n avulla. Kartoitukseen valittiin potentiaalisimpia ongelmakohtia, joista näytteet otettiin neljä kertaa viikon välein. Kartoituksen tulokset olivat vesilaitoksen mielestä erittäin myönteiset,
sillä monista näytteistä saatiin esille piileviä hygieniariskejä, joita ei normaaliseurannassa ollut saatu
esille. Monet mikrobit olivat niin harvalukuisia tai heikkokuntoisia, että ne eivät näkyneet viljelyissä.
Heti näytteenoton yhteydessä alkava rikastus paransi tilannetta selvästi. Kartoitus antoi vesilaitokselle
tietoa siitä, missä ehkäiseviä toimenpiteitä kannattaa tehdä. Esimerkiksi yhdellä laitoksella otettiin käyttöön UV-desinfiointi ennen veden kloorausta. (Ympäristö-Ilona 10/2006)
PMEU:n avulla tehtävän mikrobikartoituksen kustannukset (Finnoflag Oy suorittajana)

• Käyttökulut tarvikkeineen
• Yhden päivän kenttätutkimus ja analyysit
• Kattavampi tapauskohtainen selvitys,

6 € / kasvatus
1.200-1.600 €/pv + matkakulut

sisältäen neljä seurantakäyntiä noin viikon välein
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3.000 € + matkakulut

5 Kustannusvertailua vesiepidemiatapauksen
5 seurausten ja ennaltaehkäisyn välillä
Vesiepidemioiden satunnaisuuden vuoksi arvioidaan aluksi niiden esiintymisen todennäköisyyttä yhden vesilaitoksen näkökulmasta.
Valvottavia yli 50 asukasta palvelevia vedenottamoita on Suomessa yhteensä noin 1.900 kappaletta
(Ympäristöhallinto 2007). Vuosien 1998 - 2005 aikana raportoitiin 52 vesiepidemiaa, joista yli 50 asukasta palveleviin vesilaitoksiin kohdistui 37 epidemiatapausta. (Miettinen et al. 2007). Keskimäärin tämän kokoluokan vesilaitoksiin on kohdistunut siten 4,6 tapausta vuodessa.
Näin ollen todennäköisyys sille, että yksittäinen vesilaitos kohtaisi vesiepidemian seuraavien 10 vuoden
aikana, voidaan karkeasti arvioida seuraavasti: 4,6/1.900 x 10 = 0,024 eli 2,4 %
Jos epidemian hinnan arvioinnin perustaksi otetaan selvityksen mukainen yläraja, varovaisen arvion
mukaan noin 260.000 € sisältäen vesilaitoksen lisäkustannukset, ympäristöterveysvalvonnan, terveydenhuollon sekä kustannukset sairastuneiden työnantajille), saadaan epidemiariskin suuruudeksi 0,024
x 260.000 € = 6.240 eli noin 6.000 €.
Jos taas epidemian hinnan arvioinnin perustaksi otetaan selvityksen mukainen alaraja 20.000 €, saadaan
epidemiariskin suuruudeksi vastaavasti 0,024 x 20.000 € = 480 eli noin 500 €.
Epidemiariskin keskimääräinen suuruus olisi tällöin likipitäen 3.000 €. Verrataan tätä luvuissa kolme ja
neljä esitettyihin ennaltaehkäisyn kustannuksiin.
Taulukon 15 perusteella Kaupungin A vesilaitoksen UV-desinfiointilaitteistojen hankinta- ja käyttökustannukset 10 vuoden aikana ovat 20.000 € + 10 x 12.000 € = 140.000 € ilman korjausinvestointeja.
Jos ajatellaan, että vesiepidemiariskin suuruus on edellä arvioitu 3.000 €, jäädään riskienhallinnassa
140.000 - 3.000 € = 137.000 € ennaltaehkäisykustannusten puolelle. Tässä tapauksessa epidemiariskin
torjumisesta aiheutuvat kulut moninkertaisesti ylittävät laskennallisen riskin suuruuden, viimeksi mainitun ollessa vain kaksi prosenttia ensin mainitusta.
Saman taulukon 15 perusteella Kunnan B vesilaitoksen UV-desinfioinnin hankinta- ja käyttökustannukset 10 vuoden aikana ovat puolestaan 3000 € + 10 x 600 € = 9.000 € ilman korjausinvestointeja. Jos
oletetaan vesiepidemiariskin suuruudeksi sama 3.000 €, jäädään riskienhallinnassa enää 9.000 - 3.000 =
6.000 € ennaltaehkäisykustannusten puolelle. Laskennallisen riskin eliminointi kattaa kolmanneksen
UV-desinfiointilaitteiston hankinta- ja käyttökustannuksista.
Verrataan epidemiariskin suuruutta Luvussa 4 kuvattuun herkkään mikrobikartoitukseen. Kartoituksen kustannukset ovat ilman matkakuluja noin 3.000 €. Jos oletetaan, että kartoituksella ennaltaehkäistään
mahdollinen epidemia, vastaa riskienhallinnan kustannus tällöin epidemiariskin suuruutta.
Huomioitava kuitenkin on, että mikäli epidemiariski laukeaa millä tahansa vesilaitoksella, syntyy tapauksesta mittava mediakohu ja taulukossa 12. arvioidut kustannukset eri osapuolille alkavat toteutua,
tietysti yksilöllisessä mittakaavassaan. Lisäksi päälle tulevat vielä erilaiset kerrannaisvaikutukset, kuten
esimerkiksi pitkittyneen sairauden aiheuttamat hoitokustannukset sekä vaikutukset matkailuun, teollisuuteen ja muuhun liike-elämään. Edellä esitetyt laskelmat on koottu yhteen taulukossa 16.
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Taulukko 16.Vesiepidemioiden ennaltaehkäisyn ja toteutumisen kustannusten vertailua suuntaa-antavasti
Vesiepidemian
ennaltaehkäisyn
kustannus
yhdelle vesilaitokselle

Vesiepidemiariskin laskennallinen
suuruus yhdelle
vesilaitokselle
jyvitettynä
(P=2,4 %)

Toteutuneen
vesiepidemian
kustannus
kyseiselle
paikkakunnalle

UV-desinfiointi, Kaupunki A
(hankintahinta + 10 vuoden
käyttökustannukset)

140.000 €

3.000 €

20.000 - 260.000 €

UV-desinfiointi, Kunta B
(hankintahinta + 10 vuoden
käyttökustannukset)

9.000 €

3.000 €

20.000 - 260.000 €

Herkkä mikrobikartoitus
PMEU:lla
(nopea valvontamenetelmä)

3.000 €

3.000 €

20.000 - 260.000 €

On myös hyödyllistä suhteuttaa UV-desinfiointilaitteiston tai herkän mikrobikartoituksen kustannukset yksittäisen vesilaitoksen investointiohjelman laajuuteen. Taulukon 1 mukaisesti Kaupungissa A on
tehty tällä vuosituhannella yhteensä 790.000 euron arvosta investointeja vesi- ja viemärilaitokseen, sisältäen myös UV-desinfioinnin hankintakustannuksen 20.000 €. Tämän rinnalla esimerkiksi 3.000 euron
mikrobikartoituksen teettäminen ei ole kovin suuri lisäpanostus hygieniariskien hallintaan mutta se voi
antaa merkittävää lisätietoa veden hygieniatilanteesta pohjaksi toimenpiteille.
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6 Johtopäätökset
Yksittäisen vesiepidemian hinnaksi tämän selvityksen kohteissa näyttää muodostuneen vesilaitokselle,
ympäristöterveysvalvonnalle, terveydenhuollolle ja sairastuneiden työnantajille varovaisesti arvioiden
yhteensä 20.000 - 260.000 €. Sairastuneiden työnantajille aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset
ovat selvästi merkittävin yksittäinen kustannus. Epidemian todennäköisyydeksi yksittäiselle vesilaitokselle
kymmenen vuoden aikana arvioitiin Luvussa 5 karkeasti 2,4 %. Koska vesiepidemioiden aiheuttamat
kustannukset nousevat jo varovaisen arvion perusteella näinkin korkeiksi ja niiden todennäköisyys
yksittäisellekin pohjavesilaitokselle on merkittävä, niin vesiepidemioiden ennaltaehkäisyyn on suositeltavaa panostaa.
Luvuissa 3 ja 4 on koottu yhteen valittujen ennaltaehkäisymenetelmien kustannuksia sekä Luvussa 5
suuntaa-antavasti vertailtu vesiepidemioiden ja niiden ennaltaehkäisyn kustannuksia. Vesiepidemiariskin
laskennalliseksi suuruudeksi yksittäiselle vesilaitokselle määritettiin 3.000 € kymmenen vuoden aikana.
Tämä jää varsin pieneksi johtuen vedenottamoiden suuresta määrästä. Kuitenkin jo tällä laskennallisella
summalla vesilaitos kattaa osan ennaltaehkäisyn vaatimista kustannuksista - puhumattakaan summista,
joita osapuolet joutuvat maksamaan vesiepidemian toteutuessa.
Vaikka oma pohjavesilaitos olisikin toiminut luotettavasti vuosikymmeniä, niin jokaisella laitoksella on
silti omat riskinsä vesiepidemioiden suhteen. Tämän vuoksi pohjavesilaitoksen hygieniatilanteesta on
suositeltavaa hankkia luotettavaa tietoa. Esimerkiksi Luvussa 4 kuvattu mikrobikartoitus herkällä
näytteenottomenetelmällä antaa rutiininäytteenottoa tarkemman kuvan todellisesta mikrobitilanteesta
vedenottamolla, käsittelylaitoksella ja verkoston eri osissa. Mikäli jotain epäilyttävää ilmenee, on syytä
panostaa ennaltaehkäisyyn ja laittaa ongelmakohdat kuntoon. Jos hygieniariskin välttämiseksi todetaan
tarvittavan desinfiointia, niin tarjolla on tänä päivänä edullista ja yksinkertaista tekniikkaa, kuten UVdesinfiointi.
Kolmesta tapaustutkimuksesta kävi ilmi, että vesiepidemian aiheuttamia kustannuksia eri osapuolille
on selvitetty vain harvoin. Yleensä epidemiakustannukset käsitellään kirjanpidossa samalla tavalla kuin
vesilaitosten, ympäristöterveysvalvonnan ja terveyskeskusten normaali toiminta ilman, että niitä
eriteltäisiin. Jälkikäteen kustannusten selvittely on haasteellista ja edellyttää arvioiden tekemistä. Lisäksi
tapauspaikkakuntien epidemia-aineistojen tiedot ovat tämän selvityksen kannalta jonkin verran puutteellisia, esimerkiksi kahden paikkakunnan osalta ei löytynyt luotettavaa tietoa lääkärikäynneistä eikä
sairaslomista. Tässä selvityksessä on kuitenkin muodostettu yleinen arvio vesiepidemiatapauksen aiheuttamista kustannuksista. Esimerkkitapausten avulla on voitu piirtää kuvaa epidemioiden aiheuttamista
erilaisista vaikutuksista. Tapaus A antaa kuvaa sairaspoissaolojen kustannuksista työnantajille, vesilaitosten
investoinneista lähivuosien aikana sekä epidemian vaikutuksesta matkailukeskuksen toimintaan. Tapaus C puolestaan antaa kuvaa työpanoksesta kunnan ympäristöterveysvalvonnalle sekä näytteenoton
kustannuksista vesilaitokselle. Tapaus B täydentää kuvaa ympäristöterveysvalvonnan osalta.
Jatkossa kuvan tarkentumiseksi kannattaisi epidemiaselvitystyön yhteydessä kysyä vastaajilta työnantajakustannusten kartoittamiseksi myös ammattitieto, sairaspoissaolon kesto ja, jos mahdollista, suoraan
palkkasumma. Terveydenhuollolle aiheutuvien kustannusten selvittämiseksi puolestaan tarvitaan kyselyssä tietoa lääkärikäynneistä, tehdyistä tutkimuksista ja mahdollisesta sairaalahoidosta. Nämä ovat
selkeimpiä kerrannaisvaikutuksia, joita epidemiatapauksista on mahdollista määrittää.Ongelmana talousveden riskienhallinnan kannalta on, että toteutuneesta riskistä aiheutuu merkittäviä kustannuksia seutukunnalle (mm. terveydenhuolto, sairastuneiden työnantajat, matkailu) mutta riskienhallinta ja siihen
liittyvät kustannukset ovat pääosin vesilaitoksen vastuulla. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä
olisikin hyödyllistä talousveden riskienhallinnan parantamiseksi.
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Liite 1. Sairastuneiden työntekijöiden sairasajan palkan arviointi ammattinimikkeittäin
Ammatti

Kokonaisansio, €/kk
Yhteensä Miehet
Naiset

Sairaspäivät

Sairasajan
palkka

n
n
m
m
n
n
n
n
n
m
m
n

1970
1850
2587
1688
1982
1982
2252
2317
2018
3233
2049
2090

2035
1943
2554
1688
1952
1952
2217
2322
1961
3293

1942
1837
2661
2063
2063
2253
2316
2024
3129

2159

2088

1
4
2
5
2
2
1
1
2
2
1
1

89
339
235
389
190
190
104
107
187
304
94
96

n

1892

1895

1892

2

174

n
m
n

1744
2942
1839

-

1839

4
1
2

321
136
169

m
m
n
n

1958
3313
1846
1846

1931
3381
1788
1788

1965
3167
1847
1847

1
1
1
1

89
156
85
85

n
n
n
m
n
n
n
m
m
n
m
m
n
m
n
m
n
m
n
m
n
n
n
n
n
n
n
n
m
m
n
n
n

2188
1950
1950
2135
2014
2014
2014
2846
1649
1649
4182
1849
2130
3619
1739
3268
3268
3268
3268
3268
2223
2815
2815
2815
2815
2815
2161
1561
1561
1561
1561
2049
2049

1946
1946

2188
1950
1950

1888
1888
1888
2857
1597
1597
4437
1829
2202

2014
2014
2014
2165
1654
1654
3877
1851
2125

1640
3363
3363
3363
3363
3363

1740
3194
3194
3194
3194
3194

2992
2992
2992
2992
2992

2746
2746
2746
2746
2746

-

-

1
3
2
3
4
1
1
1
1
2
1
3
6
1
2
1
1
3
2
3
1
2
3
3
2
2
2
3
2
1
1
3
7

101
270
180
295
371
93
93
132
74
152
204
253
588
167
160
155
147
465
294
465
102
253
380
380
253
259
199
216
144
72
72
283
661

Sukupuoli (m / n)

4H-neuvoja
Askartelunohjaaja
ATK-asiantuntija
ATK-harjoittelija
ATK-tukihenkilö
ATK-tukihenkilö
Bioanalyytikko
Farmanomi
Fysioterapeutti
Hankintaesimies
Harvesterin kuljettaja
Hoitaja
Hoitoapulainen/
bioanalyytikko
Hotelli- ja ravintolatyöntekijä
Isännöitsijä
Jalkojenhoitaja
Johtava maatalouslomittaja
Kaavoituspäällikkö
Kanslisti
Kanslisti
Kaupunginjohtajan
sihteeri
Kirjanpitäjä
Kirjanpitäjä
Kivimies
Kodinhoitaja
Kodinhoitaja
Kodinhoitaja
Koneteknikko
Koulunkäyntiavustaja
Koulunkäyntiavustaja
Koulutusjohtaja
Kuntohoitaja
Kuntoutusohjaaja
Käyttöpäivystäjä
Laitosapulainen
Lehtori
Lehtori
Lehtori
Lehtori
Lehtori
Leipomotyöntekijä
Luokanopettaja
Luokanopettaja
Luokanopettaja
Luokanopettaja
Luokanopettaja
Lähetyssihteeri
Maanviljelijä
Maanviljelijä
Maanviljelijä
Maanviljelijä
Markkinointisihteeri
Markkinointisihteeri
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Ammatti

Sukupuoli (m/n)

Matkailuopas
Matkailuvirkailija
Matkailuvirkailija
Merkonomi
Merkonomi
Mielenterveyshoitaja
Myyjä
Myyjä
Myymälänhoitaja
Myyntiesimies
Myyntisihteeri
Ohjelmapäällikkö
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opintoavustaja
Palkanlaskija
Palvelumyyjä
Pankkitoimihenkilö
Pankkitoimihenkilö
Pastori
Perushoitaja
Poliisi
Projektisihteeri
Projektityöntekijä
Projektityöntekijä
Projektivastaava
Rehtori
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja
Sairaankuljettaja
Siivooja
Sijoitusneuvoja
Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä
Taksiautoilija
Tehdastyöläinen
Terveydenhoitaja
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
Toimistoapulainen
Toimistonhoitaja
Toimistonhoitaja
Toimistosihteeri
Toimistosihteeri
Toimistosihteeri
Toimistotyöntekijä
Toimistotyöntekijä
Toimistovirkailija
Toimistovirkailija

n
n
n
n
n
n
m
m
n
n
n
m
m
n
n
n
n
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
m
n
m
n
n
n
m
n
n
n
m
n
n
n
n
m
n
n
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Kokonaisansio, €/kk
Yhteensä Miehet
Naiset

Sairaspäivät

Sairasajan
palkka

2207
2207
2207
1986
1986
2355
1725
1725
2553
3825
1969
4014
3037
3037
3037
3037
3037
3037
3037
3037
3037
3037
1930
1937
1725
2408
2408
3036
2194
2713
2056
2064
2064
2372
4139
2422
2422
2356
1616
2878
2330
2330
3379
2275
2097
2710
2710
1693
3100
3100
1895
1895
1895
1614
1614
1753
1753

2
1
1
2
4
2
2
2
3
2
4
2
2
2
1
8
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
3
3
2
2
1
2
2
3
4
3
4
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2

203
102
102
180
361
211
159
159
353
352
363
421
279
282
141
1127
141
139
141
282
141
141
89
179
79
222
222
140
101
250
281
281
188
215
186
222
222
329
298
398
429
107
311
314
97
129
125
78
263
131
87
175
87
75
75
81
162

2246
2246
2445

1958
1958
2291

4567
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022

3065
3057
3057
3057
3057
3057
3057
3057
3057
3057
3057

1926

1937

2185

2194

2241
2146
2146
2331
4212
2574
2574
2383
1640

2032
2035
2035
2402
4035
2410
2410
2247
1616

2372
2372

2326
2326

2141
2801

2097
2635

3 542
3 542
1889
1889
1889
1586
1586
1699
1699

2 851
2 851
1895
1895
1895
1617
1617
1755
1755
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Ammatti

Sukupuoli (m/n)

Toimistovirkailija
Toimistovirkailija
Toimistovirkailija
Toimistovirkailija
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Tuotantopäällikkö
Tutkintasihteeri
Työnsuunnittelija
Työnsuunnittelija
Vartija
Vastaanottovirkailija
Vastaanottovirkailija
Vastaanottovirkailija
Verkkoasiantuntija
Yrittäjä
Yrittäjä
Yrittäjä
Yrittäjä
Yrittäjä
Yrittäjä
Yrittäjä
Yhteensä

n
n
n
n
n
m
m
n
m
m
n
m
n
n
n
m
n
m
n
m
m
n
n

Kokonaisansio, €/kk
Yhteensä Miehet
Naiset

Sairaspäivät

Sairasajan
palkka

1753
1753
1753
1753
6275
6275
6275
4014
2050
1783
1783
2505
1881
1881
1881
3247
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492

3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
254

243
81
81
81
244
301
301
141
189
176
78
115
173
87
87
299
115
230
230
230
115
230
115
27818

1699
1699
1699
1699
6528
6528
6528
4567
1905
1905
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1755
1755
1755
1755
5290
5290
5290
3065
1685
1685

Liite 2. Kaupungin A vesitutkimuspakettien sisältö, sivu 1.

VESILAITOKSIEN VESITUTKIMUSPAKETIT v. 2003-2007
Jatkuva valvonta (7 näytteenotto kertaa/v, 3:sta näytteenottopisteestä)
-haju
-maku
-sameus
-väri
-pH
- sähkönjohtavuus
- rauta
- mangaani
- ammonium
- Escherichia coli
- koliformiset bakteerit
Seuraavia ei tutkita tai määritetä:
- Nitriitti (veden desinfioinnissa ei käytetä klooriamiinia)
- Alumiini (veden käsittelyssä ei käytetä alumiinia, raakavesi ei sisällä runsaasti alumiiinia)
- Clostridium perfinges (vesi ei ole pintavettä)
Jaksottainen valvonta/laatusuositus ( 1 näytteenotto kerta/v, 1:stä näytteenottopisteestä
näytteenottopistettä vaihdellen )
- alumiini
- ammonium (NH4+)
- ammonium (NH4-N)
- kloridi
- mangaani
- rauta
- sulfaatti
- natrium
- hapettuvuus (CODMn-O2)
- koliformiset bakteerit
- pesäkkeiden lukumäärä (22 OC)
- pH
- sähkönjohtavuus
- sameus
- väri
- haju ja maku
- Radioaktiivisuus, tritium
viitteellinen kokonaisannos*
Seuraavia ei tutkita tai määritetä:
- Clostridium perfringes, koska vesi ei ole pintavettä
- TOC, koska määritetään hapettuvuus ja jakelumäärä alle 10 000m3/d
* jos aikaisemman tutkimuksen (Säteilyturvakeskus) arvot ovat selvästi alle muuttujan arvon
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Liite 2. Kaupungin A vesitutkimuspakettien sisältö, sivu 2.

Jaksottainen seuranta/laatuvaatimus (1 näytteenotto kerta/v tai 5 vuoden välein, yksi näyte
näytteenottopistettä vaihdellen)
Mikrobiologiset laatuvaatimukset:
- Escherichia coli
- Enterokokit
Kemialliset laatuvaatimukset:
- Antimoni*
- Arseeni
- Bentseeni*
- Bentso(a)pyreeni*
- Boori*
- Kadmium
- Kromi
- Kupari
- Syanidit*
- 1.2-dikloorietaani*
- Fluoridi
- Lyijy
- Elohopea
- Nikkeli
- Nitraatti (NO3-)
- Nitraattityppi (NO3-N)
- Nitriitti (NO2)
- Nitriittityppi (NO2-N)
- Polysykliset aromaattiset hiilivedyt*
- Seleeni*
- Tetra- ja trikloorieteeni yhteensä*
- Kloorifenolit*
* Aineet määritetään vähintään kerran, ja jos niiden pitoisuudet ovat alle 50%
raja-arvosta eikä ilmeistä syytä ole niiden nousemiseen, määritykset tehdään myöhemmin
5 vuoden välein

Seuraavia ei tutkita tai määritetä
- Akryyliamidi, veden käsittelyssä ei käytetä polyakryyliamideja
- Bromaatti, vesi ei ole desinfioitua pintavettä eikä otsonilla käsiteltyä pohjavettä
- Epikloorihydridi, veden käsittelyssä tai laitemateriaalissa ei ole käytetty epoksihartseja
- Torjunta-aineet, raakaveden muodostumisalueella ei ole käytetty torjunta-aineita
- Trihalometaanit, vettä ei desinfioida kloorikemikaalein
- Vinyylikloridi, vedessä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä, eikä materiaaleissa käytetystä
PVC:stä liukene vinyylikloridia
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