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Meillä on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Ostamme päästötöntä uusiutuvaa sähköä. Olemme toteuttaneet kyselyn työmatkoista ja työpäivän
aikaisista liikkumistavoista. Tulosten perusteella kehitämme
henkilöstön kestävää liikkumista. Esimerkiksi vuonna 2022
tarjoamme henkilöstölle polkupyörän huoltoa.

Lisäämme ympäristötietoisuutta tiedottamalla 
eri kanavissa esim. sosiaalisessa mediassa.

Vuonna 2021 uudistimme Ruskon alkalointi-
kemikaalijärjestelmän. Järjestelmän energia-
tehokkuus kasvoi ja jätteen määrä väheni. 
Vuonna 2022 sama uudistus tehdään 
laitteiston varajärjestelmälle.

Saneeraamme jätevesiviemäreitä ja sekaviemäreitä. Saneeraukset vähentävät jätevesiviemäriin 
kuulumattomien vesien määrää, säästävät vesien pumppaukseen kuuluvaa energiaa ja paranta-
vat jätevedenpuhdistamojen toimintaa. Vuonna 2022 tavoitteena on saneerata viemäreitä 1,1 %.

Otimme jätevesiverkoston analytiikkapalvelun käyttöön vuonna 2021. Vuonna 2022 sen keräämä 
data analysoidaan. Tietojen perusteella voimme selvittää vuotomäärät pumppaamoalueittain, 
joten voimme kohdentaa verkoston saneerauksia paremmin.

Vuonna 2022 aloitamme projektin jätevedenpumppaamoiden toiminnan optimoimiseksi. 
Virtaamamittauksia hyödyntämällä pyrimme löytämään pumppujen parhaat hyötysuhde-
alueet, jolloin saamme säästettyä energiaa.

Olemme mukana hankkeessa, jossa selvitämme 
merkittävimpien prosessikemikaalien hiilijalanjälkeä.

KEMIKAALIT Käytämme jätevedenpuhdistuksessa alkalointikemikaalina kalkkia, 
jota syntyy teollisuuden sivutuotteena.

Verkostotyömaiden esisuunnitteluvaiheessa selvitämme aina alueen luontoarvot ja suunnitelmat tehdään 
ne huomioiden. Vuonna 2021 Peltolammi-Sääksjärvi vesihuoltolinjan luontoselvityksessä löytyi lahokavi-
osammalta. Sammal otetaan huomioon työmaalla.

Verkostotyömailla vähennetään ympäristövaikutuksia erilaisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi vuonna 2021 
Tasanteen verkostotyömaalla rakennettiin patoja, jotta läheisen puron vesi ei samentuisi eikä kasveille ja 
eliöille aiheutuisi haittaa. Vuonna 2022 esimerkiksi Kolmenkulman alueella hulevedet käsitellään työmaalla 
ja läheisen puron veden laatua seurataan mittauksin.

Vuodesta 2022 alkaen tilaamme CO2e-laskennan kaikista verkoston uusista investointihankkeista. Vuonna 
2022 teetämme lopputyöt verkoston uudisrakentamisen ja korjaamisen hiilijalanjäljestä. Laitosinvestointi-
hankkeessa kokeilemme ympäristötyökalun käyttöä hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten selvittämiseksi.

Lietteet viedään kompostoitavaksi. Muodostuvalla tuotteella saadaan korvattua 
teollisia lannoitteita. Välppeet poltetaan jätteenpolttolaitoksessa. Tuotetulla 
energialla saadaan korvattua fossiilisia polttoaineita.

PURKUVESISTÖJEN KASVIT JA ELIÖT

Näsijärvi ja Pyhäjärvi
Maksamme vuosittain kalatalousmaksuja ELY-keskukselle. Varat käytetään kalaistutuksiin ja erilaisiin 
selvityksiin. Vuonna 2021 järville istutettiin esimerkiksi taimenia, kirjolohia ja siikoja.

Olemme mukana Pyhäjärven kuha -hankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää, onko Pyhäjärven kuhissa 
havaitun heikentyneen lisääntymiskyvyn ohella nähtävissä merkkejä hormonihäiritsijäaltistuksesta,
ja onko samaa nähtävissä myös muilla kalalajeilla.

Mikkolanlampi, jätevesien entisen purkupaikan kunnostus.
Jätevesien vanhan purkupaikan kunnostushanke. Vuonna 2021 lampea kunnostettiin kemiallisesti ja 
lammen lähelle kaivettiin suojalampareita viitasammakoille.

PURKUVESISTÖT

Pyhäjärvi 
Hapetamme Pyynikin edustan syvännettä 
kesäisin ja syvänne pysyy hapellisena.

Vuodesta 2021 alkaen olemme lisänneet jätevedenpumppaamoille varavoimakonepistokkeen pumppaa-
mon uusinnan yhteydessä. Varavoimakoneet vähentävät pumppaamoylivuotojen riskiä ja siten suojelevat 
ympäristöä.

PINTA- JA POHJAVEDET

POHJAVEDESTÄ RIIPPUVAT EKOSYSTEEMIT

Seuraamme säännöllisesti toimintamme vaikutuksia 
mm. pintavesiin, pintavesien pohjaeläimiin, kalastoon, 
sedimentteihin sekä pohjavesiin ja pohjavesistä 
riippuviin ekosysteemeihin.

Vuonna 2021 käynnistyi Tampereen seudun toimijoi-
den yhteinen pohjavesialueiden tarkkailu. Yhteistark-
kailun tavoitteena on saada parempi kokonaiskuva 
pohjavesien laadusta ja pinnankorkeuksista.

Pumppaamme vettä Pinsiö-Matalusjokeen. Vuonna 
2021 pumppasimme sitä noin 700 m3 vuorokaudessa.
Osallistumme vuonna 2022 Pinsiön-Matalusjoen 
kunnostushankkeen jatkuvatoimisten mittareiden
hankinaan. Laadimme luontoselvityksen Hyhkyn ja 
Mustalmmen uusien kaivonpaikkojen ympäristöstä.

Vuoden 2021 kesällä päätimme, että tankkaamme 
uusiutuvaa dieseliä tavallisen sijaan mahdollisimman 
paljon. Vuonna 2021 uusiutuvan dieselin tankkausmää-
rä oli n. 10-kertainen vuoteen 2020 verrattuna.

Tuotamme uusiutuvaa sähköä ja lämpöä 
jätevesilietteestä saatavasta biokaasusta.

JÄTEVEDENPUHDISTUS

Edistämme keskuspuhdista-
mohanketta tekemällä 
aktiivisesti yhteistyötä 
Keskuspuhdistamo Oy:n 
kanssa ja teetämme 
lopettamissuunnitelmat
nykyisille puhdistamoille.

Viinikanlahden 
jätevedenpuhdistamo
Vuonna 2021 aloitimme ilmastuk-
sen opimointiprojektin, joka 
parantaa puhdistamon toimintaa ja 
säästää energiaa.
Vuonna 2022 kehitämme esiselkey-
tyksen lietepumppausta, mikä 
parantaa puhdistamon toimintaa ja 
säästää energiaa.

Raholan jätevedenpuhdistamo
Vuonna 2021 uusimme yhden 
ilmastuslinjan putket, mikä paransi 
puhdistamon toimintaa ja käyttö-
varmuutta. Vuonna 2022 hankim-
me laitteiston suurten virtaama-
huippujen vesimäärien käsittelemi-
seksi.

Puhdistetun jäteveden 
haitta-ainepitoisuuksia 
seurataan kuukausittain.

KÄSITELLYN JÄTEVEDEN 
KUORMITUS JÄRVEEN

Luvan sallimaa tasoa pienempi 2021
BOD7ATU  -180 t (-54 %)
P   -2,2 t (-22 %)
NH4-N  -49 t (-38 %)
CODCr   -1 101 t (-49 %)
SS   -920 t (-82 %)


