
Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja 

eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten 

infektioriskien torjumiseksi 2019-2021

Loppuseminaari 30.9.2021

Josefiina Ruponen



Hanketoimijat ja yhteistyökumppanit

• Päätoteuttaja 

– Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema

• Tiina Tulonen, projektipäällikkö 08/2019-

07/2021, Kimmo Kahilainen 08-10/2021

• Josefiina Ruponen, projektikoordinaattori

• Osatoteuttajat

– THL, Kuopio

• Tarja Pitkänen, vastuullinen tutkija

• Anna-Maria Hokajärvi, tutkija

• Päivi Meriläinen, tutkija

• Annastiina Rytkönen, tutkija

• Kristiina Valkama, tutkimusavustaja

– HAMK, Hämeenlinna ja Forssa

• Harri Mattila, vastuullinen asiantuntija

• Jarkko Nummela, asiantuntija (Annakaisa Elo 

väliaikaisesti)

– Luke, Jokioinen

• Markku Saastamoinen, vastuullinen tutkija
2

Yhteistyökumppanit 

– HS-Vesi

– Riihimäen Vesi

– Harxo Oy/Biojussi

– LED Future Oy

– Hämeenlinnan 

kaupunki

– Ypäjän kunta

– Ypäjän hevosopisto



Valumavesien hygieniariskit -hankkeen tavoitteet

• Tuotetaan uutta tietoa vesistöön päätyvien suolistoperäisten 

taudinaiheuttajien synnyttämistä terveysriskeistä vesien hyöty- ja 

virkistyskäytölle sekä niiden ennaltaehkäisemisestä

• Etsitään ratkaisukeinoja riskien vähentämiseen: kosteikot, UV-led-

tekniikka, biohiili

• Maakunnallisen osaamisen lisääminen vesivälitteisten infektioriskien 

hallinnassa

– Mm. asiantuntijaseminaarit

• Koulutuksen kehittäminen

– Kurssiyhteistyö, oppimateriaali, opinnäytetyöt

• Valmistellaan laajempaa kansainvälistä hanketta
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Terveysriskinarviointi

Riskien hallinta → puhdistusratkaisut



Näytteenotto

• Kartoitettiin indikaattorien sekä 

tautimikrobien esiintymistä ja 

kulkeutumista

– Puhdistamot: näyte alapuolisesta 

vesistöstä purkupaikan kohdalla, 

hevostilat ja hulevedet: näyte 

vesistöön johtavasta putkesta tai 

ojasta

– Riskikohteissa: uimarannat, 

puutarhat, vedenottamo

Kentällä

• UV-led

• Biohiili

• Kosteikko

Laboratoriossa

• Biohiili
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Toteutus: syksy 2019, kesä ja syksy 2020, kevät 

2021

Seuranta Testaukset

• Testattiin keinoja, joilla voitaisiin 

ehkäistä tautimikrobien 

kulkeutuminen vesistöihin

Näytteenotto- ja testauskohteet sijaitsevat 

Kanta-Hämeen alueella: mukana Hämeenlinna, 

Riihimäki, Ypäjä ja Forssa
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Menetelmät ja analyysit

• Mikrobiologiset analyysit (THL ja 

KVVY- Tutkimus Oy)

– Indikaattorit

• Escherichia coli

• Suolistoperäiset enterokokit

• Clostridium perfringens –bakteerin 

sulfiittia pelkistävät klostridi-itiöt

• Somaattiset ja F-spesifiset kolifaagit

– Taudinaiheuttajat

• Lämpökestoiset kampylobakteerit, 

salmonella, adenovirus, sapovirus ja

noroviruksen genomiryhmät GI ja GII

– Saastelähdemarkkerit

• Ihminen/yhdyskuntajätevesi, lokki, lintu 

(yleismarkkeri), koira, hevonen, 

märehtijä ja sika
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Vedenlaatu (LBA)
– Lämpötila

– Happi

– Valo

– pH

– Sähkönjohtavuus

– Sameus

– Ravinteet (typpi ja 

fosfori)

– Orgaaninen hiili (TOC)

– Kiintoaines
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KIITOS!
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