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Tiivistelmä  
Putkistoremonttien määrän odotetaan edelleen kasvavan Suomessa seuraavien kymme-
nen vuoden aikana, kun 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneiden suurten rakennusmasso-
jen vesi- ja viemäriputkistot saavuttavat elinkaarensa pään. Putkistoremonttien yhtey-
dessä uusitaan yleensä myös kiinteistöjen vesikalusteet, minkä oletetaan pienentävän 
kiinteistöjen talousveden käyttöä. 

Talousveden käytön tutkimus mahdollistaa vesivarojen optimaalisemman hallinnan. Ta-
lousveden käyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kiinteistön hallintamuoto, 
taloyhtiön valmistumisajankohta ja asukasrakenne, asukkaiden käyttötottumukset, ta-
lousveden käytön laskutus- ja mittausmuodot ja asuinkerrostalon vesikalusteet ja saunat. 
Tekijät ovat käytännössä hyvin monimuotoisia ja ristikkäin vaikuttavia.  

Talousveden käytössä hukkaan menevän veden lähteitä ovat putkistovuodot vesijohto-
verkostossa, kiinteistöjen tonttivesijohdoissa ja rakennusten vesijohdoissa, sekä raken-
nusten vesikalusteiden vuodot. Vuotovesimäärät riippuvat reiän suuruudesta ja vuodon 
lähteessä vallitsevasta paineesta. Vuotovesimäärät ovat vuodon pitkään jatkuessa varsin 
huomattavia silloinkin, kun vuotoreikä on pieni. Runko- ja tonttijohtojen vuodot näkyvät 
vesilaitoksen mittaamattoman ja laskuttamattoman veden määrässä ja rakennusten si-
säpuolella tapahtuvat vuodot rakennusten asukkaiden kohonneessa talousveden omi-
naiskulutuksessa. 

Työn tutkimusosiossa selvitettiin tapaustarkastelujen avulla, kuinka paljon suoritetut 
putkistoremontit vaikuttavat asuinkerrostalojen talousveden käyttöön. Tutkimustulos-
ten mukaan putkiston linjasaneerausten ja vesikalusteiden uusimisen vaikutus asuinker-
rostalojen talousveden ominaiskäyttöön on karkeasti arvioiden 10 - 17 % vedenkäyttöä 
pienentävä.  
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Abstract 
The amount of pipe repairs is expected to grow exponentially within the next ten years 
as the pipes in buildings built in the 1960’s and 1970’s are reaching the end of their life 
cycle. Water fittings are usually renovated simultaneously with the pipes. These renova-
tions are expected to decrease water use in buildings. 
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twined. 

The sources of water loss in water use are leaks in water mains, water pipes on the prop-
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loss depends on the size of perforation and on the level of pressure in the leaking object. 
The amount of water loss is quite substantial even if the  
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terworks partially consists of the water lost through leaks from water mains and water 
pipes on properties. Leaks inside the building are the reason for the increased  
water use of inhabitants. 

In the case studies of this thesis, the intent was to determine how much realized pipe 
repairs have affected the residents’ water use. According to the results pipe repairs and 
renovation of water fittings will have the effect of decreasing water use by 10 - 17 per-
cent.  
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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Veden saatavuus ja vesivarojen riittävyys tulevat tulevaisuudessa olemaan yhä suurempi 

haaste. Kaupungistumisen myötä yhä suurempi osa ihmisistä keskittyy pienelle alueelle, jol-

loin veden toimittaminen käyttäjien saataville vaatii entistä tarkempaa vesivarojen hallintaa.  

Samaan aikaan ilmaston muutos ja sen aiheuttamat entistä voimakkaammat sään ääri-ilmiöt, 

kuten pitkäaikaiset kuivuusjaksot ja tulvat voivat vaikuttaa veden saantiin, varastointiin ja 

toimittamiseen. (Cominola ym. 2015, Makki ym. 2015, Parker & Wilby 2013, Jorgensen 

ym. 2009.)  

Maailmalla vesilaitokset ovat jo nyt havahtuneet tilanteeseen, jossa vedenkäytön kasvu on 

ollut kestämätön suhteessa käytettävissä oleviin vesivaroihin (Parker & Wilby 2013, Willis 

ym. 2011). Tämä on saanut hallitukset ja vesilaitokset pohtimaan keinoja vaikuttaa veden-

käyttöön ja sitä myötä selvittämään, missä ja miten vettä kulutetaan. Vedenkäytön hillitse-

miseksi on toteutettu monenlaisia erilaisia toimenpiteitä, kuten erilaiset vedenkäytön rajoi-

tukset, erilaiset tariffipolitiikat, vettä säästävien laitteiden subventio-ohjelmat, älykkäiden 

vesimittarien asentaminen, sadevesien ja harmaiden vesien uudelleen käyttö ja vaikuttami-

nen asukkaiden asenteisiin syventämällä heidän ymmärrystään ja tiedostavuutta vedenkäy-

tön ympäristövaikutuksista. (Makki ym. 2015, Roccaro 2011.)  

Vedenkäytön parempi ymmärtäminen mahdollistaa tehokkaampien vesivarojen hallinnan, 

mallintamisen ja suunnitelmien kehittämisen (Makki ym. 2015, Willis ym. 2011). Älykkäi-

den mittareiden, tiedonsiirtojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittymisen myötä on mahdol-

lista saada yhä tarkempaa tietoa siitä, miten ja missä vettä käytetään. Tämä mahdollistaa 

myös verkoston optimaalisen hallinnan kulutuksen täsmällisemmän mallinnuksen avulla, 

mikä voi lykätä tai jopa poistaa massiivisten infrainvestointien tarpeen. (Beal ym. 2016, Ak-

sela & Aksela 2011.) 

Suomessa vedensaanti on ollut perinteisesti hyvin turvattua ja siksi vastaaviin vedenkäytön 

rajoituksiin ei ole ollut tarvetta. Suomessa vesilaitokset kohtaavat haasteita ikääntyvän ver-

koston aiheuttamien saneerauskustannusten ja veden laadukkaan ja toimintavarman toimit-

tamisen puolesta. Operointi- ja pumppauskustannusten sekä pääomakustannusten tehokas 
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hallitseminen ovat ajankohtaisia haasteita, joihin vedenkäytön syvempi ymmärtäminen voisi 

tuoda helpotusta. (Beal ym. 2016, Cardell-Oliver ym. 2016, Vähäsöyrinki 2015.)  

1960- ja 1970-luvuilla valmistuneiden suurten rakennusmassojen vesi- ja viemäriputkistojen 

saavuttaessa elinkaarensa pään seuraavien kymmenen vuoden aikana putkistoremonttien 

määrän odotetaan kasvavan edelleen voimakkaasti. Putkistoremontin yhteydessä uusitaan 

yleensä putkien lisäksi kiinteistöjen vesikalusteet. Uusien vähemmän vettä käyttävien vesi-

kalusteiden oletetaan pienentävän kiinteistöjen vedenkäyttöä, mutta kalusteiden tarkkaa ko-

konaisvaikutusta vedenkäyttöön ei tunneta. Tämä puolestaan vaikeuttaa vesilaitosten luotet-

tavan vedenkäytön tulevaisuusennusteen tekemistä ja siten tariffipolitiikan laatimista.  

Tämä tutkimuksen tavoitteena on selvittää vedenkäyttöön vaikuttavia tekijöitä ja avata siltä 

osin keskustelua vedenkäytön muutosten hallitsemisesta. Tutkimuksessa selvitetään veden-

käytön eroja hallintamuodoltaan erilaisissa asuinkerrostaloissa ja veden ominaiskäytön 

muuttumista putkistosaneerauksen tai vesikalusteiden vaihtamisen seurauksena. Tavoitteena 

on parantaa siten vedenkäytön ennustettavuutta ja mahdollistaa vedenkäytön tarkempi mal-

lintaminen tulevaisuudessa. 

1.2 Tutkimusongelma 

Tässä työssä haetaan vastausta seuraavaan tutkimusongelmaan: 

Kuinka paljon putkistosaneeraukset ja modernien vesikalusteiden yleistyminen vaikut-

tavat asuinkerrostalojen talousveden käyttöön? 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet  

Tutkimuksella on neljä tavoitetta, joista viimeistä on pidetty tutkimuksen päätavoitteena: 

- selvittää talousveden käyttöön vaikuttavia tekijöitä ja näiden osuuksia talousveden 
käytössä, 

- tarkastella hukkaan menevän talousveden lähteitä talousveden käytössä ja niiden 
määriä, 

- tarkastella putkistosaneerauksia talousveden käyttöön vaikuttavien tekijöiden näkö-
kulmasta, 

- tutkia ja tarkastella tapausselvityksen avulla talousveden ominaiskäytön muuttu-
mista putkistosaneerauksen tai vesikalusteiden uusimisen seurauksena. 
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1.4 Tutkimuksen rajaus 

Kirjallisuustutkimuksessa paneudutaan asuinkerrostalojen vedenkäyttöön vaikuttaviin teki-

jöihin sekä tekniikan että ihmisen vaikutuksen osalta. Hinnoittelumuotojen eroavaisuuksia 

ja mahdollisia vaikutuksia vedenkäyttöön ei tässä työssä käydä tarkemmin selvittämään, 

sillä aihe vaatii oman syvemmän selvityksensä. Tutkimuksessa tarkastellaan vain vesilait-

teistoja ja vettä käyttäviä tai johtavia laitteita ja putkistoja. Jäteveden johtamiseen liittyvät 

laitteistot ja putkistot eivät kuulu tarkastelun piiriin. Putkiremonttimenetelmiä käsitellään 

suppeasti pohtien lähinnä niiden yhteyttä vedenkulutukseen vaikuttaviin tekijöihin. Tapaus-

tutkimukset rajataan Helsingin asuinkerrostaloihin. Aineiston rajaus esitellään tarkemmin 

kappaleessa 6. 
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2 Helsingin asuinkerrostalokanta 
 

2.1 Asuinkerrostalojen ikäjakauma Helsingissä 

Suomen rakennuskanta on kansainvälisesti verrattuna varsin nuorta, keski-iältään on noin 

25 vuotta vanhaa, ks. kuva 1. Asuinrakennukset ovat keski-iältään vielä hiukan nuorempia 

kuin muut rakennukset. Asuinrakennusten perusparannusvälinä pidetään yleisesti noin  

25-30 vuotta. Asuinkerrostalot puolestaan perusparannetaan keskimäärin 30 (vaihteluväli 

15-45) vuoden välein. Rakennuskannan ikääntyminen tulee näin ollen lisäämään korjaustar-

vetta lähivuosina. Suomen kerrostaloista noin 80 prosenttia on valmistunut vuoden 1960 jäl-

keen. (Tilastokeskus 2008, Järvinen ym. 1987.) 

 

Kuva 1 Suomen asuinkerrostalojen ikärakenne valmistumis-/peruskorjausvuoden mukaan 
vuonna 2007 (Tilastokeskus 2008) 
 
Helsingin asuntokanta on viimeisten 50 vuoden aikana kolminkertaistunut, ks. kuvat 2 ja 3. 

Vuoden 2004 alussa Helsingissä oli 309 144 asuntoa, joista 86 % oli kerrostaloasuntoja ja 

61 % oli kooltaan pieniä 1-2 huoneen asuntoja. Helsingin asuntokannalle onkin tunnus-

omaista suurempi pienten asuntojen osuus kuin muissa suomalaisissa kaupungeissa. Helsin-

gin eteläisessä, keskisessä ja läntisessä suurpiirissä asuntokanta on melkein yksinomaan ker-

rostaloasuntoja - kerrostaloasuntojen osuus on eteläisessä ja keskisessä suurpiirissä 97 % ja 

läntisessä suurpiirissä 90 %. Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli vuoden 2004 alussa 
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42 prosenttia ja vuokra-asuntojen 48 prosenttia. (Lankinen & Niska 2005, Vihavainen & 

Kuparinen 2005.) 

 

Kuva 2 Asuntojen määrät Helsingin asuinkerrostaloissa valmistumisvuosikymmenen mu-
kaan vuonna 2015 (Tilastokeskus 2015) 
 
Puolet Helsingin kaupungin keskustan asunnoista on rakennettu ennen vuotta 1920. Ennen 

vuotta 1950 rakennettuja asuntoja on noin 74 000, sen jälkeen asuntokanta on kasvanut Hel-

singissä noin 200 000 asunnolla. Tyypillisiä 1950-luvulla rakennettuja kaupunginosia ovat 

Tali, Munkkivuori, Pohjois-Haaga, Pitäjänmäki ja läntinen Herttoniemi. Munkkivuoressa 

jopa 92 % on rakennettu 1950-luvulla. 1960-luvulla rakennettiin Lehtisaareen, Niemenmä-

keen, Kivihakaan, Kulosaareen, Puotilaan, Puotinharjuun, Keski-Vuosaareen ja Kontulaan. 

Pihlajisto ja Itä-Pasila taas ovat tyypillisiä 1970-luvulla rakennettuja kaupunginosia. (Lan-

kinen & Niska 2005, Vihavainen & Kuparinen 2005.)  
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Kuva 3 Helsingin asuinkerrostalojen lukumäärät ja kerrosalat valmistumisvuosikymmenen 
mukaan vuoden 2007 lopussa. Taulukosta on vertailua varten huomioitava, että alussa ti-
lasto kattaa kaksi vuosikymmentä ja 1960-luvulta eteenpäin yhden vuosikymmenen. (Tilas-
tokeskus 2008) 
 

2.2 Asuinkerrostalojen putkistoremontit  

Putkiremonttien määrän on arvioitu kasvavan voimakkaasti Helsingissä, kun 1960 - 1970 -

luvuilla valmistuneet suuren rakennusmassat saavuttavat saneeraus-iän. Remonttien paino-

piste on siirtynyt jo 1950-luvuilla rakennetuista kaupunginosista 1960-luvulla rakennettui-

hin ja seuraavaksi siirrytään 1970-lukujen aikana rakennettuihin alueisiin. Lisäksi samaan 

aikaan uusitaan myös yli 100 vuotta vanhojen talojen putkia jo toista tai kolmatta kertaa. 

Putkien huonosta kunnosta johtuvia vesivahinkoja on joissakin taloyhtiöissä Helsingissä ol-

lut niin paljon, että vakuutusyhtiöt ovat evänneet taloyhtiöiltä vesivahinkovakuutuksen saa-

misen (Rantanen 2005). 

Tilastokeskuksen tilastot Suomen kerrostalojen asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannuk-

sista vuosina 2009 - 2012 tukevat saneerausten painopisteen siirtymistä 1950-luvun jälkeen 

rakennettuihin asuinrakennuksiin, ks. kuva 4. 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneiden asunto-

osakeyhtiöiden korjauskustannukset ovat suuret, joskin maan sisällä esiintyy vaihtelua siinä, 

minkä vuosikymmenen kerrostalokantaa on saneerattu. Myös yleisen taloustilanteen heik-

keneminen näkyy korjauskustannusten määrässä niitä vähentävästi. (Kero 2015, Suomen vi-

rallinen tilasto 2013 ja 2011) Korjausrakentamisen suunta on kuitenkin tällä hetkellä 

(vuonna 2016) se, että rakennuskannan vanhenemisen vuoksi korjauksia tullaan tekemään 
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entistä enemmän ja kerralla toteutettavat hankekoot kasvavat. Korjauksia pidetään kiinteis-

tön elinkaareen kuuluvina ja niitä varten tehdään pitkäaikaisia suunnitelmia.  

 

Kuva 4 Asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannukset rakennusten valmistumisvuoden mu-
kaan 2009 - 2012. (muokattu lähteistä Suomen virallinen tilasto 2013 ja 2011)  
 
Isännöintiliiton vuoden 2015 koko Suomea koskevan Putkiremonttibarometrin mukaan val-

taosa eli 80 prosenttia saneeratuista kohteista oli rakennettu vuosien 1956 - 1979 välillä. 

Remontoidun kohteen keskimääräinen ikä (mediaani) oli 50 vuotta tarkoittaen kohdetta, joka 

on rakennettu vuonna 1966. Saneeratuista kohteista 81 prosenttia oli kerrostaloja ja keski-

määräinen koko oli 2650 neliötä. Yleisin syy käynnistää putkiremontin suunnittelu oli put-

kistossa esille tulleet vuodot. (Isännöintiliitto 2015.) 
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3 Asuinkerrostalokiinteistöjen talousveden käyttöön vai-
kuttavat tekijät  

3.1 Talousveden käyttö 
Vedenkäyttö riippuu hyvin paljon talouskohtaisista tekijöistä. Veden käytön suuruuteen vai-

kuttavat tekijät ovat käytännössä hyvin monimuotoisia ja ristikkäin vaikuttavia eivätkä pal-

jastu pelkästään käyttötavan valintaa ja käyttötiheyksiä koskevilla tarkasteluilla. Esimerkiksi 

asunnossa asuvien henkilöiden määrä, ikäjakauma ja kotona vietetyn ajan suhde kodin ulko-

puolella vietettyyn aikaan vaikuttavat suuresti vedenkäyttöön ja peittävät esimerkiksi tuh-

laavista tai säästävistä käyttötavoista tai asenteista syntyvät erot. Vedenkäytön eroja koske-

vat tutkimukset on tarkoituksenmukaista aloittaa rakenteellisten tekijöiden kartoituksella 

(ikärakenne, perhevaihe, vesikalusteiden tehokkuus ja niin edelleen) sekä selvittämällä, 

onko taloyhtiöissä vedenkäyttöön kiinnitetty erityistä huomiota (Makki ym. 2015, Willis 

ym. 2011, Haakana & Sillanpää 1996, Tanskanen 1987.)  

Veden käyttöä on tutkittu maailmalla viime aikoina enemmän etenkin maissa, joissa veden 

hankinnassa on kausittaisia ongelmia ja joissa ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien sään 

ääri-ilmiöiden veden hankinnalle aiheuttamien ongelmien odotetaan kasvavan. Vesilaitosten 

fokus on siten osin siirtynyt kotitalouksien vedenkulutuksen hallitsemiseen ja sitä myötä on 

herännyt tarve ymmärtää, missä vettä todellisuudessa käytetään. Vain tuntemalla todellinen 

veden käyttöjakauma voidaan suunnitella ja kohdentaa toimenpiteitä ja varoja tuloksellisim-

piin veden käyttöön vaikuttaviin kampanjoihin ja ohjelmiin. (Makki ym. 2015, Parker & 

Wilby 2013.)  

Veden käyttöä asuintaloissa on tutkittu muun muassa Yhdysvalloissa, Englannissa ja Aust-

raliassa (Makki ym. 2015). Mittarointi- ja tiedonsiirtotekniikoiden kehittymisen myötä on 

mahdollista entistä tarkemmin mitata käyttäjien veden kulutusta ja tehdä saaduista tuloksista 

analyyseja ja mallinnuksia, jotka mahdollistavat veden käytön tarkemman ennustamisen ja 

tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seurannan. Tarkentuneet analyysimahdollisuudet teke-

vät kuitenkin tutkimuksista helposti hyvin paljon resursseja vaativia, mikä aiheuttaa haas-

teita tutkimusten toteuttamiselle. Veden käyttöön suoraan tai välillisesti vaikuttavien teki-

jöiden vaikutusten erittely ja mitallistaminen on haastavaa johtuen tekijöiden luonteista. (Liu 

ym. 2016, Cominola ym. 2015, Makki ym. 2015.) 

Suomessa vedenkäyttö on vähentynyt vuodesta 1974 eteenpäin. Tähän ovat vaikuttaneet 

muun muassa energian säästövaatimukset, putkimitoituksen uudistus, saniteettilaitteiden ja 
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kotitalouskoneiden kehittyminen ja yleistyminen, vedenkäyttötottumusten muuttuminen, 

vesijohtojen saneeraus, vesimaksujen nousu sekä vesimittarien yleistyminen huoneistoissa. 

Erityisesti jätevesimaksun käyttöönoton jälkeen veden ominaiskäyttö alkoi laskea. (Karttu-

nen 2003, Kyber & Helenius 1998.) 

Suomalaiset käyttävät vettä omiin tarpeisiinsa suhteellisen vähän verrattuna monien muiden 

maiden kansalaisiin. Kansainvälisesti vertailtavien lukujen saaminen ei ole täysin mutka-

tonta, mutta kuvassa 5 on esitetty veden ominaiskulutuslukuja EU-maissa vuonna 2006 

DEFRA:n (Department for Environment Food and Rural Affairs) mukaan (DEFRA 2008). 

Tässä vertailussa Suomen veden ominaiskulutus on keskitasoa, mutta on huomattava, että 

vertailussa on mukana vain eurooppalaisia maita ja tapa laskea ominaiskulutus voi erota eri 

maiden kesken. 

 

 
Kuva 5 Veden ominaiskulutuslukuja EU-maissa (DEFRA 2008) 
 

Kotitalouksissa vettä käytetään henkilökohtaisen hygienian hoitoon, ruuan valmistukseen, 

WC:n huuhteluun, pyykin pesuun, juomiseen ja muihin vettä vaativiin toimintoihin. Muualla 

kuin kotona vettä kuluu eniten käsien pesuun, WC:n huuhteluun ja suihkussa käyntiin. Ku-
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vassa 6 on esitetty vuonna 1999 tehdyssä tutkimuksessa saatu jakauma suomalaisten kotita-

louksien keskimääräisestä vedenkäytöstä eri toimintojen kesken ja taulukossa 1 esitetään 

vedenkäyttö tarkemmin eriteltynä. (Etelämäki 1999.) 

 

 

 

 

 

Kotitalouksien vedenkäytössä on tapahtunut muutoksia viimeisen parin vuosikymmenen ai-

kana, ks. kuvat 7 ja 8. Etelämäen (1999) tekemän tutkimuksen mukaan eniten muutosta on 

tapahtunut ruokailuun ja WC:n huuhtelemiseen käytetyn veden määrässä. Muutoksen taus-

talla on kodinkoneiden ja WC:n huuhtelualtaiden pienentynyt vedenkäyttö.  Peseytymiseen 

Kuva 6 Tutkittujen talouksien keskimääräinen vedenkäyttöjakauma, kun kokonaisveden-
käyttö oli 116 l/as/d. (Etelämäki 1999) 

Taulukko 1 Vedenkulutuksen jakautuminen kotitalouksissa Etelämäen (1999) tutkimuksen 
mukaan. 
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käytettävän veden määrä on vähentynyt vuoteen 1977 verratessa, mutta sen osuus veden 

kokonaiskäytöstä on kasvanut huomattavasti. Kasvu selittyy sillä, että ihmiset käyvät use-

ammin suihkussa kuin ennen.  

Reisbackan & Speetin (1983) tutkimuksessa suoritettujen mittausten mukaan asuinkerrosta-

lon huoneiston sisällä suihkussa käytetään 40 - 60 % kokonaisvedenkäytöstä. Vastaavasti 

keittiössä käytetään 20 - 30 % ja WC:n huuhtelussa 20 - 35 % huoneiston kokonaisveden-

käytöstä. Tutkimuksessa mukana olleiden kerrostalojen veden ominaiskäyttö vaihteli välillä 

120 - 300 l/as/vrk. Nämä osuudet ovat hyvin linjassa Etelämäen raportoimien kulutusosuuk-

sien kanssa. 

 

Vastaavia veden ominaiskäytön jakaumia on selvitetty viime aikoina muun muassa Austra-

liassa, jossa Makki ym. (2015) yhdistivät aiemmin tehtyjen tutkimuksien tuloksia ja kuvasi-

vat kotitalouksien veden käytön jakautumista eri toimintojen kesken (kuva 9). Huomattavaa 

on, että Australiassa veden käyttö on jaettu rakennusten sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön, 

mikä viittaa eroavaisuuksiin Australian ja Suomen ilmaston välillä ja sen vaikutukseen ve-

den käyttöön ulkona pihoilla ja puutarhoissa. Kuvassa 9 on esitetty kotitalouksien sisällä 

käytetyn veden jakautuminen. Luokittelutapojen eroavaisuuksien vuoksi varsinaisesti ver-

rattavia käyttöosuuksia ovat WC:n huuhtelu ja peseytyminen. Peseytymiseen käytetty osuus 

veden ominaiskäytöstä näyttäisi olevan hyvin vastaava niin Suomessa kuin Australiassa ja 

samoin WC:n huuhteluun käytetty osuus. Veden ominaiskäyttö vaihteli tehdyissä tutkimuk-

sissa välillä 111,6 l/as/d aina arvoon 169 l/as/d.  

juominen
0,2 % muut

4,8 %
pyykki
13%

WC
18%

ruokailu
26%

peseytyminen 
38 %

juominen
1 % muut

3%
pyykki
14%

WC
14%

ruokailu
19%

peseytyminen 
49 %

Kuva 8 Vedenkäyttöjakauma 1998  
(116 l/as/vrk). (Etelämäki 1999) 
 

Kuva 7 Vedenkäyttöjakauma, Työtehoseura 
1977 (155 l/as/vrk) (Wartiovaara 1977, Ete-
lämäki 1999 mukaan) 
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Helsingissä kerrostalojen veden ominaiskäyttö on laskenut tasaisesti jo vuosia tasolta yli 200 

l/as/vrk jo vuoden 2009 arvoon 158 l/as/vrk, ks. kuva 10. Vedenkäytön vähenemiseen vai-

kuttaneet tekijät, kuten käyttötottumusten muuttuminen ja kodinkoneiden kehittyminen ovat 

osittain kompensoineet Helsingin asukasluvun kasvun. Viime vuosina vedenkäytön vähene-

minen on Helsingissä kuitenkin tasaantunut jääden suunnilleen tasolle 160 l/as/vrk. (Helsin-

gin ympäristötilasto 2014, Pirinen 2005) Vedenkäyttö vaihtelee kuitenkin asumismuodon 

mukaan niin, että pääkaupungilla kerrostalossa asuva käyttää vettä keskimäärin 170 l/as/vrk, 

rivitalossa asuva noin 150 l/as/vrk ja omakotitaloasukas 135 l/as/vrk. (HSY 2015) 

 

Kuva 9 Veden ominaiskäytön jakautuminen australialaisissa kotitalouksissa eri toimintojen 
välillä (Makki ym. 2015) 
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Kuva 10 Kerrostalojen veden ominaiskäyttö Helsingissä 1994 - 2009 (Helsingin ympäristö-
tilasto 2014, Pirinen 2005) 
 

 

3.2 Asuinkerrostalon ikä 
Taloyhtiöiden vedenkäytön tasoon vaikuttavista tekijöistä taloyhtiöiden valmistumisajan-

kohta ilmentää muun muassa käyttöön otettujen teknisten uudistusten vaikutusta. Eri-ikäis-

ten yhtiöiden asukasta kohti lasketun vedenkäytön eroihin ovat vaikuttaneet uusimmissa yh-

tiöissä käyttöön otetut veden säästämistä edistävät tekniset uudistukset. Esimerkiksi vuonna 

1976 Suomessa tulivat voimaan uudet rakennusmääräykset, jotka pienensivät vesijohtojen 

paksuuksia ja alensivat paineita. Samana vuonna siirryttiin käyttämään vähemmän huuhte-

luvettä käyttäviä wc-altaita. Lisäksi 1970-luvun jälkipuoliskolla yksiotehanoista tuli vallit-

seva hanatyyppi. (Melasniemi-Uutela & Tanskanen 1987.) 

Melasniemi-Uutelan & Tanskasen (1987) tutkimuksessa vuonna 1984 oli ennen vuotta 1976 

valmistuneiden talojen keskimääräinen veden ominaiskäyttö 185 l/as/d ja vuosina 1976 - 

1983 valmistuneissa taloissa 148 l/as/d. Kuvassa 11 esitetään tutkimuksen kohdetaloyhtiöi-

den vedenkäyttö kiinteistön valmistumisajankohdan mukaan. 
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Tanskasen tutkimuksessa (1987) kohteen ikä osoittautui merkittävimmäksi yksittäiseksi ve-

denkäyttöön vaikuttavaksi tekijäksi. Tämän katsottiin olevan luonnollista rakennus- ja laite-

tekniikassa, toteutuksessa sekä rakennusmääräyksissä parin viime vuosikymmenen aikana 

tapahtuneiden huomattavien muutoksien takia. Kohteen iän todettiin kuitenkin selittävän ku-

lutuksen vaihteluista vain runsaat 30 prosenttia. Kohteen rakennusten lukumäärän huomat-

tiin vaikuttavan merkittävästi vedenkäytön suuruuteen. Tyypillisiksi alhaisen vedenkäytön 

kohteiksi osoittautuivat uudehkot, yhden tai kahden rakennuksen keskisuuret kerrostalokoh-

teet. Tyypillisiä korkean vedenkäytön kohteita olivat puolestaan vanhahkot, suuret, usean 

rakennuksen kerrostalokohteet.  

Rakennuksen ikää suoraan ei pidetä hyvänä veden käyttöä ennustavana tekijänä. Maailmalla 

tehdyissä tutkimuksissa iän on todettu vaikuttavan kumpaankin suuntaan. Rathnayakan ym. 

(2014) mukaan toisissa tutkimuksissa vanhemmissa rakennuksissa näyttäisi kuluvan enem-

män vettä kuin uudemmissa, kun taas heidän suorittamassaan tutkimuksessa vanhemmissa 

rakennuksissa oli tehokkaammat vesilaitteistot kuin uudemmissa. Tämän arveltiin johtuvan 

vanhempiin rakennuksiin kohdistuneista saneeraustoimenpiteistä ja vesilaitteistojen uusimi-

sesta.  

 

Kuva 11 Vedenkäyttö taloyhtiön valmistumisajankohdan mukaan. Yhtiöissä ei ole toimi-
tiloja. (Melasniemi-Uutela & Tanskanen 1987) 
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3.3 Asuinkerrostalokiinteistön hallintamuoto 

Kiinteistön hallintamuodon on havaittu vaikuttavan vedenkäyttöön asuinrakennuksissa. 

Yleisesti voidaan sanoa, että vuokrataloissa vedenkulutus asukasta kohti on suurempi kuin 

asunto-osakeyhtiöissä (Kulo 1998, Sorva & Lakso 1992, Etelämäki 1999 mukaan). Vuokra-

talojen ja asunto-osakeyhtiöiden vedenkäyttöä vertailtaessa on huomioitava vuokratalojen ja 

asunto-osakeyhtiötalojen erot iässä ja asukasrakenteessa. Vuokrataloissa on esimerkiksi sa-

maa rakennustilavuutta kohti enemmän asukkaita ja näin ollen suurempia perhekokoja. 

Kolme neljäsosaa vuokrataloyhtiöistä oli Melasniemi-Uutelan & Tanskasen (1987) teke-

mässä tutkimuksessa alhaisen asukkaiden keski-iän ja keskimääräisen tai suuren perhekoon 

yhtiöitä, kun taas asunto-osakeyhtiöistä tällaisia oli vain yksi neljäsosa.  

Melasniemi-Uutelan & Tanskasen (1987) tutkimuksessa todettiin asukasta kohti lasketun 

vedenkäytön olevan vuokrataloissa ja asunto-osakeyhtiöissä keskimäärin sama. Verrattaessa 

kuitenkin keskenään saman ikäluokan ja samanlaisen asukasrakenteen yhtiöitä vanhoissa 

vuokrataloissa käytettiin vettä asukasta kohti 8 - 18 %:a enemmän kuin asunto-osakeyhti-

öissä. Sen sijaan uusien yhtiöiden (valmistuneet vuosina 1976 - 1983) kohdalla hallintamuo-

dolla ei todettu olevan olennaista vaikutusta vedenkäyttöön.  

Sorvan & Lakson (1992) mukaan hallintaperusteella on vähäinen vaikutus asuinkerrostalo-

jen asukasta kohti laskettuun vedenkäyttöön. Vuokra-asuntojen vedenkäyttö oli tutkimuk-

sessa keskimäärin 131 l/as/d ja omistusasuntojen keskimäärin 123 l/as/d. Tutkimuksessa tar-

kasteltiin myös vedenkäyttöä ryhmiteltynä omistussuhteen ja vedenmittaustavan perusteella, 

jolloin saatiin suurempia eroja vuokra- ja omistusasuntojen välille. Suurin ero vedenkäytön 

suuruudessa oli huoneistokohtaisilla vesimittareilla varustettujen omistusasuntojen ja kiin-

teistökohtaisilla vesimittareilla varustettujen vuokra-asuntojen välillä. Viimeksi mainittujen 

vedenkäyttö oli 69 % suurempi kuin edellisten. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin myös erot 

asumisväljyydessä vuokra- ja omistusasuntojen välillä. Tutkimuksessa mukana olleiden 

vuokra-asuntojen asumisväljyys oli 28,3 m2/asukas ja omistusasuntojen 35,9 m2/asukas. 

3.4 Asuinkerrostalon asukasrakennetekijät 

Taloyhtiön asukkaiden ikärakenne sekä asuntokuntien koko eli asukasrakennetekijät ja yh-

tiön valmistumisajankohta ovat toisiinsa voimakkaasti nivoutuneita. Asuntokunnan koko on 

yksi voimakkaimmin veden käyttöä määrittävä tekijä (Rathnayaka ym. 2014). Asuntokun-

nalla tarkoitetaan asunnossa vakituisesti asuvia henkilöitä. 
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Melasniemi-Uutelan ja Tanskasen (1987) tutkimuksessa havaittiin asuntoyhtiön asukasra-

kenteella olevan selkeä yhteys vedenkäytön suuruuteen: mitä alhaisempi oli asukkaiden 

keski-ikä, mitä suurempi oli lasten osuus tai mitä suurempi oli asuntokuntien keskikoko, sitä 

vähäisempää oli vedenkäyttö. Vedenkäytön todettiin olevan selvästi alhaisempi niissä yhti-

öissä, joissa keskimääräinen perhekoko on suuri ja asukkaiden keski-ikä on alhainen. Eten-

kin lapsilla ilmeni olevan kulutusta alentava vaikutus. Syyksi arveltiin joko lasten pienempää 

vedenkäyttöä tai sitä, että lapsiperheissä myös aikuisten vedenkäyttö olisi keskimääräistä 

vähäisempää. Vastaavaa vedenkäyttöä pienentävää vaikutusta ei näyttänyt olevan enää nuo-

risoikäisillä. Suuren perhekoon ja asukkaiden alhaisen keski-iän vedenkäyttöä pienentävä 

vaikutus ilmeni kaikissa tutkimuksessa mukana olleissa kuntaryhmissä. Vaikka asukasra-

kenteella havaittiin olevan selvä yhteys taloyhtiön vedenkäyttöön, todettiin rakennuksen val-

mistumisajankohdan vaikutuksen olevan tätä voimakkaampi. Vedenkäyttötason esitettiin 

olevan kaikkein uusimmassa rakennuskannassa noin viidenneksen alhaisempi kuin ennen 

vuotta 1976 valmistuneissa.  

Nurmelan (1982) selvityksessä todettiin vedenkäytön asukasta kohti kasvavan sekä omistus- 

että vuokrataloissa yhtiön koon kasvaessa. Vuokrataloissa yhtiön koko tuntui kuitenkin ole-

van ratkaisevampi tekijä kuin asuntoyhtiöissä. Nurmela totesi myös yhden lapsen perheiden 

veden kokonaiskäytön olevan selvästi pienempi kuin lapsettomien parien ja lapsen veden-

käyttöä lisäävän vaikutuksen olevan täten negatiivinen.  

Lapsiperheiden vedenkäytön on todettu olevan alhaisemman kuin lapsettomien perheiden 

myös Reisbackan & Speetin (1983), Wartiovaaran (1977, Etelämäki 1999 mukaan), Makkin 

ym. (2013) ja Rathnayakan ym. (2014) tutkimuksissa. Reisbackan & Speetin (1983) tutki-

muksessa suurkuluttajiksi paljastuivat taloudet, joissa oli ainoastaan kaksi henkilöä. Kysei-

sen ryhmän vedenkäyttö oli tasoltaan noin 40 % korkeampaa kuin esimerkiksi talouksien, 

joissa oli viisi henkilöä. Pienin kuluttajaryhmä oli puolestaan neljän hengen taloudet. Veden 

ominaiskäytön pienenemistä ruokakuntakoon kasvaessa selitetään osaksi sillä, että lisähen-

kilö kasvattaa ruokakunnan niin sanottua peruskulutusta suhteellisesti vähemmän (Tanska-

nen 1987, Rathnayaka 2014, Makki ym. 2015).  

3.5 Asukkaiden talousveden käyttötottumukset 

Asukkaiden käyttötottumukset vaihtelevat paljon. Asuntokunnan koon ja ikärakenteen li-

säksi asukkaiden asenteilla ja opituilla käyttäytymismalleilla on vaikutusta vedenkäytön 



23 
 

suuruuteen. Asenteisiin voidaan kuitenkin vaikuttaa antamalla perustietoa ja esimerkkejä 

halutuista toimintatavoista. Jos ihmiset saadaan tietoisiksi heidän veden käytöstään ja eten-

kin veden tuhlauksen kohteista, he todennäköisemmin aktiivisesti myös vähentävät veden 

käyttöään (Willis ym. 2010). Willis ym. (2011) löysivät tutkimuksessaan vahvan yhteyden 

kotitalouksien vähäisen vedenkäytön ja ympäristönsuojelu- ja vedensäästömyönteisten asen-

teiden välillä. Asenteet vaikuttivat etenkin kulutuskategorioihin, joihin vaikuttavat käyttöta-

vat ja asenteet eli suihkun ja vesihanojen käyttöön, vaatteiden pesuun ja kasteluun. He tote-

sivat, että perheet omasivat ympäristönsuojelumyönteisen asenteen useammin kuin parit ja 

perheiden tulotaso oli hieman korkeampi.  

Suuret kulutuserot näennäisesti samanlaisissa talouksissa selittyvät ilmeisesti tiedostamatto-

milla, talouskohtaisilla asenteilla ja vedenkäyttötavoilla, joihin sisältyy eri talouksissa varsin 

erilaisten virtaamien käyttö, hanojen pitäminen turhaan auki, erilainen puhtaustaso, erilaiset 

työmenetelmät ja erilainen suoritusnopeus (Sillanpää 1977). Esimerkiksi Haakanan & Sil-

lanpään (1996) tutkimuksessa käyttäjien veden ominaiskäyttö oli keskimäärin 110 - 140 

l/as/d, mutta vaihtelivat runsaasta 40 litrasta yli 300 litraan henkilöä kohti vuorokaudessa. 

Keskimääräisen talousvedenkäytön asukasta kohden on Suomessa viime vuosina oletettu 

olevan tasolla 155 l/vrk. Asunto- ja henkilökohtaisella tasolla hajonta on kuitenkin suurta. 

Vuorokausitasolla vaihteluväli voi olla jopa 40 - 450 l/asukas. (Räty 1997, Etelämäki 1999 

mukaan.)  

Asukkaille suunnattujen kampanjoiden vaikutus heidän vedenkäyttötottumuksiinsa voi olla 

suuri. Kampanjat on kuitenkin toistettava määräajoin, sillä ihmiset unohtavat saamansa oh-

jeet varsin pian (Nurmela 1982). Nurmelan (1982) tutkimuksessa ilmeni, että hyvänä muo-

tona asukkaille suunnatuissa kampanjoissa pidettiin säästöesimerkkejä. Kun asukkaille sel-

vitettiin yksinkertaisesti ja havainnollisesti säästötoimenpiteen tuoma taloudellinen hyöty, 

oli kampanjalla selvää vaikutusta vedenkäytön suuruuteen. 

Reisbacka & Speeti (1983) päätyivät tutkimuksessaan samansuuntaisiin tuloksiin. Tutki-

muksessa havaittiin tietyin väliajoin toistetulla asukasinformaatiolla olevan vedenkäyttöä 

pienentävä vaikutus. Lisäksi informaation välitystavalla ja sisällöllä todettiin olevan vaiku-

tusta siihen, kuinka asukkaat omaksuivat tiedon. Tehokkaimmaksi informaatioksi tutkimuk-

sessa osoittautui talokohtainen vedenkäyttötieto sekä kiinteistöön sidottu tiedon jakelutapa, 

kuten porraskäytäväilmoitus tai isännöitsijäposti. 
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Haakanan & Sillanpään (1996) vuorovaikutteisessa vertailututkimuksessa puolestaan todet-

tiin, että käyttötapojen muutokset eivät näyttäneet vaikuttavan veden ominaiskäyttöön lu-

kuun ottamatta ryhmää, joka sai kohdistettua neuvontaa videon muodossa. Videoryhmä 

muutti eniten veden käyttötapoja ja myös vähensi vedenkäyttöään laskettuna henkilöä kohti 

vuorokaudessa. Saman sisältöistä neuvontaa joko videon tai kirjallisessa muodossa saaneet 

ryhmät vähensivät veden ominaiskäyttöä tutkimuksen aikana 2 %, kun muut ilman neuvon-

taa jätetyt ryhmät lisäsivät ominaiskäyttöään 3 %. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin erojen 

olevan pieniä ja vailla tilastollista merkitsevyyttä. Tutkimukseen osallistuneet taloudet teki-

vät keskimäärin kaksi toimenpidettä veden säästämiseksi. Vedenkäyttöön liittyvät muutok-

set olivat pääasiassa juoksevan veden käytön vähentämistä eri toiminnoissa. 

Sisilialaisessa tutkimuksessa (Roccaro ym. 2011) ei myöskään löydetty positiivista yhteyttä 

vedensäästöinformaation jakamisen ja veden käytön vähenemisen väliltä. Vaikutuksen kat-

sottiin olevan joko merkityksetön tai jopa ajoittain negatiivinen urheilukeskuksen tapauk-

sessa, vaikka tutkimus suoritettiin alueella, jossa vedestä on ajoittain pulaa. Tutkijat tulivat-

kin siihen lopputulokseen, että koulutuksella on vaikutusta veden käyttöön vain, jos vaaditut 

toimenpiteet eivät vaikuta henkilön veden käytön mukavuuteen tai vaadi suurta tapojen muu-

tosta.  

Fielding ym. (2013) suorittivat ensimmäisinä kokeellisen tutkimuksen, jossa seurattiin ve-

denkäyttöä yli vuoden ajan. Tutkimuksessa oli mukana 221 vapaaehtoista kotitaloutta, joihin 

asennettiin älykkäät vesimittarit, jotka mittasivat kokonaisvedenkulutusta 5 s intervalleissa 

ja lähettivät mittaustietoa automaattisesti tutkijoille. Tutkittavista talouksista muodostettiin 

neljä ryhmää, kontrolliryhmän lisäksi kolme, jotka saivat joko yleistä, normatiivista tai koh-

dennettua informaatiota veden säästötavoista ja käytöstä. Kaikissa informaatiota saaneissa 

ryhmissä vedenkäyttö laski, keskimäärin 11,3 l/as/d, mutta pitkänajan seurannassa ilmeni, 

että saavutetut säästöt eivät olleet pysyviä, vaan vedenkäyttö nousi entiselle tasolleen noin 

vuoden kuluttua. Keskimääräinen vedenkäyttö ennen tutkimusta oli 140 l/as/d. 

Veden säästöön keskittyvien koulutuskampanjoiden on Fieldingin ym. (2013) mukaan ra-

portoitu vähentävän vedenkulutusta 2 - 12%, joskin erään englantilaisen vedensäästöinfor-

maatiota jakaneen kampanjan ei todettu vaikuttaneen lainkaan ja vain harvan kiinnittäneen 

edes huomiota kampanjaan.  Aiemmissa tutkimuksissa ei oltu seurattu 2 kk pidempään saa-

vutettuja käyttötasoja, joten tämä oli ensimmäinen yli vuoden (475 päivän) seurantajakson 

kenttätutkimus. Vedensäästökampanjoiden on todettu toimivan pitkällä tähtäimellä oikeasti 
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vain alueilla, joiden asukkaat ovat hiljattain kokeneet kuivuudesta johtuvaa veden puutetta 

ja vedenkäytön rajoituksia. 

3.6 Talousveden käytön laskutus- ja mittausmuodot 

Ongelmana kerrostalojen ja rivitalojen neliöihin tai henkilölukuun perustuvassa vedenlasku-

tuksessa pidetään sitä, että se ei motivoi asukkaita henkilökohtaiseen säästöön. Taustalla on 

ajatus, että oma säästäminen ei kannata, jos toiset asukkaat kuitenkin tuhlaavat eikä säästäjä 

saa täysimääräistä taloudellista hyötyä säästämisestään. Lisäksi käyttäjien on ollut vaikea 

tietää, onko oma vedenkäyttö muihin verrattuna korkea vai matala. Ongelman ratkaisuna 

pidetään siirtymistä huoneistokohtaiseen mittaukseen ja laskutukseen. (Jorgensen ym. 2009, 

Melasniemi-Uutela 1995 ja 1994.)  

Huoneistokohtainen vedenmittaus 

Huoneistokohtaiset mittarit tulivat Suomessa pakollisiksi uusissa rakennuksissa vuoden 

2011 alusta lähtien ja vuodesta 2013 vesimittarit on tullut asentaa myös korjausrakentamisen 

yhteydessä, kun käyttövesiputkisto uusitaan. Ympäristöministeriön asetuksen taustalla on 

Euroopan Unionin energiatehokkuusdirektiivi, jonka pyrkimyksenä on tehostaa energian 

käyttöä asuinrakennuksissa. (Europaeus 2015, Kihl & Mononen 2014.)  

Huoneistokohtaisen vedenkäytön mittaus- ja laskutusjärjestelmän päätavoite on motivoida 

asukkaat pienentämään vedenkäyttöään ja siten vaikuttamaan myös energian kokonaiskulu-

tukseen. Täydellisen hyödyn saaminen järjestelmästä edellyttää, että asukkaille on selvitetty 

riittävän perusteellisesti, miten asukas voi itse vaikuttaa omiin asumiskustannuksiinsa ja mi-

ten laskutus vedestä tapahtuu. Käytännössä isännöitsijöiden on osoitettu olevan ratkaise-

vassa asemassa siinä, miten asukkaat, järjestelmän käytön kannalta tärkein ryhmä, perehdy-

tetään huoneistokohtaiseen mittausjärjestelmään ja miten asukkaat asennoituvat järjestelmän 

käyttöön. Huoneistokohtaisen mittausjärjestelmän tarkoituksenmukainen käyttö kerrosta-

loissa edellyttääkin siten, että kiinteistöä hoitava isännöitsijä samoin kuin asukkaat tuntevat 

järjestelmän ja sen käytön. (Europaeus 2015, Kihl & Mononen 2014, Janhonen & Heino 

1987.) 

Huoneistokohtaisen vedenmittauksen vaikutusta vedenkulutukseen on selvitetty useam-

massa tutkimuksessa jo pitkään. Nurmela (1982) totesi tutkimuksessaan huoneistokohtaisen 

vedenkäytön mittauksen saaneen useimmat vastaajat muuttamaan vedenkäyttötapojaan sääs-

tävämmiksi. Huoneistokohtaisen kulutusmittauksen on arvioitu alentavan vedenkäyttöä 6 - 
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40 % (Oras 1997, Kyber & Helenius 1998 mukaan.). Laihosen ym. (2009) mukaan puoles-

taan asuinrakennuksen vedenkulutus voi vähentyä 10 - 30 % siirryttäessä huoneistokohtai-

seen vedenmittaukseen perustuvaan laskutukseen. 

Sorvan & Lakson (1992) suorittamassa kyselytutkimuksessa saatiin vedenkäytön suuruu-

deksi huoneistokohtaisilla vesimittareilla varustetuissa taloissa 89 l/as/d, joka oli noin 31 % 

pienempi kuin asuinkerrostalojen keskimääräinen vedenkäyttö 129 l/as/d. Kiinteistökohtai-

silla mittareilla varustetuissa taloissa vedenkäyttö oli 137 l/as/d, joka oli noin 6 % suurempi 

kuin keskimääräinen vedenkäyttö asuinkerrostaloissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi 

veden mittaustavan vaikutusta erikseen vuokra- ja omistustaloissa. Tuloksista kävi ilmi, että 

hallintamuoto ei vaikuttanut vedenkäytön suuruuteen huoneistokohtaisilla vesimittareilla 

varustetuissa taloissa. Kiinteistökohtaisilla mittareilla varustetuissa taloissa vuokratalojen 

vedenkäyttö oli kuitenkin noin 17 % suurempi kuin omistustalojen. (Sorva & Lakso 1992.) 

Melasniemi-Uutela (1995) selvitti tutkimuksessaan lämmitysenergian ja veden huoneisto-

kohtaisesta laskutuksesta Save-järjestelmällä saatuja kokemuksia Oulun kunnallisissa vuok-

rataloissa. Save-järjestelmä on Suomessa kehitetty huoneistokohtaisen energian ja veden 

mittaus-, laskutus- ja säätöjärjestelmä. Järjestelmällä kerättiin huoneistokohtaiset kulutustie-

dot vuodesta 1990 maaliskuuhun 1993 asti. Tutkimuksessa havaittiin vedenkäytön erojen 

olevan erittäin suuria. Henkeä kohti lasketun vedenkäytön nelinkertaisetkaan erot eivät ol-

leet harvinaisia. Huoneistokohtaisen laskutuksen lopettamisen jälkeen vedenkäyttö nousi 

seuraavaan talveen 11 %.  

Ahon ym. (1995) tutkimuksen kohteina käytettiin samoja Save-järjestelmään kuuluneita ta-

loja. Tutkimuksessa havaittiin, että vedenkäyttö oli 6 % alempi sovellettaessa huoneistokoh-

taista laskutusta verrattuna tilanteeseen, jossa sitä ei sovellettu. Seurantatutkimus osoitti 

myös, että vedenkäyttö ja energian kulutus olivat seurantakohteissa yleistä keskitasoa alem-

pana. Todettu vedenkäyttö oli nimittäin 73 - 75 % keskimääräisestä vedenkäytöstä. Syyksi 

arveltiin joko huoneistokohtaisen mittaus- ja laskutusjärjestelmän olemassa oloa tai sitä, että 

talot olivat uusia verrattuna vertailuaineiston rakennusten ikään. (Aho 1993, Aho ym.1995 

mukaan.)  

Keravan kaupungin omistamaan kiinteistöön asennettiin vuonna 2000 perusparannuksen yh-

teydessä huoneistokohtainen vedenmittausjärjestelmä. Tuloksena vedenkäyttö aleni noin 

110 litraan per henkilö, kun taloissa, joissa huoneistokohtaisia mittareita ei ole, vedenkäyttö 
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on keskimäärin 140 - 150 l/as/d. (Kiinteistö ja isännöitsijä 2000.) Säästöä syntyi siis noin 21 

- 27 % huoneistokohtaisen vedenmittausjärjestelmän myötä. 

Vesimittaripakko on saanut aikaan myös kriittistä keskustelua. Mittausjärjestelmä on sään-

nösten mukaan asennettava, mutta sitä ei ole pakko käyttää. Erään varovaisen arvion mukaan 

kymmeniä tuhansia mittareita on asennettu, mutta ei otettu käyttöön etäluentajärjestelmän 

puuttuessa. Säädöksien mukaan vesimittarien asentamisesta voidaan tietyin edellytyksin 

myöntää lupa poiketa rakennusluvan yhteydessä. Tällöin taloyhtiön on pystyttävä osoitta-

maan, ettei huoneistokohtainen vedenmittaus olisi kustannustehokasta tai se ei ole teknisesti 

tai toiminnallisesti mahdollista. Käytännössä poikkeuslupia ei kuitenkaan enää myönnetä 

esimerkiksi Helsingissä kustannustehottomuuden tai teknisen toteutuksen vaikeuden perus-

teella. Huoneistokohtaisten mittareiden käytöstä on kerrottu myös luopuneen johtuen järjes-

telmien korkeista huolto- ja käyttökustannuksista. (Europaeus 2015, Murtomäki 2015, Kihl 

& Mononen 2014, Laitinen ym. 2009.) 

Älykkäät mittarit 

Mittaustekniikoiden, mittareiden etäluentajärjestelmien ja ohjelmistojen kehittymisen myötä 

pystytään tekemään yhä tarkempia tutkimuksia asuintalojen veden käytöstä. Mittaustietoa 

voidaan tallentaa jatkuvatoimisesti ja laite- ja hanakohtaisesti, joka auttaa erittelemään ja 

analysoimaan vedenkäyttöä entistä yksityiskohtaisemmalla tasolla.   

Älykäs vesimittari on mittari, joka on suunniteltu mittaamaan ja tallentamaan veden kulu-

tusta vesilaitosta ja käyttäjää varten. Älykkäät vesimittarit tallentavat kulutusta reaaliaikai-

sesti tai lähes reaaliajassa ja lähettävät tiedon vesilaitokselle ja käyttäjälle. Tekniikan edis-

tymisen ja halpenemisen sekä vesilaitosten muuttuvien strategioiden myötä mittarit ovat 

yleistymässä ja niiden odotetaan johtavan vedenkäytön vähenemiseen käyttäjien päästessä 

näkemään palautetta heidän vedenkäytöstään. (Sønderlund ym. 2014, Willis ym. 2010.) 

Odotetusta vedenkäytön vähenemisestä älykkäiden mittareiden ja vedenkäyttöpalautteen yh-

teydessä ei ole paljon tietoa vielä ja tehtyjen tutkimusten vertailu on vaikeaa eriävien muut-

tujien ja metodien vuoksi. Aiempien tutkimusten valossa voidaan arvioida älykkäiden mit-

tareiden myötä vedenkäytöstä saatavan palautteen vähentävän kulutusta 3 - 53,4 %, joskin 

Sønderlundin ym. (2014) selvityksen mukaan kahdessa tutkimuksessa 13:sta palautteella ei 

ollut mitään vaikutusta ja yhdessä huomattiin kulutuksen lisääntyneen 16 %. Tutkimuksissa, 

joissa palautteen todettiin vaikuttaneen vedenkäyttöön, kulutus väheni keskimäärin 19,6 %.  
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Suomessa ei ole vielä tehty montaa tutkimusta tai julkista selvitystä etäluettavien mittarien 

käytettävyydestä tai hyödyistä. Vähäsöyrinki (2015) selvitti diplomityössään Suomen tilan-

netta koskien kiinteistökohtaisia etäluettavia vesimittareita. Työstä kävi ilmi, että joillakin 

vesilaitoksilla ollaan etäluettavia vesimittareita ottamassa käyttöön. Vähäsöyrinki mainitsee 

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen olevan tässä kaikkein edistyksellisin ja etäluettavien mitta-

reiden olevan jo lähes kaikissa omakotitaloissa.  

Coloradossa Yhdysvalloissa asennettiin älykkäitä vesimittareita Strong & Goemansin 

(2015) mukaan erään kaupungin kotitalouksiin. Tarkoituksena oli lisätä asukkaiden tietoi-

suutta veden käytöstään ja siten toivottavasti pienentää talouksien vedenkäyttöä. Älykkäät 

mittarit antoivat talouksille reaaliaikaista informaatiota heidän vedenkäytöstään, mutta ei 

vedenkäytön hinnasta. Vesilaitoksella oli tutkimuskesinä käytössä kasvava kulutustasoryh-

miin (increasing block rate structure) perustuva veden hinnoittelukäytäntö. Tutkimuksen 

lopputulos erosi odotetusta, sillä kävi ilmi, että älykkäiden vesimittareiden asennuksen ja 

veden käytön seuraamisen mahdollistamisen seurauksena kyseisten kotitalouksien veden 

käyttö kasvoi, vaikka kotitalouksista tuli hintatietoisempia. Tämän arveltiin johtuvan ainakin 

osittain kulutustasoryhmiin perustuvasta hinnoittelusta, sillä se mahdollisti kotitalouksille 

tarkemman vedenkäytön taloudellisen suunnittelun ja salli talouksien tähdätä kulutuksellaan 

tiettyyn hintaryhmään. Tästä tuloksesta poikkeavasti Yhdysvalloissa on uutisoitu muista ta-

pauksista, joissa älykkäiden vesimittarien asentamisella kaupungit ovat saavuttaneet miljoo-

nien dollarien säästöt (Vähäsöyrinki 2015). 

Älykkäiden mittareiden yleistyessä juuri nyt voimakkaasti yhä enemmän korkearesoluuti-

oista dataa on käytettävissä analyysien pohjaksi. Vielä kuitenkin vain hyvin pientä osaa da-

tasta on eritelty eikä useinkaan ole hyödynnetty sen välittämistä kotitalouksille. Vauhdilla 

kehittyvä älymittareiden datan keräämiseen, siirtoon, analyysiin ja kommunikaatioon liit-

tyvä teknologia ja ohjelmistot voivat mahdollistaa reaaliaikaisen palautteen antamisen veden 

loppukäyttäjälle ja sitä myötä voi syntyä uusia mahdollisuuksia osallistaa veden loppukäyt-

täjiä vedenkäytön kestävään hallitsemiseen. (Liu ym. 2016, Makki ym. 2015, Vähäsöyrinki 

2015, Willis ym. 2010). 
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3.7 Asuinkerrostalon vesikalusteet ja saunat 

Käyttövesijärjestelmät mitoitetaan kansallisten määräysten mukaan. Suomessa putkiston ja 

vesilaitteistojen mitoituksessa sovelletaan Ympäristöministeriön laatiman Suomen rakenta-

mismääräyskokoelman D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot -osassa annettuja mää-

räyksiä ja ohjeita normivirtaamista, jotka on esitetty taulukossa 2. Käyttövesijärjestelmiin 

asennettavien tuotteiden on oltava hyväksyttyjä talousvesikäyttöön. Käyttövesijärjestelmien 

tuotteille ei kuitenkaan ole vielä harmonisoitua tuotestandardia, joten CE-merkintä ei vielä 

lähivuosina ole mahdollinen, vaan käytössä ovat edelleen kansalliset hyväksyntämenettelyt. 

Ympäristöministeriö on antanut tuoteryhmäkohtaisia asetuksia, joihin tyyppihyväksynnät 

perustuvat. Tyyppihyväksynnällä valmistaja pystyy osoittamaan tuotteensa täyttävän lain-

säädännön vaatimukset. (Palo 2016, Pelto-Huikko & Kaunisto 2015, Kaunisto 2013.)  

 

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi vedenkulutukseen vaikuttavat vesikalusteet ja niille 

tyypillisiä vedenkulutusmääriä. 

 

Taulukko 2 Vesilaitteistojen mitoituksessa käytettävät normivirtaamat (Suomen rakentamis-
määräyskokoelma D1 2007) 
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3.7.1 WC-istuimet 

6 litran huuhtelulla toimivat WC-istuimet alkoivat yleistyä Pohjoismaissa jo 1970-luvun 

puolen välin jälkeen. 9 litran huuhtelusta siirryttiin 6 litraan selvittämättä tarkemmin pienen-

tyneen huuhteluvesimäärän vaikutusta viemärien toimivuuteen. Seuraava vaihe kehityksessä 

on ollut 1990-luvulla kehitetyt 2 - 4 litran huuhteluvesimäärällä toimivat WC-istuimet.  

Kuvassa 12 esitetään Pohjoismaisten WC-istuimien huuhtelumäärät ja vedenkäyttö valmis-

tusvuoden mukaan. Muualla Euroopassa käytetään edelleen 9 litran huuhteluvesimäärää. 

Yhdysvalloissa WC-istuin huuhdellaan tyypillisesti 13 - 19 litralla (40 % talousvedestä). 

Uudisasennuksissa ollaan kuitenkin siirtymässä 6 - 7,5 litran huuhteluvesimäärillä toimiviin 

WC-istuimiin. Taulukossa 3 on esitetty WC:n huuhteluvesimääriä ja niiden vaikutusta veden 

ominaiskäyttöön. (Määttä 1994.) Taulukossa esitetyt osuudet vastaavat Makkin ym. (2015) 

tekemän yhteenvedon mukaisia WC:n huuhtelumäärien osuuksia kotitalouksien vedenkäy-

töstä Australiassa. WC:n huuhtelumäärän osuudet päivittäisestä vedenkulutuksesta vaihteli-

vat 12,76 - 22 % välillä aikaisempien tutkimusten mukaan. WC:n huuhtelulle on vaikea an-

taa tuhlaavan ja säästävän käytön rajoja. Haakana & Sillanpää (1996) totesivat tutkimukses-

saan WC:n huuhtelukertojen laskurin olevan mahdollisesti kätevä apuväline rajojen määrit-

telemiseen. 

Kuva 12 WC:n huuhtelumäärät ja vedenkäyttö valmistusvuoden mukaan (Määttä 1994) 

0

10

20

30

40

50

60

-1976 1976-93 1993-96 1996-

9 L

6 L

4 L
2,5/4 L

Valmistusvuosi

Vedenkäyttö 
l/hlö/vrk



31 
 

 

3.7.2 Sekoittimet 

Yleistä 

Ensimmäinen energiakriisi 1970-luvun puolivälissä laukaisi liikkeelle energiansäästöohjel-

mat Suomessa. Yhtenä osana ohjelmia olivat pyrkimykset säästää lämmintä käyttövettä. 

Vuonna 1975 tulivat markkinoille ensimmäiset yksiotehanat, jotka alensivat vedenkulutusta 

20 - 30 %. Uuden hanatyypin maksimivirtaamat olivat huomattavasti vanhoja kaksioteha-

noja alhaisemmat. 1970-luvun loppupuolella painonappihanat yleistyivät taloyhtiöiden sau-

nojen suihkuissa. Veden säästö yksittäisen suihkun kohdalla saattoi olla jopa 50 %. Termo-

staattihanat yleistyivät puolestaan asuntojen suihkusekoittimina. Vuonna 1983 markkinoille 

tulivat hanatyypit, joissa oli uutena sisäänrakennettu virtauksen ja maksimilämpötilan säätö. 

(Helenius 1994.)  

Uudenmallisella sekoitinkalusteella tarkoitetaan tässä yhteydessä yksiotesekoitinta, termo-

staattisekoitinta, pressostaattisekoitinta ja yhdistettyä termostaatti- ja pressostaattisekoitinta. 

Yhteisenä ominaisuutena verrattuna vanhanmalliseen kaksiotesekoittimeen uudenmalliset 

sekoitinkalusteet omaavat suuremman painehäviön. Painehäviön kasvattamisella on pyritty 

pääasiassa alentamaan kalusteiden enimmäisvirtaamia. Uudenmallisissa sekoitinkalusteissa 

on lisäksi pyritty parantamaan käyttömukavuutta, säädettävyyttä ja säädön pysyvyyttä, sillä 

veden käytöstä huomattava osa on veden hukkajuoksutusta. Hukkajuoksutus voi aiheutua 

siitä, että hanan sulkeminen pesutoimituksen aikana koetaan hankalaksi. Syynä voi olla 

myös käyttäjän ”laiskuus”. Julkisissa vedenkäyttötiloissa, kuten uimahalleissa vedenkäyttöä 

Huuhteluvesimäärä l 6 9
Huuhteluiden lukumäärä kpl/hlö/vrk 7 7
Huuhteluveden käyttö l/hlö/vrk 42 63
Veden ominaiskäyttö l/hlö/vrk 150 200
Huuhteluveden osuus 28 % 31 %

Huuhteluvesimäärä l 4 4
Huuhteluiden lukumäärä kpl/hlö/vrk 7 7
Huuhteluveden käyttö l/hlö/vrk 28 28
Veden säästö l/hlö/vrk 14 35
Veden uusi ominaiskäyttö l/hlö/vrk 136 165
Huuhteluveden osuus 21 % 17 %

Vanhat WC-istuimet

Uudet WC-istuimet

Taulukko 3 WC-istuimen huuhteluveden käyttöön liittyviä tunnuslukuja eri huuhteluve-
simäärillä ja veden kokonaiskäyttötasoilla (Määttä 1994) 



32 
 

ei koeta omana kulueränä, minkä seurauksena veden hukkajuoksutus on yleistä. (Roccaro 

ym. 2011, Reisbacka & Speeti 1983.) 

Kaksiotesekoittimet 

Vanhojen kaksiotehanojen virtaamat ovat hyvin suuret. Kaksiotehanojen virtausominaisuu-

det ovat vähäisestä painehäviöstä (80 kPa) johtuen sellaiset, että samalla putkiston virtaus-

paineella ja putkikoolla, jolla esimerkiksi yksiotehanalla saadaan suihkusta normivirtaaman 

mukainen 12 litraa minuutissa, kaksiotehanasta virtaa vettä 18 l/min. Veden lämmön ja mää-

rän valinta on kaksiotehanasta hidasta ja hankalaa verrattuna yksiotesekoittimeen. Veden 

lämpötila vaihtuu usein valinnan aikana, jolloin valinta-aika pitenee ja veden hukkajuoksu-

tus lisääntyy. Lisäksi veden lämpötila esimerkiksi suihkun aikana saattaa muuttua veden 

lämmön ja verkoston paineenvaihteluiden johdosta, jolloin suihkuveden lämpötilaa joudu-

taan korjaamaan. Myös suihkun sulkeminen saippuoinnin ajaksi ja veden säätö uudelleen 

sen jälkeen on työlästä. Kaksiotehanojen vanhanaikainen tekniikka aiheuttaa myös ylimää-

räisiä kustannuksia, sillä sulkutiivisteet vaativat säännöllistä huoltoa kulumien ja vesijohto-

verkoston epäpuhtauksien aiheuttamien vaurioiden takia. Kaksiotehanojen vaihdon yk-

siotehanoihin on arvioitu säästävän itsensä noin kahdessa vuodessa. Uusimmissa hanoissa 

on myös maksimivirtaaman rajoitin, jota käytetään lyhytaikaisessa huuhtelussa kuten käsien 

pesussa. (Oras 2005, Reisbacka & Speeti 1983.) 

Yksiotesekoittimet 

1-otesekoitin eroaa 2-otesekoittimesta siinä, että yhdellä käyttölaitteella ohjataan lämpötilaa 

ja virtaamaa. Yksiotesekoitin on sekoittimista enimmäisvirtaamaltaan pienin. Sen virtaama 

on noin 32 % pienempi kuin rajoittamattoman kaksiotesekoittimen ja noin  

20 % pienempi kuin termostaattisekoittimen. (Reisbacka & Speeti 1983.)  

Termostaattisekoittimet 

Termostaattisekoittimen tarkoituksena on pitää käyttäjän valitsema lämpötila tasaisena, 

vaikka lämpimän käyttöveden lämpötila putkistossa vaihtelee. Termostaattisekoitin ei pysty 

täysin huomioimaan käyttövesiverkostossa tapahtuvia painevaihteluja. (Reisbacka & Speeti 

1983.) Termostaattisekoittimen maksimivirtaamat ovat 10 - 20 % pienemmät kuin kaksiote-

sekoittimilla, mutta veden säästön arvioidaan olevan vain noin 5 - 10 %. Yksiotesekoitti-

meen verrattuna termostaattisekoittimet käyttävät vettä suunnilleen saman määrän. (Hele-

nius 1994.) 
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Pressostaattisekoittimet 

Pressostaattisekoittimen tarkoituksena on pitää verkostossa tapahtuvista painevaihteluista 

huolimatta valittu käyttölämpötila säädetyssä arvossa. Pressostaattisekoitin ei huomioi kui-

tenkaan käyttövesiverkostossa tapahtuvia lämpötilanmuutoksia. Yhdistetyssä termostaatti- 

ja pressostaattisekoittimessa on pyritty yhdistämään edellä mainittujen sekoitintyyppien eri-

koisominaisuudet. (Reisbacka & Speeti 1983.) Tämä niin sanottu turvatermostaattisekoitin 

pitää veden lämmön tasaisena sekä verkoston paineen että veden lämmön vaihteluista huo-

limatta. 

Painonappihanat 

Yleisissä tiloissa kuten taloyhtiöiden saunoissa, urheilu- ja uimahalleissa suositaan aikaoh-

jattuja suihkusekoittimia (Kulo 1998).  Painonappihanojen yhdellä painalluksella antaman 

veden virtausaika on valittavissa yleensä puolesta minuutista yhteen minuuttiin. Maksimi-

virtaama on rajoitettu Suomen Rakentamismääräyskokoelma D1:n mukaiseen maksimivir-

taamaan 12 l/min 10 % tarkkuudella. Sekoitinmallin aikaansaama kalustekohtainen veden-

säästö voi olla jopa 25 - 50 % verrattuna yksiote- tai termostaattihanaan, joskin eräässä tut-

kimuksessa todettiin jopa 60 % säästö saavutetun. Säästön on julkisissa tiloissa arveltu syn-

tyvän osittain siitä, että automaattisesti sulkeutuvat hanat eivät jää huolimattomilta käyttä-

jiltä auki. Avonaisista hanoista voi viikonlopunkin aikana valua hyvin suuria määriä vettä, 

joka näkyy kohteen kokonaiskulutuksessa. Julkisissa tiloissa vedenkäyttäjien on todettu jois-

sain tapauksissa suhtautuvat hyvin ylimalkaisesti vedenkäyttöön ja tämän asenteen vaikut-

tavan hanojen sulkemiseen. (Kalbusch & Ghisi 2016, Roccaro ym. 2011, Jokinen 1994, Ky-

ber & Helenius 1997 mukaan, Helenius 1994.)  

Elektronisesti ohjatut hanat 

Elektronisesti ohjatut hanat käyttävät vettä jopa vähemmän kuin yksiotehanat. Kosketusva-

paa pesuallashana ja suihkupaneeli avataan viemällä käsi sensorin eteen tunnistusalueelle. 

Poistuttaessa tunnistusalueelta vedentulo loppuu automaattisesti. Tekniikka on yleistynyt 

yleisissä tiloissa ja vähitellen myös yksityiskodeissa. Kosketusvapaa pesuallashana parantaa 

käsihygieniaa ja säästää vettä. Oraksen (2016) vuosina 1994 - 1995 suorittamassa tutkimuk-

sessa vettä säästyi 30 - 51 %, kun yksiotehana oli vaihdettu elektronisesti ohjattuun hanaan. 

Vedenkulutusta oli seurattu kuukauden ajan ennen ja kuukauden ajan hananvaihdon jälkeen. 

Tutkimuksesta ei kuitenkaan käynyt ilmi, oliko kyse julkisesta vai yksityisestä käyttökoh-

teesta.   
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Suihkupäät 

Vesihanoihin on saatavissa säästöporesuuttimia, jotka lisäävät painehäviötä ja siten pienen-

tävät virtaamaa. Poresuuttimet sekoittavat veden joukkoon ilmaa, jolloin virtaama tuntuu 

runsaalta. Suihku on merkittävä kustannustekijä toisaalta suuren normivirtaaman takia ja 

toisaalta suuren lämmitetyn veden käyttöpaikkana. Veden käyttöön vaikuttavat suihkussa 

oloaika sekä suihkupään virtaama, joista jälkimmäiseen voidaan vaikuttaa tekniikalla. Tähän 

tarkoitukseen on olemassa painehäviön lisääjiä, jotka pienentävät virtaamaa. Vaarana on 

kuitenkin, että suihkun laatu voi muuttua surkeaksi, sillä normaaleita suihkupäitä ei ole suun-

niteltu pienille virtaamille. Suihkuun kannattaa siksi vaihtaa suihkusuutin, joka on suunni-

teltu nimenomaan pienemmille virtaamille. Säästösuihkun on laskettu maksavan itsensä ta-

kaisin parissa kuukaudessa. (Makki ym. 2013, Helenius 1994.) Makki ym. (2013) totesivat-

kin vettä säästävien suihkupäiden olevan merkittävin yksittäinen vedenkäyttöä vähentävä 

tekijä.  

Vakiopaineventtiili 

Vakiopaineventtiili parantaa kiinteistön vedenkäytön hallintaa niin taloudellisesti kuin tek-

nisesti. Vakiopaineventtiili leikkaa kunnallisen vesijohtoverkoston ylipaineen pois pitäen 

hanalle tulevan paineen halutulla tasolla ja ehkäisee näin ylipaineesta johtuvan veden liialli-

sen virtaaman. Vakiopaineventtiili vähentää vedenkäyttöä ja energian kulutusta sekä virtaa-

masta johtuvia putkiston ääniongelmia. Se vähentää myös verkostoon asennettujen laitteiden 

aiheuttamia paineiskuja ja pienentää putkistojen suurista virtausnopeuksista johtuvia korroo-

siovaurioita. Vakiopaineventtiili alentaa vedenkäyttöä kokemusten mukaan 5 - 25 %. (Mo-

tiva 2016, Laitinen ym. 2009, Teirisalo 2000.)  

Energiatehokkuuspyrkimyksien tultua yleiseltä taholta yhä syvemmälle käytäntöön on alalle 

syntynyt yrityksiä, jotka tarjoavat taloyhtiöille kokonaisvaltaista energiatehokkuuden tarkas-

telua. Yksi osio yritysten tarjoamasta palvelusta on muun muassa taloyhtiön vedenkäytön 

tarkastelu ja vesilaitteistojen kunnon, virtaamien ja painetasojen tutkiminen, jonka seurauk-

sena yritys ehdottaa ja pyydettäessä toteuttaa toimenpiteitä, joilla taloyhtiön vedenkäyttöä 

saadaan laskettua. Yksi näistä toimenpiteistä on vakiopaineventtiilin asentaminen, jos sel-

laista ei kiinteistössä jo ole. (Motiva 2016, Virta 2010.) 
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3.7.3 Saunat  

Suomessa oli vuonna 1985 virallisen tilaston mukaan 43542 asuinkerrostaloa ja niissä yh-

teensä 861000 asuntoa. Asuinkerrostaloissa on nykyisin kahdenlaisia, toisistaan melko pal-

jon poikkeavia saunoja. 1950-luvun alkupuolelta 1970-luvun puoliväliin asti on rakennettu 

varaus- ja vuorojärjestelyn mukaan talon asukkaiden käytössä olevia talosaunoja. Sen jäl-

keen on kerrostaloihin tehty yhä enemmän huoneistokohtaisia saunoja. Nykyisin varsinkin 

vapaarahoitteisessa tuotannossa huoneistosaunaa pidetään ainoana mahdollisena ratkaisuna. 

(Helamaa 1991.)  

Tilaston mukaan vuonna 1985 oli 28771 asuinkerrostalossa talosauna, mikä merkitsee sitä, 

että 1,4 miljoonalla oli mahdollisuus saunoa asuintalonsa saunassa. Luku on kuitenkin pel-

kästään tilastollinen, sillä tutkimuksen mukaan vain 60 % kerrostalojen asukkaista käytti 

varaamaansa viikoittaista saunavuoroa talonsa talosaunassa. (Helamaa 1991.)  

Sillanpään (1977) tutkimuksen mukaan kerrostalon yleissaunassa käytetään vettä noin 170 

litraa saunojaa kohti, kun taas YVY tutkimuksessa veden kokonaiskäyttö vaihteli välillä 133 

- 158 litraa/saunoja/saunakerta. YVY tutkimuksen kohteissa saunatilojen suihkuissa oli käy-

tössä kaksiotesekoittimet. (Wartiovaara 1977, Sillanpää 1977 mukaan.) 

Talosaunojen ja huoneistokohtaisten saunojen lisäksi viime vuosina markkinoille on tullut 

asuntoihin jälkeenpäin asennettavia kylpyhuonesaunoja. Kylpyhuonesauna on rakenteeltaan 

erillinen, kantava ja tiivis yksikkö, ikään kuin rakennusmoduuli, jota ei kiinnitetä ympäröi-

viin rakenteisiin. Kerros- ja rivitaloissa sauna sijoitetaan yleensä kylpyhuoneeseen esimer-

kiksi kylpyammeen paikalle, mutta saunoja on rakennettu myös vaatehuoneisiin. Kylpyhuo-

nesaunojen tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta suurin osa asennetaan kerrostaloihin. Sau-

nojen hinnat ovat keskimäärin 4000 - 5000 euroa, joskin hinta riippuu saunan koosta ja si-

sustuksesta. (Harvia 2016.) Kuvassa 13 on esitetty kaksi esimerkkiä kylpyhuonesaunojen 

sijoittelusta kylpyhuoneessa. Kylpyhuonesaunojen vaikutusta asukkaiden saunomistihey-

teen ei ole tutkittu, mutta vaikutuksen voi varmuudella olettaa olevan tiheyttä kasvattava.  
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Kuva 13 Esimerkkejä kylpyhuonesaunojen sijoittamisesta kylpyhuoneeseen. (Harvia 2016) 
 

3.7.4 Pesukoneet 

Pesukoneiden määrä suomalaisissa kotitalouksissa on kasvanut huomattavasti viimeisten 

kolmenkymmenen vuoden aikana. Tilastokeskuksen (2003) mukaan astianpesukone oli 

vuonna 1985 17 prosentilla kotitalouksista ja vuonna 2001 50 prosentilla. Automaattisia 

pyykinpesukoneita oli puolestaan vuonna 1985 67 prosentissa kotitalouksista ja vuonna 

2001 jo 87 prosentilla. Kuvassa 14 esitetään astianpesukoneiden ja pyykinpesukoneiden 

yleistyminen suomalaisissa kotitalouksissa edellä mainitulla ajanjaksolla. 

Astianpesukoneet 

Astianpesukone käyttää yhteen pesuun keskimäärin noin 15 litraa vettä. Vastaavan astia-

määrän pesu käsin käyttää vettä 35 - 140 litraa pesutavasta riippuen. (Porvoon Energia 2016, 

Marjomaa 2013.) Rytkösen ym. (2004) tekemässä tutkimuksessa mukana olleista astianpe-

sukoneista suuret, 12 astiaston pesukoneet käyttivät vettä 10 - 16 litraa ja pienet neljän tai 

kuuden astiaston pesukoneet käyttivät 7 - 9,5 litraa vettä pesukertaa kohden. Astianpesuko-

neiden vedenkäyttö on pienentynyt selvästi energiamerkin käyttöönoton vuonna 2001 

myötä. Viisi vuotta aiemmin vuonna 1999 suoritetussa Työtehoseuran tutkimuksessa suur-

ten astianpesukoneiden vedenkäyttö oli 18 - 24 litraa (Rytkönen ym. 1999, Rytkönen ym. 

2004 mukaan). Vedensäästö on saatu aikaan tehokkailla vedensuihkutusjärjestelmillä ja eri-

laisilla erikoisohjelmilla, joilla vaihtelevat pesutarpeet voidaan ottaa huomioon. 
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Heleniuksen (2002, Rytkönen ym. 2004 mukaan) mukaan astianpesukoneet aiheuttavat ve-

silaitteista eniten vuotovaurioita. Näiden osuus vahinkotapahtumista on 6 %. Yleisimpiä 

syitä ovat astianpesukoneen täyttöletkun löystyminen ja poistoletkun murtuma. Astianpe-

sukoneen kytkentäjohtojen vuodot ovat vaikeasti havaittavissa, jos vuotava vesimäärä on 

vähäinen ja lattiarakenne on sellainen, että se imee veden itseensä. 

Pyykinpesukoneet 

Pyykinpesukoneiden vedenkäyttö on alentunut jopa puoleen 1980-luvun koneisiin verrat-

tuna. Työtehoseuran merkkikohtaisissa pyykinpesukonetutkimuksissa saatiin vuonna 1980 

pyykinpesukoneiden keskimääräiseksi vedenkäytöksi standardinmukaisella vertailuohjel-

malla 43 litraa pyykkikiloa kohti ja koko koneelliselle noin 134 litraa. Kymmenen vuotta 

myöhemmin vedenkäytön pyykkikiloa kohti todettiin olevan 30 litraa ja pesukoneellista 

kohti 98 litraa. Eri merkkien väliset erot olivat suuria kummassakin vertailussa, ks. taulukko 

4. (Reisbacka 1995.) 

 

 

Kuva 14 Pesukoneiden määrän kasvu suomalaisissa kotitalouksissa 1985 - 2001 (Tilasto-
keskus 2003) 

Taulukko 4 Työtehoseurassa tutkittujen pyykinpesukoneiden vedenkäytön kehitys vuodesta 
1980 lähtien mitattuna esipesullisesta valkopesuohjelmasta standardin IEC456 mukaan. 
(Reisbacka 1995) 
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Suomessa pestään vuosittain noin 1,35 miljardia kiloa pyykkiä. Kotitaloudet pesevät tästä 

määrästä 90 %. Kotitalouksien pyykistä 94 % pestään kotona, noin 6 % pääosin talopesulassa 

ja vain alle prosentti kotitalouspyykistä pesetetään pesulassa. (Aalto 2004.)  

Pestävät pyykkimäärät ja viikoittaiset pesutiheydet ovat Pehkosen & Reisbackan (2001) sel-

vityksen mukaan kasvaneet. 1980-luvun vaihteessa tehtyjen tutkimuksien mukaan pestyt 

pyykkimäärät olivat vähän yli 100 kg henkilöä kohti, kun 1990-luvulla pyykkiä pestiin tut-

kimusten mukaan jo noin 200 kg/henkilö. Aallon (2004) mukaan pyykkiä pestään kuitenkin 

kerralla vähemmän kuin aiemmin, mikä lisää pyykinpesuun käytettyä aikaa. Pyykkimäärien 

lisääntymiseen on vaikuttanut muun muassa elämäntyylin ja pesutottumusten muutokset. 

Taulukossa 5 on esitetty Pehkosen & Reisbackan (2001) eri tutkimusten pohjalta laskemia 

viikoittaisia pyykkitiheyksiä. 

 

Taulukko 5 Eri tutkimusten pohjalta laskettuja viikoittaisia pyykkitiheyksiä (Pehkonen & 
Reisbacka 2001) 
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4 Vuotovesien jakautuminen talousveden toimituksessa 

4.1 Vesijohtoverkoston hukkavesi  

Verkostorakentamisen laatutaso on vuosien aikana vaihdellut (Suomen kaupunkiliitto 1993). 

Verkoston saneeraustarpeet kohdistuvat seuraavaksi lähinnä 1960- ja 1970-luvuilla asennet-

tuihin putkiin. Viimeistään silloin, kun vesilaitoksen mittaamattoman ja laskuttamattoman 

vesimäärän osuus on yli 30 %, on ryhdyttävä toimenpiteisiin vuotojen pienentämiseksi 

(Karttunen 2004). 

Vesijohtojen kuntoa uhkaavia tekijöitä on paljon. Sisäpuolelta vaarana on pinnoitteen rik-

koutuminen, erilaiset saostumat ja korroosio. Ulkopinnan osalta uhkana voi olla korroosio, 

kolhiutuminen ja muu mekaaninen vaurioituminen. Putkimateriaalissa itsessään voi syntyä 

syöpymiä, halkeamia, muodonmuutoksia ja liitosvikoja. (Suomen kaupunkiliitto 1984.) 

Vesijohtovuotojen mittaus on asteittain tarkentuvaa toimintaa, jossa karkeammilla menetel-

millä pyritään kartoittamaan ensin ongelman suuruus ja eniten vuotavat osa-alueet. Tarkem-

milla mittauksilla pyritään sen jälkeen löytämään vuotavat johto-osat ja paikantamaan var-

sinaiset vuotokohdat. Tonttivesijohtojen vuodot selvitetään esimerkiksi vesimittaritiloista 

kuuntelulaitteita käyttämällä. Vesijohtovuotojen selvittely on tarpeen, jos yleisen vedenkäy-

tön osuus on yli 10 - 15 % pumpatusta vesimäärästä, paine alenee jatkuvasti paikallisesti, 

putkimateriaalit ja niiden ikä antavat aiheen olettaa vuotoja olevan tai jos verkostoon on 

liitettynä yli 15 vuotta vanhoja tonttijohtoja tai on muuta syytä epäillä niiden kuntoa. (Suo-

men kaupunkiliitto 1991, Suomen kaupunkiliitto 1984.) 

4.2 Tonttivesijohdot 

4.2.1 Yleistä 

Kiinteistön tonttivesijohdolla tarkoitetaan tässä runkojohdon ja kiinteistön vesimittarin vä-

listä johto-osuutta eli toisin sanoen koko sitä johtoa, joka palvelee kiinteistön veden saantia. 

Tonttijohtojen kunnossapidon on viime vuosina havaittu olevan tärkeässä roolissa, sillä esi-

merkiksi vuototutkimuksissa on todettu, että tonttijohdoilla on suuri merkitys vesijohto- ja 

viemärivuotojen aiheuttajana. Tonttijohtojen osalta on usein laiminlyöty ennakoiva kunnos-

sapito ja toimenpiteisiin on ryhdytty vasta häiriöiden tai vikojen ilmetessä. (Ojala ym. 2002.) 
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Tonttijohtojen kunnossapidosta vastaa lain nojalla kiinteistön omistaja. Kiinteistöt eivät kui-

tenkaan tunnu Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen tutkimuksen mukaan olevan kovin kiinnos-

tuneita tonttijohtojensa kunnosta, vaan ovat saattaneet omaksua asenteen, että vesilaitoksen 

tulisi huolehtia myös tonttijohdosta. Osa vesilaitoksista onkin lähtenyt siihen, että kunnos-

taessaan kiinteistön kohdalla vesi- tai viemäriverkostoaan, laitos tarjoaa kiinteistölle mak-

sullisena palveluna tonttijohdon uusimisen. Vesilaitoksen etu kuitenkin on, että myös tont-

tijohto olisi kunnossa, sillä laitos joutuu ottamaan tappiokseen verkostosta vuotaneen veden. 

Asiakkaan vesimittari on pääasiallisesti vasta talossa, jolloin veden mittaus tapahtuu tontti-

johdon jälkeen. (Ojala ym. 2002.) Vesilaitoksien vuotovesimäärät voivat olla 4 - 5 %:sta 

jopa 50 %:in asti pumpatusta vesimäärästä (Tolvanen 1991).  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa 15 on esitetty vuonna 2001 tehdyssä Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja 

-viemäreiden saneeraus -tutkimuksessa (KTVVS) muodostettu kuva tonttivesijohtojen arvi-

oidusta kunnosta ja verrattu sitä vuodelta 1992 olevaan Yhdyskuntatekniikan verkostojen 

nykytila ja saneeraustarve -tutkimuksessa (YVES) selvitettyyn runkovesijohtojen kuntoar-

vioon. Vuonna 1992 runkovesijohdoista 89 % pidettiin kunnoltaan hyvänä tai tyydyttävänä, 

kun taas vastaava luku tonttivesijohtojen osalta oli vuonna 2001 84 %. Erittäin huonossa 

KTVVS 2001
YVES 19920

10
20
30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

%

Tonttivesijohtojen kuntoarvio 2001 (KTVVS) ja 
runkovesijohtojen kuntoarvio 1992 (YVES)

Kunto: 1=Moitteeton, 
2=Tyydyttävä, 3=Huono, 
4=Erittäin huono, 5=Ei tietoa

Kuva 15 Tonttijohtojen kunto KTVVS-tutkimuksen mukaan verrattuna runkovesijohtojen 
kuntoarvioon YVES-tutkimuksen mukaan. (Ojala ym. 2002) 
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kunnossa olevien johtojen osuus oli puolestaan arvioitu 4,6 % suuremmaksi vuonna 2001 

kuin mitä tilanne vuonna 1992 oli. (Ojala ym. 2002) 

4.2.2 Putkimateriaalit 

Tonttijohtojen kuntoa ja saneeraustarvetta tarkasteltaessa huomio kiinnittyy yli 40 vuotta 

vanhoihin tonttijohtoihin ja jossain määrin tätä nuorempiin johtoihin. Yli 40 vuotta vanhojen 

tonttivesijohtojen tiedetään kokemusperäisesti olevan huonokuntoista terästä tai valurautaa, 

kun taas alle 20 vuotta vanhojen tonttivesijohtojen pääasiallinen materiaali on polyeteeni. 

Terästä ja valurautaa on käytetty myös jonkin verran nuoremmissa tonttijohdoissa. Lisäksi 

tonttijohtojen materiaalina käytettiin myös kuparia noin vuosikymmenen ajan 1960-luvun 

loppupuolelta 1970-luvun loppuun. (Ojala ym. 2002, Suomen kaupunkiliitto 1993.) Etenkin 

1960-luvulla kupari oli yleinen tonttijohtojen materiaali. (Suomen kaupunkiliitto 1993) 

4.2.3 Vuotoja aiheuttavat tekijät 

Vesijohdon laskennallinen käyttöikä on noin 50 vuotta. Käytännössä tonttijohdon kestoikä 

riippuu käytetystä putkimateriaalista sekä maaperän ja ympäristön olosuhteista. Tonttive-

sijohdon uusiminen on aiheellista, kun siihen tulee vuoto tai on muuten syytä olettaa, että 

johto on vahingoittunut. Vesijohtovuodon merkkinä voi olla esimerkiksi vesimittarin pyöri-

minen, vaikka vettä ei käytetä, kosteusvaurio rakenteissa, suhina huonetilassa tai vuosikulu-

tusarvion yllättävä nousu. Pienimpien vuotojen havaitseminen voi olla vaikeaa jo siitäkin 

syystä, että vuotovedet valuvat maaperässä tontin kuivatusvesien kanssa viemäriin. Osan 

vuotovesistä voidaan lisäksi olettaa imeytyvän tontin kasvillisuuteen. Tonttijohdon uusimi-

nen on kustannustehokkainta silloin, kun tontilla tai katualueella tehdään sellaisia rakennus-

toimenpiteitä, jotka mahdollistavat tonttijohdon uusimisen samassa yhteydessä. (Wester-

holm 2013, Karttunen 2004, Suomen Kaupunkiliitto 1991.)  

Vuotojen syiden selvittämisen tekee hankalaksi se, että selvää syy-yhteyttä johonkin tiettyyn 

aiheuttajaan harvoin löytyy. Useimmissa tapauksissa vuodot johtuvat eri tekijöiden yhteis-

vaikutuksesta. Vaurioiden estäminen on puolestaan vaikeaa, ellei niiden syitä tunneta. (Laa-

tunen 1985.) 

Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus (KTVVS 2001) -tutkimuksessa 

selvitettiin yleisimpiä tonttijohdoissa tavattavia vikoja. Yleistä todettiin olevan, että tontti-
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vesijohdon sulkuventtiili ei toimi, jonka syynä pidettiin esim. jatkokaran irtoamista venttii-

listä. Liitoskohdan ja rakennuksen välisissä putkiosuuksissa nähtiin ongelmallisemmiksi 

metalliset putkimateriaalit, joista teräs syöpyy puhki ja valurauta saattaa katketa. Lisäksi 

metallisten putkien todettiin saostuvat usein umpeen. Vuodot koettiin tutkimuksessa myös 

jossain määrin ongelmiksi, samoin tonttijohtojen jäätyminen matalan asennuksen seurauk-

sena. Lisäksi ennen vesimittaria olevien galvanoitujen putkenosien on havaittu haurastuneen 

ja tukkeutuneen. (Ojala ym. 2002.) 

Suomen Kaupunkiliiton (1993) vuodelta 1991 tekemän selvityksen mukaan tonttivesijohto-

jen vaurioiden syyt ja syiden määrälliset suhteet noudattivat pitkälti yleisten vesijohtojen 

osalta esitettyjä. Korroosio oli merkittävin vaurioiden aiheuttaja vastaten yhteensä noin 33 

% vaurioista. Toiseksi yleisimmäksi syyksi todettiin putken painuminen, jonka osuus oli 

noin 13,5 % vaurioista. Muita merkittäviä tekijöitä olivat kaivutöissä ja kivien ja kallion 

painamien aiheuttamat vauriot. 

Entisen Helsingin Veden toimitusalueella tonttijohtovuotoja on tapahtunut noin 20 - 30 kap-

paletta vuodessa. Valurautaputkissa vuotojen aiheuttajana on useimmiten maapohjan painu-

misesta johtuva putken murtuminen, kupariputkissa taas kuparin ja sinkin seoksissa eli mes-

singeissä tapahtuva sinkkikato. Muoviputkissa vuotojen syynä on puolestaan yleensä joko 

materiaalivika tai asennusvirhe. (Hakkarainen 2006.) 

Murtumisesta aiheutuvat vuodot 

Murtumisesta aiheutuneet vuodot ovat yleisiä haurailla putkimateriaaleilla, kuten harmaalla 

valuraudalla. Putki halkeaa yleensä pituussuunnassa, menee kokonaan poikki tai putken sei-

nämästä lohkeaa pala. Murtotapa määräytyy siitä, onko murron pääasiallinen aiheuttaja tai-

vutusjännitys vai puristusjännitys. Valuraudan heterogeeninen rakenne aiheuttaa myös sen, 

että murtopinta voi olla erimuotoinen samanlaisissakin kuormitustilanteissa. Vuotovesi-

määrä on murtumisesta aiheutuvissa vuodoissa yleensä kohtuullisen iso, koska vuotoaukon 

pinta-ala on usein suuri. (Laatunen 1985.) 

 
Liitosvuodot 

Liitokset ovat nykyään lähes pelkästään kumirengastiivisteisiä, kun aiemmin lyijytiivistys 

oli tavallisin tiivistystapa. Kumirengasliitos mahdollistaa johtolinjan tietyn suuruisen suun-

tapoikkeaman, mikä vähentää vesijohdon herkkyyttä maapohjan painumiselle ja helpottaa 
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asennustyötä. Suuntapoikkeaman tullessa liian suureksi seurauksena on tiivisteen siirtymi-

nen pois paikoiltaan ja tästä aiheutuva vuoto. Liitosvuodot voivat johtua myös huonosta tii-

visteestä, huolimattomasta asennuksesta tai muhvin huonosta muotoilusta. (Laatunen 1985.) 

Korroosiosta aiheutuvat vuodot 

Metalliputket ovat alttiita sekä sisäisille että ulkoisille korroosiovaurioille. Muoviputkissa ei 

ole havaittu korroosiovaurioita. Etenkin teräsputket ovat alttiita syöpymiselle, valurautaput-

kissa taas syöpyminen on hitaampaa kuin teräsputkissa. Korroosioon vaikuttavat putken pin-

noitteen laadun ja eheyden lisäksi ympäröivä maaperä. Korroosiota on mahdollista estää 

materiaalivalinnoilla, pinnoitteilla sekä sähköisillä suojaustoimenpiteillä. Syöpymisen edel-

lytyksenä on, että putken eristyskerros vaurioituu niin, että korroosiota voi tapahtua. Putken 

eristyksen laadulla on siten putken käyttöiän kannalta tärkeä merkitys. Korroosion aiheutta-

mat vuodot ovat aluksi hyvin pieniä, mutta kehittyvät korroosion edetessä ajan myötä suu-

remmiksi. (Laatunen 1985, Suomen kaupunkiliitto 1991, Suomen kaupunkiliitto 1993.) 

Ulkoinen korroosio vaikuttaa lähinnä teräs- ja valurautaputkiin (Pääkkönen 1986, Suomen 

kaupunkiliitto 1993 mukaan). Putken ulkopuolinen korroosio voi olla galvaanista korroo-

siota, hajavirtakorroosiota, mikrobiologista korroosiota tai maaperän happipitoisuuden vaih-

telusta aiheutuvaa korroosiota (Saarikoski & Tammirinne 1983, Suomen kaupunkiliitto 1993 

mukaan). Galvaaninen korroosio syntyy tavallisesti vesijohdoissa kupari- ja valurautaputken 

liitoskohtaan kupariputken toimiessa katodina ja valuraudan anodina, jonka seurauksena va-

lurautaputkeen syntyy ruostevaurioita. Hajavirtakorroosiota saattaa syntyä teräsputkeen esi-

merkiksi tasavirralla toimivan raitiotien läheisyydessä. (Suomen kaupunkiliitto 1993.) Mik-

robiologista korroosiota voi esiintyä kosteassa ja happiköyhässä maassa (Saarikoski & Tam-

mirinne 1983, Suomen kaupunkiliitto 1993 mukaan). 

Maapohja ja eri maalajien rajakohdat saattavat olla merkittävä tekijä materiaalien ulkopuo-

lisen korroosion syntymiseen. Syövyttävimmät maaperät sijaitsevat merenrannikon tuntu-

massa, jossa maa on tiivistä ja suolapitoista. (Pääkkönen 1986, Suomen kaupunkiliitto 1993 

mukaan) Jos putkimateriaali on itsessä korroosioaltista, saattaa putkistossa happirikkaan 

maan, kuten hiekan tai soran, ja happiköyhän maan, kuten saven vaihtumisvyöhykkeessä 

syntyä korroosiovaurioita. Saksalaisen tutkimuksen mukaan maaperän aggressiivisuus, joka 

kuvaa sen syövyttävää vaikutusta, riippuu etupäässä maaperän hiilihappopitoisuudesta, rik-

kivetyjen ja sulfidien määrästä sekä maaperän ominaisvastuksesta. Tietyissä paikoissa Suo-
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messa maaperän on todettu olevan niin syövyttävää, etteivät normaalisti suojatut pallogra-

fiittivalurautaputket ole kestäneet kuin kolme vuotta, jonka jälkeen niissä on ollut niin paljon 

vuotoja, että ne on täytynyt uusia. (Liimatainen & Saarikoski 1975, Laatunen 1985 mukaan.) 

Sisäpuolinen korroosio on myös metalliputkien erityisongelma. Putkiston sisäpuolista kor-

roosiota aiheuttaa vesijohtoveden aggressiivisuus. Talousvesi syövyttää aina jossain määrin 

verkostossa käytettyjä metalleja. Metallisia putkia voidaan silti käyttää, sillä sopivissa olo-

suhteissa korroosiotuotteista muodostuu metallin pinnalle korroosiota hidastava kerros. Me-

tallisissa vesijohtoputkissa sisäpuolinen korroosio on ehkä merkittävin ongelma putken hyd-

raulisten ominaisuuksien ja veden laadun kannalta. Korroosion estämiseksi tai sen hidasta-

miseksi on vedenlaadulla oleellinen merkitys. Korroosion kannalta paras mahdollinen ve-

denlaatu on jokaiselle materiaalille kuitenkin jossain määrin erilainen. Tietyille putkimate-

riaaleille hyvät suojausominaisuudet antava vesi voi toisaalta johtaa muun muassa haitalli-

siin saostumiin kiinteistöjen lämminvesilaitteissa. Tästä syystä veden käyttötekniset ominai-

suudet tulee pyrkiä ottamaan huomioon kokonaisvaltaisesti. Vesijohtovedenkäsittelyllä ei 

päästä metallien korroosion täydelliseen estymiseen, mutta pyrkimyksenä ovat sellaiset olo-

suhteet, joissa metallin pinnalle muodostuu mahdollisimman tiivis suojakerros. (Suomen 

kaupunkiliitto 1991, Liimatainen & Saarikoski 1975, Laatunen 1985 mukaan, Suomen Kun-

taliitto 1993.) 

4.3 Rakennusten vesijohdot 

4.3.1 Yleistä 

Rakennusten vesiputkistojen käyttöikä vaihtelee merkittävästi. Putkistot voivat olla hyvä-

kuntoisia vielä vuosikymmenien käytön jälkeen tai ne voidaan joutua uusimaan joskus jo 

muutaman vuoden ikäisinä. Vesijohtojen käyttöiän on yleensä arvioitu olevan noin 30 - 50 

vuotta. Johdot uusitaan kuitenkin käytännössä jo 20 - 25 vuoden kuluttua rakennuksen val-

mistumisesta. Rakenteisiin upotettuina asennetut johdot uusitaan normaalisti silloin, kun 

niissä alkaa esiintyä paikallistamattomia vuotoja, tai kun veden laadussa havaitaan putkien 

aiheuttamia muutoksia.  

Käyttöverkoston sulkuventtiilit ovat vanhassa asuinkerrostalokannassa enimmäkseen istuk-

kaventtiilejä, joiden käyttöikä vaihtelee paljon venttiilin tyypin, laadun, materiaalin ja käyt-

töveden laadun mukaan. Venttiilien keskimääräisen käyttöiän on arvioitu olevan välillä 20 - 
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25 vuotta. 1960-luvun lopulta alkaen palloventtiilien käyttö on yleistynyt myös käyttöve-

siverkoston sulkuventtiilinä. 1970-luvulta alkaen on vakiintunut myös kalustekohtaisten sul-

kujen käyttö kaikissa kytkentäjohdoissa. (Heikkilä & Päkkilä 1990.) 

4.3.2 Putkimateriaalit 

Kylmävesijohdot 

Vanhoissa rakennuksissa kylmävesijohdot on tehty yleensä kuumasinkitystä teräsputkesta, 

joka on varustettu kierteillä ja sinkitty sekä sisä- että ulkopuolelta. Putket ovat alkuperältään 

ulkomaisia ja laadultaan vaihtelevia muun muassa sinkityksen paksuuden ja tasaisuuden 

osalta. Putkikoot ovat vuosien mittaan jonkin verran muuttuneet ja seinämävahvuudet pie-

nentyneet. Kuumasinkityt teräsputket on liitetty toisiinsa kierteillä varustettujen muhvien tai 

putkenosien avulla. Tiivistysaineena on käytetty teflonteippiä tai puhdasta hamppua, jonka 

päälle on sivelty pellavaöljykittiä. Laippatiivisteinä on käytetty kuitu- ja kumitiivisteitä. 

Kuumasinkittyjen teräsputkien mitoituksessa on varauduttu sisäpuolisiin kerrostumiin siten, 

että painehäviöiden mitoitustaulukoissa on huomioitu noin 2 mm:n ruostekerros. Kuumasin-

kittyä terästä ei ole käytetty asennuksissa enää 1970-luvun jälkeen, mutta sitä on edelleen 

käytössä vanhoissa saneeraamattomissa rakennuksissa. (Kekki ym. 2008, Mäkiö ym. 1994, 

Mäkiö ym. 1990, Järvinen ym. 1987) 

Kupariputket tulivat kylmävesijärjestelmiin 1950-luvun lopulla aluksi vain runkojohdoista 

lähteviin pienempiin haarajohtoihin. Asuinkerrostalojen vesi- ja viemärijohtojen materiaalit 

muuttuivat selvästi 1960-luvulla, jolloin kupariputki syrjäytti sinkityn teräsputken kylmäve-

sijohdoissa (Kekki ym. 2007, Mäkiö ym. 1990, Heikkilä & Päkkilä 1990).  

Muoviputkien käyttö rakennusten sisäisinä putkina oli kiellettyä vielä 1950-luvulla. Raken-

nusten ulkoisina johtoina muoviputkia käytettiin Suomessa sitä vastoin melkoisia määriä jo 

1950-luvulla. (Kekki ym. 2007, Mäkiö ym. 1990.) Muoviputket hyväksyttiin vesijohtoihin 

vasta 1970-luvulla, jonka jälkeen niiden käyttö on kasvanut voimakkaasti. Materiaaliltaan 

muoviputket ovat joko kovia PVC- eli polyvinyylikloridiputkia, kovia, pehmeitä tai ristisil-

loitettuja polyeteeniputkia tai komposiittiputkia. Ristisilloitettu polyeteeni on ollut yleisin 

käytetty muovityyppi kiinteistöjen muoviputkissa, mutta komposiittiputkien tultua hyväksy-

tyksi vuonna 2000 ne ovat yleistyneet voimakkaasti. Nykyään kiinteistöjen putkiasennuk-

sissa suositaan muovi- ja kupariputkia, mutta jonkin verran käytetään myös ruostumatonta 

terästä. (Kekki ym. 2008, Kekki ym. 2007.) 
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Lämminvesijohdot 

Ennen muovin yleistymistä lämminvesijohdot on poikkeuksetta tehty kupariputkista, koska 

sinkitty putki ei ole kestänyt kuumaa vettä Suomen vesioloissa. Putkien koot ja seinämävah-

vuudet ovat eri aikoina vaihdelleet jonkin verran. Kupariputket on 1960-luvulle asti liitetty 

pääosin messinki- tai hopeapitoisilla juotteilla tai messinkisillä kierreosilla, minkä jälkeen 

liitosten teossa on vähitellen yleistynyt tehdasvalmisteisten kapillaariosien käyttö kova- tai 

pehmeäjuotoksin. Venttiileinä on käytetty messinki- ja pronssiventtiileitä. Ruostumattomat 

teräsputket ovat olleet lämminvesijohdoissa harvinaisia. Niitä onkin käytetty lämminve-

siputkina lähinnä poikkeustilanteissa. Nykyään lämminvesijohdoissa käytetään sekä muovia 

että kuparia, joskin kupari on enemmän käytetty materiaali suurissa kiinteistöissä. Muovi-

putkien lämpölaajeneminen on moninkertaista verrattuna esimerkiksi kupariin, mutta niiden 

asentaminen on puolestaan helpompaa ja halvempaa. (Kekki ym. 2007, Järvinen ym 1987, 

Mäkiö ym. 1990, Mäkiö ym. 1994) Kiinteistöjen vesijohdoissa ja viemäreissä ennen 1990-

lukua käytetyt putkimateriaalit on esitetty kuvassa 16. (Järvinen ym. 1987) 

 
Kuva 16 Kiinteistöasennuksissa käytetyt vesijohdot ja viemärit. (Järvinen ym. 1987) 
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4.3.3 Vuotojen aiheuttajat 

Rakennusten vesiputkistoissa esiintyvät vauriotyypit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 

- korroosiovauriot 

- mekaaniset vauriot 

- tekniset vauriot (eli valmistus-, materiaali- ja rakenneviat) 

Korroosiovauriot 

Korroosiolla tarkoitetaan materiaalin vaurioitumista ympäristönsä kanssa tapahtuvien reak-

tioiden seurauksena. Lämpö-, vesi- ja viemärijohdoissa esiintyvä korroosio on sähkökemi-

allista ja tapahtuu sähköä johtavan liuoksen eli elektrolyytin välityksellä. Metallisten vesi- 

ja lämpöjohtojen syöpymisen syynä on happipitoinen vesi, jonka pH-arvo ja muut ominai-

suudet ovat metalleille vaarallisella alueella. Yleisen eli tasaisen korroosion seurauksena 

metalliseinämä ohentuu yhtä paljon kaikkialta ja veteen liukenee metalleja, joskus enemmän 

kuin talousvesiasetuksessa on sallittu. Vuotovahingot aiheuttaa yleensä paikallinen korroo-

sio, jolloin metallin liukeneminen on jostain syystä tietyssä kohtaa ympäristöä nopeampaa. 

Paikallisen korroosion muotoja ovat pistekorroosio, rako- ja piilokorroosio, eroosiokorroo-

sio, metalliparikorroosio, jännityskorroosio ja korroosioväsyminen. Näistä pistekorroosio on 

yleisin. Ennenaikaisen korroosion syyt voivat olla putkimateriaalissa valmistuksen seurauk-

sena, virheellisessä asennuksessa, korroosioympäristössä tai käyttöolosuhteissa. Korroosio-

ympäristö eli putken sisällä olevan veden laatu sekä putken ulkopinnalla olevat aineet vai-

kuttavat ratkaisevasti metallin kestävyyteen. (Kekki ym. 2008, Kaunisto 1991.) 

Mekaaniset vauriot 

Putkeen kohdistuva staattinen jännitys aiheuttaa murtuman vasta, kun se ylittää murtolujuu-

den. Putken jäätyminen ja sitä seuraava liian nopea sulaminen voivat aiheuttaa putken mur-

tumisen. Vesijohdot eivät normaalisti joudun suurien ulkoisten jännitysten tai korkeiden 

lämpötilojen rasittamiksi. Toistuva vaihtojännitys voi kuitenkin aiheuttaa putken murtuman. 

Metallin väsyminen voi olla seurausta estyneistä lämpöliikkeistä, käyttötärinästä tai paineis-

kuista. Syövyttävät olosuhteet heikentävät kappaleen väsymiskestävyyttä. Väsymismurtu-

man etenemiseen vaikuttavat tällöin aluksi korroosio ja väsyminen yhdessä ja loppuvai-

heessa väsyminen yksin. (Kaunisto 1991.) 
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Tekniset vauriot 

Vaurioita voivat aiheuttaa myös putkien materiaali-, valmistus- ja asennusvirheet, kuten hit-

sien tai juotosten virheellisyydet. (Määttä & Kaunisto 1997, Kaunisto 1991.) 

Vaurioiden esiintyminen 

Useimmissa VTT:n metallurgian laboratoriossa vuosina 1975 - 1989 tutkituista vauriota-

pauksista vaurion aiheuttaja oli korroosio. Putkien sisäpuolinen paikallinen ja yleinen syö-

pyminen aiheuttivat noin 67 % korroosiovaurioista. Ulkopuolisen yleisen korroosion ja ul-

kopinnasta alkaneen jännityskorroosion osuus oli yhteensä noin 14 %. Kupariputkien vuodot 

aiheutti yleensä sisäpuolinen pistesyöpyminen. Sinkittyjen teräsputkien vaurioista yli puolet 

johtui sisäpinnan paikalliskorroosiosta eli piste-, piilo- ja rakokorroosiosta. Sisäpinnan ylei-

nen syöpyminen eli sinkin ja teräksen liukeneminen oli syynä noin viidesosaan näiden put-

kien vauriotapauksista. (Kaunisto 1991.) 

Kupariputkien sisäpuolisen yleisen ja pistemäisen korroosion syyksi todettiin yleensä käyt-

töveden ominaisuudet, materiaalivikaa epäiltiin syylliseksi vain yhdessä tapauksessa. Veden 

laatu vaikutti myös eroosiokorroosion etenemiseen, vaikka kyseisen korroosiomuodon pää-

asialliset syyt ovatkin veden liian suuret virtausnopeudet ja liian korkeat lämpötilat sekä vir-

tauksen pyörteisyys liitos- ja taivekohdissa. Todelliset virtausnopeudet saattavat poiketa mi-

toitusarvoista etenkin kiertojohdoissa. Korroosioväsymisen vaurioittamat kupariset putkis-

tonosat sijaitsivat lähes kaikki lattiarakenteissa. Jännityskorroosiovauriot olivat puolestaan 

lähes poikkeuksetta kosteiden tilojen alla olevissa lämminvesiputkissa. Kuumasinkittyjen 

teräsputkien sisäpuolisen paikalliskorroosion pääasiallisia syitä olivat puolestaan valmistus-

viat. Putkien hitsaussauman tai sinkityksen laatu ei vastannut standardeja. Metalliputkien 

ulkopinnan yleisen syöpymisen aiheutti pinnalle päässyt happipitoinen kosteus. (Kaunisto 

1991.) 

VTT:n vuonna 1997 tekemässä selvityksessä lähes 60 % tutkituista vauriotapauksista luoki-

teltiin rakentamisen erilaisten virheiden ja epäkohtien seurauksiksi. Näistä pääosa oli selviä 

asennusvirheitä. Esimerkiksi tutkituista juotosliitoksista vanhojen messinkijuotoksien sin-

kinkatoa lukuun ottamatta kaikki vuototapaukset olivat seurausta erilaisista asennusvir-

heistä. Muut virheet ja puutteet kohdistuvat LVI-suunnitteluun, rakennussuunnitteluun ja ra-

kennustyöhön. Lisäksi asukkaan tietämättömyyden tai huolimattomuuden todettiin edistä-
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vän vuotojen syntymistä. Selvityksessä todettiin putkiliitosten olevan putkimateriaalista riip-

pumatta vuotovahinkojen kannalta kriittinen kohta - lähes puolet vaurioista ilmeni nimittäin 

putkiliitoksissa. (Määttä & Kaunisto 1997.) 

VTT:n vuoden 1997 selvityksessä havaittiin noin kolmanneksen koko tutkimusaineiston 

vuotovahingoista esiintyneen rakennuksen alapohjassa. Näistä vuototapauksista noin puolet 

viittasi ulkopuoliseen korroosioon. Ulkopuolisen korroosion aiheuttanut vesi tai kosteus oli 

yleensä seurausta puutteellisesta salaojituksesta tai märkätilojen heikosta kosteuseristyk-

sestä. (Määttä & Kaunisto 1997.)  

Järvisen ym. (1987) tutkimuksessa todettiin vastaava yhteys. Rakennuksen kosteusongel-

mista syytettiin yleensä putkistojen huonoa kuntoa, mutta alkuperäinen syy olikin monesti 

muualla. Kylpyhuoneiden lattioiden ja seinien pinnoitteet olivat useissa tutkimuksen koh-

teissa huonossa kunnossa ja monessa rakennuksessa kylpyhuoneiden lattian kosteuseriste 

puuttui, oli huonosti tehty, väärin suunniteltu tai vaurioitunut, jolloin välipohja oli päässyt 

kostumaan. Välipohjien kastumisen teki vakavaksi ongelmaksi kohteissa lähes poikkeuk-

setta esiintynyt tapa asentaa kerroksissa kulkevat vesijohdot, viemärit ja lämmitysputket pii-

loon lattian sisään. Välipohjan kosteudesta aiheutunutta ulkopuolista korroosiota, etenkin 

valurautaisissa viemäreissä ja kylpyhuoneen lämmityspatterille menevissä teräsputkissa, ha-

vaittiin lattioiden purkamisen yhteydessä lähes joka kohteessa. 

Järvinen ym. (1987) totesivat lisäksi tutkimuksessaan usein esiintyviä vesijohtoverkon vau-

rioita olevan messinkiosien - messinkiventtiilien sekä kupariputkien juotosten - sinkinkato. 

Tutkimuskohteissa havaittiin myös selviä asennusvirheitä. Eräässä kohteessa oli kuumasin-

kityssä teräsputkistossa kaikkien runkoputkesta lähtevien linjahaarojen alkuun tehty korjaus-

työnä kupariputkista tasauskaaret, joiden jälkeen putkisto jatkui kuumasinkittynä teräsput-

kena. Kupariosia virtaussuunnassa seuraava teräsputkiston osa on tällaisessa tapauksessa 

vaarassa tuhoutua erittäin nopeasti kupariputkesta mahdollisesti liukenevien kupari-ionien 

aiheuttaessa teräsputken korroosiota. 

4.4 Vesijohdoista vuotavan talousveden määrät 

Suurin osa vesijohtovuodoista on piilovuotoja. Niiden aiheuttamia haittoja ovat muun mu-

assa veden laadun heikkeneminen, painevaikeudet ja lisäkustannukset vesilaitokselle. Kiin-

teistöjen sisällä runko- ja jakelujohdoissa tapahtuvat vuodot havaitaan paljon helpommin 
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kuin tonttijohtojen vuodot, sillä ne tapahtuvat sisätiloissa, joissa viimeistään kiinteistölle ai-

heutuvat vesivahingot ilmiantavat vuotokohdan. Hyvällä painealueella vuoto voi kuluttaa 

vettä jopa 100 m3 vuorokaudessa. 

Hukkavesimäärä yleisten vesijohtojen vaurioissa oli Suomen kaupunkiliiton vuonna 1991 

tekemän kyselytutkimuksen mukaan keskimäärin 573 m3 vaihteluvälin ollessa 1 - 32 400 m3 

vaurion laadusta ja laajuudesta riippuen. Putkirikoissa hukkaan joutuneen veden arvioinnin 

vaikeuden vuoksi saattaa tutkimuksessa kerättyihin tietoihin sisältyä karkeita suuruusluok-

kavirheitä. Hukkavesimäärän suuruuteen todettiin vaikuttavan vaurion laajuuden lisäksi 

myös eristystyön nopeus. Hukkavesimäärät on esitelty taulukossa 6. (Suomen kaupunkiliitto 

1993.) Taulukossa 7 on esitetty vuotoreiästä virtaavan veden määrä, kun paine putkessa on 

500 kPa. Taulukosta voidaan todeta, että yhden millimetrin reikä tuhlaa vettä yhden suureh-

kon perheen vedentarpeen verran ja 10 mm:n reikä aiheuttaa jo lähes 100 perheen vedentar-

vetta vastaavan tappion. (Karttunen 2004.) 

Taulukko 6 Hukkavesimäärä yleisten vesijohtojen vaurioissa (Suomen kaupunkiliitto 1993) 

 

Taulukko 7 Vuotoreiästä virtaavan veden määrä, kun paine putkessa on 500kPa. (Karttu-
nen 2004) 
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4.5 Vesikalusteista hukkaan vuotavan talousveden määrät 

Vesikalusteiden vuotovedenmäärä muutettuna vuositasolle yllättää usein asukkaat. Noin 

joka kolmas WC-istuin vuotaa lähes huomaamattomasti. Silmämääräisesti vaikeasti havait-

tava vuoto voi valuttaa vettä 1 litran kymmenessä minuutissa eli noin 50 m3 vuodessa. (Saloy 

Oy 2004) Ahjoniemen (2004) mukaan parsinneulan kokoinen reikä vuotaa vettä 1 m3 vuo-

rokaudessa ja 365 m3 vuodessa, tulitikun kokoinen reikä vuotaa 10 m3 vuorokaudessa ja 

3650 m3 vuodessa, Abloy-avaimen kokoinen reikä puolestaan vuotaa 45 m3 vettä vuorokau-

dessa ja 16500 m3 vuodessa, ja lyijykynän kokoinen reikä vuotaa vettä 90 m3 vuorokaudessa 

ja 33000 m3 vuodessa. 

Taulukko 8 Vuotovesien määrät ja arvioitu lisäkustannus vuodessa (Motiva 2012) 

 

Motiva (2012) esittää puolestaan tiputtavan hanan tekevän lähes 26 m3 vuotovettä vuodessa, 

vuotavan wc-istuimen tekevän 260 m3 vuotovettä vuodessa ja jatkuvan vuodon vastaavan 

1500 m3 vettä vuodessa, ks. taulukko 8. 

 

Vuoto vuodessa Vuotokohdan koko Lisäkustannus vuodessa 

tiheä tippavuoto    
26 m3

tiputtava hana                 
n. 3 l/h

130 €                                      
(40 % lämmintä vettä)

pieni vuoto                      
260 m3

vuotava wc-istuin           
n. 30 l/h

900€                                 
(vain kylmää vettä)

jatkuva vuoto      
1500 m3

vähän auki oleva hana 
180 l/h

7500 €                               
(40 % lämmintä vettä)
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5 Putkistoremonttien toimenpiteet ja vaikutukset talous-
veden käyttöön 

5.1 Putkistoremonttien tarve ja kustannukset 

Rakennusten vesi- ja viemärijohtojen ennenaikaiset vauriot aiheuttavat huomattavia kustan-

nuksia. Rakenteiden sisällä sijaitsevan vesi- tai viemäriputken vuotaminen aiheuttaa yleensä 

rakennusaineiden kastumisen. Vuotavan veden määrän ollessa suuri kosteusvaurio havaitaan 

hyvin nopeasti joko suoranaisena veden virtauksena huonetilaan tai huonetilan pintamateri-

aalien suoranaisena kastumisena ja vaurioitumisena. Rakenteiden sisällä sijaitsevien putkien 

vähäiset vuodot ovat ongelmallisempia. Vuoto riittää pitämään rakenteet sisältä kosteina ja 

olosuhteet otollisina bakteerien ja homeiden kasvulle, mutta ei näy kosteusvauriona huone-

tilan puolella. Kosteusvaurio havaitaan yleensä vasta, kun asukkaat alkavat oireilla tai ho-

mekasvusto on tunkeutunut pintamateriaalin lävitse näkyviin huonetilan puolelle. (Helenius 

2002.) 

Vesivahinkojen ja kosteusvaurioiden korjauskulut ovat kasvaneet Suomessa mittaviksi. Fi-

nanssialan Keskusliiton teettämän selvityksen mukaan vakuutusyhtiöiden korvaamien vesi-

vahinkojen korvaukset olivat vuonna 2012 lähes 160 miljoonaa euroa ja korvattavia vuoto-

vahinkotapahtumia ilmeni noin 36 000 kappaletta. Vuonna 2002 vastaava vahinkomeno oli 

noin 94,5 miljoonaa euroa, ks. kuvat 17 ja 18. Vuotovahinkojen osuus vuonna 2003 kiinteis-

tövakuutuksista vahinkomenojen kokonaissummasta oli 61 %. Kustannukset ovat kansanta-

loudellisestikin tarkasteltuna merkittäviä. Luvuista puuttuvat lisäksi vahingot, jotka eivät 

tule vakuutusyhtiöiden tietoon tai jäävät vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutus 

korvaa lähinnä vain äkilliset vesivuodot, mutta ei hitaasti syntyviä vahinkoja. Arvioiden mu-

kaan vakuutusyhtiöiden tilastoissa näkyvät vahinkoilmoitukset voidaan kertoa ainakin kah-

della, jotta saadaan oikea arvio vesivahinkojen kustannuksista. (Haapaniemi 2014, Piira & 

Räisänen 2005, Kukkonen 2005, Kukkonen 2004.) 

Vakuutusyhtiöiden keskusliiton otostutkimuksen mukaan vuosina 2002 - 2003 vuotovahin-

kojen aiheuttajia olivat kylmävesijohdot (24 %), viemäriputkistot (18 %), lämmitysputkistot 

(16 %), lämminvesiputket (10 %), astianpesukone (10 %) ja pesukone (2 %). Putkimateriaa-

lista riippumatta putkiliitokset ovat vuotovahinkojen kannalta kriittinen kohta, sillä lähes 
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puolet tietoon tulleista vauriopaikoista oli putkiliitoksissa. (Piira & Räisänen 2005, Kukko-

nen 2005, Kukkonen 2004, Määttä & Kaunisto 1997.) 

 

 
Kuva 18 Vuotovahinkojen määrä (muokattu kohteesta Finanssialan Keskusliitto 2016 
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Putkistoremontti, jossa uusitaan vesi- ja viemäriputkistot sekä tarvittaessa perusparannetaan 

patteriverkostoa, on edessä kaikissa kiinteistöissä keskimäärin 40 - 50 vuoden iässä. Ympä-

ristöministeriön teettämän tutkimuksen mukaan putkistoremonttien määrän kokonaiskasvun 

on arvioitu olevan 1990-luvulta 2020-luvulle jopa 1600 %. Tutkimuksessa todetaan sekä 

suunnittelu- että toteutusresurssien tulevan olemaan riittämättömiä näin valtavan korjaustar-

peen tyydyttämiseen etenkin, kun huomioon otetaan rakennusalalla kiihtyvä eläköityminen. 

(Virtanen ym. 2005.) Paiho ym. (2009) arvioivat putkistojen korjaustarpeen edelleen kak-

sinkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana 1970-luvulla rakennettujen asuinker-

rostalojen tullessa saneerausikään, ks. kuva 19. 

 

Kuva 19 Ennuste putkiremonttien tarpeelle vuoden 2008 rakennuskannan perusteella. 
(Paiho ym. 2009) 
 
Putkiremonttien hinnat ovat nousseet rajusti viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. 

Normaalin asuinkerrostalon niin sanotun perinteisen putkiremontin hinta oli vuonna 1972 

40 - 70 mk/huoneisto-m2 eli noin 40 - 75 €/huoneisto-m2 joulukuun 2005 rahassa ja 1990-

luvun lopulla 1000 - 1500 mk/huoneisto-m2 eli noin 185 - 280 €/huoneisto-m2 joulukuun 

2005 rahassa. Nykyään kustannukset vaihtelevat välillä 400 - 800 €/huoneisto-m2. (Isän-

nöintiliitto 2015, Jämsä 2005, Hyttinen 1972.)  

Perinteisten putkiremonttien rinnalle on tullut niin sanotuilla uusilla menetelmillä toteutet-

tavia putkistojen saneerausmenetelmiä ja näiden kahden tyypin yhdistelmiä, joissa käytetään 
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sekä perinteisiä että uusia menetelmiä. Uusilla menetelmillä, kuten esimerkiksi sujuttamalla 

tai sukittamalla tehtyjen putkiremonttien hinta on pääkaupunkiseudulla keskiarvoltaan hie-

man yli 300 euroa. Sekä perinteisen remontin että hybridiremontin keskimääräinen hinta 

pääkaupunkiseudulla on noin 800 euroa hybridiremontin ollessa aavistuksen halvempi. Ero 

on kuitenkin hyvin pieni. Pääkaupunkiseudun kalliimman hintatason muuhun maahan ver-

rattuna selittää osin remontoitavan rakennuksen korkeampi ikä, mutta pääkaupunkiseudulla 

tehdään useammin samalla myös muuta, kuten sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien sanee-

rauksia. (Isännöintiliitto 2015.) 

5.2 Putkistoremonttimenetelmät  

Vesijohdot asennettiin 1910 - 1960-lukujen aikakauden rakennuksissa kerroksissa pääosin 

piiloon rakenteiden sisään. Monissa 1940-luvulla rakennetuissa asuinkerrostaloissa lämmin-

vesijärjestelmä rakennettiin vasta 1950-luvulla ja usein kaukolämpöön liittymisen yhtey-

dessä. Lämminvesiputkistot sijaitsivat siten joko yleisesti näkyvillä tai kevyesti koteloituna 

eri kohdissa kuin alkuperäiset kylmävesi- tai viemäriputkistot. (Mäkiö ym. 1990, Järvinen 

ym. 1987.)  

Vesijohtojen sijoittaminen nousi keskustelun aiheeksi vasta 1970-luvun alkupuolella. Täl-

löin esitettiin, että putket on sijoitettava niin, että ne ovat myöhemmin korjattavissa ja vaih-

dettavissa. Tämä ajattelu tuli määräyksiin jakson 1960 - 1975 loppupuolella. Kätketyt putket 

edellytettiin tehtävän siten, että ne eivät syöpyneet tai muulla tavalla vahingoittuneet. Kyt-

kentäjohtojen sijaintiin vaikutti muun muassa vesijohtokalusteen tyyppi. Seinäsekoittajien 

johdot olivat lähes aina seinärakenteen sisällä ja muut putket olivat joko näkyvissä tai osit-

tain tai kokonaan seinän sisällä. Nousujohdot olivat useimmiten roilossa seinän sisällä. (Mä-

kiö ym. 1994.) 

Perinteinen putkistosaneeraus tarkoittaakin vanhoista rakennustavoista johtuen kokonaisval-

tiasta remonttia. Viemäri- ja käyttövesiputkisto uusitaan ja kylpyhuoneiden kosteuseristyk-

set saatetaan nykyvaatimusten edellyttämälle tasolle. Putkistojen uusiminen edellyttää aina 

rakenteiden osittaista purkamista. (Siren 2014, Paiho ym. 2009.) Välipohjan sisässä sijaitse-

vat johdot kannattaa useimmiten jättää paikoilleen ja uudet johdot voidaan sijoittaa esimer-

kiksi seinälle näkyviin, peitelistan alle, välipohjan sisään, alemman kerroksen kattoon eli 

alakattoon, koteloon katon- tai lattianrajaan tai nurkkaan, tai omaksi erilliseksi koteloiduksi 
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ryhmäkseen. Runkojohtoja uusittaessa purkutyö jää vähäisemmäksi, jos olemassa olevia ka-

navia voidaan käyttää. Uudet vedot tarvitsevat kuitenkin yleensä enemmän tilaa, koska läm-

möneristys-vaatimukset ovat tiukentuneet ja kiertovesijohdot vaaditaan asennettaviksi, jos 

asuntoja on enemmän kuin viisi. Tällöin voidaan esimerkiksi suurentaa olemassa olevia ka-

navia avaamalla välipohjaa tai seinää, rakentaa uudet kanavat tai asentaa putket näkyviin 

asuinkerrosten läpi. (Siren 2014, Heikkilä & Päkkilä 1990.)  

Putkistojen uusimisen lisäksi laatoitukset vaihdetaan tai asennetaan kohteisiin, joissa laatoi-

tusta ei aiemmin ole ollut, ja kylpyhuoneiden sekä keittiöiden sähköistystä haluttaessa ny-

kyaikaistetaan. Samalla voidaan myös kohentaa yleistä asumistasoa esimerkiksi asentamalla 

kylpyhuoneisiin lattialämmitys ja niin sanottu rättipatteri. Perinteinen putkistosaneeraus on 

menetelmänä kallis, työläs ja aiheuttaa rakennuksen käyttäjille suuria pöly- ja meluhaittoja. 

Rakennuksen vedenjakelu on usein monia viikkoja poikki ja asunnot asumiskelvottomia 

jopa kuukausia. (Siren 2014, Paiho ym. 2009, Hietala 2006, Karttunen 2005, Pesonen 2004.) 

Perinteisen putkistosaneerauksen rinnalle on noussut erilaisia uusia menetelmiä, jotka voi-

daan luokitella Paihon ym. (2009) mukaan karkeasti putkistojen sujutuksiin, sukituksiin ja 

pinnoituksiin, sekä näiden menetelmien yhdistelemiseen vanhoihin menetelmiin eli putkien 

uusimiseen vanhoille tai uusille reiteille. Uusilla menetelmillä pyritään vähentämään remon-

tin läpimenoaikaa ja kustannuksia, kun rakenteita ei jouduta avaamaan. Tällöin kuitenkin 

vedeneristykset jäävät uusimatta kylpyhuoneissa ja mahdolliset kosteusvauriot ja vuodot 

löytämättä. Lisäksi putkistojen uusimiseen vanhoille tai uusille reiteille on kehitetty erilaisia 

elementti-tai moduuliratkaisuja, joiden luvataan vähentävän remontin asuntokohtaista läpi-

menoaikaa merkittävästi, vaikka remontti muuten suoritettaisiinkin perinteisesti rakenteet 

avaamalla. (Siren 2014, Paiho ym. 2009.) Vedenkulutuksen kannalta remonttimenetelmän 

valinta on oleellista, sillä jos vesikalusteita ei uusita uudempiin tai vähemmän vettä käyttä-

viin malleihin remontin yhteydessä, ei muutosta kulutukseen ole odotettavissa. 

5.3 Vesikalusteiden vaihto vettä säästäviin malleihin 
 
Suurin osa vedenkäytön muutoksia dokumentoivista tutkimuksista raportoi vedenkäytön ko-

konaismuutoksia tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Näitä tutkimuksia löytyy sekä maailmalta 

että hieman vanhempia Suomesta. Vedenkäyttöön vaikuttavia muutoksia, kuten vesikalus-

teiden uusiminen toteutetaan usein kaikki yhtä aikaa, jolloin yksittäisen uusitun laitteen vai-
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kutusta voi olla vaikea arvioida, jos käytettävissä ei ole jokaiseen vesilaitteeseen asennetta-

vaa älykästä vesimittaria. Seuraavaksi käydään läpi muutamia esiin tulleita tutkimuksia, 

joissa oli pystytty mitallistamaan toimenpiteiden seurauksena saavutetut vedenkäytön muu-

tokset.  

Reisbacka & Speeti (1983) tutkivat uudenmallisten sekoitinkalusteiden vedenkäyttöä alen-

tavaa vaikutusta sekä tilastollisesti että seurantakiinteistöjen kautta. Tilastollisessa otoksessa 

veden ominaiskäyttö oli ennen kalusteiden uusintaa keskimäärin noin 188 l/as/d. Uusinnan 

jälkeen veden kokonaiskäyttö laski arvoon noin 140 l/as/d. Vedenkäyttö laski otoksen koh-

teissa sekoitinkalusteiden uusinnan seurauksena keskimäärin 25 %. Suurimmillaan kulutuk-

sen alentuma oli noin 33 % ja pienimmillään noin 10 %. Suuret kulutussäästöt saavutettiin 

tapauksissa, joissa lähtökulutustaso oli korkea (yli 200 l/as/d).  

Tutkimuksen seurantakiinteistöissä veden kokonaiskäyttö aleni uudenmallisten sekoitinka-

lusteiden vaihtamisen jälkeen 10 - 25 %. Kylmän käyttöveden osalta käyttö pieneni 11 - 12 

% ja lämpimässä käyttövedessä 7 - 40 %. Keittiössä kalusteiden uusinnan jälkeen eräissä 

kohteissa kylmän veden käyttö nousi, vaikka kokonaiskäyttö laski. Kylpyhuoneessa suihku-

sekoittimien uusinnan jälkeen lämpimän veden käyttö aleni noin 20 % ja kylmän käyttöve-

den noin 30 %. (Reisbacka & Speeti 1983.) 

Talosaunojen osalta Reisbackan ja Speetin (1983) tutkimuksessa ilmeni, että uusittaessa 

kiinteistöjen talosaunojen kaksiotesekoitimet aikaohjatuiksi sekoitinkalusteiksi suihkutilo-

jen kokonaisvedenkäyttö pieneni noin 38 %. Lämpimän käyttöveden osalta säästö oli keski-

määrin 40 % ja kylmän käyttöveden osalta 34 %. Matilaisen (1973, Sillanpää 1977 mukaan) 

mittauksissa saavutettiin sama vedensäästö vaihtamalla kaksiotesekoittimien tilalle yksiote-

sekoittimet kuin asentamalla alkuperäisiin kalusteisiin virtaamanrajoittimet. Virtaamanra-

joittimilla saavutettiin noin 39 %:n säästö ja yksiotesekoittimilla noin 37 %:n säästö verrat-

tuna alkuperäiseen vedenkäyttöön. Sippolan (1976, Sillanpää 1977 mukaan) mittauksissa 

puolestaan saavutettiin 26 %:n vedensäästö vaihtamalla kaksiotesekoittimien tilalle termo-

staattisekoittimet. 

Nurmelan (1982) tutkimuksen mukaan vesikalusteiden osuus vedensäästössä on vain noin 

10 - 15 %, kun taas Reisbackan & Speetin (1983) mittaus- ja tilastotulosten perusteella koko 

asuinkerrostaloon toteutetulla sekoitinkalusteiden uusinnalla voidaan käyttöveden kokonais-

kulutusta alentaa 10 - 35 %. Saavutetun säästön suuruus riippuu lähtökulutustasosta siten, 

että suurilla kulutustasoilla säästöt tulevat isommiksi. Sillanpään (1977) selvityksessä saatiin 
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sama tulos: veden säästön todettiin jäävän sitä pienemmäksi, mitä lähempänä aikaisempi 

kulutus oli kohtuullista keskikulutusta.  

Reisbackan & Speetin (1983) tutkimuksessa todettiin asukkaiden käyttötottumusten muut-

tuvan hyvin vähän sekoitinkalusteiden vaihdon jälkeen. Kenttämittauksissa asukkaiden ha-

vaittiin kylläkin valitsevan astioiden pesussa yksiotesekoittimesta suuremman käyttövirtaa-

man kuin kaksiotesekoittimesta. Näin ollen käytettäessä kaksiotesekoitinta vajaatehoisesti 

sen ja uudenmallisten sekoittimien välinen kulutusero on pieni tai sitä ei ole ollenkaan. Uu-

denmalliset sekoittimet koettiin tutkimuksessa silti entisiä helppokäyttöisemmiksi, minkä 

arveltiin vähentävän veden hukkajuoksutusta. 

Floridassa tarjottiin vähävaraisille omakotitaloissa asuville kotitalouksille mahdollisuutta 

osallistua ohjelmaan, jossa osallistujien taloihin vaihdettiin ilmaiseksi tehokkaat, vähän vettä 

käyttävät wc-istuimet, suihkupäät ja hanan suuttimet kahteen kylpyhuoneeseen ja keittiöön. 

Saavutetut vedensäästöt kolmen vuoden kuluttua asennuksista vaihtelivat 18,8 - 23,8 % vä-

lillä. Tutkijat totesivat, että ohjelmaan osallistuneiden tyytyväisyys ohjelmaan ja vettä sääs-

täviin laitteisiin herättivät käyttäjissä vahvan aikomuksen toteuttaa veden säästötoimenpi-

teitä. Muutokset veden käyttötavoissa vaikuttivat myös siihen, miten vaikuttavina käyttäjät 

kokivat syntyneet säästöt vesilaskuissa. (Lee & Tansel 2013.) 

Vettä säästävien vesilaitteiden uusimiseen ostohyvitystä tarjoavat ohjelmat ovat olleet yksi 

vesilaitosten ja kaupunkien tapa edistää vesilaitteistojen vaihtamista vesitehokkaampiin. 

Price ym. (2014) tutkivat Yhdysvalloissa Albuquerquessa New Mexicossa tehtyjen ostohy-

vitysohjelmien vaikutuksia vedenkulutukseen. Tuloksista kävi ilmi, että suurin vaikutus oli 

wc-istuimien uusimisella pienemmän kulutuksen istuimiin. Kotitalouksien vedenkulutus 

pieneni 12,86 % ensimmäisen wc-istuimen uusimisen seurauksena ja 14,78 %, jos uusittavia 

istuimia oli kaksi tai kolme. Wc-istuimen ja suihkupään uusiminen yhdessä pienensi keski-

määräistä veden kulutusta 16,26 % päivässä, vettä säästävän pesukoneen asennus puolestaan 

8,32 % ja astianpesukoneen 4,87 %. Vertailtavissa tutkimuksissa wc-istuimien oli havaittu 

pienentävän kulutusta 10 % ja suihkupäiden 8 %, toisessa puolestaan näiden yhteisvaikutuk-

sen olevan 10 % veden käyttöä pienentävä. Tutkijat totesivat wc-istuimen ja pesukoneiden 

vaihtamisella olevan suurimmat vaikutukset veden käyttöön ja astianpesukoneiden ja 

suihkupäiden olevan vaikutukseltaan vähäisempiä. 
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Sisiliassa tutkittiin vettä säästävien hanojen ja suihkun sekä kaksoisnappihuuhtelulla varus-

tetun wc-istuimen asentamisen vaikutusta vedenkäyttöön kahdessa omakotitalossa ja kah-

dessa urheilukeskuksessa. Tutkimuksessa mukana oleviin kahdessa koulussa asennettiin ai-

kaohjatut vesihanat ja urinaalit. Kohteissa annettiin lisäksi vedensäästövinkkejä asukkaille 

tai käyttäjille. Kahden omakotitalon veden kulutus pieneni toisen 9 % ja toisen 19 % toimen-

piteiden seurauksena. Urheilukeskuksissa veden kulutus pieneni toisessa yli 21 % ja toisessa 

40 % laitteistojen uusimisen jälkeen. Kouluissa vedensäästö oli 50 % ja 60 %, kun hanat 

vaihdettiin ajastettuihin. Tulokset viittasivat siihen, että julkisissa rakennuksissa, missä on 

paljon käyttäjiä, on mahdollista saavuttaa suuria säästöjä siirtymällä aikaohjattuihin hanoi-

hin. Vedensäästövinkkien ei todettu vaikuttavan merkitsevästi vedenkäyttöön niin julkisissa 

kuin kotitalouksissakaan. 

Kuten edellä on tullut ilmi, yleinen olettamus on, että matalan virtaaman vesihanojen asen-

taminen johtaa vähentyneeseen veden käyttöön. Fidar ym. (2016) asensivat tutkimuksessaan 

virtaamamittarit kahden korkeakoulun kahteen pesuhuoneeseen ja tallensivat pesualtaiden 

vesihanojen veden käyttöä. Saadut mittaustulokset kuvasivat yksittäisen pesutapahtuman 

kestoa, käyttötapahtumien määrää ja käytettyä vesimäärää per käyttökerta. Tulokset paljas-

tivat, että elektronisten matalavirtaushanojen käytön kesto oli pidempi kuin perinteisten ha-

nojen eli vettä valutettiin pidempään kuin perinteisiä hanoja käytettäessä. Perinteisten hano-

jen virtaaman todettiin olevan suurempi kuin matalavirtaamahanojen. Perinteisten hanojen 

todettu käytetty virtaama oli kuitenkin vain noin kolmasosan hanan enimmäisvirtaamasta. 

Tästä syystä tutkijat epäilivät, etteivät matalavirtaamahanat käytännössä vähennä veden ku-

lutusta, koska enemmistö käytetyistä virtaamista oli jo samalla tasolla kuin vettä säästävien 

hanojen nimellisvirtaamat. Tutkijat päättelivät, että optimaalinen käsien pesuvirtaama olisi 

5 - 6 l/min ja että veden säästöä ei ole saatavissa, jos asennetaan hana, jonka virtaama on 5 

l/min tai enemmän. Tutkimuksessa todettiin käyttäjien käyttötapojen ja tottumusten olevan 

merkittävämpi veden käytön suuruutta määrittävä tekijä kuin aiemmin oli luultu. 

Aiempien tutkimusten mukaan kaksoishuuhtelunapilla varustettujen wc-istuimien ja vettä 

säästävien suihkujen asentaminen sai aikaan 25 % veden säästön. Fidar ym. (2016) mukaan 

valmistajat väittävät vettä säästävien vesihanojen vähentävän veden kulutusta jopa 50 - 85 

%. Tutkimukset ovat kuitenkin esittäneet tästä eriäviä loppupäätelmiä vaihdellen arvioista, 

että vaihto ei vaikuta vedenkulutukseen, vaatimattoman 13 % säästöstä jopa 50 % säästöön. 
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Lisäksi joidenkin tutkimusten mukaan vesitehokkaat hanat kuluttavat enemmän vettä per 

käyttökerta kuin perinteiset hanat. (Fidar ym. 2016.) 

5.4 Asuinkerrostalojen sisäiset rakenteelliset muutokset 

Vanhan asuinkerrostalokannan varustetasoa on usein parannettu rakennuksen valmistumisen 

jälkeen sekä kiinteistö- että huoneistokohtaisesti. Varustetason parantamisen kannalta on-

gelmallisimpia kohtia vanhoissa asuinkerrostaloissa ovat usein tila- ja rakenneratkaisut, 

jotka eivät mahdollista riittäviä muutoksia. Tätä on havainnollistettu kuvassa 20, jossa esi-

tetään muutamia tavanomaisia asuinkerrostalojen kylpyhuone- ja wc-tilaratkaisuja 1900-lu-

vulla. (Heikkilä & Päkkilä 1990.)  

 

Kuva 20 Tavanomaisia asuinkerrostalojen kylpyhuone- ja wc-tilaratkaisuja 1900-luvulla 
(Heikkilä & Päkkilä 1990) 
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Vanhoissa asuinkerrostalohuoneistoissa on yleensä kylpyammeella varustettu kylpyhuone, 

mutta pienimpiin asuntoihin rakennettiin 1950-luvulle asti monesti vain pieni wc-huone, 

eikä varsinaisia peseytymistiloja lainkaan. Näiden pienhuoneistojen varustaminen suihkulla 

edellyttää tällöin tilajärjestelyjä väliseiniä siirtämällä. Pesukoneille ei yleensä tehty tilava-

rausta. Kylpyhuoneita perusparannettaessa korvataan kylpyamme tavallisesti suihkulla, jol-

loin saatavaan lisätilaan voidaan haluttaessa sijoittaa pesukone. (Heikkilä & Päkkilä 1990.) 

Laksolan (2006) mukaan uusien vesipisteiden tekeminen putkiremontin yhteydessä ei ole 

yleistä. 2000-luvulle asti asuntojen kylpyhuoneiden, wc-tilojen ja keittiöiden laatutaso säilyi 

remontin jälkeen ennallaan eikä asuntojen ajantasaistamiseen kiinnitetty juuri laisinkaan 

huomiota. Niin sanottua yhdenvertaisuusperiaatetta ei silloin vielä tunnettu eli asukkaille 

saatettiin asentaa remontin jälkeen laadultaan hyvinkin eritasoiset kalustukset riippuen tilo-

jen alkuperäisen kalustuksen laadusta. Vasta 2000-luvulla ryhdyttiin kaikkiin asuntoihin 

korvaamaan tasapuolisesti sama laatutaso. Asukas joutuu tällöin itse maksamaan erotuksen, 

mikäli haluaa asuntonsa varusteluun korkeampaa laatutasoa kuin taloyhtiön tarjoama stan-

dardi. 2000-luvulle on jatkunut trendi poistaa remontin yhteydessä kylpyhuoneesta kylpy-

amme ja asentaa vapautuvaan tilaan suihku ja pesukoneliitäntä. Remontin yhteydessä kyl-

pyhuoneet korjataan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Käytännössä kylpyhuoneisiin 

asennetaan vedeneristys, kaakelointi ja vakiomalliset kylpyhuonekalusteet ja märkätilojen 

vesieristeen alle kosteusanturit. (Siren 2014, Pesonen 2004.) 

Putkiremonttien tarpeen kasvaessa tapa suhtautua niihin on vähitellen alkanut muuttua. Put-

kiremonttia ajatellaan ennemminkin mahdollisuutena suorittaa useampia isoja remontteja 

yhtä aikaa ja ymmärretään, että asuntoihin tehdyt parannukset nostavat kiinteistön teknistä 

tasoa ja taloyhtiön varallisuutta. Asuntokohtaisten kylpyhuoneen ja keittiön remonttien li-

säksi taloyhtiö voi uusia putkiremontin yhteydessä tietoverkot, ilmanvaihdon, keskusluki-

tukset, sähköt ja turvajärjestelmät ja tehdä energiansäästöratkaisuja esimerkiksi siirtymällä 

huoneistokohtaisiin mittauksiin. Luontevana pidetään myös esimerkiksi ikkunaremontin, 

julkisivusaneerauksen tai hissin rakentamisen kytkemistä putkiremonttiin. (Isännöintiliitto 

2015, Karttunen 2005, Silveri 2006) Samanaikaisesti on ilmennyt kuitenkin myös vaikeuksia 

asunto-osakeyhtiöiden remonttien rahoituksessa lainarahalla. Etenkin muuttotappioalueilla 

lainansaantivaikeudet ovat jo nykypäivää ja pankkien vaatima omarahoitusaste voi olla hy-

vin korkea. Tulevaisuudessa taloyhtiöiden tulee varautua entistä aikaisemmin tuleviin pe-

ruskorjauksiin keräämällä omaa rahoitusta hyvissä ajoin. (Kortelainen 2015.)   
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6 Case-tutkimukset: Helsingin asuinkerrostalojen talous-
veden käyttö 

6.1 Aineisto ja tutkimusmenetelmät  
 
Tutkimuksessa käytetyt tiedot ovat peräisin vuokra-asuntojen osalta Helsingin kaupungin 

Kiinteistöviraston Kiinteistöjen kehittämisyksikön vuosien 1994 - 2004 painetuista vuosira-

porteista ’Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista’. Omistusasuntojen 

osalta tiedot on saatu yksityisyritykseltä, joka tarjoaa kiinteistöyhtiöille kiinteistöjen hoidon 

ja huollon asiantuntijapalveluja.  

Tutkimuksen kohteiksi pyrittiin valitsemaan asuinkerrostaloja, joissa ei ole asumisen lisäksi 

muuta vedenkäytön suuruuteen vaikuttavaa toimintaa, kuten liiketiloja tai päiväkoteja. Koh-

teet valittiin satunnaisesti. Vanhojen talojen osalta aineistosta poimittiin 1950 - 1970 -lu-

vuilla valmistuneita rakennuksia ja uusien talojen osalta 1990 - 2000 -luvuilla valmistuneita 

rakennuksia. Lisäksi valintakriteerinä oli vanhojen remontoitujen talojen kohdalla ajan-

kohta, jolloin kiinteistössä oli tehty putkiston tai vesikalusteiden vaihto- tai kunnostustoi-

menpiteitä. Aineistoon valittiin kiinteistöjä, joiden vedenkäyttötietoja oli saatavilla sekä en-

nen kunnostustoimenpiteitä että niiden jälkeen. 

Tutkimuksessa ei ollut mahdollista paneutua syvemmin vedenkäytön taustamuuttujiin ja nii-

den vaikutukseen ja osallisuuteen vedenkäytön suuruuteen ja siinä tapahtuneisiin muutok-

siin. Tutkimuksessa ei myöskään pystytty selvittämään tarkemmin kohteiden varustetasoa 

tai varustetason muutosta saneerausten yhteydessä. 

6.2 Talousveden käytön erot eri tyyppisissä asuinkerrostaloissa  

6.2.1 Vuokratalot 

Helsingin kaupungin omistamien vuokratalojen otoksen suuruus oli yhteensä 29 kiinteistöä. 

Näistä yhdeksän oli vanhoja 1960 - 1970 -luvuilla valmistuneita saneeraamattomia asuin-

kerrostaloja, yhdeksän uusia 1990-luvulla valmistuneita asuinkerrostaloja ja yksitoista oli 

vanhoja 1950 - 1970 -luvuilla valmistuneita asuinkerrostaloja, joissa oli tehty vedenkäyttöön 

vaikuttavia saneeraustoimenpiteitä.  

Vedenkäyttöön vaikuttavilla saneeraustoimenpiteillä tarkoitetaan tässä joko kiinteistössä 

tehtyä täysimittaista linjasaneerausta tai keittiöiden ja kylpyhuoneiden saneerausta, jonka 
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yhteydessä on vaihdettu huoneistojen vesikalusteet. Saneerauksella tullaan jatkossa viittaa-

maan vain edellä mainittuihin toimenpiteisiin. 

Vanhojen saneeraamattomien vuokratalojen veden ominaiskäyttö vaihteli kymmenen vuo-

den ajanjaksolla keskimäärin välillä 177 - 219 l/as/d, ks. taulukko 9. Vedenkäytön yleinen 

väheneminen näkyi lievänä lähes jokaisessa kiinteistössä, minkä seurauksena tutkimusai-

neiston viimeisten viiden vuoden ajanjaksolla (2000 - 2004) ominaiskäyttö vaihteli keski-

määrin välillä 169 - 213 l/as/d, ks. kuva 21. Kolmessa kiinteistössä jouduttiin käyttämään 

vertailussa vuosien 1999 - 2003 ominaiskäyttölukuja, sillä kiinteistöissä oli aloitettu linjasa-

neeraus vuonna 2004. 

 
Taulukko 9 Helsingin kaupungin omistamien remontoimattomien vanhojen vuokratalojen 
veden keskimääräinen ominaiskäyttö 
 

 
 
 
 
 
 

Valm. 
vuosi

Ominaiskäyttö 
(l/as/d)          

ka. 1994-2004

Ominaiskäyttö 
(l/as/d)              

ka. 2000-2004 
(*1999-2003)

 Vu1  Kaarelantie 86 1962 192 197*
 Vu2  Soittajantie 6 1976-77 219 204

 Vu3  Junailijankuja 1 1974 196 185*

 Vu4  Kontulankaari 11 1970-71 190 183

 Vu5  Lohkopellontie 7 1977 177 169

 Vu6  Puroniitynpolku 4 1978 214 213

 Vu7  Kauppakartanonkatu 10 1978 212 210*
 Vu8  Kauppakartanonkatu 26 1978-79 213 208

 Vu9  Karstulantie 10 1961 183 180
200 194
196 197
15 16

[177 - 219] [169 - 213]

 Puotilan kiint.Oy

 Vallilan kiint. Oy

Aritmeettinen keskiarvo
Mediaani

Keskihajonta
Vaihteluväli (l/as/d)

Kiinteistö

 Kannelmäen kiint.Oy

 Kantakaupungin kiint.Oy

 Kontulan kiint. Oy

 Kumpulan kiint.Oy

 Pihlajiston kiint. Oy
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Kuva 21 Remontoimattomien vanhojen vuokratalojen keskimääräinen veden ominaiskäyttö 
(l/as/d) vuosina 2000 - 2004 (*1999-2003) 
 
Uusien 1990-luvulla valmistuneiden vuokratalojen veden ominaiskäyttö oli luonteeltaan hy-

vin tasaista tutkimusaineiston viimeisten viiden vuoden ajanjaksolla. Ominaiskulutus vaih-

teli välillä 151 - 208 l/as/d ja oli keskimäärin 175 l/as/d. Kuvassa 22 ja taulukossa 10 on 

esitetty Helsingin kaupungin omistamien uusien vuokratalojen veden keskimääräinen omi-

naiskäyttö vuosina 2000 - 2004. Ominaiskäytön suuruus vaihtelee paljon eri kiinteistöjen 

välillä. 

 
Kuva 22 Helsingin kaupungin omistamien uusien vuokratalojen keskimääräinen vedenkäyttö 
vuosina 2000 - 2004 
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Taulukko 10 Helsingin kaupungin omistamien uusien vuokratalojen veden keskimääräinen 
ominaiskäyttö (l/as/d) vuosina 2000 - 2004 

 

 
 
Saneerattujen vanhojen vuokratalojen osalta kiinnitettiin huomiota veden ominaiskäyttöön 

ennen saneerausta ja saneerauksen jälkeen. Ominaiskäyttö ennen saneerausta vaihteli välillä 

161 - 226 l/as/d ja saneerauksen jälkeen välillä 114 - 183 l/as/d. Ominaiskäytön vaihtelut 

olivat melko suuria eri kiinteistöjen välillä. Keskimäärin veden ominaiskäyttö oli ennen sa-

neerausta 193 l/as/d ja saneerauksen jälkeen 160 l/as/d, ks. taulukko 11 ja kuva 23. 

Ominaiskäyttö pieneni jokaisessa tutkimuskohteessa saneerauksen jälkeen, joskaan kaikissa 

kohteissa ero ei ole merkittävä. Hämeentie 128:n kohdalla veden ominaiskäytön vuosittaiset 

vaihtelut ovat yleisiä, jolloin saneerauksen jälkeinen ominaiskäytön pieneneminenkään ei 

ole aivan aukottomasti todettavissa (Liite I). Keskimäärin ominaiskäyttö pieneni saneerauk-

sen seurauksena 17 % vaihteluvälin ollessa 3 - 32 %, ks. kuva 24. 

 

Valm. 
vuosi

Ominaiskulutus 
(l/as/d)             

ka. (2000-2004)

 VuU1  Köökarinkuja 7 1995 174
 VuU2  Gunillantie 7 1996 159

 VuU3  Taimistontie 5 1998 151
 VuU4  Hiomotie 14 1998 162

 VuU5  Linnanrakentajankulma 1995 163
 VuU6  Untuvaisenpolku 1991 173
 VuU7  Strömsinniitty 1991 175

 VuU8  Haukilahdenkatu 6 1995 197
 VuU9  Violanpuisto 1995 220

175
173
21

[151 - 208]

Mediaani
Keskihajonta

Vaihteluväli (l/as/d)

Kiinteistö

 Laajasalon kiint. Oy

 Pohjois-Haagan kiint.Oy

 Roihuvuoren kiint. Oy

 Vallilan kiint. Oy

Aritmeettinen keskiarvo
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Ennen Jälkeen

 VuR1  Hämeentie 128 1959 2000-2001 190 183 -3,7
 VuR2  Jokiniementie 5 1964 1997-1998 167 156 -6,6

 VuR3  Gunillantie 6 1970 1997-1999 216 168 -22,2

 VuR4  Lassinlaakso 1975-76 1999-2000 197 164 -16,8
 VuR5  Jännetie 3 1977 2000-2001 174 149 -14,4

 VuR6  Prinsessantie 4 1964 1997-1998 168 114 -32,1

 VuR7  Käsityöläisentie 9 1975-76 1998-1999 198 177 -10,6
 VuR8  Palovartijantie 6-8 1977 2000-2001 215 172 -20

 VuR9  Hattulantie 5 1964 1997-1998 180 148 -17,8
 VuR10  Sammatintie 7 1961 1999-2001 195 164 -15,9
 VuR11  Sammatintie 10 1962 1998-1999 226 168 -25,7

193 160 -17
195 164 -17
20 19 8

[161 - 226] [114 - 183] [3 - 32]

Mediaani
Keskihajonta

Vaihteluväli (l/as/d)

 Laajasalon kiint. Oy

 Pohjois-Haagan kiint. Oy

 Roihuvuoren kiint. Oy

 Suutarilan kiint. Oy

 Vallilan kiint. Oy

Aritmeettinen keskiarvo

Kiinteistö
Valm. 
vuosi

Peruskorjaus- 
vuodet

Ominaiskäyttö ka. Muutos 
(%)

 Kumpulan kiint. Oy

Taulukko 11 Helsingin kaupungin omistamien vuokratalojen veden ominaiskäyttö ennen 
ja jälkeen korjaustoimenpiteitä 

Kuva 23 Veden ominaiskäyttö (l/as/d) Helsingin kaupungin vuokrataloissa ennen 
saneeraustoimenpiteitä ja niiden jälkeen 
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Liitteessä I on esitetty pylväskuvaajilla erikseen jokaisen tutkimuksessa käytetyn Helsingin 

kaupungin omistaman vuokrakiinteistön vedenkäyttö tarkasteluajanjaksollaan sekä keski-

määräinen vedenkäyttö. 

6.2.2 Omistustalot 

Helsinkiläisten omistusmuotoisten asuinkerrostalojen otoksen suuruus oli yhteensä 23 kiin-

teistöä. Näistä kymmenen oli vanhoja 1960-luvulla valmistuneita saneeraamattomia asuin-

kerrostaloja, yhdeksän uusia 1990-luvulla valmistuneita asuinkerrostaloja ja neljä oli van-

hoja 1950-luvulla valmistuneita asuinkerrostaloja, joissa oli tehty vedenkäyttöön vaikuttavia 

saneeraustoimenpiteitä. 

Vanhojen omistusmuotoisten ja saneeraamattomien helsinkiläisten asuinkerrostalojen veden 

ominaiskäyttö vaihteli kymmenen vuoden ajalla keskimäärin välillä 153 - 241 l/as/d. Tutki-

musjakson viimeisten viiden vuoden jaksolla vaihteluväli oli keskimäärin 152 - 252 l/as/d. 

Keskimäärin veden ominaiskäyttö oli 174 l/as/d. Kiinteistöjen vedenkäytössä näkyi pääsään-

töisesti laskeva vedenkäytön trendi, mutta kahdessa kohteessa vedenkäyttö oli keskimääräi-

sesti suurempaa viimeisten viiden vuoden aikana, ks. taulukko 12 ja kuva 25. Kyseisten koh-

teiden vedenkäyttö myös vaihteli voimakkaasti edellä mainitulla ajanjaksolla, ks. liite II, 

mikä vanhojen kiinteistöjen kohdalla viittaa usein vuotoihin. 

 

Kuva 24 Veden ominaiskäytön muutos (%) saneerauksen jälkeen Helsingin kaupungin 
omistamissa vuokrataloissa 
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Uusien omistusmuotoisten asuinkerrostalojen vedenkäyttö oli yleisesti ottaen melko tasaista 

tutkimusajanjaksolla, ks. liite II. Lievää vedenkäytön laskua oli havaittavissa viidessä koh-

teessa. Veden ominaiskäyttö vaihteli keskimäärin välillä 135 - 181 l/as/d koko tutkimusajan-

jaksolla ja välillä 135 - 178 l/as/d vuosien 2000 - 2004 aikana, ks. taulukko 13 ja kuva 26. 

Keskimääräinen vedenkäyttö oli 155 l/as/d. 

Kiinteistö Valm. vuosi
Ominaiskäyttö 

(l/as/d)                
ka. 1994-2004

Ominaiskäyttö 
(l/as/d)             

ka. 2000-2004
 OmV1 1961 186 181
 OmV2 1964 241 252
 OmV3 1963 177 158
 OmV4 1963 209 200
 OmV5 1967 160 152
 OmV6 1964 163 167
 OmV7 1965 168 168
 OmV8 1960 153 152
 OmV9 1969 171 157
 OmV10 1964 158 154

179 174
170 163
27 31

[153 - 241] [152 - 252]

Aritmeettinen keskiarvo
Mediaani

Keskihajonta
Vaihteluväli (l/as/d)

Taulukko 12 Vanhojen saneeraamattomien helsinkiläisten omistusmuotoisten kerrostalo-
jen keskimääräinen vedenkäyttö 

252

158

200

152
167 168

152 157 154

181
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 OmV1  OmV2  OmV3  OmV4  OmV5  OmV6  OmV7  OmV8  OmV9  OmV10

l/as/d

Aritm.keskiarvo

Kuva 25 Vanhojen saneeraamattomien omistusmuotoisten kerrostalojen otoksen keski-
määräinen vedenkäyttö vuosina 2000 - 2004 
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Tutkimusaineiston pienin otos oli saneerattujen helsinkiläisten omistusmuotoisten asuinker-

rostalojen joukko. Tutkimuksessa asetetut ehdot täytti vain neljä kohdetta, jotka on esitetty 

taulukossa 14. Kiinteistöjen keskimääräinen veden ominaiskäyttö vaihteli ennen saneeraus-

toimenpiteitä välillä 151 - 288 l/as/d ja saneeraustoimenpiteiden jälkeen keskimäärin välillä 

137 - 156 l/as/d, ks. kuva 27. Ominaiskäyttö oli ennen saneerausta keskimäärin 192 l/as/d ja 

 Kiinteistö
Valm. 
vuosi

Ominaiskäyttö 
(l/as/d)               

ka. 1994-2004

Ominaiskäyttö 
l/as/d               

ka. 2000-2004
 OmU1 1991 146 146
 OmU2 1990 162 151
 OmU3 1994 150 140
 OmU4 1993 155 153
 OmU5 1995 172 170
 OmU6 1990 135 135
 OmU7 1993 181 178
 OmU8 1993 152 154
 OmU9 1996 169 169

158 155
155 153
14 14

[135 - 181] [135 - 178]

Aritmeettinen keskiarvo
Mediaani

Keskihajonta
Vaihteluväli

Taulukko 13 Uusien helsinkiläisten omistusmuotoisten kerrostalojen veden keskimääräi-
nen ominaiskäyttö 

Kuva 26 Uusien helsinkiläisten omistusmuotoisten kerrostalojen veden keskimääräinen 
ominaiskäyttö vuosina 2000 - 2004 
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saneerauksen jälkeen 147 l/as/d. Veden ominaiskäyttö väheni saneerauksen myötä keski-

määrin 19 %, ks. kuva 28. Hajonta oli kuitenkin suurta eri kohteiden välillä. Aineiston koh-

teessa OmR2 on huomattava poikkeama vedenkäytön muutoksessa, mikä vaikuttaa aritmeet-

tiseen keskiarvoon sitä nostavasti. Jättämällä kyseisen kohteen huomioimatta saadaan kes-

kimääräiseksi veden ominaiskäytön muutokseksi 10 % ja keskimääräisen ominaiskäytön 

vaihteluväliksi ennen saneerausta 151 - 167 l/as/d ja saneerauksen jälkeen 137 - 151 l/as/d, 

ks. taulukko 15. Lisäksi keskimääräinen vedenkäyttö ilman OmR2:n arvoa on ennen sa-

neerausta 159 l/as/d ja saneerauksen jälkeen 143 l/as/d. 

 

 
 
 
 
 
 

Ennen Jälkeen
 OmR1 1951 2002-2003 167 151 -9,6
 OmR2 1951 1995-1996 288 156 -45,8
 OmR3 1950 2001-2002 160 137 -14,4
 OmR4 1954 2004-2005 151 142 -6

192 147 -19
164 147 -12
65 9 18

[151 - 288] [137 - 156] [6 - 46]

Mediaani
Keskihajonta
Vaihteluväli

Kiinteistö
Valm. 
vuosi

Peruskorjaus-
vuodet

Ominaiskäyttö (l/as/d) 
ka. Muutos 

(%)

Aritmeettinen keskiarvo

Taulukko 14 Omistusmuotoisten helsinkiläisten asuinkerrostalojen veden ominaiskäyttö en-

nen saneeraustoimenpiteitä ja niiden jälkeen 

Ennen Jälkeen
 OmR1 1951 2002-2003 167 151 -9,6
 OmR3 1950 2001-2002 160 137 -14,4
 OmR4 1954 2004-2005 151 142 -6

159 143 -10
160 142 -10
8 7 4

[151 - 167] [137 - 151] [6 - 46]

Mediaani
Keskihajonta
Vaihteluväli

Kiinteistö
Valm. 
vuosi

Peruskorjaus-
vuodet

Ominaiskäyttö (l/as/d) 
ka. Muutos 

(%)

Aritmeettinen keskiarvo

Taulukko 15 Omistusmuotoisten helsinkiläisten asuinkerrostalojen veden ominaiskäyttö 
ennen saneeraustoimenpiteitä ja niiden jälkeen. Otoksesta on tarkastelua varten poistettu 
suuresti poikkeava kohde. 
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Liitteessä II on esitetty pylväskuvaajilla erikseen jokaisen tutkimuksessa käytetyn omistus-

muotoisen kiinteistön vedenkäyttö tarkasteluajanjaksollaan sekä keskimääräinen veden-

käyttö. 

 

Kuva 27 Veden ominaiskäyttö ennen saneeraustoimenpiteitä ja niiden jälkeen helsinkiläi-
sissä omistusmuotoisissa asuinkerrostaloissa. Kuvassa otoksen koko aineisto. 

Kuva 28 Veden ominaiskäytön muutos (%) saneerauksen jälkeen helsinkiläisissä omistus-
muotoisissa asuinkerrostaloissa. Kuvassa esitetään katkoviivalla koko aineiston keskiarvo 
ja yhtenäisellä viivalla keskiarvo ilman muista poikkeavaa OmR2:n arvoa. 
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6.3 Tulosten luotettavuus  

Tutkimuksessa käytetyt tiedot ovat peräisin vuokra-asuntojen osalta Helsingin kaupungin 

Kiinteistöviraston Kiinteistöjen kehittämisyksikön vuosiraporteista. Omistusasuntojen 

osalta tiedot on saatu yksityisyritykseltä, joka tarjoaa kiinteistöyhtiöille kiinteistöjen hoidon 

ja huollon asiantuntijapalveluja. Tutkimuksessa ei ole tehty omia mittauksia. 

Tietojen luotettavuus vaihtelee kiinteistöittäin. Suurin virhelähde on oletettavasti veden omi-

naiskäytön laskemisessa käytetty asukasluku, sillä taloyhtiöiden ei ole enää pakollista pitää 

kirjaa kiinteistöjen asukkaiden lukumäärästä. Näin ollen asukasmäärien päivittämisessä on 

eriäviä käytäntöjä. Aiheutuvaa virhettä voidaan pitää kuitenkin sen verran pienenä, että saa-

tujen tulosten suuruusluokan voidaan olettaa olevan oikea. Tietoja käsiteltäessä on pidetty 

mielessä niiden luotettavuus ja jätetty osittain huomioimatta aineistosta selkeästi poikkeavia 

epäluotettavia lukuja. Tarkan virheanalyysin tekeminen on edellä mainituista syistä kuiten-

kin mahdotonta. 

Tutkimuksessa käytettävien otosten koot ovat pieniä, joten on olemassa mahdollisuus, että 

otokset eivät ole edustavia ja antavat siten väärän kuvan todellisesta veden ominaiskäytöstä 

ja saneerausten vaikutuksesta siihen. Suuremmilla otoksilla päästäisiin tilastollisesti toden-

näköisemmin lähemmäs todellisia arvoja. Otokset on kuitenkin valittu satunnaisesti ja mah-

dollisimman useasta eri kaupunginosasta.  

Kohteiden taustatiedot ovat myös olleet suppeat eikä lähtötilanteesta ole ollut kattavasti tie-

toa. Ei ole myöskään tarpeeksi tietoa siitä, minkälainen remontti on tehty, onko vesikalusteet 

vaihdettu, mikä kalusteiden taso on ollut ennen remonttia ja mitä remontin aikana on asen-

nettu, onko kohteeseen lisätty vakiopaineventtiiiliä leikkaamaan kunnallisen vesijohtover-

koston ylipaineen pois tai onko sellainen jo ollut kiinteistössä, kuinka paljon vesivuotoja on 

ollut tai onko vedenkulutukseen aiemmin kiinnitetty huomiota taloyhtiössä. Nämä tekijät 

voivat vaikuttaa lähtötilanteen vedenkäyttötasoon ja vääristää vertailua, jossa tavoitteena on 

verrata taustoiltaan mahdollisimman samankaltaisia kohteita. 

6.4 Tulosten arviointi  
 
Vanhojen saneeraamattomien vuokratalojen keskimääräinen ominaiskäyttö 194 l/as/d oli 

noin 11 % suurempi kuin uusien vuokratalojen. Saneerauksen jälkeen tilanne kääntyi päin-

vastaiseksi: uusien vuokratalojen keskimääräinen veden ominaiskäyttö 175 l/as/d oli noin 9 

% suurempi kuin vanhojen saneerattujen vuokratalojen vedenkäyttö 160 l/as/d.  
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Omistusmuotoisissa vanhoissa saneeraamattomissa taloissa ominaiskäyttö oli keskimäärin 

174 l/as/d, mikä oli 12 % suurempi kuin uusissa omistusmuotoisissa taloissa, joiden keski-

määräinen veden ominaiskäyttö oli 155 l/as/d. Vanhojen remontoimattomien omistustalojen 

ominaiskäytön vaihteluväli 152 - 252 l/as/d oli myös paljon laajempi kuin uusien omistusta-

lojen 135 - 178 l/as/d, ks. kuva 29. 

Tulosten perusteella voidaan todeta alkuoletus todeksi: asuinkerrostalojen linjasaneeraukset 

tai vesikalusteiden uusiminen vaikuttaa vedenkäyttöön alentavasti, ks. kuva 30. Vanhojen 

vuokratalojen veden ominaiskäyttö laski saneeraustoimenpiteiden jälkeen keskimäärin 17 

%. Vaihteluväli oli kuitenkin suuri, 3 - 32 %, mutta vastaa muiden tutkimusten (Reisbacka 

& Speeti 1983, Nurmela 1982) tuloksia. Kohteessa, jossa ominaiskäyttö laski eniten, asen-

nettiin huoneistoihin linjasaneerauksen yhteydessä huoneistokohtaiset vesimittarit. Koh-

teissa, joissa ominaiskäyttö oli ennen saneerausta suuri eli yli 200 l/as/d, vedenkäyttö väheni 

20 - 26 %. Kohteissa, joissa ominaiskäyttö oli ennen saneerausta välillä 170 - 200 l/as/d, 

vedenkäyttö aleni vähemmän, 11 - 18 %. Muissakin tutkimuksissa (Makki ym. 2015, Roc-

caro ym. 2011) on todettu vastaava yhteys suuren lähtökulutuksen ja suuren vedenkäytön 

prosentuaalisen laskun välillä. Vaikuttaisi siltä, että tietyn kulutustason saavuttamisen jäl-

keen vedenkäytön vähentäminen vaatii suurempia käyttötapa- ja asennemuutoksia, jotka 

vaativat asukkailta vahvempaa sitoutumista ja tahtoa. 

Vanhojen omistusmuotoisten asuinkerrostalojen veden ominaiskäyttö laski saneerauksen 

jälkeen keskimäärin 19 %, kun otetaan koko aineisto huomioon, tai 10 %, jos jätetään huo-

mioimatta kohteen OmR2 muista tuloksista huomattavasti poikkeava muutos. Kohteen 

Kuva 29 Vanhojen ja uusien vuokra- ja omistustalojen keskimääräisen ominaiskulutuksen 
vaihteluvälit ja aritmeettiset keskiarvot 
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OmR2 ominaiskäyttö ennen saneerausta oli hyvin korkea 288 l/as/d. Korkea arvo antaa ai-

hetta olettaa kyseessä olevan poikkeustapaus, jolloin todenmukaisempaan vedenkäytön pie-

nenemisen keskiarvoon päästään jättämällä kohde huomioimatta. Otoksen pienen koon takia 

poikkeava kohde saa muuten liian suuren painoarvon. Ominaiskäytön vaihteluväliä tarkas-

teltaessa poikkeavakin kohde on kuitenkin syytä hyväksyä vertailuun mukaan. Saneerauksen 

jälkeinen vaihteluväli 137 - 156 l/as/d on paljon tiiviimpi kuin saneerausta edeltävä 151 - 

288 l/as/d. 

Omistusmuodolla oli tulosten mukaan vaikutusta veden ominaiskäyttöön. Vanhoissa sanee-

raamattomissa vuokrakiinteistöissä keskimääräinen vedenkäyttö oli 11 % suurempi kuin 

vastaavissa omistuskiinteistöissä. Uusien kiinteistöjen kohdalla ero oli lähes sama: uusien 

vuokrakiinteistöjen keskimääräinen vedenkäyttö oli 13 % suurempi kuin vastaavien omis-

tuskiinteistöjen. Nämä erot ovat hyvin samansuuruisia kuin Sorvan & Lakson (1992) tutki-

muksessa ilmenneet erot, vaikka keskimääräinen vedenkäyttö erosikin paljon ollen tässä sel-

vityksessä selkeästi korkeampi. 

Saneerattujen kiinteistöjen keskimääräinen ominaiskäyttö oli ennen saneerausta yhtä suuri 

sekä vuokra- että omistusmuotoisissa kiinteistöissä, kun koko aineisto otetaan huomioon. 

Omistusmuotoiset kiinteistöt vähensivät kuitenkin vedenkäyttöään saneerauksen jälkeen 

enemmän kuin vuokrakiinteistöt. Vuokrakiinteistöissä ominaiskäyttö oli saneerauksen jäl-

keen keskimäärin 160 l/as/d ja omistusmuotoisissa kiinteistöissä keskimäärin 147 l/as/d eli 

Kuva 30 Saneerattujen kiinteistöjen keskimääräisen veden ominaiskäytön vaihteluvälit ja 
aritmeettiset keskiarvot ennen saneerausta ja saneerauksen jälkeen 
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noin 8 % pienempi. Tämän eron voi tulkita johtuvan hallintamuodosta, sillä saneerauksen 

jälkeen kiinteistöjen varustetason voi olettaa olevan hyvin samantasoinen.   

Vedenkäyttö pieneni siis enemmän kiinteistöissä, joissa oli alun perin suuri ominaiskulutus, 

ja vähemmän kohteissa, joissa vedenkäyttö ei ollut niin korkea lähtötasoltaan. Tämä ilmen-

tää todennäköisesti vesikalusteiden iän ja vedensäästöominaisuuksien merkitystä, sillä voi-

daan olettaa, että alun perin suuren kulutuksen kohteissa on ollut vanhat paljon vettä käyttä-

vät vesikalusteet ja laitteistot. Saneerauksen jälkeen ilmenevät erot vedenkäytössä ovat 

muun muassa hallintamuodosta, asukasrakenteesta ja käyttötottumuksista johtuvia eroja. 

Käyttötottumuksilla on käytännössä suuri vaikutus vedenominaiskäytön suuruuteen, sillä 

veden juoksutusnopeus ja juoksutusaika ovat tekijöitä, joihin teknisesti pystyy vaikuttamaan 

vain rajallisesti, jos varustetaso pysyy niin sanotusti normaalina kotitaloustasona. Tässä sel-

vityksessä tutkittujen kohteiden varustetasoa ennen tai jälkeen saneerauksen ei tiedetty, mikä 

rajoittaa tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä. 

Kuten tutkimuksissa (Nurmela 1982, Aho 1995, Kyber & Helenius 1998, Kiinteistö ja isän-

nöitsijä 2000) on todettu, huoneistokohtainen vedenmittaus on vakiopaineventtiilin lisäksi 

yksi tehokkaimmista tavoista vaikuttaa asukkaiden vedenkäyttöön. Etäluentalaitteiden ja  

-järjestelmien yleistyessä käyttötottumuksiin pystyisi parhaiten vaikuttamaan todennäköi-

sesti huonekohtaisen mittauksen ja älykkäiden sovellusten avulla (Liu ym. 2016, Makki ym. 

2015, Vähäsöyrinki 2015). Jos käyttäjillä olisi sovellus, jonka kautta he pystyisivät seuraa-

maan vedenkulutustaan reaaliajassa, heille konkretisoituisi parhaiten, miten paljon eri toi-

minnot käyttävät vettä ja mikä niiden vaikutus heidän vesilaskuunsa olisi. Huoneistokohtai-

sen mittauksen yleistyessä ja etäluentajärjestelmien kehittyessä ja hinnan alentuessa tämä 

skenaario tulee varmasti toteutumaan. Huoneistokohtaisen vedenmittauksen tiedot auttaisi-

vat vesilaitoksia myös paremmin profiloimaan käyttäjät. Tarkemman profiloinnin avulla 

olisi mahdollista tutkia laajemmin vedenkulutuksen muutoksia ennen putkistoremonttia ja 

sen jälkeen ja sitä kautta tehdä reaalisempia ennusteita saneerausten vaikutuksista. Käyttä-

jien profiloiminen voisi olla lähtökohta myös vesilaitosten tariffipolitiikan muutokseen Suo-

messa. 

Olennaista vedenkäytön ennustamisen kannalta olisikin tietää kohteessa olevien vesikalus-

teiden ikä, malli tai nimellisvirtaamat, sillä varsinaisesti putkistoihin itseensä liittyvää ve-

denkäytön alenemista ei merkittävässä määrin tapahdu, vaan kulutuksen pieneneminen joh-
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tuu vesikalusteiden vaihtamisesta uudempiin vettä säästävämpiin malleihin. Näin ollen voi-

daan olettaa, että putkistoremonttimenetelmillä ei itsellään ole merkitystä vedenkulutuksen 

kannalta, vaan vain sillä uusitaanko remontin yhteydessä vesikalusteet. Kiinteistön ikä ei 

itsessään kerro sen vesikalusteiden ikää, sillä asukkaat ovat voineet vuosien varrella itse 

tehdä kylpyhuoneremontteja, joissa kalusteet on vaihdettu jo pienempi kulutuksisempiin al-

kuperäisiin verrattuna. 
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7 Johtopäätökset  
 
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että linjasaneerauksilla ja vesikalusteiden uusimisella on 

veden ominaiskäyttöä pienentävä vaikutus asuinkerrostaloissa. Tutkimuksessa käytetyn 

otoksen pienen koon takia otos ei ole täysin luotettava näyte siitä, kuinka koko kiinteistö-

kannan veden ominaiskäyttö tulee saneerausten jälkeen käyttäytymään. Kohteiden taustatie-

dot ovat myös olleet suppeat eikä lähtötilanteesta ole ollut kattavasti tietoa. Tuloksia voi 

kuitenkin pitää suuntaa-antavina. 

Tutkimusaineiston pohjalta linjasaneerausten ja vesikalusteiden uusimisen vaikutus asuin-

kerrostalojen veden ominaiskäyttöön on karkeasti arvioiden 10 - 17 % talousveden käyttöä 

laskeva. Tutkimuksessa mukana olleissa kiinteistöissä vedenkäyttö vaihteli välillä 114 - 288 

l/as/d. Karkea tapa arvioida asuinkerrostalojen vedenkäytön vähenemistä olisi lajitella kiin-

teistöt ominaiskäytön mukaan kolmiportaiselle asteikolle: alle 170 l/as/d, 170 - 200 l/as/d ja 

yli 200 l/as/d. Saatujen tulosten perusteella voidaan olettaa talousveden käytön pienenevän 

saneeraustoimenpiteiden seurauksena ryhmittäin järjestyksessä 5 - 10 %, 11 - 20 % ja 21 - 

45 %.  

Huoneistokohtaisen vedenmittauksen yleistyessä mittauksesta kertyvää tietoa voisi hyödyn-

tää käyttäjien luokittelussa sekä kulutuskäyttäytymisen ja vedenkäytön muutoksen ennusta-

misessa putkistoremontin seurauksena. Jatkotutkimuksissa kannattaisi syventyä tarkemmin 

saneerattavien kohteiden alkutilaan, jotta pystyttäisiin mahdollisesti eristämään muut veden-

käyttöön vaikuttavat tekijät ja voitaisiin selvittää paremmin vesikalustojen ja -laitteistojen 

uusimisen yksittäisiä vaikutuksia vedenkäyttöön.  

Huoneistokohtaisten vesimittareiden tultua pakollisiksi uudiskohteissa ja saneerattavissa 

kiinteistöissä yhä useampi kiinteistö alkaa tuottamaan aiempaa tarkempaa vedenkäyttötie-

toa. Vertailemalla tätä tietoa ja vedenkäyttötietoja aiemmin saneeratuista kiinteistöistä, joi-

hin ei ole asennettu huoneistokohtaista mittausta, olisi mahdollista saada merkittävän suuri 

otos, joiden pohjalta voisi arvioida huoneistokohtaisten vesimittareiden osuutta ja vaikutusta 

vedenkäytön vähenemiseen. Tämä olisi tärkeä tieto vesilaitoksille ennen vesimittarijärjes-

telmiin yhdistettävien älykkäiden sovellusten laajaa yleistymistä kuluttajakäyttöön, sillä ky-

seisten sovellusten avulla käyttäjillä tulee olemaan entistä tarkempaa tietoa vedenkäytöstään 

ja sitä myötä suurempi intressi vaikuttaa siihen.  
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Korkearesoluutioisen vedenkulutustiedon avulla luodut vedenkäytön ennustemallit tulevat 

auttamaan vesilaitoksen veden hankinnan, puhdistuksen ja toimituksen energiatehokkaam-

massa hallinnassa. Sähköalalla on jo pitkään hinnoiteltu sähkö kysynnän mukaan, sillä yh-

tenä tavoitteena on siirtää tarpeetonta kulutusta pois sähkön huippukulutustunneilta ja siten 

vaikuttaa sähkön tuotantomuotoihin. Vastaava hinnoittelumalli olisi mahdollista ottaa käyt-

töön vesihuollonkin alalla, jos vesilaitoksen toiminta-alueella olevat kiinteistöt olisi kaikki 

liitetty älykkäillä vesimittareilla verkostoon ja vedenkulutusmallien avulla olisi mallinnettu 

odotettu kulutuskäyttäytyminen ja sen vaikutukset laitoksen tulokertymään.  

Kulutustiedon tarkentuminen tullee mahdollistamaan myös kohdennettujen, jopa kaupungin 

sisällä alueellisesti suunnattujen säästökampanjoiden toteuttamisen, jos esimerkiksi verkos-

ton kapasiteettiongelmien vuoksi tai energian säästösyistä halutaan pienentää vuorokauden 

huipputuntikulutusta tai tasata sitä kohdentumaan pidemmälle ajanjaksolle.  Yksityiskohtai-

semmilla kulutustiedoilla vesilaitoksen on myös helpompi tunnistaa vesijohtoverkoston vuo-

tokohtia ja kohdistaa verkostosaneerauksia tulevaisuudessa entistä paremmin. Myös yksi-

tyishenkilöille tulee olemaan mahdollista saada välittömästi ilmoitus poikkeavasta vedenku-

lutuksesta, joka voi nopeuttaa vuotojen havainnointia ja pienentää aiheutuvia vuotovahin-

koja ja niiden kustannuksia.  
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