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1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku merkitsivät teollisuus-Suomen 
syntymistä ja nopeaa kaupungistumista. Elinkeinoelämä vapautui sää-
telystä ja elettiin taloudellisen liberalismin kautta. Kuopioonkin syntyi 
omaa teollisuutta, kauppa vilkastui ja liikenne kehittyi. Teknisen kehi-
tyksen saavutukset alkoivat vaikuttaa jokaisen kaupunkilaisen arkeen. 
1800-luvun alkupuolen vajaan tuhannen asukkaan Kuopiosta oli vuo-
sisadan vaihteeseen mennessä kasvanut yli 10 000 asukkaan kaupunki. 
Keskitettyä vedenhankintaa tarvittiin kehittyvissä kaupungeissa erityi-
sesti paloturvallisuuden takia: puiset kaupunkimme olivat kuin vanhat 
havumetsät, jotka luonnontilassa toistuvasti paloivat maan tasalle. 
                                                                                                                                                     
Talousvesi saatiin vielä 1800-luvun puolivälissä ja loppupuolellakin yk-
sityisistä ja yleisistä kaivoista. Yleisistä kaivoista vastasivat kaupungit, 
ja ne olivat osaltaan järjestetyn vedenhankinnan ensimmäinen muoto. 

TalousvesiTilanne 1800-1900-lukujen
vaihTeessa

Tuohon aikaan myös kuopiolaiset saivat talousvetensä kaivoista, jär-
vestä tai lähteistä, joista tunnetuimpia oli Makaroffin lähde Tiihottaren 
mäen juurella. Yli 200 kaivoa oli käytössä, mutta viemärien puuttuessa 
pihoille kaadetut jätevedet sekä eläintenpito kaivojen läheisyydessä pi-
lasivat vähitellen maaperän ja suurimman osan kaivoista. Kuopiossa 
oli myös kaivoja yleisiä tarpeita varten. Niistä saatiin muun muassa 
sammutusvesi tulipalon sattuessa. Tunnetuimpia yleiseen käyttöön 
tarkoitetuista kaivoista olivat Savonkadun, Puistokadun ja Pumppu-
torin kaivot. Yhteiskoulun alapuolella oleva Pumpputori oli saanut ni-
mensä pumpulla varustetusta kaivostaan.

Järviveden käyttö talousvetenä oli 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun 
alkuvuosinakin yleistä, ja veden kuljetus järvestä antoi työtä monille 
hevosille ajajineen. Talvisaikaan käytössä oli avantoja, joiden viereen 
pystytetyissä tauluissa luki avannon käyttötarkoitus: “Puhdasta vettä”, 
“Paloavanto”, “Pyykkiavanto” jne. Mutta myös järvivesi alkoi käydä 
terveydelle haitalliseksi. Rantavesien likaantumisen taustalla olivat vil-
kas laivaliikenne ja kehittyvä teollisuus.

Tämä aukema (kuvat 1, 2): Kuopion kaupunkinäkymä 1910-luvulla 
Lääninsairaalasta kuvattuna, Barsokevitsch.
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.



Kun vakinainen suomalainen sotaväki sijoitettiin Kuopioon 1880-lu-
vulla, heräsi ensimmäistä kertaa ajatus keskitettyyn vedenhankintaan 
ja vesijohdon rakentamiseen kasarmin ja kaupunkilaisten tarpeisiin. 
Ensimmäisen kunnallisen aloitteen vesijohdon rakentamiseksi Kuopi-
ossa teki vesirakennuspiirin piiri-insinööri Alexander Thesleff vuonna 
1878, mutta tuolloin aloite ei saanut tarpeeksi kannatusta.  

Vesijohdon rakentamiskysymys nousi esille uudelleen keväällä 1896. 
Tällöin kaupungininsinööri Karl Johan Karlssonin tehtäväksi tuli laa-
tia kartta Kuopion seudun korkeus- ja vedensyvyyssuhteista sekä ve-
sijohtosuunnitelma. Vuoden 1898 alussa valmistuneen suunnitelman 
mukaan vesi kaupungin vesijohtoverkostoon olisi otettava Kallavedes-
tä Itkonniemen itäpuolelta ja vesitorni asetettava Flodberginmäelle.

Terveyslautakunta kutsui helsinkiläisen vesi-insinööri Carl Hausenin 
tarkastelemaan vesijohtoverkoston laajuutta ja arvioimaan kustannuk-
sia. Hausenin suunnitelma ja kustannusarvio vesilaitoksesta julkaistiin 
keväällä 1899. Suunnitelman mukaan vesi otettaisiin Kallavedestä ja 
vesisäiliö sijoitettaisiin Huuhanmäelle. Lisäksi Hausen esitti vedensuo-
datuksen ottamista mukaan rakennussuunnitelmaan.

Erilaisten selvitysten ja vaihtoehtojen tarkentamisen vuoksi päätös 
asiassa viivästyi. Vaihtoehtona pintavedelle tutkittiin pohjavedensaan-
timahdollisuuksia Julkulan pappilan edustalla olevasta Reposaaresta. 
Koepumppaukset aloitettiin Reposaaressa vuonna 1910 ja ne jatkuivat 
vuoteen 1912 saakka. Saaresta saatiin tutkimusten perusteella riittä-
västi vettä, mutta vesi oli hyvin rautapitoista ja sen johtaminen saaresta 
olisi tullut kalliimmaksi kuin Kallavedestä otetun veden johtaminen. 
Keskitetyn vedenjakelun suunnitelmassa palattiin pohjavedestä takai-
sin pintavesivaihtoehtoon.

Lopullisen suunnitelman Itkonniemeen sijoitettavaa Kuopion vesilai-
tosta varten teki Helsingin vesilaitoksen johtaja Albin Skog huhtikuus-
sa 1913. Hänen tekemänsä suunnitelma sekä kustannusarvio hyväk-
syttiin lisättyjen valtuusmiesten kokouksessa 25.4.1913. Suunnitelman 
mukaan vesi pumpattiin Kallavedestä Itkonniemen pumppulaitoksel-
le, käsiteltiin hiekkasuodatusmenetelmällä ja johdettiin kulutukseen 
päävesijohdon ja Huuhan vesisäiliön kautta. Vedenottopaikaksi valittu 
Itkonniemi oli vesilaitoksen rakentamisen aikaan asuttamaton ja suu-
rilta osin luonnontilainen. Paikka oli näin tarpeeksi kaukana keskus-
tan asutuksesta ja likaantuvista rannoista sekä erinomaisesti järven 
syvän veden ja virtauksien äärellä.

vesijohTosuunniTelmaT

Viereinen sivu, kuva 3: 
Suunnitelma Kuopion kaupungin 
vesijohdolle. 
Kuopion kaupunginarkisto.

Tämä sivu, kuva 4: 
Kuopion kaupungin asemakartta 
1881, johon merkitty Hausenin ve-
sijohtosuunnitelman putkiverkko. 
Kuopion kaupunginarkisto.



PumPPuhuoneen aRkkiTehTuuRi

Vesilaitoksen pumppuhuoneen suunnitelmat teki arkkitehti Johan 
Viktor Strömberg. Punatiilinen pumppuhuone torneineen edustaa 
aikansa jugendtyylistä teollisuusrakentamista. Muiden Kuopion ny-
kyaikaan säilyneiden teollisuusrakennusten joukossa pumppuhuone 
on erikoislaatuinen pienehkön kokonsa ja koristeellisuutensa vuok-
si. Strömbergin työnä pumppuhuone on myös harvinainen, sillä hän 
suunnitteli pääasiallisesti julkisia rakennuksia (mm. Kuopion kauppa-
halli ja museo) keskusta-alueelle.

Pumppuhuone muistuttaa pohjaltaan lyhytsakaraista L-kirjainta. 
Ensimmäinen kerros, pinta-alaltaan noin 115 neliömetriä, oli jaettu 
neljään tilaan. Suurin tila oli rakennuksen länsiosassa sijainnut halli-
mainen suodatinhuone, jonka huonekorkeus oli lähes neljä metriä ja 
pinta-ala yli 50 neliömetriä. Ikkunoita oli kuusi, neljä etelään ja kaksi 
pohjoiseen. Toiseksi suurin tila oli konesali rakennuksen koillisessa 
kulmassa, jossa oli kolme pohjoista ikkunaa. Ensimmäisen kerroksen 
itä- ja länsipäädyissä ei ollut ikkunoita. Kaakkoiskulmassa sijaitsi pieni 
huone, jossa toimi vesimittareiden tarkastuslaitos ja työpaja.

Pumppuhuoneen vieressä sijaitsee pieni yksikerroksinen kaivoraken-
nus, joka on pohjaltaan kahdeksankulmio. Kaivorakennus on myös 
osa pumppuhuoneen alkuperäistä suunnitelmaa. Rakennuksen ala-
puolella on ollut lähes kuusi metriä syvä kaivo, josta vesi pumpat-
tiin Kallavedestä pumppuhuoneen suodattimiin. Kaivorakennus on 
yksityiskohdiltaan ja rakennustavaltaan samankaltainen kuin vanha 
pumppuhuone. Metallinen ovi on itäsivulla, muilla sivuilla on pie-
net, kaksitoistaruutuiset ikkunat. Peltikatto on muodoltaan taitteinen 
tornikatto.

Viereinen sivu, kuva 5: Strömbergin pumppuhuonesuunnitelman rakennuspii-
rustukset, Kuopion kaupunginarkisto.
Seuraava aukeama, valokuvat 6-8: Itkonniemen pumppuhuone 1914 Barsoke-
vitschin kuvaamana. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.
Seuraava aukeama, rakennuspiirustukset (kuvat 9a ja 9b): detaljikuvia Ström-
bergin pumppuhuonesuunnitelmasta. Kuopion kaupunginarkisto.





“Lauantaina puolen päivän aikaan pantiin pumppukoneet ensi kertaa 
käyntiin ja toimivat ne erinomaisen hyvin. Kolmisen tunnin kuluttua oli 
pääjohto täytetty vedellä. Mutta sattuipa niin lystikkäästi, että kaupun-
gintalon kohdalla Tulliporttikadulla oli pääjohdon johonkin laitokseen 
jäänyt epävarma paikka, josta vesi tavattoman suuren paineen takia 
alkoi puhua ulos, puhkaisi useita metriä korkean maakerroksen ja al-
koi työntyä maan pinnalle. Tämä vika korjattiin kuitenkin maanantaita 
vasten yöllä, joten vältyimme vedenpaisumukselta tällä kertaa. 

Maanantaina puolen päivän aikaan pantiin taas pumput uudelleen 
käyntiin ja illalla vähän yli klo 10 olivat säiliöt vettä täynnä. Hyvin 
näyttivät nyt kaikkia laitteet kestävän.”

Näin Savon Sanomat kirjoitti keskiviikkona 12.11.1913 vesilaitostoi-
minnan alkuhetkistä Kuopiossa.  Kun vika oli korjattu, vettä alettiin 
pumpata uudelleen Itkonniemen pumppulaitokselta noin viisi kilo-
metriä pitkään päävesijohtoon ja Huuhan vesisäiliö saatiin täytetyksi 
maanantaina 10.11.1913. Seuraavana keskiviikkona ensimmäiset talot 
liitettiin vesijohtoverkostoon Tulliportinkadulla. 

Kaupungininsinööri Eino Molanderin johtamat vesilaitoksen ja pää-
vesijohdon rakennustyöt sujuivat nopeasti: marraskuun puolivälissä 
1913 vesilaitos oli jo toiminnassa ja ensimmäisillä kuopiolaisilla oli 
paineellista vettä käytössään. Vuoden 1914 lopussa vesijohtoon liitty-
neitä kiinteistöjä oli 254 ja vettä pumpattiin verkostoon 300 m3/vrk. 
Vesijohtoverkoston pituus oli noin 20 kilometriä ja Kuopion asukaslu-
ku 17 000 asukasta.

Ensimmäisen maailmansodan aiheuttama toimitusten vaikeutumi-
nen ja hintojen nousu löi leimansa nuoren vesilaitoksen toimintaan 
aina 1920-luvun alkupuolelle saakka. Vesijohdon eduista huolimatta 
yksityisten talojen liittyminen vesijohtoon oli laimeaa. Myös vesimit-
tareiden hankinta oli vaikeaa: mittarien puuttuessa vesijohtokont-
torin oli tehtävä muutamien talojen kanssa arviosopimuksia veden 
kulutuksesta.

vesijohdon RakennusTyöT

Kuva 10: Savon Sanomien uutinen 12.11.1913. Savon Sanomien arkisto.
Kuva 11: Vesijohtotyömaan työntekijöitä 1913. Kuopion kulttuurihistoriallinen 
museo.





Edellinen aukeama, kuva 12: Barsokevitschin valokuvakollaasi vesilai-
toksen syntyvuosista. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja Kuopion 
kaupunginarkisto.
Tämä aukeama, valokuvat 13-15: Barsokevitschin kuvia Huuhanmäeltä 1913, 
vesisäiliö, vesilaitoksen työntekijöitä sekä näkymä kaupungin suuntaan. Kuopi-
on kulttuurihistoriallinen museo.



Vesi pumpattiin pumppuhuoneelle Kallavedestä n. 70 metrin pääs-
sä rannasta sijainneen imukaivon kautta. Imukaivosta vesi johdettiin 
putkea pitkin kahdeksankulmaisen kaivorakennukseen ja edelleen 
pumppuhuoneen suodattimiin. Suodatinhuoneessa sijaitsi kaksi hal-
kaisijaltaan kolme- ja puolimetristä kärjellisen lieriön muotoista ve-
densuodatinta, joissa vesi puhdistettiin hiekkasuodatusmenetelmällä. 
Hiekkasuodatuksessa vesi puhdistui valuessaan hiekkakerrosten läpi 
suodattimen pohjalle. Pumppaamisessa käytetyt kaksi suurta vesi-
pumppua sekä muut vesilaitoskoneet oli sijoitettu rakennuksen koil-
lisosan konesaliin. Pumppuhuoneen kaakkoisnurkan huoneessa sijait-
sivat puolestaan vedenmittaamisessa tarkoitetut laitteet sekä työpaja.

PumPPuhuoneen Tekniikkaa

Tämä aukeama, kuvat 16-18:
Itkonniemen pumppuhuoneen 
tekniikkaa 1914: mittareita, 
suodattimia, pumppuja ja hen-
kilökuntaa Barsokevitschin 
kuvaamana.
Kuopion kulttuurihistoriallinen 
museo.



Pumppuhuoneen vanhempi pumppumestari Tikkanen lähet-
ti 22.4.1914 postikortin vanhemmilleen Lahteen: ” Tervehtys täältä 
Kuopijosta. Mitenkäs te vanhukset siellä jakseletten, kun ette ole mitään 
kirjoittannut. Myö muutetaan konehuoneelle Kesäkuun 1 p. niin tulkaa 
Juhannuksena täällä käymään etes toinen, jos etten molemmat jouda. 
Toisten kirjoitan lisää. Hyvästi.”

Kuva 19:
postikortti vuodelta 
1914, alkuperäinen 
kuva Barsokevitschin.
Kuopion kulttuuri-
historiallinen museo.



Pumppuhuoneen rakentamisen jälkeen Kuopion vesijohtoverkosto 
kasvoi vähitellen, laajennuksia rakennettiin muun muassa työttömyys-
töinä. 1930-luvun alussa verkosto kattoi jo koko ruutukaavakeskusta-
alueen. 1930-luvun jälkipuoliskolla vaatimukset veden puhtaudesta 
kasvoivat. Pumppuhuoneella vedenpuhdistamiseen käytettiin yksin-
kertaista puhdistusmenetelmää, joka ei taannut täysin puhdasta loppu-
tulosta: esimerkiksi kulkutautien epäiltiin levinneen vesijohtovedessä. 
Vuonna 1936 aloitettiin veden puhdistaminen klooraamalla. Samana 
vuonna kaupungin rakennustoimisto pyysi tarjouksia pumppuase-
man laajentamiseksi ja menetelmien modernisoimiseksi. Koska Kuo-
pion vedenkulutus oli kasvanut vuodesta 1913 yli kuusinkertaiseksi, 
olisivat laajentamiskustannukset nousseet niin suuriksi, että 9.5.1938 
kaupunginvaltuuston kokouksessa päätettiin rakentaa kokonaan uusi 
pumppuasema ja vedenpuhdistuslaitos Itkonniemeen. Uusi vaakasel-
keytyslaitos, jossa käytettiin kemiallisia vedenpuhdistusmenetelmiä, 
valmistui 6.4.1939. Ero uuden ja vanhan menetelmän lopputuloksissa 
oli huomattava: uuden puhdistuslaitoksen vesi oli kirkasta ja väritöntä 
ja sen pH-arvo oli oikeanlainen. Vanhan pumppuhuoneen toiminta 
lakkasi ja sen laitteistot myytiin.

Tänä päivänä Kuopion satavuotisesta vesilaitostoiminnasta vastaa kau-
pungin omistama liikelaitos, Kuopion Vesi. Kuopion Veden toiminta 
kattaa vedentuotannon ja -jakelun lisäksi myös jätevesien viemäröin-
nin ja puhdistamisen sekä sadevesien viemäröinnin. Laitoksen toimin-
ta-alueeseen kuuluvat keskeinen kaupunkialue sekä Melalahden, Veh-
mersalmen, Kurkimäen, Karttulan ja vuoden 2013 alusta myös Nilsiän 
taajamat. Vuonna 2015 toiminta-alueeseen tulevat myös Maaningan 
taajamat, kun Kuopio ja Maaninka kuntaliitoksen myötä yhdistyvät. 
Laitoksen palveluksessa työskentelee noin 80 työntekijää ja liikevaihto 
on noin 19 miljoonaa euroa. 

Kuopion Vedellä on ylläpidettävänään kymmenen vedentuotantolai-
tosta, kuusi jätevedenpuhdistamoa sekä 1500 kilometriä vesihuolto-
verkostoja. Verkostoon pumpataan päivittäin talousvettä noin 17 000 
m3 ja jätevesiä käsitellään noin 22 000 m3. Asukkaita verkoston piirissä 
on noin 90 000. 
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