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• Laajat epidemiat uhkasivat terveyttä 

• Puutalokaupungin tulipalojen torjuminen oli vaikeaa 

1900-luvun alku 



Asiaa oli pohjustettu edellisellä 

vuosisadalla 

• Kysymys talous- ja sammutusveden saannista 

palokomitean ratkaistavaksi 1875 

• Uutta palojärjestystä alettiin laatia 1881 

• Päätös valtuustossa uuden kaivon rakentamisesta 1886 

terveyslautakunnan ehdotuksesta 

• Kaupungin vaaitus pakolliseksi 1889, koska terveysasetus 

määräsi täydellisen viemärijärjestelmän 

• Maassa muutamia ”idästä tuotuja” koleratapauksia 1893 

• Talonomistajien aloitteesta perustettiin viemärikomitea 1900 



Urakka alkoi… 

• Rahoitusta eri lähteistä 

– O.Simolinin testamenttirahastosta 50 000 markkaa  

– Anniskeluvoittovaroista 70 000 markkaa 

– Kaupunkien yleisestä paloavusta 200 000 

markkaa 

• Almänna ingengörsbyrån (AIB) perusti Suomen 

suuriruhtinaskuntaan haarakonttorin 1912 

– Porvoon vesilaitoksen suunnittelutyöt ja 

rakentaminen olivat sen (YIT) ensimmäinen 

urakka. 



Uusimaa 8.1.1913 

 

”Vesijohtolaitoksen työt ovat ehtineet 

nykyään niin pitkälle, että eilen 

pumpattiin ensi kerran vettä vesisäiliöön. 

” 



Porvoon vesilaitos alussa 

• Vedenjakelu aloitettiin helmikuussa 1913 ja Porvoon vesilaitos aloitti 

toimintansa kunnallisena liikelaitoksena 

• Vesijohtoverkosto ja vesitorni luovutettiin kaupungin teknillisten 

laitosten johtokunnan hallintaan 1.1.1914 

• Kaupunginhaan antoisuus 170-200 m3/vrk 

• Vuonna 1914 käytettiin 110-120 m3/vrk ja verkoston pituus oli 12,5 

km 

• Verkosto muodosti kiertojärjestelmän ja pääasiassa käytettiin 

Mannesmann-teräsputkia. Valurauta alkoi yleistyä vasta 1950-luvulla 

• Jätevesien käsittelyksi valitaan kaksinkertaiset hajottamiskaivot 

• Vesilaskutus perustui vesimäärän mittaamiseen 



Kaupunginhaan pumppuasema 

• Vettä otettiin kahdella pumpulla 42 000 m3 eli 114 m3/vrk 

• Vettä myytiin 35 000 m3 159 mittarin kautta 

• Vedestä laskutettiin 40 penniä/m3 

• Viisi yleistä vesipostia vanhassa kaupungissa 

Ensimmäinen täysi toimintavuosi 1914 



Työn luonne on muuttunut näistä päivistä 



Kehittämistä riitti 

• Kaupunginhaan antoisuus ei riitä kasvavalle tarpeelle 

• Pikku-Linnanmäki uuden vedenottamon sijoituspaikaksi. AIB sai 

urakan vedenottamon toteutuksesta. 

• Linnanmäen laitos otetaan käyttöön tammikuussa 1923 

• Tuomiorovasti luovutti alueen käyttöön 50 vuodeksi ja laitos lupasi 

toimittaa veden ilmaiseksi 

• Rakennuskustannus 360 000 markkaa 

• Linnanmäen vesi oli hyvää, mutta sisälsi hiilihappoa, joten 

lipeäsoodaa annosteltiin veden joukkoon. 

• Rauta ja mangaani alkoivat myös aiheuttaa häiriöitä.  

• Ilmastus- ja suodatuslaitos otettiin käyttöön vuonna 1934 



Linnanmäen  

 suodatuslaitos 

• Amsterdam-suuttimet 1934 

• Dresden-suuttimet 1971- 



• Sota-aikana osa vesijohdoista vaurioitui 

• Vuodot lisääntyivät. Uusimistarve kasvoi 

• Linnanmäen pumppausaika kasvoi 12 tunnista 

21:een tuntiin vuorokaudessa 1946 

• Korjaus- ja tehostustoimia runsaasti 1950-

luvulla. Veden laatu oli usein huono. Vuotoja 

paikattiin. 

Alba Nova Ab:n vaneritehtaan 

 johtotyömaa 1937 

Vesijohdon vetäminen  

Porvoonjoen alitse 

Työ jatkui… 



Yhteistyökumppaneita vuosien varrella 

• Yleinen Insinööritoimisto 

• Hartkopp & Kruger 

• Ab Strömsberg Oy 

• Tmi Hilding Andersson 

• G.W.Berg Co 

• Vesiteknillinen 
insinööritoimisto Vesto 

• Silta ja Satama Oy 

• Oy Porvoon sähköliike 

• Oy Vesitekniikka Ab 

• Veli ja Yrjö Reijonen (VYR) 

• Suunnittelukeskus MKR 

• Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 

• Perusyhtymä Oy 

• Hankkija 

• Oy Lemminkäinen 

• Kemira Oy 

• Ilko Oy 

• Insinöörivoima Oy 

• Lahden maa- ja vesirakennus Oy 

• Skanska Oy 

• Insta automation Oy 



Myllymäen 

vesitorni ”Voi 

virsua voi” 1966- 



Vanha vesitorni 
purettiin 
”kaupunkikuvan 
rauhoittamiseksi” 



Teollisuusasiakkaita on ollut… 

• Panimoteollisuus (Borgå Bryggeri /Wihuri-

yhtymä) 

• Kirjapainotoiminta (Werner Söderström, 

Bookwell) 

• Virvoitusjuomatehtaita (Hamari, 

Koivisto/Kaarenkylä 

• Sulfiittiselluloosatehdas (Eklöf, Tampella) 

• Öljynjalostus (Neste) 

• Makeisteollisuus (Brunberg, Porvoon 

laku) 

• Jätteenkäsittely (Domargårdin 

kaatopaikka) 

• Elektroniikkateollisuus (Ensto) 
Alku-keitin 1930-luvulla, Brunberg 



… ja on edelleen 

Purkuoja 

Päijännetunnelista 

Mustijokeen 
 

Mustijoen vesilaitos Oy 

(Porvoo / Neste) 

Pääkaupunkiseudun vesi 

Oy (Porvoolla 9 % omistus) 



Jätevedenkäsittely antoi 

odottaa itseään • Merialueen tutkimukset 

jätevesien 

vaikutuksista alkoivat 

1965 

• Puhdistamot 

maalaiskunnassa 

Hermanninsaaressa 

(1974-)  ja 

kaupungissa 

Kokonniemessä (1973-

2002) 

• Yhteinen tehokas 

Hermanninsaaren 

puhdistamo käyttöön 

2002 

Huom! Vuonna 1997 Porvoon 

kaupunki ja Porvoon 

maalaiskunta yhdistyivät  



• Päävedenottamot: Saksanniemi (1975) ja Sannainen (1982) 

• Vesitornit: Hamari (1977) ja Myllymäki (1966) 

• Keskuspuhdistamo: Hermanninsaari (2002) 

• Huoltokeskus (1969)  ja toimisto (2000): Tarmola 

Näin Porvoon 

vesihuolto toimii 

tänään 



Lainaamme vettä luonnosta 43 000 asukkaan  

ja 700 yrityksen tarpeisiin 

 
Käytössä meillä 

on muutama  

vesitehdas ja  

melkein tuhat  

kilometriä putkea 

sekä terveet kädet 

ja avoin mieli 

 

 

 



Haasteita riittää 

• Poikkeustilanteiden vedenhankinta 
– Linnanmäki vai Päijännetunneli? 

• Verkoston ikääntyminen? 
– Verkoston rakentamisen huippuvuodet 

1960- ja 1970-luvuilla 

• Jätevedenkäsittelyn vaatimukset? 
– Hulevedet/ohitukset 

– Jäännösfosforin pitoisuus 

• Kuntaliitokset? 

• Vesiosuuskunnat? 

• Viemäriverkoston laajentaminen   
haja-asutusalueille? 




