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PÄÄKIRJOITUS

Digiloikkaa ja digitalisaatiota

M

eitä kaikkia koettelevan koronapan
demian positiivisena vaikutuksena voita
neen pitää sen myötä vesihuoltoalal
lakin koettua digiloikkaa. Lähestulkoon
yhdessä yössä aloimme välttää lähikontakteja ja etätyös
kentely lisääntyi merkittävästi monessa organisaatiossa.
Toimintatapojen muutoksen mahdollistivat nopeasti
ja aiempaa laajemmin käyttöön otetut digitaaliset vies
tinnän, tietojenhallinnan sekä toimintojen valvonnan
ja ohjauksen ratkaisut. Jo nyt tämän digiloikan on
osoitettu joillakin toimialoilla tehostaneen toimintaa
ja monet hyviksi havaitut uudet toimintatavat jäävät
varmasti pysyvästi käyttöön koronatilanteen jälkeenkin.
Tämän Vesitalous-lehden teemana on ajankohtaisesti
vesihuollon digitalisaatio. Digitalisaatiolle on monia
määritelmiä ja siihen kuuluu eri toimialoilla hyvin
erilaisia ratkaisuja. Yhteistä näille määritelmille on, että
digitalisaation myötä tietoa ja tietotekniikkaa hyödyn
netään uusien toimintatapojen käyttöönottamiseksi tai
kokonaan uusien ratkaisujen luomiseksi.
Lehden seuraavilla sivuilla on artikkeleita vesihuollon
digitalisaatiosta eri näkökulmista. Vesihuoltolaitosten
yhteistä digistrategiaa summaavassa artikkelissa annetaan
konkreettisia vinkkejä digitalisaatiotyön eteenpäin viemi
seksi laitostasolla ja sitä seuraavissa artikkeleissa avataan
digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia vesihuoltolai
tosten prosessienohjauksessa, omaisuudenhallinnassa,
asiakaspalvelussa ja tiedolla johtamisessa.
Vesihuollon digitalisaatio mahdollistaa jo nyt menneeseen,
reaaliaikaiseen ja tulevaa ennustavaan tietoon perustuen
kattavamman ja tarkemman kuvan luomisen vesihuol
tolaitosten toiminnasta. Eri lähteistä saatava suuri tieto
määrä voidaan yhdistää, analysoida ja lopulta raportoida
helposti hahmotettavana kokonaisuutena, mikä mahdol
listaa paremmin tietoon perustuvien päätösten tekemisen.
Digitalisaation avulla voidaan parantaa prosessien koko
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naisvaltaista hallintaa ja ohjausta, tehostaa esimerkiksi
energian ja kemikaalien kulutusta tai kohdistaa omaisuu
denhallinnan resurssit mahdollisimman tehokkaasti.
Monet jo valmiit ratkaisut odottavat laajempaa käyttöön
ottoa ja hyödyntämistä, mutta tulevaisuudessa digitali
saatio tarjonnee uusia, vielä kokemattomia mahdolli
suuksia vesihuoltolaitosten toiminnan tehostamiseksi.
Tekoäly voi auttaa ennakoimaan toimintaympäristön
muutoksia ja havaitsemaan merkityksellisiä muutoksia
siten, että tuleviin häiriöihin kyetään reagoimaan jo
ennalta. Lisätty todellisuus näyttää työmaalla maan
alaisten verkostojen sijainnin ja digitaaliset kaksoset
mahdollistavat häiriötilannetoiminnan realistisen harjoit
telun tai prosessimuutosten testauksen. Tulevaisuudessa
esimerkiksi vedenkulutustietoja saatetaan hyödyntää
kokonaan uusien palveluiden tarjoamisessa.
Digitalisaation mahdollistamien toimintatapojen hyödyn
tämisessä pitää ottaa huomioon myös sen mukanaan
tuomat uudet, digitaalisiin järjestelmiin kohdistuvat
turvallisuusuhkat. Tietoturvan kehittymistä ja vaati
muksia tarkastellaan lehden viimeisessä teema-artikkelissa
ja sivutaan myös vieraskynäkirjoituksessa.
Digitalisaatio tarjoaa ja tulee tarjoamaan vesihuolto
alallekin uusia mahdollisuuksia ja myös uudenlaisia
haasteita. Tämän potentiaalin hyödyntäminen ja siihen
liittyviin haasteisiin vastaaminen edellyttää kehitys
myönteisyyden ja ympäristön paineen lisäksi myös
uudenlaisten osaajien saamista alalle.

RIINA LIIKANEN

vesiasiain päällikkö, Vesilaitosyhdistys
Adjunct professor, Aalto-yliopisto
riina.liikanen@vvy.fi

VESIHUOLLON DIGITALISAATIO

Vesihuolto valmistautuu
digitalisaatioon – kokemuksia
digistrategiatyön käynnistämisestä

NOORA LILJANTO

suunnittelupäällikkö,
Kymen Vesi Oy
liljanto@gmail.com

AINO IKÄHEIMO

osastopäällikkö,
digitalisaatiokonsultti,
Sitowise Oy
aino.ikaheimo@sitowise.com

Vesihuoltolaitosten yhteinen digitalisaatiostrategia on laaja opas matkalle
tulevaisuuteen. Miten pieni tai keskisuuri laitos pääsee liikkeelle rajallisilla
resursseilla? Strategiatyö kannattaa käynnistää oman laitoksen kokoisena.
Kymen Vedessä on lähdetty liikkeelle nykytilan selvittämisellä ja tavoitetilan
määrittelyllä. Erityisen tärkeää on tehdä päätös siirtymisestä matkustajan paikalta kuljettajan istuimelle.

V

esihuoltolaitoksille laadittiin
yhteinen digitalisaatiostrategia
Vesilaitosyhdistyksen (VVY) ja
Vesihuoltolaitosten kehittämis
rahaston tuella. Tässä artikkelissa esitetään
tapoja, joilla digistrategiatyötä voi lähteä
työstämään konkreettisin askelin. Kymen
Veden kokemukset osoittavat, että digitali
saatiokehityksen suurta työmäärää voidaan
purkaa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi
ja työtä voi edistää laitoksen omien voima
varojen mukaisesti.

Digitalisaatiostrategian perspektiivi on laaja
– se ulottuu tulevaisuuden visiosta stra
tegisen kehitysportaikon kautta toimen
pideoppaaseen. Viitekehys on jäsennetty
kuvassa 1. esitettävään kuuteen päätee
maan, joita ovat tiedonhallinta, omaisuu
denhallinta, asiakaspalvelu ja viestintä,
digitaaliset alustat, työvälineet ja sensorit,
osaamisen johtaminen ja koulutus sekä
digitaalinen turvallisuus.

Kuva 1. Digitalisaatiostrategia jäsentyy kuuden teeman ympärille.
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Liikkeelle johdon tuella
Digitalisaatiotyössä liikkeelle lähtö tapahtuu luonnol
lisesti laitoksen johdon päätöksellä ja johdon tuki sekä
ohjaus onkin oleellinen tekijä onnistumisen kannalta.
Strategiatyön sisältöjä ja edistymistä kannattaakin tuoda
käsiteltäväksi johtoryhmän kokouksiin. Koska digistrate
gian viitekehys on laaja ja matka pitkä, kannattaa voimava
roja suunnata alkuvaiheessa tärkeimmiksi tunnistettuihin
teemoihin. Heti ensi vaiheessa on syytä sopia vastuista
sekä ajankäytöstä selkeästi, sillä useimmissa vesihuoltolai
toksissa työtä tullaan edistämään muiden tehtävien ohessa.
Mikäli laitoksen johtamisjärjestelmään kuuluu työryhmä
työskentely, sopii digistrategiatyön operatiivinen työstä
minen sekä myöhemmin toimenpiteiden edistäminen
varsin hyvin niiden yhteyteen.

Nykytilan arviointi auttaa luomaan tavoitteet
Sopivan tavoitetason määrittelemiseksi tulee tuntea
nykytilanne. Digistrategian toimenpideoppaan taulu
koita voi käyttää yksinkertaisena työvälineenä nyky
tilan dokumentoimiseen. Taulukkoon voi rastittamalla
merkitä, mitä kaikkea on jo tehty tai on vähintäänkin
tekeillä. Lopputulos tuskin kertoo yksiselitteisesti nyky

Tietovirtakaaviot
Tietojärjestelmäkuvaus

Tiedonhallintasuunnitelma
Projektipankki
Luovutusdokumentaatio

tilan tarkkaa porrasaskelmaa, mutta auttaa kuitenkin
tunnistamaan asioita, joita on kenties jäänyt aikaisemmin
tekemättä. Tavoitteiden asetannassa kannattaakin käyttää
hieman aikaa keskusteluihin sekä työryhmissä, asiantun
tijoiden keskuudessa että johtoryhmässä. Hyvä tavoite on
riittävän haastava mutta kuitenkin saavutettavissa – myös
niiden näkökulmasta, joiden vastuulle tehtävien toimeen
pano lankeaa. Johtoryhmän tehtävänä on yhtäältä pitää
kiinni tavoitteista, sovitusta ajankäytöstä ja vastuista sekä
pyytää näytille tuloksia, mutta toisaalta myös antaa tukea
ja keskusteluapua niissä kohdissa, jotka osoittautuvat
vaikeimmiksi.

Tiekartan avulla eteenpäin
Tavoitetason määrittelyn jälkeen digitalisaation matkaa
kannattaa pilkkoa pienempiin välietappeihin, jottei
kokonaisuus tunnu heti alkuunsa liian suurelta. Matkan
jäsentämisessä auttaa tiekartta, johon valitaan nykyti
lasta tavoitetilaan johtavat toimenpiteet. Tiekarttaan
kannattaa rakentaa näkyville myös edistymisen seuranta:
alusta asti samalla formaatilla tehdyn tilannekuvan seuraa
minen auttaa esimerkiksi johtoa hahmottamaan, missä
kulloinkin ollaan menossa.

Saneerausten
historiatiedot

Data-analytiikka
Tietomallipohjaisen suunnittelun
ja tiedonhallinnan toteutus

Tekoälyn hyödyntäminen
metatietojen keruussa

Kuva 2. Vesilaitoksen omalle tiekartalle valitaan laitoksen näkökulmasta sopivimmat toimenpiteet kunkin teeman ja
tason osalta. Tiekarttaan merkitään toteutetut toimenpiteet sekä taso, joka on saavutettu.

Johtoryhmän ja tietojärjestelmätyöryhmän yhteinen palaveri:
Strategiamateriaaliin
tutustuminen.

Nykytilaa koskevat muistiinpanot
(työryhmä) ja tavoitetilan määrittely
(johtoryhmä).

Kommenttikierroksen jälkeen nykytila
tiedossa, tavoitetila valmis.

Kuva 3. Kymen Veden digistrategiatyön ensimmäiset vaiheet.
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Toimenpidesuunnitelman päivitys.
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Tiekartalla on hyvä näkyä myös aikatavoite. Toimen
piteiden aikatauluttaminen ja alustava vastuuttaminen
auttaa myös hahmottamaan realistisen määrän edistettäviä
asioita varsinkin siinä tapauksessa, jos tehtäviin joudutaan
nimeämään samoja henkilöitä. Tässä vaiheessa on hyvä
tarkistaa, kuinka paljon työaikaa digitalisaatiotyöhön on
käytettävissä.

Kymen Veden havaintoja
digistrategiatyön
käynnistämisestä
Matkan varrella havaitut haasteet
XX

Kannustus matkalle
Monen pienillä resursseilla pyöritettävän vesihuoltolai
toksen näkökulmasta digitalisaatio voi vaikuttaa ylivoimai
selta haasteelta tai ”jonkun muun” tehtävältä. IT-palvelut
tulevat usein kunnalta ja tietojärjestelmät yhteistyökump
paneilta. Silti kokonaisuuden johtaminen on vesihuolto
laitoksen tehtävä – onhan laitoksen esimerkiksi pidettävä
huoli siitä, että kriittisen infrastruktuurin tietoja käsitel
lään turvallisesti. Kyse on myös oman edun ja päämäärän
tunnistamisesta: digitaalisten palveluiden kokonaisuuden
tulee palvella parhaalla mahdollisella tavalla juuri niitä
tarpeita, joita laitoksen ydintoiminnoilla on.
Matkaan voi lähteä laitokselle sopivalla tarkkuustasolla.
Esimerkkinä voisi käyttää myös kokonaisarkkitehtuurin
kuvauksia. Koko JHS 179 -suosituksen mukaista doku
mentaatiota tuskin kannattaa pienemmässä laitoksessa
lähteä laatimaan, sillä parhaan kustannushyödyn voi
saavuttaa valitsemalla viisaasti.

JHS-179

on julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuria
koskeva suositus, jossa kuvataan yhtenäinen suunnittelumenetelmä ja dokumentointitavat kokonaisarkkitehtuurityön laatimiseksi.

Myös verkostoitumisen mahdollisuus ja vertaistuki ovat
ilmeinen voimavara vesihuoltoalalla. Toivottavasti tätä
potentiaalia käytetään jatkossa myös digitalisaation edis
tämiseksi.

Kirjallisuus
Vesihuoltolaitosten digistrategia – portaat
digitalisaation hyödyntämiseen/VVY. 26.2.2020.
https://www.vvy.fi/site/assets/files/3211/vvy_digitalisaatiostrategia_loppuraportti.pdf

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs179

Water Safety Plan (WSP) https://wspssp.fi

XX

XX

Muistiinpanojen kirjaaminen nykytilaa koskien oli
visuaalisesti työlästä, olisi hyvä olla täytettävä taulukko
tai digitaalinen työkalu, johon laitos voisi näppärästi
kirjata omat muistiinpanot suoraan.
Työtä tehtiin oman työn ohella, rajalliset
aikatauluresurssit
Tavoitetila tuli muokata sanamuodoiltaan ymmärrettävään muotoon ja omaan organisaatioon sopivaksi

Matkan varrella havaitut onnistumiset
XX

XX

XX

XX

Tietojärjestelmä-työryhmä oli jo olemassa, oli luonteva
porukka, joka oli jo tutustunut aiheeseen. Työryhmällä
oli kokoonkutsuja, joka muistutti ja ohjasi työtä
Portaikko ja raportti sisältävät paljon konkretiatason
vinkkejä, ei jääty yksin, kun jotain termiä ei ymmärretty
Huomasimme, että joillain teemoilla olemme edenneet
pitkälle, ja silti ensimmäiseltä askelmalta on jotain
tekemättä. Löysimme siis keinoja, joilla melko pienellä
vaivalla pystymme priorisoimaan ja selkeyttämään tulevaisuuden tekemistä. Hahmotimme, mikä on olennaista
ja mihin kannattaa panostaa ensin.
Uskon, että nykytila-selvityksen tekeminen ja tavoitetilan kirkastaminen säästää jatkossa aikaa, kun on
selvillä, mistä lähdetään liikkeelle ja myös selvät sävelet,
mitä kohti ollaan menossa.

Muita vinkkejä
Mielestäni on tärkeää pohtia, mikä on oman organisaation
tahtotila ja tavoittelema taso kunkin teeman osalta. En siis
käyttäisi suoraan visiota, vaan pyöräyttäisin mietinnän organisaatiossa kerran läpi. Kirjaisin tavoitetilan sellaiseen sanamuotoon, että se sopii kyseisen organisaation henkilöiden
suuhun. Käyttäisin vain sellaisia sanamuotoja, jotka jokainen
strategian valmistelija ymmärtää ja pystyy yksiköissään selittämään omin sanoin. Näin organisaation on helpompi sitoutua
tavoitteisiin.
Meillä meni joitain kymmeniä henkilötyötunteja nykytilan
muistiinpanojen laatimiseen ja tavoitetilan määrittämiseen.
Jos organisaatiolla on vain todella rajallisesti omia resursseja
(esim. pienet laitokset), suosittelen silti materiaalin hyödyntämistä karkealla tasolla ja soveltaen. Uskon, että jo 10–20
tunnin työpanoksella pääsee hyvin alkuun ja silloin voi esimerkiksi ottaa tavoitteeksi käydä kunkin teeman osalta portaikon
ensimmäisen askelman ehdotukset ja oman lähtötilanteen
läpi. Mahdollisuuksien ja lähtötilanteen kirkastuttua laitos
on paremmin samalla viivalla keskustelemassa esimerkiksi
mahdollisista yhteistyöhankkeista. Tällöin on myös helpompi
tilata osakokonaisuuksia ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Vesitalous 5/2020
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Näkökulma: Kymen Veden lähtötilanne ja
etenemispolku strategian julkaisun jälkeen
Noora Liljanto, Kymen Veden suunnittelupäällikkö ja tietojärjestelmätyöryhmän kokoonkutsuja
Kymen Vesi Oy on kolmen kunnan alueella toimiva vesihuoltoyhtiö (Kotka, eteläinen Kouvola ja Pyhtää). Organisaation kokoluokkaa kuvaavia
tunnuslukuja: Käyttöpaikkoja noin 15 000, henkilöstön määrä noin 60.

“Meillä tietojärjestelmien kehittämistyö otti harppauksen
eteenpäin, kun perustimme tietojärjestelmätyöryhmän
vuonna 2018. Työryhmässä on osallistuja jokaisesta yksi
köstä, ja sen toiminta on organisoitua tavoitetiloineen
ja aikatauluineen. Meidän vahvuuksinamme lähtötilan
teessa oli esimerkiksi asiantuntemus liittyen etäluettaviin
vesimittareihin, automaatiojärjestelmiin, tietojärjestel
miin ja niiden välisiin rajapintoihin. Olimme jo aikai
semmin edistäneet esimerkiksi eri lähdejärjestelmien
tietoja kasaavaa raportointijärjestelmää ja vesitaselaskentaa
ja olimme vieneet häiriötilannekartan internet-sivuil
lemme. Kokonaisvaltaista osaamista laajan kokonaisuuden
tarpeellisista askelista ei kuitenkaan lähtötilanteessa ollut.
Digitaalisuuteen liittyvää kehitystyötä ei myöskään ole
sisällytetty kattavasti työntekijöiden toimenkuviin, vaan
asioita hoidetaan muiden töiden ohessa. Toisin sanoen,
lähtötilanteessa osaaminen ja resurssit painottuivat yksi
tyiskohtiin kokonaisuuden sijaan ja laajempi näkemys ja
panostamismahdollisuudet puuttuivat.
Toisaalta meillä oli tahtotila kehittämiseen: Digitalisaation
tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen on strategi
assamme nostettu tärkeäksi. Tästä syystä Kymen Vesi
osallistui aktiivisesti myös tämän Vesilaitosyhdistyksen
digistrategian valmistelutyöhön ja meillä odotettiin
innolla valmiin strategian julkaisua.

Kun digistrategia julkaistiin, työryhmä lähti työstämään
nykytilaa koskevia muistiinpanoja. Kopioimme ensin
taulukkomuotoon portaikot suositeltuine toimenpiteineen,
ja kirjasimme kunkin portaan osalta ylös mitä on jo tehty
ja miten. Kukin työryhmän jäsen vastasi yhden teeman
osalta nykytilan selvittämisestä ja muistiinpanojen kirjaa
misesta, joten henkilöä kohden työmäärä pysyi maltillisena.
Samanaikaisesti työstimme johtoryhmän kanssa työpajan
muodossa visiota ja tavoitetilaa, hyödyntäen sekä VVY:n
materiaalia että omaa aikaisempaa tavoitetilan määritelmää.
Nämä molemmat näkökulmat, nykytila ja tavoitetila, muis
tiinpanoineen ja visualisointeineen saatiin valmiiksi kesä
kuussa 2020. Työryhmä sai johtoryhmältä paljon kiitosta
kattavasta työstään ja toisaalta johtoryhmä sai työryhmältä
kiitosta suunnan ja painopisteiden kirkastamisesta.
Loppujen lopuksi melko pienellä aikapanostuksella
saimme VVY:n digistrategiamateriaalin avulla paljon
aikaan. Mielestäni portaikkoa ei kannata käyttää liian
ohjaavana tai liian orjallisesti, sillä se ei ole itseisarvo vaan
työkalu monimutkaisen kokonaisuuden hahmottami
seen. Kannustan siis laitoksia lähtemään rohkeasti pienin
askelin liikkeelle, vaikka tuntuisi, ettei resursseja ole riittä
västi. Lisäksi suosittelen etenemään vaiheittain ja selvittä
mään ensin nykytilan, vaikka olisikin kova hinku keskittää
resurssit toimenpiteisiin.”

Maveplan 1/3 vaaka
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Jätevedenpuhdistamojen
toimintavarmuutta voidaan
kehittää data-analytiikalla
Puhdistamojen prosessi- ja laitedatan laajempi analysointi voisi merkittävästi lisätä ymmärrystämme prosessin toiminnasta. Käytännön
sovellukset ovat kuitenkin vielä harvassa. Mitä tarpeita ja pullonkauloja data-analytiikan sovelluksille on käytännössä? Mitä voimme oppia
muilta mailta ja toimialoilta?
SANNI EERIKÄINEN
sanni.eerikainen@fwf.fi
Kirjoittaja on
vastavalmistunut vesi- ja
ympäristötekniikan diplomiinsinööri Aalto-yliopistosta.
Artikkeli perustuu vuoden
2020 aikana tehtyyn
diplomityöhön.

HENRI HAIMI

prosessiasiantuntija, FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy
henri.haimi@fcg.fi

ANNA MIKOLA

työelämäprofessori, Aaltoyliopisto
anna.mikola@aalto.fi

I

kääntyvä infrastruktuuri, ilmas
tonmuutos ja kiristyvät lupa
vaatimukset tuovat uusia haas
teita jätevedenpuhdistamojen
operoinnille. Samalla energia- ja
kustannustehokkuutta olisi jatku
vasti kehitettävä – puhdistustulok
sesta ja toimintavarmuudesta tinki
mättä. Tutkimus lupaa ratkaisujen
löytyvän data-analytiikasta, mutta
harva tutkituista ratkaisuista päätyy
käyttöön: erään selvityksen mukaan
vain 9 prosenttia tutkituista dataanalytiikan sovelluksista oli testattu
täydessä mittakaavassa (Corominas et
al., 2018).
Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa
käytännön tarpeita ja haasteita kerätyn
datan hyödyntämiselle kunnalli
silla jätevedenpuhdistamoilla sekä
tarkastella esimerkkejä muissa maissa
ja muilla toimialoilla toteutetuista
ratkaisuista. Työ toteutettiin diplo
mityönä (Eerikäinen, 2020) ja sen
pohjalta on julkaistu artikkeli myös
Water Science and Technology
-julkaisussa (Eerikäinen et al., 2020).
Kiitokset työtä tukeneille vesilaitok
sille, Vesihuoltolaitosten kehittämis
rahastolle sekä Maa- ja vesitekniikan
tuki ry:lle.

Työssä tutustuttiin kymmeneen jäte
vedenpuhdistamoon ja haastateltiin
niiden käyttöpäälliköitä, prosessi- ja
automaatioinsinöörejä ja/tai proses
sinhoitajia. Lisäksi haastateltiin
yhdeksän edustajaa suunnittelu-,
automaatio- ja teknologiayrityksistä,
jotka vastaavat merkittävää markkina
osuutta toimialalla.
Haastattelujen löydökset tiivistettiin
ATLAS.ti-ohjelmalla tehdyn temaat
tisen analyysin (Friese et al., 2018)
avulla neljään teemaan, jotka on esitetty
kuvissa 1–4 (käännetty, Eerikäinen et
al., 2020). Joka teeman osalta tarkas
teltiin nykykäytäntöjä, tunnistettuja
tarpeita, kehityksen pullonkauloja sekä
odotettavaa kehitystä. Löydökset perus
tuvat haastateltujen henkilöiden esittä
miin näkemyksiin ja heijastelevat osal
taan toimialalla vallitsevia mielipiteitä.
Lisäksi kartoitettiin käytössä olevia
data-analytiikkaa hyödyntäviä ohjausja operointityökaluja Suomen puhdis
tamoilla, muissa maissa ja muilla
toimialoilla. Toimialojen tarkastelu
rajattiin Suomen prosessiteollisuu
teen, jossa nähtiin yhteneväisyyksiä
jätevedenpuhdistukseen mm. toimi
laitteiden ja osaprosessien kannalta.

Vesitalous 5/2020
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Mittausten ylläpito työllistää

teella olisi erityisesti isompien pumppujen ja ilmastus
kompressorien kohdalla kannattavaa.

Ensimmäisenä teemana käsiteltiin ohjauksen ja operoinnin
fyysistä ympäristöä, eli prosessilaitteita, toimilaitteita ja
instrumentaatiota sekä niiden kunnossapitoa (Kuva 1).

Kunnonvalvonta puhdistamoilla kuvattiin tapahtuvan
pääasiassa automaation hälytysrajoihin sekä aistinvarai
siin havaintoihin perustuen. Erityisesti kenttäväylälait
teista nähtiin kertyvän olennaista kuntotietoa, mutta
tiedon löytäminen ja käsittely koettiin liian hankalaksi,
jotta sitä voisi hyödyntää päivittäisessä työssä.

Mittalaitteiden ylläpito osoittautui merkittävimmäksi
pullonkaulaksi uusille ohjaustavoille. Useilla puhdistamoilla
esimerkiksi suunniteltu ilmastuksen ohjaus ioniselektiivisellä
ammoniumtyppisensorilla ei ollut käytössä, koska mitta
laitteen ylläpito oli koettuun hyötyyn nähden liian työlästä.
Myös mittausten tarkkuus ja luotettavuus koettiin toistu
vasti ongelmaksi. Haasteellisina mainittiin ammoniumtypen
lisäksi mm. lietepatjan korkeus ja ilmastusilman virtaama.

Kerättyä dataa hyödynnetään vähän
Toisena teemana käsiteltiin digitaalista ympäristöä, eli
käytössä olevia ohjelmistotyökaluja sekä niillä tehtävää
datan analysointia, raportointia ja visualisointia (Kuva 2).

Laitetoimittajat näkevät, että edistyneempiä mittalaitteita
olisi jo tarjolla. Niiden yleistymisen puhdistamoilla nähtiin
kaatuvan hankintakriteereihin, jotka painottavat laadun
sijaan ostohintaa. Elinkaarikustannusten, kuten kunnos
sapitoon käytetyn työajan, painottaminen kriteereissä
nähtiin edellytyksenä puhdistamojen instrumentoinnin
kehittymiselle.

Haastatelluilla puhdistamoilla nähtiin, että prosessidataa
kerätään kyllä paljon, mutta hyödynnetään vähän. Yhtenä
syynä tälle nähtiin ohjelmistojen riittämätön räätälöinti
puhdistamohenkilöstön tarpeisiin. Esimerkiksi mittaus
datan laadunvarmistus ja virheellisen datan merkkaus on
nykyisillä työkaluilla vaikeaa, mikä entisestään vaikeuttaa
kerätyn datan analysointia.

Etenkin pienemmillä puhdistamoilla laitteiston epäsopiva
mitoitus koettiin toistuvasti pullonkaulaksi operoin
nille. Laitteiston päivittämisen kannattavuutta ei usein
ollut kuitenkaan selvitetty. Haastatellut yritykset näkivät
mahdollisena, että uudelleenmitoitus historiadatan perus

Nyt

Esteet

Mittalaitteiden
manuaalinen
kalibrointi

Mittalaitteiden
työläs ylläpito

Kunnonvalvonta hälytyksistä
& aistihavainnoilla
Aikataulutettu
kunnossapito

Pääosa prosessi- ja toimilaitedatasta käsitellään automaati
ojärjestelmän omilla raportointityökaluilla. Nämä koetaan
riittäviksi perustilastojen ja trendien tarkasteluun, mutta

Mittalaitteiden
kalibrointi

Olemassaolevaa
kuntodataa ei käytetä

Laitteiston
säätöalue

Laitteiston
mitoitus

Tarpeet

Tulevaisuus

Mittalaitteiden
itsepuhdistus &
itsediagnostiikka

Luotettavammat
mittalaitteet

Kenttäväylän kuntodatan
hyödyntäminen

Enemmän
kunnonvalvontaa

Mittalaitteiden tarkkuus
& luotettavuus
Huoltosopimuksia tarjoavat
suojelevat liiketoimintaansa

Laiteviat

Laitteiston uudelleenmitoitus
historiadatalla

Kunnossapidon
parempi aikataulutus

Datalähtöinen
viantunnistus

Kuva 1. Haastateltujen näkemykset fyysisistä järjestelmistä.
Nyt

Esteet

Datan käsittely MSexcelissä tai automaatiojärjestelmissä
Dataa kerätään,
mutta ei
hyödynnetä
Energiankulutusdatan kerääminen

Työkaluja ei räätälöity
prosessin tarpeisiin
Tietojen
prosessointi
työlästä

Datan laatu
& kattavuus
ei riitä

Vain perustilastot
ja trendit

Ei bisnespotentiaalia

Tarpeet
Ohjelmistojen
rajapinnat
Mittausdatan
laadunvarmistus

Käyttäjien
sitouttaminen

Olennainen
tieto helposti
esille

Parempi ymmärrys
toimenpiteiden
vaikutuksesta

Energiatehokkuuden
monitorointi

Tulevaisuus

Parempi
ymmärrys
prosessitilasta

Hiipivät muutokset
ja vuodot

Kuva 2. Haastateltujen näkemykset digitaalisista järjestelmistä.
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Keskitetty
tiedonhallinta

Joustavuus &
modulaarisuus

Prosessidataa
analysoidaan enemmän

Fokus energiatehokkuudessa

Hälytysten
monitorointi
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moni näki monipuolisemman ohjelman hankinnan lähi
tulevaisuudessa tarpeellisena. Toisaalta automaatioyri
tysten mukaan nykyisetkin järjestelmät jäävät usein alikäy
tölle eikä tarjottuja ominaisuuksia aina hyödynnetä. Useat
haastatellut yritykset näkivät, että prosessinoptimointia
tukevien analytiikkapalvelujen ja -ohjelmien liiketoimin
tapotentiaali on toistaiseksi vähäinen.
Puhdistamoilla nähtiin, että prosessidataa hyödynne
tään tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Käyttötarpeena
mainittiin erityisesti energiatehokkuuden kehittäminen,
mutta myös kemikaalien annostelun optimointi ja proses
sihäiriöiden tunnistaminen. Tarve uusille työkaluille on
kasvamassa ja osa puhdistamoista on jo hankkinut erillisiä
ohjelmistoja mm. datan visualisointiin.

Prosessinohjaukselta vaaditaan vakautta
Kolmantena teemana käsiteltiin prosessinohjausta ohjaus
strategioiden, ajotapojen sekä säätöpiirien näkökulmasta
(Kuva 3).
Säätöpiirien epävakaus oli puhdistamoilla toistuva haaste,
minkä monet yritykset toisaalta uskoivat johtuvan säätöjen
virityksestä. Virityksen arvellaan usein olevan puutteel
linen jo käyttöönottovaiheessa ja tapahtuvan lähinnä

Nyt

kokeilemalla, ellei puhdistamolla satu olemaan aiheeseen
perehtynyttä henkilöstöä.
Jäteveden laadun ja määrän vaihtelu nähtiin esteenä useille
ohjausstrategioille. Verkoston ja puhdistamon erillinen
operointi nähtiin silti ongelmallisena lähinnä haastatel
luissa yrityksissä. Yksittäisiä kehityshankkeita verkosto
pumppaamodatan hyödyntämiseksi puhdistamoilla oli
kuitenkin käynnissä. Tulovirtaaman tasausta ei pääosin
nähdä kannattavana ilman erillistä tasausallasta, ja vain
yhdellä puhdistamoista oli pohdittu tulovirtauksen reaa
liaikaista optimointia ennakoivan analytiikan avulla.
Nykyistä monimutkaisemmat ohjausstrategiat eivät
herättäneet kiinnostusta haastatelluilla puhdistamoilla.
Enemmän potentiaalia nähdään operaattoritukityöka
luissa, jotka auttavat havaitsemaan prosessihäiriötä ja
ehdottavat toimenpiteitä. Automaatioasteen odotetaan
edelleen kuitenkin kasvavan ja sitä kautta myös operaat
torityön muuttuvan.

Kannustimet ovat liian heikot
Neljäntenä teemana käsiteltiin puhdistamojen toimin
taympäristöä eli lainsäädännön, omistajien, henkilöstön
ja muiden sidosryhmien roolia (Kuva 4).

Esteet

Tuloaltaan pinnanohjaus
vakioarvolla
Kemikaalien annostus
virtaaman perusteella
Myötäkytkentä ei
tarpeeksi vakaa

Isot virtaamat ja
vaihtelut

Prosessin pitkä
reagointiaika

Automaatioosaaminen laitoksella
Epävakaat
säätöpiirit

Tarpeet

Vanhat automaatiojärjestelmät
Instrumentoinnin
toimintahäiriöt

Tulevaisuus

Tulopumppauksen
optimointi

Ylätason säädöt

Henkilötyön
vähentyminen

Automaatioaste
kasvaa

Säätöjen
viritys

Energiankulutuksen ja
kemikaalien optimointi

Kuva 3. Haastateltujen näkemykset prosessinohjauksesta.
Esteet
Ei kannustimia
omistajalta
Tutuissa tavoissa
pitäytyminen
Hankinta- ja
kilpailutuskriteerit

Tulevaisuus
Laitoshenkilöstön aika
ja osaaminen

Asiakkaiden kysyntä

Kustannushyötysuhde

Satelliittimalli
vauhdittaa kehitystä
Seuraava sukupolvi tuo uutta
osaamista & vaatimuksia

Puhdistusvaatimukset kasvavat

Ulkoistaminen
lisääntyy

Kuva 4. Haastateltujen näkemykset toimintaympäristöstä.
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Keskeisin pullonkaula ohjauksen ja operoinnin kehittämi
selle data-analytiikan avulla on sekä yritysten että puhdis
tamojen näkökulmasta henkilöresursseissa. Molemmat
toivat useasti esille myös heikot kannustinjärjestelmät.
Omistajatasolta ei yleensä luoda selkeitä kannustimia
resurssitehokkuuden parantamiselle ja organisaation
tavoitteita harvoin konkretisoidaan henkilötasolla.
Moni haastatelluista näki operoinnin siirtyvän kohti satel
liittimallia, jossa lähialueen pieniä puhdistamoja operoi
daan etänä keskuspuhdistamolta käsin. Satelliittimallin
uskotaan lisäävän tiedonhallinnan keskittämistä, ulkois
tamisastetta sekä data-analytiikan hyödyntämistä kenttä
työn vähentämiseksi. Seuraavien sukupolvien odotetaan
tuovan uutta osaamista ja toisaalta vaatimuksia digitaa
listen työkalujen käyttöön.

Eri maiden ja toimialojen tarkastelu
Puhdistamojen tarpeet ohjauksen ja operoinnin kehit
tämiselle liittyvät siis optimoinnin sijaan usein laadun
varmistukseen ja ennakointiin niin prosessin, mittalait
teiden, toimilaitteiden kuin säätöpiirienkin toiminnassa.
Tähän data-analytiikka voi tarjota kustannustehokkaita
ratkaisuja.
Työssä esiteltiin yhteensä 14 esimerkkiä data-analy
tiikkaa hyödyntävistä ratkaisuista eri maissa ja toimi
aloilla (Taulukko 1). Tapausesimerkit ovat operatiivisessa
käytössä olevia työkaluja mm. säätöpiirien diagnosoin
tiin, prosessidatan analysointiin, ennakoivaan kunnonval
vontaan ja malliprediktiiviseen ohjaukseen. Ratkaisujen
hyötyjä, edellytyksiä ja mahdollisia sovellustapoja suoma
laisilla puhdistamoilla on tarkasteltu laajemmin diplomi
työssä (Eerikäinen, 2020).

löstön työtä ja myös virheelliset mittaustulokset ja viiveet
voidaan huomioida ilman manuaalista laskentaa.
Monilla voimalaitoksilla käytetään MPIntelligenceohjelmistoa (Caverion Oyj) ennakoivaan kunnossa
pitoon. Laitoksen omalla prosessi- ja toimilaitedatalla
opetettu tekoälyalgoritmi tunnistaa eri parametrien
väliset muutokset ja siten poikkeamat prosessin ja lait
teiston käyttäytymisessä. Ohjelmiston avulla on tunnis
tettu useita potentiaalisesti tuotantoseisokkiin johtavia
vikoja, joihin automaation hälytysrajat eivät reagoi.

Taulukko 1. Työssä tarkastellut esimerkit käytössä
olevista työkaluista eri maissa ja toimialoilla.

Puhdistamot Suomessa

–– Energiatehokkuuden monitorointi (Lahti)
–– Online-mittausten autokalibrointi (Helsinki)
–– Lietteenkuivauksen optimointi (Tampere)

Puhdistamot maailmalla

–– Laitoksen virtausmalli (Ruotsi)
–– Prosessidatan analysointiohjelma (Ruotsi)
–– Prosessidatan visualisointi ohjausnäkymissä (Sveitsi)
–– Verkoston ja puhdistamon integroitu ohjaus (Tanska)
–– Säätöpiirien suorituskyvyn monitorointi (Kanada)
–– Otsonoinnin ohjaus UV254-mittauksilla (Sveitsi)

Prosessiteollisuus on meitä edellä
Useilla prosessiteollisuuden aloilla mittausdatan hyödyn
täminen laitosten ohjauksessa, operoinnissa ja kunnos
sapidossa on vesihuoltoalaa pidemmällä. Eroihin toki
vaikuttaa mm. prosessien kustannusintensiivisyys, koko
luokka ja toimilaitteiden määrä. Monia prosessiteolli
suuden työkaluja olisi kuitenkin mahdollista soveltaa
myös jätevedenpuhdistamoilla.
Suomen metsäteollisuudessa kehitetty Wedge (Trimble
Inc.) on prosessidiagnostiikan työkalu, joka on laajasti
käytössä myös elintarvike-, kemian- ja kaivosteollisuu
dessa. Wedgen avulla laitoshenkilöstö voi hyödyntää
edistyneitä tilastollisia menetelmiä prosessihäiriöiden ja
niiden juurisyiden tunnistamiseen eri parametrien väli
sistä korrelaatioista. Analyysit nopeuttavat laitoshenki
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Prosessiteollisuus Suomessa

–– Prosessihäiriöiden diagnosointi ja juurisyyanalyysi
(prosessiteollisuus)
–– Tiivistämön malliprediktiivinen ohjaus
(kaivosteollisuus)
–– Neuro-malliprediktiivinen operaattoritukityökalu
(öljynjalostus)
–– Säätöpiirien suorituskyvyn monitorointi
(prosessiteollisuus)
–– Ennakoiva kunnossapito neuroverkoilla
(energiateollisuus)
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Kehitysaskelia maailmalla
Esimerkit kansainvälisten jätevedenpuhdistamojen käyt
töönottamista työkaluista antavat kenties viitteitä kehi
tyksen suunnasta myös Suomessa. Tarkasteltuja ratkai
suja on haastateltujen käyttäjien sekä kehittäjien mukaan
onnistuneesti sovellettu mm. Ruotsissa, Tanskassa,
Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.
Kanadalainen opsCTRL (inCTRL Solutions Inc.) on
mittausdatan laadunhallintaan ja säätöpiirien monito
rointiin kehitetty ohjelmisto, jota käytetään puhdista
moilla apuna mm. ilmastuksen ohjauksen laadunvarmis
tuksessa ja virittämisessä. opsCTRL mahdollistaa myös
säätöjen automaattisen virityksen prosessimallilla sekä
rajapinnan laitoksen digitaaliseen kaksoseen (SIMBA#).
Mallipohjainen viritys helpottaa myös prosessin opti
mointia ja energiankulutuksen minimointia.
Ruotsissa useilla puhdistamoilla käytetään aCurve-ohjel
mistoa (Gemit Solutions AB) prosessidatan analysointiin
ja raportointiin. Toimintoihin lukeutuu mm. tietoläh
teiden integrointi, mittausdatan suodatus, kustomoidut
näkymät ja automatisoitu raportointi. aCurve mahdol
listaa myös yksinkertaiset virtuaalisensorit esimerkiksi
pumppujen tuoton hiipumisen tarkkailuun. Käppalan
puhdistamolla aCurven on arvioitu vähentäneen rapor
tointiin kuluvaa aikaa 90 prosentilla.
Lyhyt tarkastelu muista toimialoista ja maista osoittaa, että
moni tämän hetken haasteista puhdistamojen operoin
nissa ja ohjauksessa on teknisesti ottaen jo ratkaistavissa.
Data-analytiikan menetelmät mahdollistavat uusia kustan
nustehokkaita työkaluja, joiden käyttöönotto vaatii vielä
ponnistuksia kannustimien ja osaamisen kehittämisessä.
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Digitaaliset asiakaspalveluratkaisut
vesihuoltolaitoksilla
Asiakkaiden odotukset palveluiden digitalisoitumista kohtaan kasvavat jatkuvasti, eikä vesihuoltoala
ole tästä poikkeus. Digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen kehittäminen koskettaakin lähitulevaisuudessa kaikkia vesihuoltolaitoksia niiden koosta riippumatta. Vesihuoltoalan digiloikkaa edistävät niin
toimialan omat suositukset ja menettelyohjeet kuin digikehittämistä kirittävät kumppanuudetkin.

D
ESSI HUNTUS

asiantuntija, AFRY Finland Oy
essi.huntus@afry.com
Kirjoittaja työskentelee
asiantuntijana AFRY
Finland Oy:ssä Vesihuollon
kehittämispalvelut -yksikössä.
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igitaaliset asiakaspalvelurat
kaisut ovat erottamaton osa
arkipäivää, ja suuri osa vesi
huoltolaitosten asiakkaista
on tottunut siihen, että oikeastaan kaiken
voi hoitaa verkossa itsepalveluna. Digi
taalisten asiakaspalveluratkaisujen kehit
täminen on tärkeää myös organisaation
sisäisistä näkökulmista, sillä ne voivat
sujuvoittaa ja tehostaa laitosten sisäisiä
prosesseja. Ratkaisujen kehittäminen on
tärkeää myös siksi, että tulevaisuuden
työntekijät ovat kasvaneet tietoyhteis
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kunnassa ja odottavat voivansa käyttää
ja soveltaa näitä välineitä myös työssään.
Digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen
kehittämisen tulee perustua ennalta
asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoittei
siin ja ratkaisuilla tavoiteltaviin hyötyihin.
Näin ne luovat mahdollisuuksia parem
malle asiakaskokemukselle ja parempi
asiakaskokemus luo puolestaan pohjaa
uusien palvelujen ja liiketoimintakon
septien kehittämiselle (Hämäläinen ym.,
2016). Vesihuoltoalalla asiakaspalvelurat
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kaisujen digitalisointi kytkeytyy tulevaisuudessa vahvasti
etäluettavien vesimittarien käyttöönottoon.
Vesihuoltoalalla on tunnistettu, että toimialakohtaisten
digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen malli puuttuu.
Toimialan omia suosituksia ja menettelyohjeita tarvitaan
yhteisten toimintamallien konkretisoimiseksi ja harmo
nisoimiseksi. Suosituksia on nyt kirjattu ohjeisiin, jotka
laadittiin osana ”Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakas
palveluratkaisut – Hyvä tapa toimia” -hanketta. Tässä artik
kelissa on esitelty joitakin hankkeen keskeisimpiä tuloksia.

Käytössä olevat digitaaliset
asiakaspalveluratkaisut ja digikehittämisen
haasteet
Vesihuoltolaitoksilla on jo nyt käytössään melko laaja
digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen kirjo. Palvelujen
taso ja tarjottavien palvelujen määrä laitoksilla kuitenkin
vaihtelevat. Usealla vesihuoltolaitoksella on käytössä
esimerkiksi vesimittarilukeman ilmoituskanava ja
erilaisia digitaalisia viestintäkanavia, kuten häiriötilan
teista ilmoittava tekstiviestijärjestelmä ja verkkopoh
jainen häiriötilannekartta. Osa laitoksista on myös digi
talisoinut lomakkeita sekä ottanut käyttöön sähköisen
allekirjoituksen, asiakas-chatin sekä henkilökohtaiset,
verkkopohjaiset asiakassivut.
Digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen eteen on viime
vuosina tehty useilla vesihuoltolaitoksilla runsaasti töitä,
mutta tehtävääkin on vielä paljon. Digikehittämistä on

laitosten mukaan hidastanut erityisesti resurssien riit
tämättömyys ja osaamisen puute. Myös syvälle juurtu
neiden toimintatapojen ja prosessien muuttaminen sekä
epäselvyydet digikehittämistä sääntelevän lainsäädännön
käytännön vaatimuksista on koettu vesihuoltolaitoksilla
haasteelliseksi.

Etäluettavat vesimittarit osana digitaalisia
asiakaspalveluratkaisuja
Etäluentaan on asetettu alalla paljon odotuksia, sillä
etäluennan järjestelmiin on mahdollista liittää myös
muita järjestelmiä ja palveluita. Mittareiden lähettämää
tietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi vesihuoltover
koston vuotovesien hallinnassa sekä kiinteistöjen huolto
toimenpiteiden kohdentamisen ja verkoston toiminnan
optimoinnissa (Ram Gurung ym., 2016; Cominola ym.,
2015; Boyle ym., 2013). Asiakkaiden odotukset kohdis
tuvat erityisesti vedenkulutuksen automaattiseen mitta
ukseen ja todelliseen kulutukseen perustuvaan laskutuk
seen. Asiakkaat ovat toivoneet myös mahdollisuutta oman
vedenkulutuksen reaaliaikaiseen seurantaan.
Kuvan 1 esimerkissä on kuvattu, kuinka tieto siirtyy asiak
kaan kiinteistöllä sijaitsevasta etäluettavasta vesimittarista
vesihuoltolaitoksen etäluennan järjestelmiin. Esimerkissä
”Front stage” -vaiheella viitataan vesihuoltolaitoksen asiak
kaalle näkyvään palveluun. ”Back stage” -vaihe on puoles
taan etäluennan vesihuoltolaitokselle, mutta ei asiakkaalle
näkyvä osa. Kaiken taustalla ovat järjestelmät ja niiden
keskinäinen tiedonvälitys.

Kuva 1. Etäluennan yleisesimerkki, Nurmi, M. julkaisussa Vesilaitosyhdistys 2020a.
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Useilla vesihuoltolaitoksilla on tehty etäluentaratkaisujen
pilotointeja ja osa laitoksista on ottanut mittareita myös
laajamittaiseen käyttöön siten, että niiden lähettämää
tietoa hyödynnetään laskutuksessa ja vuotojen seurannassa.
Siirtyminen mekaanisista mittareista etäluettaviin mitta
reihin on merkittävä muutos, jonka mahdollistamiseksi
on määriteltävä ja sovittava palvelusisältöjä ja toimin
takäytäntöjä, joita ei aiemmin ole ollut käytössä. Jotta
etäluennan järjestelmät saadaan käyttöön, tulee vesihuol
tolaitoksen neuvotella ja sopia monen eri toimialan edus
tajan kanssa, muun muassa etäluettavien mittareiden
laitevalmistajan, tietoliikenneoperoijan, ohjelmistotalon,
julkaisujärjestelmä- ja tietojärjestelmätoimittajan.

Toimintamalli etäluettavien vesimittareiden
käyttöönottoon
Tavoiteasetanta ja palvelumuotoilu
Etäluentaratkaisun toteuttaminen on melko tekninen
kokonaisuus, mutta sen hyödyt toteutuvat vasta uusien
palveluiden ja prosessien kautta. Jo ennen etäluennan
pilotointivaiheita etäluennalle tulisi määritellä selkeät
tavoitteet ja mittarit, joilla tavoitteita voidaan arvioida.
Tavoitteita voidaan eritellä esimerkiksi etäluennan
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tuoman asiakasarvon, uusista palveluista saatavan liike
vaihdon tai vesihuoltolaitoksen sisäisen toiminnan tehos
tumisen kannalta.
Palvelumuotoilun menetelmin tunnistetaan niin vesi
huoltolaitoksen sisäisten kuin ulkoistenkin käyttäjien
tarpeet ja luodaan selkeä kuva palveluista, joita etäluen
taratkaisun avulla tarjotaan. Lisäksi tulisi myös kuvata,
miten etäluennan avulla kerätty mittausdata muuntuu
palveluiksi ja uusiksi toimintatavoiksi vesihuoltolaitok
silla. Palveluiden ja prosessien kuvaus tuottaa osaltaan
vaatimusmäärittelyn etäluennan tekniselle toteutukselle
ja auttaa selventämään etäluennan hyötyjä.

Benchmark – toteutettuihin ratkaisuihin ja
kokeiluihin tutustuminen
On tärkeää, että vesihuoltolaitokset tutustuvat laajasti
eri toteutusvaihtoehtoihin ja niistä saatuihin kokemuk
siin (mm. tekniset ratkaisut, käyttöönottoprosessi, asia
kaskokemukset, saavutetut kustannushyödyt ja synty
neet elinkaarikustannukset) toisilla vesihuoltolaitoksilla.
Analyysiin on syytä pyrkiä ottamaan mukaan myös vesi
huoltolaitoksia, joilla on sama vesihuollon toiminnanoh
jausjärjestelmä tai muita samankaltaisuuksia taustaratkai
suissa tai prosesseissa.

VESIHUOLLON DIGITALISAATIO
Ketterät kokeilut
Omakohtaisten etäluentakokeilujen avulla onnistu
taan välttämään virheitä hankintapäätöksissä. Eritasoiset
kokeilut auttavat ymmärtämään teknisen ratkaisun sovel
tuvuutta (verkkoratkaisun kuuluvuus, virransyötön
ratkaisut, asennusprosessi jne.) määriteltyjen etäluen
nalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pilotoinnin
suunnittelussa on syytä olla mukana vesihuoltolaitoksen
tietoteknisistä kokonaisratkaisuista vastaavat ja ymmär
tävät henkilöt, jotta voidaan alustavasti määritellä, kuinka
etäluenta liittyy osaksi vesihuoltolaitoksen kokonaisark
kitehtuuria. Hyötyjen toteutumisen kannalta on tärkeää,
että myös taustajärjestelmiä kehitetään siten, että ne
tukevat etäluennan ratkaisuja.

syytä erotella syntylajeittain, minkä lisäksi voidaan arvi
oida eri meno- ja tulokomponenttien toteutumistodennä
köisyyksiä. Kannattavuuslaskelmien tulee tarjota riittävä
pohjatieto – ja arvio tiedon epävarmuustekijöistä – inves
tointipäätöksen tekemiseksi.

Vaikka pilotointi on syytä aloittaa pienistä ja rajatuista
kohteista, tulee tavoitteena olla, että pilotoinnin perus
teella voidaan arvioida ratkaisun soveltuvuutta vesihuol
tolaitoksen kaikki vesimittarit kattavaan ratkaisuun.

Tekniset ratkaisut
Etäluentaratkaisuista saadaan käytännön hyötyjä vasta, kun
niiden tuottama tieto saadaan palvelemaan asiakkaita ja
vesihuoltolaitoksen sisäistä toimintaa muiden järjestelmä
ratkaisuiden ja palveluiden kautta. Jo etäluettavien vesimit
tarien käyttöönottoa suunniteltaessa kannattaa kiinnittää
huomiota vesihuoltolaitoksen nykyisiin järjestelmiin,
niiden joustavuuteen ja rajapintaratkaisuihin. Etäluennan
tekniset ratkaisut (mm. tiedonsiirtoteknologia(t),
mittareiden virransyöttöratkaisu(t), ohjelmistotek
nologiat jne.) tulee kuvata osaksi vesihuoltolaitoksen
kokonaisarkkitehtuuria.

Hyöty- ja kannattavuuslaskelmat
Etäluentaratkaisujen pilotoinnin ja palvelumuotoilutyön
avulla voidaan laskea etäluennan elinkaarikustannuksia ja
verrata niitä etäluennasta saataviin suoriin sekä epäsuoriin
hyötyihin. Kannattavuuslaskelmassa menot ja tulot on

Etäluennan käyttöönottoa suunniteltaessa ei välttä
mättä voida arvioida, mihin kaikkeen mittareiden lähet
tämää tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Siksi
on tärkeää, että teknisissä valinnoissa huomioidaan eri
teknologioiden elinkaaret ja tulevaisuuden kehitys
suunta. Näin voidaan varmistua siitä, että ne täyttävät
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vesihuoltolaitoksen vaatimukset mahdollisimman pitkälle
myös jatkossa. Teknologia- ja toimittaja-ansaa voidaan
välttää säilyttämällä mahdollisuus useille rinnakkaisille
teknologiaratkaisuille.

Hyvästit vanhoille vesimittareille
Monet hyödyistä saavutetaan vasta, kun etäluennan
piirissä olevien kiinteistöjen määrä kattaa valtaosan koko
mittauskannasta. Etäluennalla saavutettavat hyödyt jäävät
rajallisiksi, mikäli vanhoja prosesseja ja ratkaisuja joudu
taan ylläpitämään pitkään uusien ratkaisuiden rinnalla.
Kun etäluettavia mittareita otetaan laajamittaisesti käyt
töön, on huolehdittava siitä, että asentajille on tarjottu
riittävä koulutus tehtävään, jotta asennukseen liittyvä
tekninen osuus mutta myös asennukseen liittyvä asiakas
kokemus ovat laadukkaita. Asennetuista mittareista tulee
kerätä tarkka asennustieto eli kussakin kohteessa olevan
mittarin yksilöivän tunnuksen, ohjelmistoversiotiedot ja
niin edelleen. Vesihuoltolaitoksen laadunvarmistuksessa
tulee seurata mittaustarkkuutta ja lisäksi on huolehdittava,
että vesihuoltolaitoksen tietoturva kattaa myös etämitta
reiden kokonaisratkaisun.
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Lopuksi
Vesihuoltolaitoksilla on niiden koosta riippumatta tarve
kehittää digitaalisia asiakaspalveluratkaisuja. Ratkaisuja
kehitettäessä investoinnit on syytä keskittää laitosten
tärkeimpiin toimintoihin ja ydinprosesseihin niin vesihuol
tolaitoksen ulkoisia kuin sisäisiäkin asiakastarpeita peilaten.

Digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen käyttöönotto
edellyttää vesihuoltolaitoksilla uusia toimintamalleja ja
sisäisten prosessien kehittämistä. Vakiintuneiden toimin
tamallien ja prosessien muuttaminen voi olla haastavaa,
minkä vuoksi asiantuntijoita kannattaa ottaa mukaan
myös oman organisaation ulkopuolelta.
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BI-työkalu mahdollistaa tiedolla
johtamisen Lahti Aqua Oy:ssä
Lahti Aquassa on panostettu digitaalisaatioon viime vuosina voimakkaasti. Yhdessä kumppaninsa
kanssa Lahti Aqua on rakentanut liiketoiminnan raportoinnin, BI-työkalun, joka yhdistää dataa eri tietolähteistä ja antaa kokonaiskuvan toiminnasta yhdellä silmäyksellä. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten
BI-työkalu Lahti Aquassa ymmärretään, mitä tavoitteita sille on asetettu, mitä toimenpiteitä työkalun
kehittämiseksi on tehty sekä tulevaisuuden suuntaviivoja.

B
JANNE MÄKI-PETÄJÄ

tekninen johtaja,
Lahti Aqua Oy
janne.maki-petaja@lahtiaqua.fi

I-lyhenne tulee sanoista Business
Intelligence. Lahti Aquan näke
myksen mukaan se on tiedolla
johtamisen väline, joka antaa ajan
tasaisen tilannekuvan ja ennustaa tulevaa.
Sen avulla voidaan hallita isoja tietomääriä ja
muodostaa päätöksen tekoa tukevia tunnus
lukuja. Kun ajantasainen ja paikkansapitävä
tieto on helposti saatavissa, toiminnassa ei
tarvitse tukeutua oletuksiin ja mutu-tietoon.
BI-työkaluun tuodaan eri tietolähteistä
dataa, analysoidaan sitä ja visualisoidaan
havainnollisesti ja selkeästi. Visualisoinnilla
tarkoitetaan esimerkiksi erilaisten graafien,
mittareiden ja ”liikennevalojen” käyttöä.
Tietoja voidaan esittää myös paikkatie
toon sidottuna karttapohjaisesti. BI-työkalu
on siis eräänlainen raportointiohjelma,
muttei pelkästään sitä. Suuresta datamää
rästä poimitaan oleellinen data ja tuodaan
se ”pureksittuna” esille, jotta tilannekuvan
muodostaminen onnistuu yhdellä silmä
yksellä. Ajantasainen tilannekuva mahdol
listaa paremman päätöksenteon ja tiedolla
johtamisen.
Vesihuoltolaitoksessa tiedot ovat monessa
eri tietojärjestelmässä. Seuraavassa keskei
simmät tietojärjestelmät:
• Asiakastietojärjestelmä
• Taloushallinnon järjestelmä
• Verkkotietojärjestelmä
• Laitosautomaatio
• Pumppaamoiden kaukovalvonta
• Kunnossapitojärjestelmä
Tietojärjestelmät ovat välttämättömiä laitoksen
toiminnan kannalta. Niiden avulla tehdään
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laitoksen perustyö. Asiakastietojärjestelmän
avulla laskutetaan asiakkaita, laitosautomaa
tion avulla ohjataan vedentuotantoa ja jäteve
denkäsittelyä jne. BI-työkalun ei ole tarkoitus
korvata tietojärjestelmiä. BI-työkalu raken
netaan näiden järjestelmien päälle ja niistä
tuodaan BI-työkaluun haluttua tietoa, joka
esitetään parhaalla mahdollisella tavalla johta
mista tukemiseksi.
On muistettava, että BI-työkalu ei ole yhtä
kuin digitalisaatio. Se on vain yksi osa
digitalisaatiota.

Exceleistä eroon
Ilman BI-työkalua eri tietojärjestelmistä
saatujen tietojen yhdisteleminen ja analy
sointi on työlästä. Se on tehtävä esim. exce
lissä ja se vaatii paljon käsityötä, jolloin inhi
millisten virheiden mahdollisuus kasvaa.
Lisäksi työ on tehtävä joka kerralla uudes
taan ja tieto on vain hetken ajantasaista.
BI-työkalussa tieto tuodaan raporttiin auto
maattisesti rajapintojen kautta, eikä käsi
työtä tarvita, ja tieto on aina ajan tasalla.
BI-työkalu vapauttaa aikaa tuottavampaan
ja vaativampaan työhön, kun yksinkertainen
rutiinityö voidaan automatisoida. Jos exce
leiden laatimiseen menevä aika voidaan
käyttää BI-työkalun avulla jo valmiiksi pures
kellun tiedon seurantaan ja analysointiin,
laitoksen tilannekuva on paremmin hallin
nassa. Parhaimmillaan BI-työkalun avulla
katse voidaan siirtää peräpeilistä eteen
päin, kohti tulevaisuutta. Tällöin siirrytään
reaktiivisesta toiminnasta proaktiiviseen
toimintaan.
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Tavoitteet
Lahti Aqualla on asetettu BI-työkalulle seuraavia tavoitteita:
• mahdollistaa tiedolla johtamisen
• parantaa päätöksentekoa
• tieto ajantasaista ja paikkansapitävää
• ennustettavuus paranee
• tuottavuus paranee
• toiminnan keskeiset tunnusluvut helposti saatavissa
• poikkeukset havaitaan nopeasti
• pienentää inhimillisten virheiden määrää
• tieto on kaikkien saatavilla
• tietoon porautuminen
Ilman BI-työkalua tietojärjestelmien dataan pääsee käsiksi
vain ne henkilöt, joilla on oikeudet ja osaaminen kyseiseen
järjestelmään. Esim. taloustietoja nähdäkseen pitää olla
oikeudet taloushallinnon ohjelmaan tai myyntitietojen
näkeminen edellyttää asiakastietojärjestelmään pääsyä.
BI-työkalun kautta tietojärjestelmissä lymyävään tietoon
pääsee käsiksi kaikki sitä tarvitsevat. Sitä ei tarvitse pyytää.
Voidaan sanoa, että tieto demokratisoituu ja toiminnan
läpinäkyvyys parantuu.
Porautumisella tarkoitetaan BI-työkalun yhteydessä sitä,
että eri lukujen tai graafien taakse pääsee näkemään.
Kokonaiskuvasta pääsee porautumaan syvemmälle tiedon
alkulähteelle. Tämä on tärkeä ominaisuus erityisesti, kun
tutkitaan poikkeustilanteiden juurisyitä.

BI-työkalun tekninen toteutus
Ensimmäisenä vaiheena BI-työkalun (ja koko laitoksen
digitalisaation) teknisessä toteutuksessa on kokonaisuuden
hahmottaminen eli kokonaisarkkitehtuuri. Lahti Aquassa eri
tietolähteistä oleva data viedään rajapintojen kautta yhteen
tietovarastoon, josta BI-työkalu hakee tarvittavan tiedon.

Tietolähteitä voi olla laitoksen omat tietojärjestelmät,
esim. laitosautomaatio, tai ulkopuoliset tietolähteet
kuten esim. Ilmatieteen laitoksen sadetutka-aineisto.
BI-työkalussa tietoa yhdistellään, analysoidaan ja esitetään
numeraalisesti ja visualisoidaan. BI-työkalu on selainpoh
jainen raportointityökalu, johon pääsee käsiksi jokaiselta
tietokoneelta tai älylaitteelta. Kuvassa 1 on esitetty yksin
kertaisena kaaviokuvana BI-työkaluun liittyvät tietovirrat.

BI-työkalun nykytila Lahti Aquassa
Lahti Aquassa BI-työkalu on ollut käytössä vuodesta 2017.
Erilaisia raportteja on noin 10 kappaletta. Seuraavassa
on kuvattu, minkälaisia raportteja tähän mennessä on
rakennettu.

Talouden tunnusluvut
Raportti antaa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan yhtiön
taloustilanteesta johdolle. Siinä on esitetty keskeiset
yhtiön taloutta kuvaavat tunnusluvut kuten liikevaihto,
käyttökate, tulot, menot ja liikevoitto. Tietoja voi katsoa
konsernitasolla tai yhtiökohtaisesti (Lahti Aqua -konser
nissa on neljä yhtiötä). Raportti vertaa lukuja edellisen
vuoden vastaaviin lukuihin ja näyttää muutoksen.
Tulosraportointi
Raportti antaa tuloslaskelman konsernitasolla ja yhtiökoh
taisesti. Raporttiin on rakennettu myös What if -työkalu,
jolla on mahdollista tarkastella eri skenaarioiden vaikutuksen
tuloslaskelmaan. Voidaan esimerkiksi simuloida, mitä
tapahtuu, jos teollisuussegmentin veden myynti kasvaa 5 %
tai perusmaksua nostetaan 2 %. Simuloinnissa muutettavia
parametrejä on 20. Simuloinnin voi tehdä kuluvalle vuodelle
tai tuleville vuosille, jopa 10 vuoden päähän.

Kuva 1. BI-työkalun kaaviokuva.
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Veden ja jäteveden myynti
Raporttiin on tuotu asiakastietojärjestelmästä veden ja
jäteveden myyntitiedot asiakaskohtaisesti ja laskurivikoh
taisesti. Raportissa asiakkaat on ryhmitelty mm. omako
titalo-, kerrostalo-, rivitalo-, teollisuussegmentteihin.
Raportista saadaan yhdellä silmäyksellä veden myyn
titilanne ja muutos edelliseen vuoteen. Tarkastelun voi
kohdistaa myös esim. teollisuusasiakkaisiin ja porautua
yksittäiseen asiakkaaseen asti.
Budjetointi ja budjetin seuranta
Raportin avulla voidaan seurata toteutuneita kustan
nuksia sekä vertailla toteumaa budjettiin. Raportti antaa
yhdellä silmäyksellä hyvän kokonaiskuvan taloustilan
teesta. Raportti mahdollistaa myös porautumisen. Voi
katsoa koko yhtiön, yhden yksikön tai yhden kustannus
paikan tilannetta ja porautumista voi jatkaa yksittäisen
laskun tasolle.
HR
Raporttiin on tuotu tietoa HR-järjestelmästä. Raportista
saadaan HR:n keskeiset tunnusluvut kuten työntekijöiden
määrä, sairauspoissaolot ja työtapaturmat sekä niistä
aiheutuneet kustannukset, koulutuspäivien lukumäärä
tai vaikkapa kehityskeskusteluiden toteuma. Tietoja voi
katsoa konsernitasolla tai yhtiökohtaisesti.
Investointiprojektien kustannusseuranta
Raportilla voidaan seurata investointiprojektien kustan
nuksia ja verrata niitä budjettiin. Hankkeista saadaan
tunnuslukuja kuten kustannukset putkimetriä tai liit
tyjää kohden.

Raportissa voidaan tarkastella koko yhtiön investointi
budjetin toteutumista tai esim. verkostohankkeiden tai
yksittäisen projektin tilannetta. Lisäksi nähdään esimer
kiksi hankkeiden materiaalikustannukset, materiaalitoi
mittajakohtaiset kustannukset tai urakoitsijan kustan
nukset. Porautuminen onnistuu laskutasolle asti. Erillistä
jälkilaskentaa ei tarvitse suorittaa, koska tiedot on saata
vana ajantasaisena jatkuvasti.

Viemäriverkoston vuotovesien hallinta
Raportin avulla nähdään, missä verkostonosissa vuoto
vesiä syntyy. Viemäriverkoston luonnolliset solmupisteet
ovat jätevedenpumppaamot ja jätevedenpuhdistamot,
joissa on jäteveden määrämittaus. Raportissa vuotovesiä
tarkkaillaan pumppaamopiirikohtaisesti.
Raporttiin on tuotu eri tietojärjestelmistä seuraavat tiedot
pumppaamopiirikohtaisesti:
• myyty jätevesimäärä
• pumpattu jätevesimäärä
• sademäärä
• viemäriverkoston pituus
Em. tietojen perustella saadaan laskettua pumppaamo
piirikohtainen vuotovesimäärä ja -prosentti sekä vuoto
veden määrä putkimetriä kohden. Lisäksi voidaan tarkas
tella sateen vaikutusta pumppaamopiirien vuotavuuteen.

Hälytysten hallinta
Laitosautomaatiosta saattaa tulla runsaasti hälytyksiä
puhelimeen, jotka kuormittavat työajan ulkopuolella
varallaolohenkilöstöä. Lahti Aqualla haluttiin karsia
turhat piippaukset puhelimesta.

Kuva 2. Veden myyntiraportin päänäkymä.
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Raporttiin tuotiin kaikki laitosautomaation antamat häly
tykset ja dataa ryhmiteltiin siten, että hälytyksiä voidaan
tarkastella laitoksen, tyypin, hälytysluokan tai ajan
kohdat (työaika / työajan ulkopuolinen) mukaan. Näin
saadaan selville, mitkä ovat eniten hälytyksiä aiheuttavat
toiminnot.

Energiakulutuksen hallinta
Kariniemen puhdistamolla mitataan sähköenergian kulu
tusta n. 100 pisteestä (sähkökeskukset, erilliset mittaukset,
taajuusmuuttajat yms.). Tämä data on tuotu raport
tiin ja se luokiteltiin mm. osaprosessien mukaan (esim.
ilmastus). Sähkön kulutuksen seuranta on reaaliaikaista

ja esim. prosessimuutosten vaikutus sähkönkulutukseen
nähdään välittömästi. Porautuminen onnistuu laitosta
solta yksittäiselle laitteelle asti.

Tulevaisuuden näkymiä
BI-työkalu ei ole koskaan valmis. Liiketoiminnan tarpeet
muuttuvat, datan määrä kasvaa koko ajan mm. uusien
sensorien myötä ja tiedon analysointimenetelmät kehit
tyvät jatkuvasti. Tämä luo paineita BI-työkalun jatkuvalle
kehittämiselle.
BI-työkalua voi käyttää kolmella eri tasolla. Ensimmäinen
taso on jälkiraportointi. Siinä katsotaan taaksepäin ja

Kuva 3. Budjetin ja toteuman vertailu.

Kuva 4. Projektien kustannusseurantaraportin päänäkymä.
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Kuva 5. Viemäriverkoston vuotovesiraportin karttanäkymä.

Kuva 6. Hälytysraportin päänäkymä.

tutkitaan esim. edellisen kvartaalin tunnuslukuja. Toinen
taso on reaaliaikainen raportointi, jossa seurataan sen
hetkistä tilannetta. Kolmas taso on ennustava raportointi,
jossa katsotaan eteenpäin ja suunnitellaan tulevaa ennus
teiden pohjalta. Lahti Aqua on tällä hetkellä tasolla 2 ja
aloittanut askeleen noustakseen portaalle 3.
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Lähivuosien tavoitteena Lahti Aquassa on, että BI-työkalu
oppii ennustamaan tulevaa entistä paremmin sekä työkalun
kattavuuden laajentaminen mm. omaisuuden hallintaan,
puhdistamon toiminnan optimointiin ja puhtaan veden
vuotovesien hallintaan.
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Viemärikuvausdatan avulla käsiksi
verkoston tekniseen käyttöikään
Viemäreiden todellinen tekninen käyttöikä olisi hyödyllistä tuntea silloin, kun arvioidaan verkoston
saneeraustarpeen kehittymistä tulevaisuudessa. Teknistä käyttöikää pystytään arvioimaan vesihuolto
laitoksen viemärikuvaustulosten pohjalta. Käyttöiän luotettava määrittäminen edellyttää kuitenkin,
että verkostosta on kuvattu suunnitellusti myös muita kuin huonokuntoisia tai sellaiseksi epäiltyjä
viemäreitä.

S
TUIJA LAAKSO

TkT, projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
tuija.laakso@ramboll.fi

uomen viemäriverkostosta valtaosa
on rakennettu 1970-luvulla tai sen
jälkeen ja voidaankin arvioida, että
jatkuvasta saneeraustoiminnasta on
tulossa arkea maamme kaikilla laitoksilla.
Kun saneerauksesta tulee ajankohtaista, on
hyvä muodostaa arvioita tulevien saneera
usten edellyttämistä resursseista ja tulevasta
kuntotutkimustarpeesta. Tulevaa saneeraus
tarvetta on perinteisesti arvioitu olettamalla
kaikille putkille tai esim. tietylle materiaali
ryhmälle tietty tekninen käyttöikä eli aika,
jonka viemäri pysyy käyttökuntoisena asen
tamisen jälkeen. Todellisuudessa samankin
aikakauden putket voivat tulla saneerattaviksi
huomattavan eri-ikäisinä, mikä tuo epävar
muutta tehtyihin arvioihin.
Viemärikuvauksia on perinteisesti hyödyn
netty lähinnä tukemaan päätöstä siitä, tuli
siko kuvattu kohde lähitulevaisuudessa
saneerata vai ei. Mitä enemmän kuvausai
neistoa kertyy, sitä enemmän se kuitenkin
tarjoaa mahdollisuuksia tukea myös muita
verkosto-omaisuuteen liittyviä päätöksiä.
Kuvaustulosten avulla voidaan esimerkiksi
ennustaa, mitkä yksittäiset verkoston putket
ovat huonossa kunnossa tai miten verkoston
kunto kehittyy tulevaisuudessa. Verkoston
kunnon kehittymistä voidaan mallintaa elin
kaarimallinnuksella. Elinkaarimalli kuvaa,
mikä osuus verkostosta on tarve saneerata

missäkin iässä. Seuraavassa on kuvattu, miten
käyttöikää mallinnettiin erään suomalaisen
viemäriverkoston kuvausaineiston pohjalta.

Esimerkki elinkaarimallin
muodostamisesta
Tarkastelua varten oli käytettävissä viemäri
kuvaustuloksia noin 180 km:lle verkostoa,
mikä on noin 15 % koko kyseisen viemäriver
koston pituudesta. Jotta elinkaaren pituutta
voidaan arvioida, täytyy ensin päättää, milloin
käyttöiän katsotaan loppuvan. Tässä tapauk
sessa putken (yhden kaivovälin) elinkaaren
katsottiin loppuvan, kun sen kuvaustulok
sissa oli yksikin luokan 4 eli huonoimman
kuntoluokan havainto. Aineistosta poistettiin
esimerkiksi vierasesineitä koskevat havainnot,
koska ne eivät kuvaa putken kuntoa.
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Verkoston elinkaaren mallinnus onnistui aineiston
pohjalta varsin hyvin mm. siksi, että aineisto kattoi valta
osan jo tehdyistä saneerauksista. Tarkastelun keskeinen
havainto kuitenkin oli, että vaikka aineistoa oli varsin
paljon, sen soveltuvuus juuri elinkaaren mallinnukseen
ei ollut paras mahdollinen. Aineisto koostui kohteista,
jotka oli kuvattu, koska oli pyritty löytämään verkos
tosta huonokuntoisia viemäreitä tai selvittämään häiri
öiden syitä. Verkoston huonokuntoisin osa oli siten aineis
tossa yliedustettuina. Tästä syystä muodostettiin optimis
tinen ja pessimistinen arvio sille, mihin elinkaari todel
lisuudessa asettuu. Optimistisessa arviossa oletettiin,
että viemärikuvausten kohdentaminen on onnistunut
täydellisesti ja verkoston kaikki huonokuntoiset putket
ovat mukana kuvausaineistossa. Pessimistisessä arvi
ossa puolestaan oletettiin, että koko verkosto on tosiasi
assa yhtä huonossa kunnossa kuin kuvattu osa verkkoa,
vaikka kuvauksilla olikin tavoiteltu nimenomaan huono
kuntoisten kohteiden löytämistä. Kuva 1 esittää tarkaste
luiden pohjalta muodostettuja elinkaarikäyriä.

Käy�ökuntoisten osuus kaikista, %

Kuvassa 1 vasemmanpuoleinen käyrä antaa elinkaarelle
pessimistisen ennusteen, oikeanpuoleinen käyrä puoles
taan optimistisen ennusteen. Käyrät on muodostettu käyt
tämällä Weibull-regressiota, joka on perinteinen tilasto
tieteellinen menetelmä ja soveltuu elinkaaren mallinta
miseen. Kuvasta 1 nähdään, että pessimistisen arvion
mukaan 50 % verkosta tulee saneerattavaksi 55 vuoden
iässä ja kaikki putket täytyy saneerata 30–90 vuoden
ikäisinä. Optimistisessa arviossa 50 % verkosta tarvitsee
saneerausta vasta 100 vuoden iässä vaihteluvälin ollessa
40–170 vuotta. Optimistinen ja pessimistinen ennuste
poikkeavat toisistaan huomattavasti ja tiedämme vain,
että tosiasiallinen elinkaarikäyrä asettuu jonnekin näiden
kahden välille.
100
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Kuva 1. Optimistinen arvio (oikealla) ja pessimistinen
arvio (vasemmalla) verkoston kunnon tulevasta
kehityksestä (Lähde: Laakso ym. 2019).

26

www.vesitalous.fi

Elinkaaren mallintamisen edut
Kun elinkaaren kehityksestä on olemassa ennuste,
voidaan arvioida saneerausta tarvitsevan verkostopi
tuuden jakautumista eri vuosille ja vuosikymmenille.
Käyrästä nähdään esimerkiksi, minkä ikäisenä viemä
reitä alkaa ensimmäistä kertaa tulla merkittäviä määriä
saneerattavaksi. Kuvan 1 pessimistisessä käyrässä tämä
ikä on noin 30 vuotta ja optimistisessa käyrässä noin
45 vuotta. Kun saneerausvaihe alkaa, viemäreitä tulee
saneerattavaksi melko tasaiseen tahtiin. Kuvan 1 pessi
mistisessä käyrässä valtaosa saneerauksista tehdään
viemäreiden ollessa 40–70 vuotta vanhoja. Massan
jakautumisen arviointi on siten huomattavasti monipuo
lisempaa kuin esimerkiksi silloin, kun putkien tekni
selle käyttöiälle on yksi ikäarvio. Lisäksi etuna on, että
kun ennuste on luotu käyttäen vesihuoltolaitoksen omia
tietoja, ennuste huomioi automaattisesti paikallisten
tekijöiden kuten maaperäolosuhteiden tai asennustyön
laadun vaikutuksen.
On huomionarvoista, että 56 ikävuoden jälkeen käyrät
ovat puhtaasti ennusteita, sillä niiden luomiseen käyte
tyssä aineistossa vanhimmat putket olivat 56 vuotta
vanhoja. Tämä on yksi mallinnuksen eduista – kun
kunnon kehityksen alkuvaihe tunnetaan, pystytään arvi
oimaan myös tulevaa kehitystä. Toki sitä mukaa kun
viemärikuvaustuloksia kertyy lisää, on aina hyvä tarkistaa
niiden vaikutus ennusteeseen.

Kuvauksia kohdennettava myös satunnaisesti,
jotta elinkaarimallista saadaan täysi hyöty
Verkoston tulevan elinkaaren ennusteesta saadaan
luotettava, kun kuvaustuloksia on olemassa kaiken
laisista viemäreistä riippumatta näiden oletetusta
kunnosta. Tämä tarkoittaisi, että rinnakkain nykyisen,
ymmärrettävistä syistä huonokuntoisten verkostoosuuksien löytämiseen tähtäävän kuvausten kohden
tamisen kanssa tehtäisiin myös satunnaisotannalla
kohdennettuja kuvauksia. Kun satunnaisotannalla
valittujen viemäreiden kunnon kehittymistä seurat
taisiin, saataisiin käsitys myös kunnon heikkenemisen
lainalaisuuksista pelkän käyttöiän arvioinnin lisäksi.
Satunnaisotannalla tehtyjen kuvausten tavoitteena on
sekä saada yleiskäsitys verkoston kunnon tämänhetki
sestä jakautumisesta että pohja tulevan elinkaaren arvi
oimiselle. Satunnaisotoksella kuvattavia kohteita pitäisi
nykytietämyksen mukaan olla vähintään 5 %, verkoston
kokonaispituudesta, jotta varmistutaan, että otoksen
tämänhetkinen kuntojakauma vastaa koko verkostoa ja
aineiston pohjalta muodostettu elinkaaren ennuste on
luotettava.
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Tietopohjan kuntoon saattaminen ja tietojen
säilyttäminen keskeisiä saneeraustarpeen
arvioinnissa
Elinkaarimallin rakentamista varten tarvitaan viemä
rikuvaustuloksia, jotka on kytketty osaksi verkosto
tietoa. Minimissään verkostosta tulee tietää, mikä on
ollut kuvatun putken ikä kuvaushetkellä. Muut tiedot,
kuten putkimateriaali, halkaisija, maaperä, asennus
tapa, mahdollistavat monipuolisemman tarkastelun,
mutta eivät ole välttämättömiä. Jos tietoja on käytössä
enemmän, voidaan tarkastella esimerkiksi, onko eri
materiaaliryhmien tai eri kokoluokkaa olevien viemä
reiden elinkaaren kehittymisessä eroja ja saada näin
tarkempia ennusteita.
On hyvin tavallista, että verkostotiedoissa on puutteita
eikä välttämättä edes minimivaatimuksena tarvittavaa
asennusvuositietoa ole saatavilla kaikille viemäreille.
Tällöin on hyödyllistä, jos puuttuvia ominaisuuksia
kuten materiaali, halkaisija ja asennusvuosi arvioi
daan. On myös tärkeää huomata, että elinkaarimallin
luomiseksi tarvitaan tiedot koskien kaikkia jo tehtyjä
kuvauksia, myös niiden viemäreiden osalta, jotka on jo
saneerattu, jottei näiden puuttuminen vääristä tuloksia.
Käytöstä poistettujen ja saneerattujen viemäreiden
kunto- ja ominaisuustietojen säilyttäminen onkin ensi
arvoisen tärkeää.

Entäpä sitten vesijohtoverkosto?

Suunnitelmat
vesihuollon
elinkaarelle.
fcg.fi/vesihuolto

FCG

Vesijohdoista ei tyypillisesti ole saatavilla kuvaustu
loksia. Vesijohtoverkonkin elinkaaren mallintaminen
on kuitenkin mahdollista toteutuneita saneerauksia
koskevien tietojen ja putkirikkotietojen pohjalta.
Näistä voidaan analysoida, kuinka kauan asennushet
kestä kestää, että vesijohtoja täytyy alkaa saneerata ja
ennustaa, miten saneerausmäärät kehittyvät tämän
jälkeen. Jos halutaan arvioida nimenomaan kunnon
takia tehtävien saneerausten kehittymistä, olisi tärkeää
tuntea jo toteutuneiden saneerausten syy – onko se ollut
huono kunto vai esimerkiksi kapasiteetin muutostarve.
Kun tämä tieto on olemassa, voidaan muodostaa nimen
omaan huonosta kunnosta johtuvaa saneeraustarvetta
kuvaava malli.

Kirjallisuus
Laakso, T., Kokkonen, T., Mellin, I., & Vahala, R. (2019). Sewer Life Span
Prediction: Comparison of Methods and Assessment of the Sample Impact
on the Results. Water, 11(12), 2657.
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Tietoturvan kehitys vesialalla
Tietoturva on ollut muutaman viimeisen vuoden aikana isosti esillä vesialaa koskevissa keskusteluissa,
sillä kehitystä on tapahtunut todella paljon lyhyessä ajassa, eikä tahti tunnu hidastuvan eikä tarve osaamiselle vähenevän lähitulevaisuudessa.

T
JOONAS VÄYRYNEN

tietoturva-asiantuntija,
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –
kuntayhtymä HSY
joonas.s.vayrynen@hsy.fi

ietoturva vesialalla sai varsinai
sesti alkunsa Suomessa vuonna
2017 samalla kun, suurin osa
muistakin yrityksistä heräsi
siihen, mitä tietoturvariskin toteutuessa
oikeasti voisi tapahtua. Syynä tähän herää
miseen oli tähän mennessä historian laajin
kiristyshaittaohjelmahyökkäys Wannacry.
Kiristyshaittaohjelmat eivät ole maailman
laajuisesti olleetkaan mitenkään uusi ilmiö,
sillä Suomessakin näitä on havaittu jo
vuodesta 2014 lähtien ja Suomen poliisi oli
varoittanut kiristyshaittaohjelmien olevan
enemmissä määrin vakava ongelma vuoden
2016 vuosikertomuksessaan [1], neljä
kuukautta ennen Wannacry -kampanjaa.
Näiden neljän kuukauden jälkeen usean
yrityksen näkemys tietoturvasta muuttui.
Vielä vuoden 2016 lopulla vallitseva
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näkemys oli, että tietoturvan ylläpitämi
seen yrityksessä riittää kaupallinen yrityk
sille suunnattu tietoturvaohjelmisto yrityk
seltä kuten F-Secure tai Symantec sekä palo
muuri eristämään julkisen ja sisäverkon.
Ketään tästä käsityksestä ei voi syyttää sillä
tämä on ollut vallitseva näkemys jo vuosi
tuhannen alusta lähtien ja aikanaan tämä
on varmasti riittänytkin, mutta nykypäi
vänä tietoturvauhat ovat monipuolistuneet
ja muuttuneet tehokkaammiksi sekä tavat,
joilla työskentelemme ja kuinka ympäris
töjä ylläpidetään, on muuttunut.
Siinä missä esimerkiksi energia-alalla
tietoturvaan ja kyberturvaan on panos
tettu runsaasti jo vuosikymmenen alusta,
moni toimiala havahtui riskeihin vasta nyt.
Suomen vesiala ei ollut poikkeus tässä, sillä
siinä missä vedentuotantoympäristöjen
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kohdalla perusasiat ovat hyvin usein rakennettu valmiiksi
eristettynä julkisista verkoista ja järjestelmät ovat koven
nettuja, oli tietoturvan ja kyberturvan strategian ja poli
tiikan sekä tämän osallistaminen liiketoimintaan huomat
tavasti puutteita, esimerkiksi hankinta ja elinkaarihallin
nassa. Myös suurin osa yhteistyökumppaneista heräsi
tietoturvan tarpeen kasvuun samalla, joten toiminnan
kehitys on ollut tämän myötä enimmäkseen sulavaa.
Myös ehkä tärkeimpänä kehityskohteena vesialaa koskien,
tiedonvaihtoa parannettiin perustamalla vuonna 2018
vesialalle oma VESI-ISAC tiedonvaihtoryhmä* Liikenneja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen toimesta,
jonka tarkoitus on jakaa kokemuksia ja osaamista jäsenten
kesken sekä mahdollistaa yhteinen rajapinta muiden
toimialojen, kuten esimerkiksi juuri energia-alan kanssa,
joilla on jo oma ISAC.
Vesialaan kohdistuvia kyberturvaan liittyviä uhkia ei
kuitenkaan tarvitse täysin kuvitella sillä, vaikka Suomen
vesiala on säästynyt mittavilta vakavilta tietomurroilta,
julkaisi American Water Works Association vuonna 2019
Cybersecurity Risk & Responsibility in the Water Sector
-raportin [2], jossa kuvataan hyvin esimerkiksi Atlantan
ja Coloradon vesilaitoksiin kohdistuneita kiristyshaitta
ohjelma hyökkäyksiä ja laitteiden kaappaamisia, jotka
voisivat yhtä hyvin tapahtua suomalaisessa vesialan orga
nisaatiossa ja vahingot olisivat myös meillä todennäköi
sesti miljoonaluokkaa. Hyvänä suomalaisena esimerkkinä
laajamittaisesta tapahtuneesta kyberturvallisuusriskistä
on Lahden kaupunkiin kohdistunut hyökkäys [3], jossa
useat kaupungin laitteet saatiin haltuun ja vahingot olivat
todella mittavat.

”Vaikka tahti kehityksessä onkin tasaantunut,
ei tarve tietoturvalle ja sen osaamiselle ole
vähentynyt vaan päinvastoin.”
Nyt kolme vuotta myöhemmin taaksepäin katsotta
essa, näkee, että vesialalla on saatu paljon suuria loik
kauksia aikaan tietoturvaan ja kyberturvaan liittyen ja
alan tietoturvan kehittämiseen on panostettu valtavasti
valtakunnallisella tasolla, joka näkyy esimerkiksi kyber
turvallisuuskeskuksen tarjoamissa palveluissa ja vesialalle
suunnatuissa uutis-, uhka- ja haavoittuvaisuuskoosteissa.
Vaikka tahti kehityksessä onkin tasaantunut, ei tarve tieto
turvalle ja sen osaamiselle ole vähentynyt vaan päinvas
toin. Kyberturvallisuuskeskuksen vuoden alussa julkaise
massa raportissa tietoturvanvuosi 2019 [4], jossa katso
taan vuoden 2019 tietoturvaa laajasti ja yksityiskohtai
sesti, on huomattavissa selvä tarpeen kasvu jo pelkästään
vuoden sisällä. Tämä tarkoittaa organisaatioissa panosta
mista tietoturvan resursseihin ja budjetteihin, eikä loppua
tälle ole näkymässä lähiaikoina. Tämän lisäksi, vaikka
budjettia kasvatetaan ja tietoturvaan panostetaan, ei
riskit ja näiden mahdollinen taloudellinen uhka poistu
koskaan.
Vaikka kehitystä on tapahtunut, ei se ole ollut tasaista.
Tämä on tehnyt koko vesialan tietoturvan tarkan tilan
nekuvan tekemisestä haastavaa. Vaikka yhteisiä koko
vesialan läpi leikkaavia tietoturvahaasteita löytyy paljon,
joutuu myös alan jokainen organisaatio kartoittamaan ja
arvioimaan omat riskinsä. Tämä on johtanut tietoturvan
kehittämisen hajautumiseen, mikä kuvastaa hyvin eroja

* https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/tilannekuva-ja-verkostojohtaminen/isac-tiedonvaihtoryhmat

Vesitalous 5/2020

29

VESIHUOLLON DIGITALISAATIO
vesialan teknologiavalinnoissa, tietoturvan kypsyydessä
sekä toimintatavoissa. Oma näkemykseni on, että vaikka
tällä hetkellä kehittämisen hajautuneisuus voi vaikuttaa
heikkoudelta, tulee tämä myöhemmin kääntymään
yhdeksi alan vahvuudeksi. Jokainen organisaatio joutuu
mitä todennäköisimmin kohtaamaan samat kehitystarpeet
jossain kohtaa, jolloin on hyvä, että rakennettuja malleja
ja käytäntöjä löytyy entuudestaan. Tämä vain entisestään
korostaa tiedonvaihdon tärkeyttä.
Isona haasteena kehityksen hajautuneisuuden lisäksi
ovat jatkuvasti päivittyvät uhkat. Vanhojen järjestel
mien kohdalla haavoittuvaisuuksien havaitseminen ja
näiden hyväksikäyttö on räjähtänyt vuonna 2020 käsiin.
Kyberturvallisuuskeskus on varoittanut vuoden alusta
lähtien, kuinka uusia haavoittuvaisuuksia tullaan jatku
vasti hyväksikäyttämään yhä nopeammalla tahdilla,
antaen organisaatioille näin vielä vähemmän mahdol
lisuuksia ja aikaa reagoida uhkiin. Tämä luo haasteen
monille organisaatioille, sillä järjestelmien päivitys sekä
ylläpito ei monessakaan tapauksessa ole yksin orga
nisaation omissa käsissä vaan yhteistyökumppanin.
Vanhoissa järjestelmissä ei myöskään välttämättä ole
otettu ylläpitoa samassa mittakaavassa huomioon tai
nämä saattavat ääritapauksissa olla ilman virallista yllä
pitoa, mikä tekee haavoittuvuuksien paikkaamisesta
todella hankalaa.
Tulevaisuudessa digitalisaation mukana tuleva kehitys
tulee vaatimaan myös vesialalta enemmän sitoutumista
tietoturvaan ja kyberuhkien torjuntaan, sillä siinä missä
tuotantoympäristössä realisoitunut vedenjakeluun vaikut
tava riski on toki äärimmäinen esimerkki, todennäköi
sempää on, että iskut tapahtuvat julkisiin ja yleisiin järjes
telmiin. Digitalisaation myötä organisaatiot käsittelevät
entistä enemmän dataa, jota hyödynnetään yhä useam
massa liiketoiminnan osa-alueessa. Tämä myös tarkoittaa
sitä, että tietoturvariskien laajuus kasvaa rajapintojen
ja kerätyn datan kasvaessa. Tämän lisäksi, siinä missä
aiemmin yksittäisen järjestelmän kaatuminen on mahdol
lisesti ollut helposti kierrettävissä, on todennäköisempää,
että järjestelmien välinen jatkuva riippuvuuksien kasvu
saattaa tehdä yksittäisen tai pienemmänkin järjestelmän
häiriöstä kriittisen.

Tämän lisäksi käsiteltävä tieto ei enää välttämättä ole
pelkästään organisaation omaa, sillä jo nyt vesialan orga
nisaation keräämät tiedot sisältävät dataa kansalaisista ja
muista organisaatioista, mutta tulevaisuudessa tämänkin
määrä tulee kasvamaan. Tämä tarkoittaa, että vesialan
organisaatioilla tulee olemaan jo liiketoimintansa perus
tana olevan tuotannon puolesta olevan velvollisuuden
lisäksi entistä isompi vastuu tietoturvansa ylläpidosta.

”On toimialasta tai organisaatiosta riippumatta
todella iso virhe jättää tietoturva ainoastaan
asiantuntijoiden tai IT-osaston harteille.”
Viimeisenä huomattavana asiana on organisaation
jokaisen työntekijän osallistaminen tietoturvaan. On
toimialasta tai organisaatiosta riippumatta todella iso virhe
jättää tietoturva ainoastaan asiantuntijoiden tai IT-osaston
harteille, sillä uhkat yleensä realisoituvat käyttäjien kautta.
Sen takia on tärkeää, että heidät pidetään ajan tasalla ajan
kohtaisista tietoturvaan liittyvistä asioista sekä opastetaan
kuinka toimia tietoturvallisesti. Monet organisaatiot ovat
ymmärtäneet tämän ja se näkyy esimerkiksi kasvaneessa
harjoittelun määrässä sekä kyberturvallisuuskeskuksen
tekemissä oppaissa.
Tahti tietoturvan kehityksessä jatkuu tasaisena ja uusia
uhkia ja hyökkäyksiä kehitetään jatkuvasti. Näin ollen
tietoturvaan panostaminen on jokaiselle organisaatiolle
juuri nyt ajankohtainen asia.

Lähteet
[1] https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/60423_Poliisi_vuosik_2016_low.pdf
[2] https://www.awwa.org/Portals/0/AWWA/Government/AWWACybersecurityRiskandResponsibility.pdf?ver=2018-12-05-123319-013
[3] https://yle.fi/uutiset/3-10834466
[4] https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Traficom_tietoturvanvuosi_2019_WEB_aukeamittain.pdf
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Tehoa maatalouden vesiensuojeluun
rakennekalkin ja ravinnekuidun avulla
Vihtiläisille savipelloille syksyllä 2015 levitetty rakennekalkki vähensi eroosiota ja maaainekseen sitoutuneen fosforin huuhtoutumista noin neljän vuoden ajan. Myös metsäteollisuuden sivutuote, kalkkistabiloitu ravinnekuitu alensi pelloilta valuvan salaojaveden
kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuutta. Käynnissä olevat valuma-alue- ja lohkotason
mittaukset täydentävät kyseisten maanparannusaineiden tutkimukseen liittyvää vajetta.
PASI VALKAMA

FT, tutkija
Vantaanjoen ja
Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

PAULA LUODESLAMPI
MML, vesistöasiantuntija
Vantaanjoen ja
Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

I

lmastonmuutosskenaarioiden ennus
tamat leudot ja sateiset talviolosuhteet
konkretisoituivat talvella 2020 ennätys
suurten ravinnekuormien muodossa.
Näissä olosuhteissa erityisesti pelloilta haja
kuormituksena huuhtoutuvat ravinnevirrat
huolestuttavat. Miten ilmastonmuutoksen
asettamaan haasteeseen voitaisiin vastata ja
kasvava hajakuormitus saada kuriin samalla
pyrkien kohti vesistöjen hyvää tilaa? Tehok
kaita menetelmiä vesiensuojeluvalikoimaan
voisivat olla rakennekalkki ja ravinnekuidut.
Rakennekalkki saa peltomaassa aikaan kemi
allisen reaktion, joka parantaa savimaan
mururakennetta ja siten myös maan muok
kautuvuutta ja kasvien ravinteiden ottoa.
Maan vedenläpäisykyky kasvaa ja pellon
pinnan liettyminen vähenee. Tämän seurauk

sena eroosio ja fosforihuuhtouma jäävät
vähäisemmäksi. Kalkkistabiloitu ravinne
kuitu taas lisää maan biologista aktiivisuutta,
mikä vaikuttaa suotuisasti maan rakenteeseen
ja maamurujen kestävyyteen. Ravinnekuidun
mukana peltoon lisätään huomattava määrä
hiiltä, joka parantaa maaperäeliöstön elin
oloja. Mikrobien erittämät liima-aineet
sitovat maamuruja yhteen ja parantavat
niiden kestävyyttä. Rakennekalkki ja ravin
nekuitu vaikuttavat siis positiivisesti maan
rakenteeseen, vedenläpäisykykyyn ja eroosion
kestävyyteen. Siten ne ovat hyödyllisiä niin
vesiensuojelun kuin viljelijänkin kannalta.
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuo
jeluyhdistys on tutkinut vuosien mittaan
automaattista veden laadun seurantaa
hyödyntäen muun muassa talviaikaisen

Vesitalous 5/2020

31

VESIENSUOJELU
kasvipeitteisyyden, kerääjäkasvien, muokkausmenetel
mien ja kipsin vaikutuksia peltojen kiintoaine- ja ravin
nehuuhtoumiin. Tuoreimpana tutkimussuuntauksena on
nyt selvitetty myös rakennekalkin ja metsäteollisuuden
sivuvirtana syntyvän ravinnekuidun vesistövaikutuksia.
RAKUVE-hankkeen (Rakennekalkki ja ravinnekuitu –
vaikutukset maatalouden vesiensuojelutoimina) tavoit
teena on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa raken
nekalkin vaikutuksista peltojen ravinnehuuhtoumiin
valuma-aluetasolla sekä ravinnekuidun vaikutuksista sala
ojahuuhtoumiin. Hankkeessa on selvitetty miten raken
nekalkki vaikuttaa kiintoaine- ja fosforihuuhtoumiin
4–5 vuotta kalkin levittämisen jälkeen ja muuttuuko teho
ajan saatossa. Lisäksi on tutkittu mitkä ovat kalkkista
biloidun ravinnekuidun vaikutukset salaojahuuhtoumiin
1–2 vuotta sen levittämisen jälkeen.

Lohko- ja valuma-aluetason tutkimusta
Vihdissä sijaitsevan tutkimusvaluma-alueen (124 ha)
pelloille levitettiin rakennekalkkia 3,5–8 tonnia hehtaa
rille syyskuussa 2015 osana LOHKO-hanketta (Lohkon
ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus
ja sen kehittäminen). Levitysmäärät säädettiin viljelijän
toiveen mukaisesti lohkojen pH:n mukaan. Käsitelty pelto
pinta-ala käsitti noin 40 % valuma-alueen pelloista. Kyseiset
pellot oli aikaisemmin tunnistettu kaikkein kuormittavim
miksi kuormituksen alueellisen tarkentamisen menetel
mällä. Kohdentamisen tavoitteena oli saavuttaa mahdolli
simman hyvä rakennekalkin vesiensuojelullinen tulos.
Vaikutuksia veden laatuun ja kuormitukseen selvitet
tiin automaattisen veden laadun seurannan ja vesinäyt
teiden avulla. Veden määrää ja sameutta mitattiin peltoojaan rakennetun mittapadon luona puolen tunnin välein

kevät- ja syystulvatilanteissa, kun hajakuormitus tyypil
lisesti on suurimmillaan. Oletuksena oli, että rakenne
kalkki vähentää kuormittavimmilta savisilta peltoloh
koilta huuhtoutuvan veden sameutta ja siten kiintoai
neen ja kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin (partikke
lifosfori) huuhtoumaa myös valuma-aluetasolla. Mittaasema on ollut käytössä useamman aiemman hankkeen
puitteissa jo vuodesta 2010 alkaen ja tätä aikaisemmin
kerättyä aineistoa hyödynnettiin kuormituksen vertailu
tason määrittämisessä. Tutkimusalueelta otettiin myös
maanäytteet ennen rakennekalkitusta vuonna 2015 sekä
kalkituksen jälkeen vuosina 2015, 2016, 2018 ja 2019.
Kalkkistabiloidun ravinnekuidun vaikutuksia salaojahuuh
toumaan tutkittiin Espoossa sijaitsevilla neljällä vierekkäi
sellä peltolohkolla, joista kahdelle levitettiin 40 tonnia/ha
kuitua syksyllä 2018. Kaksi lohkoista jätettiin käsittelemät
tömiksi vertailulohkoiksi. Kaikilta lohkoilta pois virtaavan
salaojaveden määrää ja laatua mitattiin 30 minuutin välein
syksyn ja kevään ylivirtaamatilanteissa ja näin saatiin lähes
reaaliaikaista tietoa ravinnekuidun vaikutuksista ja sen
tehokkuudesta. Molemmilta tutkimuspaikoilta otettiin
lisäksi vesinäytteitä, joista analysoitiin laboratoriossa muun
muassa kiintoainepitoisuus, kokonais- ja liukoiset ravinteet
sekä liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuus.

Rakennekalkin vaikutukset näkyvät maassa ja
vedessä
Rakennekalkitus nosti peltomaan pintakerroksen
(0–15 cm) johtolukua, pH:ta sekä vesiliukoisen fosforin
pitoisuutta. Vesiliukoisen fosforin pitoisuus nousi heti levi
tyksen jälkeen 2–2,5-kertaiseksi ja vuosina 2018 ja 2019
pitoisuus oli kolminkertainen lähtötasoon nähden. Kasvu
oli tilastollisesti merkitsevää ja pitoisuudet olivat korkeam
malla tasolla vielä neljä vuotta levityksen jälkeen (Kuva 2).

Kuva 1. Rakennekalkki ja ravinnekuitu tulee muokata peltoon vuorokauden sisällä levityksen jälkeen.
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Kuva 2. Peltomaan pintakerroksen (0–15 cm) johtoluvun, pH:n ja vesiliukoisen fosforin keskiarvot, sekä 95 %
luottamusvälit ennen rakennekalkitusta (2015) ja sen jälkeen (2015–19).

Vaikutusaika
n. 4,5 vuotta

Kuva 3. Kun rakennekalkki vähentää eroosiota ja fosforihuuhtoumaa pelloilta, muuttuu partikkelifosforikuorman ja
virtaaman välinen suhde.

Fosforin liukoisuus paranee, kun maan pH nousee. Kalkitus
nosti lyhytaikaisesti myös viljavuusfosforin pitoisuutta,
mutta viljavuusfosforin luokka ei muuttunut. Syvemmässä
kerroksessa (15–30 cm) kalkin vaikutus johtolukuun,
pH:n sekä kalsiumin ja vesiliukoisen fosforin pitoisuu
teen noudatteli pintamaassa havaittuja muutoksia, mutta
viiveellä.
Rakennekalkituksen seurauksena tutkimusalueen läpi
virtaavan ojaveden kiintoaine- ja fosforikuormitus lähtivät
laskuun. Valuntapainotteinen partikkelifosforipitoisuus
aleni kaksi vuotta levityksen jälkeen keskimäärin noin
40 % ja partikkelifosforikuorma jopa lähemmäs 50 %
(Kuva 3). Mittauksissa oli tauko vuoden 2018 aikana,
mutta vähenemä oli vielä syksyllä 2019 neljä vuotta levi
tyksen jälkeen 21 %. Kevääseen 2020 mennessä vaiku
tukset näyttivät kuitenkin hiipuneen (Kuva 4). Leuto ja
sateinen talvi 2020 saattoi lyhentää rakennekalkin vaiku
tusaikaa. Vaikutusaika saattaakin olla riippuvainen levi

Kuva 4. Rakennekalkkikäsittely vähensi voimakkaasti peltovaltaisen valuma-alueen partikkelifosforikuormaa, mutta vaikutukset hiipuivat noin 4,5 vuotta käsittelyn jälkeen.
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tyksen jälkeisestä valunnan kokonaismäärästä. Vaikka
helppoliukoisen fosforin määrä rakennekalkituilla pelloilla
kasvoi, se ei vaikuttanut lisäävän liuenneen fosforin pitoi
suutta valumavedessä.

Reaaliaikaista tehokkuuden seurantaa
Ravinnekuidulla käsitellyiltä peltolohkoilta ja vertai
lulohkoilta puolen tunnin välein samanaikaisesti
mitatun salaojaveden laadun ja määrän avulla ravinne
kuidun vaikutuksia ja tehoa voitiin seurata lähes reaa
liajassa. Kuitulohkoilta valuneen salaojaveden sameus
oli alhaisempaa kuiduttomiin lohkoihin verrattuna ja
sen seurauksena myös kiintoainekseen sitoutuneen ja
kokonaisfosforin pitoisuus ja kuorma olivat pienempiä.
Esimerkiksi vuosi levityksen jälkeen ravinnekuitu
vähensi mittausjakson aikaista kokonaisfosforikuormaa

keskimäärin 55 %, ja reduktion vaihteluväli jaksolla
oli −15–75 % (Kuva 5). Mittausjakson aikainen koko
naisfosforikuorma kuitulohkoilta oli 44 % alhaisempi
ja kiintoainekuorma 52 % alhaisempi kuiduttomiin
lohkoihin verrattuna (Kuva 6). Vielä puolitoista vuotta
levityksen jälkeen fosforin vähenemä pitoisuustasolla oli
noin 50 %.
Kokonaistypen vähenemä levitystä seuraavana keväänä
oli 18 %, mutta myöhemmin typpipitoisuudet kuitenkin
nousivat kuitulohkojen salaojavesissä, ollen noin kaksin
kertaiset käsittelemättömiin lohkoihin verrattuna. Tämän
arveltiin johtuvan siitä, että maaperän mikrobit sitovat
typpeä hajottaessaan kuitua, mutta myöhemmin typpeä
taas vapautuu viljelykasvin käyttöön. Jos pellolta tulee
samaan aikaan paljon valuntaa, typpeä voi huuhtoutua
pelloilta salaojavalunnan mukana.

Kuva 5. Kalkkistabiloidun ravinnekuidun vaikutuksia salaojien kautta huuhtoutuvaan fosforikuormaan seurattiin
lähes reaaliajassa.
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Kuva 6. Kokonaisfosforikuorma ja kiintoainekuorma kuitulohkoilta ja kuiduttomilta lohkoilta seurantajakson
(17.9.-16.11.2020) aikana.

Johtopäätökset
Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että rakennekal
killa ja metsäteollisuuden sivuvirtana syntyvällä ravin
nekuidulla on mahdollista vähentää erityisesti pelloilta
huuhtoutuvaa kiintoaine- ja fosforihuuhtoumaa.
Rakennekalkin osalta tutkimus on ensimmäinen valumaaluetason mittakaavassa toteutettu ja ravinnekuidun osalta
taas ensimmäinen peltolohkotasolla tehty tutkimus, jossa
menetelmän tehoa seurataan automaattianturein.
Ensimmäistä kertaa saatiin tietoa myös rakennekalkin
vesiensuojelullisesta vaikutusajasta, joka tämän tutki
muksen perusteella näyttää jäävän reiluun neljään
vuoteen. Siten se vertautuisi vaikutusaikansa ja tehonsakin
puolesta kipsiin, jonka vaikutusten on havaittu kestävän
noin 4–5 vuotta. Yksittäisen pelloilla toteutettavan vesien
suojelumenetelmän tehokkuuden ja dynamiikan reaaliai
kainen mittaus erilaisissa valuntatilanteissa on uusi tutki
mussuuntaus, jolla saadaan arvokasta tietoa siitä, millai
sissa olosuhteissa menetelmän teho on suurimmillaan ja
toisaalta siitä, milloin teho heikkenee. Kalkkistabiloidun
ravinnekuidun vesiensuojelullinen vaikutusaika ei tullut
vielä tämän tutkimuksen puitteissa vastaan ja siksi vaiku
tusten seurantaa pyritäänkin jatkamaan vielä tulevina
vuosina.
Koska niin kipsin, rakennekalkin, kuin ravinnekuitu
jenkin osalta tutkimustulokset puoltavat niiden käyttöä
peltojen kiintoaine- ja fosforihuuhtoumien vähentämi
sessä, voidaan pohtia, voitaisiinko näiden uusien inno
vatiivisten menetelmien ja vanhojen jo käytössä olevien
maatalouden vesiensuojelumenetelmien yhdistelmällä

kompensoida ilmastonmuutoksesta johtuvan kasvavan
ravinnehuuhtouman määrää tai jopa saavuttaa kuor
mituksen vähentämiseksi asetetut tavoitteet. Kyseisten
maanparanteiden laajaperäinen vesiensuojelukäyttö edel
lyttäisi kuitenkin niiden ottamista mukaan maatalouden
ympäristökorvausjärjestelmään.
RAKUVE-hanke päättyy vuoden 2020 lopulla. Hanketta
on rahoittanut ympäristöministeriö ja Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys.

Vesitalous 5/2020

35

DIGITALISAATIO

Vanhoja karttoja pääsee nyt tutkimaan digitaalisessa muodossa. [Teea Niskanen]

Ojitusyhteisöjen tietoja päivitetään
uuteen karttapalveluun
Uinuvia ojitusyhteisöjä on Suomenmaa pullollaan. Ruususen uneen vaipuneet ojitusyhteisöt odottavat hiljaa heräämistä, uomien umpeen kasvamisen keskellä. Yhteisön aktivoiminen helpottuu, kun
valtakunnallinen karttapalvelu tarjoaa paikkatietoa näistä maankuivattamiseen perustetuista yhteisöistä. Valtakunnallinen, yhtenäinen digitointityö on alkanut ELY-keskuksissa ja sen tarkoituksena on
helpottaa ja nopeuttaa tietojen saatavuutta ojitusyhteisöistä.

TEEA NISKANEN

Kainuun ELY-keskus
teea.niskanen@ely-keskus.fi

ELINA LAINE

Hämeen ELY-keskus
elina.laine@ely-keskus.fi
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eltojen peruskuivatuksella on ollut
tärkeä rooli Suomen viljelymaiden
ja asuttamisen kannalta. Suomen
pellot on peruskuivatettu kertaal
leen pääasiassa 1940–1970-luvuilla, sotien
jälkeen. Ojitusten yhteydessä muodostet
tiin ojitusyhtiöitä, joita nykyään kutsutaan
uudistetun vesilain mukaan ojitusyhteisöiksi.
Peruskuivatuksen tavoitteena on ollut riit
tävän kuivavaran turvaaminen peltoviljelylle
sekä vähentää kevättulvien nousua pelloille.

www.vesitalous.fi

Valtio on ollut ojitusyhteisöjen toimin
nassa mukana, tehden kuivatussuunni
telmat sekä myöntänyt lainaa ja avustuksia
niiden toteuttamiseen. Ojitusyhteisöille on
muodostettu ojitushankkeen aikana pape
rinen kansio, joka sisältää hankkeen asia
kirjat. Nämä asiakirjat ovat edelleen lainvoi
maisia ja velvoittavat sekä antavat oikeuden
ojitusyhteisön jäsenille ylläpitää ja kunnostaa
hallitsemiaan ojia. Kansiot sisältävät mm.
yhtiösopimuksen, josta selviää yhteisöön

DIGITALISAATIO
kuuluvat kiinteistöt, sekä hyötyaluekartat, joihin on
merkitty kaivetut ojat ja hyötyalueet. Muita tärkeitä ja
kunnostuksen tai peruskorjauksen pohjana mahdolli
sesti käytettäviä asiakirjoja kansiossa ovat esim. pituus- ja
poikkileikkaukset, suunnitelma sekä kustannusosittelut.
Ojitushankkeiden valmistuttua asiakirjat on luovutettu
ojitusyhteisöiden jäsenille – yhdet kappaleet asiakirjoista
on säilytetty myös valtiolla. Nämä vanhat asiakirjat ovat
säilytyksessä pääosin ELY-keskusten arkistoissa. Joissakin
ELY-keskuksissa kansiot on siirretty kansallisarkistoon.
Paperinen materiaali voi olla hyvin vanhaa eikä välttä
mättä kestä käsittelyä. Usein ojitusyhteisön jäsenten omat
paperiset asiakirjat ovat aikojen saatossa hävinneet.
Kiinteistön kuulumista ojitusyhteisöön saattaa olla vaikea
tai jopa lähes mahdotonta selvittää. Omistajanvaihdoksessa
asia ei välttämättä tule lainkaan esille, vaan tieto ojitus
yhteisöön kuulumisesta paljastuu vasta, kun ojitusyh
teisö alkaa aktivoitumaan ja sen hallinnoimia ojia aloite
taan kunnostamaan. Hyötyalueeseen kuuluvat kiinteistöt
ovat velvollisia osallistumaan kunnostusten ja korjausten
kustannuksiin.

Uusia ojituksia tehdään tänä päivänä enää harvoin, mutta
kunnossapitovelka sysää ojien kuivatuksesta hyötyvät liik
keelle. Yhteisöjen ojien kunnostukset lähtevät liikkeelle
usein siitä, että peltojen vesitaloudessa esiintyy ongelmia.
Keväällä pelto saattaa olla niin märkä, että viljelytoimen
piteitä on mahdotonta tehdä traktorilla. Vesi ei liiku
kunnolla ojissa, ja se estää paikalliskuivatuksen tehokkaan
toimimisen. Hyvin toimivat valtaojat takaavat paikallis
kuivatuksen toimimisen.
Useassa ELY-keskuksessa on vuoden 2020 aikana alkanut
valtava digitointityö, jossa skannataan vanhojen ojitus
hankkeiden asiakirjoja. Skannaaminen takaa asiakirjojen
säilymisen ja sen, että niiden fyysistä käsittelyä pysty
tään välttämään jatkossa. Niissä oleva tärkeä tieto saadaan
digitaaliseen säilöön. Samalla ojitusyhteisöjen sijainnit
lisätään vanhoja paperisia karttoja mukaillen digitaali
seen karttapalveluun. Karttapalvelusta pystyy yksittäinen
maanomistaja tarkastamaan tai arvioimaan kuuluuko
hänen kiinteistönsä ojitusyhteisöön. Karttaa klikkaa
malla tulee esiin ojitusyhteisön yksilöivä toimitusnumero
ja nimi. Näiden avulla ELY-keskuksista voi tietopalvelu
pyynnöllä saada hankkeen asiakirjat nähtäville.

Peruskuivatus takaa hyvän vesitalouden pellossa. [Teea Niskanen]
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Asiakirjojen avulla voidaan hahmottaa hyötyaluee
seen kuuluvat kiinteistöt sekä myös ojitusyhteisölle
kuuluvat vesistörakenteet tai muut toimenpiteet
esim. padot, rummut ym.
Julkinen karttapalvelu ei ole tällä hetkellä tiedoiltaan
täysin kattava, koska digitointityö on ELY-keskuksissa
eri vaiheissa. Paperista materiaalia on arkistoissa
todella paljon. Paikkatiedon tallentamista tehdään
myös hieman erilaisilla tavoilla. Pääasiassa ojitusyh
teisöjen sijainti on esitetty joko ojaviivana tai alueena.
Ojaviiva jäljittelee vanhassa kartassa olevaa ojaa, jonka
ympärille hyötyalue aikoinaan muodostui. Alueena
esitetty paikka on jäljitelty vanhan kartan hyöty
alueen mukaisesti. Se ei kuitenkaan ole täysin yhte
nevä alkuperäisen kartan kanssa, koska se on silmä
määräinen arvio ja mukailu.
Digitointityön aloittaneita ELY-keskuksia ovat
Häme, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi,
Pirkanmaa, Etelä-Savo sekä Varsinais-Suomi. Muissa
ELY-keskuksissa digitointi aloitetaan mahdollisuuk
sien mukaan seuraavien vuosien aikana.
Kartalla esitettävä paikkatieto ei ole täysin tarkkaa,
mutta sen avulla päästään käsiksi vanhoihin kart
toihin ja asiakirjoihin, joista selviävät tarkemmat
tiedot. Koska digitointityö on vasta alussa, kartta
palvelusta ei löydy kaikkia ojitusyhteisöjä. Jos tarkas
teltavalta alueelta ei löydy ojitusyhteisö-merkintää,
kannattaa olla yhteydessä alueelliseen ELY-keskukseen
ja toimittaa mahdollisuuksien mukaan tunnistetietoja
paikasta ja ojitusyhteisöstä. Digitoinnissa on pyritty
ottamaan eri alueet huomioon ja heräilevien ojitus
yhteisöjen digitointi on etusijalla.

Suomalainen kaura kasvaa hyvinvoivalla pellolla.
[Teea Niskanen]

Uutta karttapalvelua pystytään käyttämään mobii
listi, tällöin paikannuksen voi tehdä maastossa,
paikan päällä. Karttapalvelussa on näkyvissä kiinteis
törajat sekä asemakaavoitetut alueet, jotka helpottavat
alueen hahmottamista. Digitoinnin jälkeen ojitusyh
teisöjä voi tarkastella pellon laidalla tai toimistolla,
asiakirjojen saatavuus helpottuu ja niiden käyttä
minen nopeutuu. Tästä toivotaan olevan tulevaisuu
dessa hyötyä kunnostuksiin, peruskorjauksiin sekä
valuma-aluekohtaiseen vesienhallintaan.

Lisätietoja
Ojitusyhteisöt-karttapalvelu https://ely.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2ed85641789499c8b27d0d18bcc67f7
Maankuivatus ja ojitus (ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu) https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus
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PATOTURVALLISUUS

Suurpadot ry:n jäsenet tutustumismatkalla Narvikissa.

Suurpadot – Suomen osasto ry
60 vuotta
Suurpadot – Suomen osasto ry eli FINCOLD on padonomistajien, viranomaisten, suunnittelijoiden,
rakentajien ja tutkimus-, kehittämis- sekä opetustehtävissä toimivien yhteistyöfoorumi. Yhdistys täyttää
tänä vuonna 60 vuotta - samana vuonna kuin tämä Vesitalous-lehtikin. Kuluneena 60 vuotena Suurpadot
ry:llä on ollut merkittävä rooli niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä toiminnassa patojen parissa.

S

EIJA ISOMÄKI

Kainuun ELY-keskus
eija.isomaki@ely-keskus.fi

uomi menetti sodissa Venä
jälle lähes kolmanneksen vesivoi
masta. Tämän jälkeen aina 1980luvun alkuun asti on rakennet
tukin merkittävä määrä uutta vesivoimaa
– kaiken kaikkiaan 113 vesivoimalaitosta.
Parhaillaan noin 80 % Suomen sähköstä
on tuotettu vesivoimalla. Vaikka uuden
vesivoiman rakentaminen Suomessa on
hiipunut, työtä patojen parissa on kuitenkin
paljon. Ikääntyvät rakenteet vaativat
kunnostusta ja lisäksi viime vuosina on
rakennettu mm. lukuisia uusia tulvapen
kereitä sekä kaivospatoja.

Suurpadot ry:ssä on 23 yritysjäsentä ja toista
sataa henkilöjäsentä. Yritysjäsenet maksavat
jäsenmaksua. Henkilöjäsenillä ei ole jäsen
maksua ja he koostuvat yritysjäsenten
henkilöstöstä sekä eläkeläisistä. Suurpadot
ry järjestää erilaisia tilaisuuksia jäsenistöl
leen, kuten työryhmiä, tutustumisvierailuja
sekä luentoja. Viimeisin työryhmä tarkas
teli patojen häiriötilanteiden hallintaa.
Loppuraportissa mm. suositeltiin häiriöti
lantielle luokittelua. Syysexcu 2019 järjes
tettiin Kiirunan kaivokselle sekä Narvikin
vesivoimalaitoksille. Kolmepäiväisellä
matkalla oli mukana 21 yhdistyksen
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Suurpadot ry:n puheenjohtaja Juha Laasonen Pohjoismaisessa patosymposiumissa marraskuussa 2019.

jäsentä. Tulevista ja menneistä tapahtumista kerrotaan
yhdistyksen verkkosivuilla www.fincold.org.
Osaavien asiantuntijoiden määrä on Suomessa vähen
tynyt, kun koulutus on painottunut muuhun padoista
- tästä verirakentamisen erikoisalueesta. Suurpadot ry
olikin mukana Kainuun ELY-keskuksen (patoturvalli
suusviranomainen) sekä Tampereen yliopiston yhteistyöllä
järjestämässä patoturvallisuuskoulutuksessa 2019–2020.
Koulutus otettiin hyvin vastaan ja kuhunkin 12 koulu
tuspäivästä osallistui 100–120 henkilöä. Koulutuksessa oli
mukana mm. padon omistajia ja heidän työntekijöitään,
konsultteja, viranomaisia sekä myös opiskelijoita.
Yhdistys on valppaasti mukana myös kansainvälisen
Suurpatojärjestön ICOLDin (International Commission
on Large Dams) toiminnassa samoin kuin ICOLDin
Euroopan klubin toiminnassa. ICOLD järjestää vuosit
tain kokouksen ja symposiumin sekä kolmen vuoden
välein kongressin. ICOLDissa toimii useita teknisiä
komiteoita, joiden työssä myös suomalaiset ovat mukana.
Pentti Varpasuo toimii Computational Aspects of Analysis
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and Design of Dams -komiteassa, Heli Nurmi Tailings
dams and Waste Lagoons -komiteassa, Eija Isomäki Dam
Safety -komiteassa ja Juha Laasonen Materials for Earthfill
Dams -komiteassa. ICOLDin komiteat valmistelevat
bulletineja sekä muita ohjeistuksia. Nämä ovat Suurpadot
ry:n jäsenille ilmaiseksi ladattavissa ICOLDin verkkosi
vuilla. Pohjoismaista yhteistyötä on pyritty edesauttamaan
ja viime vuonna järjestettiin Pohjoismainen symposium
Norjassa. Suomalaiset olivat vahvasti tilaisuuden järjeste
lyissä ja itse tilaisuudessa 10 jäsenen voimin.
Kun Suurpadot ry täytti 50 vuotta, julkaistiin teos
Suurpadot – Suomen osasto ry 1960–2010, Historiaa ja
toimintaa. Yhdistys on myös julkaissut teoksen Voimaa
koskesta, Suomen vesivoiman rakentamisen vaiheita. Nyt
60 vuotta täyttävä yhdistys on päättänyt, että loput yhdis
tyksen käsissä olevat kappaleet näistä teoksista jaetaan
niitä haluaville.
Syksyksi 2020 suunnitteilla ollut yhdistyksen 60-vuotis
juhlatilaisuus on siirretty odottamaan sopivaa ajankohtaa,
toivottavasti keväällä 2021.

AJANKOHTAISTA - WEBINAARI

Salaojituksen Tukisäätiön, Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n, Salaojayhdistys ry:n ja Baltic Sea Action
Groupin järjestämä tilaisuus pidettiin 1.10.2020 tällä kertaa koronatilanteesta johtuen webinaarina.
Webinaarin osallistujamäärä vaihteli päivän aikana 200–300 välillä, ja ajatustenvaihto sujui kätevästi
chat-toiminnon avulla.

T

apahtuman tavoitteena oli keskustella muut
tuvan toimintaympäristön vaikutuksista
Suomen maatalouteen, peltojen viljelyyn,
valumavesien määrään ja laatuun sekä kasvi
huonekaasujen päästöihin.
Tilaisuuden avanneen Salaojituksen tukisäätiön valtuus
kunnan puheenjohtaja Gustav Rehnbergin mukaan
pandemiatilanne on nostanut esille riskienhallintaan liit
tyvät näkökulmat sekä lisännyt kotimaisen ruuantuo
tannon arvostusta. Lisäksi hän korosti, että maankäytön
ratkaisujen tulee pohjautua korkealaatuiseen tieteeseen ja
oikeaan tietoon, joten tutkimuksen ja koulutuksen tulee
olla tärkeitä painopistealueita myös jatkossa. ”Tärkeintä
olisi nyt, ettemme anna tietämättömyyden ja katastrofi
pelon estää meitä tekemästä oikeita päätöksiä”, Rehnberg
sanoo.
Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan varapu
heenjohtaja Elsi Katainen kävi läpi poliittista tilannetta
liittyen ilmaston- ja ympäristönsuojeluun sekä maan

käytön kehittämiseen. EU:n Vihreän kehityksen ohjelma
Green Deal tulee vaikuttamaan laajasti ilmastonsuoje
luun, elintarvikeketjuun, ravinteisiin sekä vedenhallintaan
ja vesiensuojeluun. Ajankohtaisia hankkeita EU:ssa ovat
ilmastolaki sekä Pellolta pöytään – ja biodiversiteettistra
tegiat. Suomen yhtenä tärkeänä tavoitteena on turvata
metsien talouskäytön tulevaisuus, sillä EU:ssa monet
näkevät metsät pääasiassa hiilinieluina.
Luonnonvarakeskuksen Heikki Lehtonen kävi läpi
erilaisia skenaarioita Suomen maatalouden ja maan
käytön tulevaisuuteen liittyen. Asetetut ilmastotavoitteet
ovat varsin haastavia ja maatalouden sopeuttaminen siihen
tulisi tehdä niin, että myös toiminnan tuottavuudesta ja
kannattavuudesta pidetään huolta. Tärkeitä kysymyksiä
ovat lisäksi ruuantuotannon omavaraisuus, huoltovar
muus, vesiensuojelu sekä luonnon monimuotoisuudesta
huolehtiminen. Toimenpiteitä päästöjen vähentämiselle
voivat olla esim. resurssitehokkaampi tuotanto, suurempi
hiilensitominen pelloille, peltojen metsittäminen, sekä
kasvisruokavalion painottaminen.
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Webinaarin avauspuheenvuoron piti Salaojituksen tukisäätiön Gustav Rehnberg.

MTK:n Jyrki Wallin esitteli tuloksia äskettäin valmis
tuneesta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin viljelijöiden,
metsänomistajien ja kuluttajien asenteita maa- ja metsä
talouden ympäristövaikutuksiin. Maanviljelijät kokevat
monesti syyllistämistä ympäristöasioiden takia, vaikka
lukuisia toimia maaperän, vesistön ja ilmaston eteen on
jo tehty. Wallinin mukaan tämän takana on yleensä medi
assa esiintyvä epäasiallinen kärjistäminen. Tutkimuksen
mukaan ylivoimainen enemmistö kuluttajista pitää
suomalaisilla maatiloilla tuotettua ruokaa puhtaana ja
turvallisena.
Käytännön toimenpiteistä, tutkimuksista, mittauk
sista ja ohjelmista maankäytön vesienhallinnan paran
tamiseksi kertoivat Ville Keskisarja maa- ja metsä
talousministeriöstä, maanviljelijä, BSAG:n suunnit
telija Eliisa Malin, Suomen ympäristökeskuksen
Sirkka Tattari, Heidi Salo Aalto-yliopistosta sekä
Paavo Ojanen Helsingin yliopistosta. Turvemaiden
kestävän käytön kysymyksiä pohti esitelmässään
Hannu Marttila Oulun yliopistosta.
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Seminaarin yhteenvedon teki Maa- ja vesitekniikan tuen
uusi toiminnanjohtaja Minna Maasilta. ”Maanviljelyllä
ja metsien hoidolla on valtava potentiaali sitoa hiiltä,
mutta toiminnan tulisi olla elinvoimaista ja kannat
tavaa”, Maasilta arvioi.
Seminaari on katsottavissa kokonaisuudessaan:
https://www.youtube.com/watch?v=moNEyGvEKo0

TEKSTI: MARIKKA NEVAMÄKI

AJANKOHTAISTA - TUTKIMUS

Tutkimus: suomalaiset eivät tunne
vesijohtoveden alkuperää
Tuoreen tutkimuksen mukaan 97 prosenttia suomalaisista luottaa oman kotinsa vesijohtoveden
laatuun. Luku on poikkeuksellisen korkea. Esimerkiksi amerikkalaisista vain 60 prosenttia luottaa vesijohtovetensä laatuun. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että suomalaiset eivät useinkaan tiedä, millä
tavoin korkealaatuinen vesi Suomessa tuotetaan. Näin on varsinkin nuorempien ihmisten kohdalla.

S

uomalaisten kova luotto talousvetensä laatuun
on perusteltua: juomme täällä maailman parasta
vettä. Esimerkiksi vuonna 2018 Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen tekemän yhteenvedon
mukaan Suomen 153 suurimman vesilaitoksen toimit
taman talousveden viranomaisvalvonnan tuloksista
99,99 % täytti talousveden laadulle asetetut vaatimukset.
Kemiran ja Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutki
mukseen osallistui lähes 8 000 Euroopassa ja Yhdysvalloissa
asuvaa henkilöä, joista 1 040 oli suomalaisia. Tuloksista
kävi ilmi, että suomalaiset eivät useinkaan tiedä, millä
tavoin korkealaatuinen vesi Suomessa tuotetaan. Seitsemän
kymmenestä 18–25-vuotiaasta vastaajasta myönsi, ettei
heillä ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka vesijohtovesi heidän
kotiinsa toimitetaan, mistä se on peräisin tai mihin heidän
jätevetensä päätyy. Suomalaiset kuitenkin katsoivat, että
vesi on Suomen arvokkain luonnonvara, metsien ohella.

Ei vettä, ei elämää
Vesi on harvoin meillä Suomessa otsikoissa, paitsi jos
jotain menee pieleen. Monissa muissa Euroopan maissa
on toisin: jatkuva vesipula ja pitkittyneet kuivuudet
ovat tiuhaan otsikoissa. Jopa Saksassa, jota ei yleensä ole
mielletty vesipulasta kärsiväksi maaksi, on kuivuuden
johdosta virinnyt keskustelu siitä, miten jatkossa varmis
tetaan puhtaan veden riittävyys kaikkien sitä tarvitsevien
käyttöön. ”Tarpeeksi hyvän” veden uudelleenkäyttö on
arkipäivää esimerkiksi Espanjassa, pakon sanelemana.
Olisiko Suomessakin syytä puhua aiheesta enemmän?
Puhtaan veden toimitus suomalaisiin koteihin vaatii yli
satatuhatta kilometriä putkistoa, yli 1 000 vedenpuh
distuslaitosta sekä juomaveden että jäteveden käsitte
lyyn, tuhansia tutkijoita, insinöörejä ja vedenkäsittelyn
ammattilaisia sekä jatkuvaa investointia infrastruktuu
riin ja juokseviin kuluihin. Vedenkäsittely on myös hyvin
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energia-intensiivinen ala, joten vastuullinen ja tehokas
vedenkäyttö on myös hyvä ilmastoteko.
Vesi on kaiken elämän edellytys. Ihmisen vartalostakin
noin 60 % on vettä. Pystymme elämään ilman sitä vain
noin kolme päivää, kun taas ilman ruokaa selviämme
jopa kolme viikkoa. Vedellä on myös tärkeä rooli yleisessä
hygieniassa ja kansanterveydessä. Tästä olemme saaneet
muistutuksen viimeaikaisen COVID-19 pandemiankin
aikana. Vesi ei ole ainoastaan terveydelle välttämätön – se
myös auttaa pyörittämään talouttamme. Yksin maatalous
käyttää jopa 70 % makeanveden varannoista ja noin 20 %
menee muihin teollisuudenaloihin, joilla tuotetaan kulut
tamamme hyödykkeet ja palvelut. Selvästikin vastuulli
sessa vesihuollossa on siis kyse vähän suuremmasta asiasta
kuin vain hanan sulkemisesta hampaidenpesun ajaksi
(tärkeää toki sekin).

“Vesi ei ole ainoastaan terveydelle välttämätön
– se myös auttaa pyörittämään talouttamme.”
Suurin osa maapallon vesivaroista on merivettä ja make
asta vedestä iso osa on jäätä. Vain noin 1 % kaikesta make
asta vedestä on helposti saatavilla käyttöömme. Tätäkin
1 % kohtaavat monenlaiset haasteet: ilmastonmuutos,
kaupungistuminen, saasteet.

Veden arvosta on käytävä keskustelua
Euroopan johtavana vedenkäsittelykemikaalien asiantun
tijana Kemira haluaa edistää keskustelua vedestä, jatku
vassa kierrossa olevasta rajallisesta luonnonvarasta. Se,
miten sitä käsitellään, on ensiarvoisen tärkeää.
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”Se, että kaikkiin suomalaisiin koteihin voidaan toimittaa
korkealaatuista juomavettä ja hoitaa jäteveden käsittely
turvallisesti ja tehokkaasti, vaatii kuntien ja vesiviran
omaisten jatkuvaa työtä ja investointeja. Ihmisillä pitäisi
olla parempi tietous tästä työstä, jotta he ymmärtäisivät
veden todellisen arvon. Puhdas vesi on kaiken elämän
edellytys. Se on myös taloudellinen ja poliittinen kysymys
aikana, jolloin ilmastonmuutos aiheuttaa ääri-ilmiöitä,
kaupungistuminen lisää paineita käsittelykapasiteetin
kasvattamiseen ja vanhenevaa infrastruktuuria on tarpeen
uudistaa. Samaan aikaan veronmaksajat ovat haluttomia
maksamaan korkeampia vesimaksuja”, toteaa Kemiran
Pohjoismaiden myyntijohtaja Vesa Kettunen.
Vesa Kettunen työskentelee Kemiralla
Pohjoismaiden myyntijohtajana.
Kemira on globaali kemianyhtiö, joka
palvelee asiakkaita runsaasti vettä
käyttävillä teollisuudenaloilla.

Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 68 prosenttia
oli sitä mieltä, ettei talousveteen liittyvää verotusta saa
kiristää. Lähes kolme neljästä myös katsoi, että on valtion
ja kuntien tehtävä varmistaa puhtaan veden toimitus
suomalaisiin kotitalouksiin.
Kun tavalliset suomalaiset avaavat hanan kotonaan, olisi
suotavaa, että he tiedostaisivat, kuinka heidän vaivatto
masti nauttimansa laadukkaan veden tuottaminen on
tuhansien ihmisten kovan työn tulosta, joka vaatii kuntien
ja vesiviranomaisten jatkuvaa panostusta. Se vaatii inves
tointeja ja arvostusta, sillä sen tulevaisuus on meistä
kaikista kiinni. Tätä tietoisuutta voimme me kaikki veden
parissa työskentelevät ammattilaiset yhdessä edistää.

AJANKOHTAISTA - MIELIPIDE

Kriisi osoittaa uudistumisen
tarpeen vesihuollossa

S

uomalaiset ovat ymmärtäneet huoltovarmuuden
merkityksen, kun globaali pandemia on sulkenut
rajoja, muuttanut työskentelytapoja ja kapseloinut
osan ihmisistä asuntoihinsa. Onneksi maamme on
varautunut kriiseihin. Reservejä löytyy, ruokaa ja puhdasta
vettä riittää. Lyhytaikaisesta rahan puutteesta yhteiskunta
selviää velkaa ottamalla, mutta ilman vettä emme kestä
kuin pari päivää.
Toimivalla vesihuollolla on tärkeä rooli huoltovarmuu
dessa. Siksi meidän tulee punnita vesihuoltoa kansalli
sena pääomana.
Vesihuollon kestävyys on läpivalaistava ennen kuin
seuraava luonnonkatastrofi, kulkutauti tai finanssikriisi
iskee. Pystyvätkö kunnat ja yksityiset omistajat huolehti
maan omaisuudestaan? Kuinka paljon on korjausvelkaa,
onko kyberturvallisuus varmistettu, ja missä kantimissa
ovat henkilöstöresurssit? Minkälaista jatkuvaa kehittä
mistä vaaditaan, että hoidamme vesihuoltoon sisältyvää
omaisuutta vastuullisesti?
Vesilaitoksilla on hyvä asiantuntijamaine ja niiden vies
tintä puhuttelee kansalaisia. Kinkkurasvan ja muiden
jätteiden käsittely, kemikaalien vähentäminen, pohja
veden merkitys ja hulevesiasiat on kerrottu havainnolli
sesti, ja enemmistö on ne sisäistänyt.
Samanlaisella, suurta yleisöä puhuttelevalla tavalla pitää
keskustella vesilaitosten omistusmalleista. Avainkysymyksiä

ovat miten yhteiskunnan määräysvalta vesihuollossa
varmistetaan niin, että se sallii yksityisen vähemmistöomis
tuksen – ja millaisten kumppanuuksien kautta rakenne
taan vesilaitoksille uusia innovaatioita ja palveluideoita.
Kansalaisille on hyvä viestiä avoimesti, että vesihuollon on
oltava yhteiskunnan määräysvallassa, mutta vesihuollon
osaamista voi myydä ulos palveluna. Sille on kysyntää
varsinkin niissä maissa, joissa vesihuolto on heikossa
kunnossa tai sitä ei ole.
Moni on ihmetellyt, miksi pitäisi nähdä tämä vaiva,
hyvinhän tässä on pärjätty. Koronakriisistä johtuen vesi
laitokset tarvitsevat tuloja muualtakin kuin veroista ja
palvelumaksuista. Tarvitaan lisätuloja, jotta voidaan pitää
korjausvelkaa kurissa, uudistua teknologisesti ja ajaa sisään
uusien osaajien sukupolvea.
Tavoitteemme on, että vesilaitokset saadaan mukaan
kehittyvien maiden vesihuoltoprojekteihin antamaan
paikallisille työntekijöille käyttökoulutusta. Se olisi suoraa
vientituloa kunnille ja Suomelle, josta kaikki kansalaiset
hyötyvät. Kaupan päälle opitaan kansainvälistä projek
titoimintaa. Siellä emme kilpailisi keskenämme, vaan
yhdessä, Suomena.
LAURI LESKINEN ja MATTI LEPPÄNIEMI
Kirjoittajat ovat Econet Groupin toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja.
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Maa- ja vesitekniikan tuen
toiminnanjohtajaksi Minna Maasilta
DI Minna Maasilta (34) on nimitetty Maa- ja vesitekniikan
tuki ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi 1.9.2020 lähtien.
Minna Maasilta on työskennellyt koko työuransa vesihuol
toalalla. Viimeiset vuodet hän on ollut suunnittelijana ja
projektipäällikkönä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä,
jossa työpäivät ovat kuluneet pääasiassa vesi- ja jätevesiverkos
tojen mallinnuksen parissa. Ennen FCG:tä Minna Maasilta
on ollut Vantaan Veden, VVY:n ja HSY:n palveluksessa.
”Olen innostunut uusista töistäni ja uuden oppimisesta. On
hienoa nähdä vesi- ja ympäristöalaa laajemmin sekä päästä
tekemään yhteistyötä toisten järjestöjen, oppilaitosten ja
muiden apurahanhakijoiden kanssa. Mvtt:llä on vahva sija
suomalaisen maa-, vesi- ja ympäristötekniikan osaamisen
tukemisessa. Haluamme kunnioittaa näitä perinteitä, mutta
olla myös mukana uusissa avauksissa, joiden avulla kehite
tään alaa edelleen eteenpäin sekä tuodaan alan tutkimusta
tunnetuksi”, Minna Maasilta sanoo.

VESITALOUS-LEHDEN

LIIKEHAKEMISTO
Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
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ajankohtaista vesiyhdistykseltä

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water
Association Finland
Hajavesihuoltojaosto

Hulevesijaosto kiittää
onnistuneesta seminaaripäivästä!

S

uomen Vesiyhdistyksen Hulevesijaosto järjesti 23.9.
ensimmäisen kansallisen Hulevesiseminaarin, joka
pidettiin tänä vuonna kokonaan verkossa. Hule
vesi2020 -seminaari keräsi yhteen lähes 350 hule
vesikysymysten parissa työskentelevää asiantuntijaa mm.
kuntasektorilta, vesilaitoksilta, teollisuudesta, suunnittelu
palvelualalta sekä koulutus- ja tutkimussektorilta. Runsas
kiinnostus kertoo siitä, että hulevesiasioihin keskittyvälle
seminaarille on ollut Suomessa todellinen tarve.
Hulevesijaoston työvaliokunta välittää kiitokset kaikille
niille, joiden panoksen vuoksi tapahtuman järjestäminen
oli mahdollista: osaamistaan ja kokemuksiaan koko hule
vesisektorille jakaneille 22 puhujalle, tilaisuutta sponso
roineille Onninen Oy:lle ja Viacon Oy:lle sekä studiotilan
tarjonneelle Helsingin kaupungille. Suurimman kiitoksen
haluamme kuitenkin antaa kaikille seminaariin osallistu
neille ja aktiivista keskustelua striimin välityksellä ylläpi
täneille, joita varten tilaisuus järjestettiin!

Hulevesijaosto tulee jatkossakin toimimaan aktiivisesti
hulevesiteemaan liittyvän monialaisen yhteistyön, kehi
tyksen ja tiedonvaihdon edistämiseksi. Toivotamme
kaikki hulevesialan toimijat eri taustoista tervetulleiksi
mukaan jaoston sähköpostilistalle ja muuhun toimin
taan. Pyydämme kiinnostuneita ottamaan yhteyttä sihtee
riimme (maija.taka@aalto.fi).
Lisäksi haluamme toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi ensi vuoden kansalliseen hulevesiseminaariin,
joka tullaan järjestämään silloin Euroopan Ympäristö
pääkaupunkina toimivassa Lahdessa.
Järjestelytoimikunnan puolesta
JUHANI JÄRVELÄINEN
Hulevesijaoston puheenjohtaja

Hulevesijaoston työvaliokunta kiittää
onnistuneesta seminaaripäivästä ja toivottaa kaikki tervetulleiksi Lahteen seuraavaan syksyllä 2021 järjestettävään
kansalliseen hulevesiseminaariin.

Vesi – kohtuullisesti nautittuna
– on terveellistä
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b bAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

b bVESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET


Tehdään
yhdessä
Slatek (80 x 80)
maailman parasta
vettä.


TUOTTEITAMME:




Välppäysyksiköt

Fennowater (80Hiekanerotusx 60) ja
kuivausyksiköt
Lietekaapimet




Sekoittimet
Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h



Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555



www.fennowater.fi

Lietteentiivistys- ja
kuivausyksiköt
Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt
Lamelliselkeyttimet
Biologiset
puhdistamot

www.slatek.fi

b bJÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY
Pa-Ve (80x100)
Huber (80 x 50)
WASTE WATER Solutions

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti
Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620
info@huber.fi
www.huber.fi

b bVEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET
www.kaiko.fi

• Vuodonetsintälaitteet
• Vesimittarit
Kaiko
(80 x 50)
• Annostelupumput
• Venttiilit
• Vedenkäsittelylaitteet
Puhelin (09) 684 1010
Kaiko Oy
Henry Fordin katu 5 C kaiko@kaiko.fi
www.kaiko.fi
00150 Helsinki

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja
jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua
Rictor (80 x
ja toimituksia yli 50 vuotta
SIBELIUKSENKATU 9 B

30)

PUH. 09-440 164

4800250 www.vesitalous.fi
HELSINKI
www.rictor.fi

b bVESIKEMIKAALIT

Sovelluksia juoma- ja
jätevedenkäsittelyyn
Kemira (80x80)
Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia
aina kemiallisesta saostamisesta
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajunja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Lue lisää: www.kemira.com/fi

LIIKEHAKEMISTO
b bSUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Ramboll (80x60)

Puhtaan veden
asiantuntija
ÅF ja
Pöyry ovat
AFRY
(80nyt
x AFRY.
85)

Autamme asiakkaitamme
pohjaveteen ja vedenhankintaan,
jätevedenpuhdistukseen,
vesihuoltoverkostoihin, hulevesiin ja
vesilaitosten johtamiseen liittyvissä
kysymyksissä.

afry.fi

Sweco (80 x 40)

Vesihuollon ja
hulevesisuunnittelun
WSP
(80 x 40)
palvelut

johanlundberg

wsp.com

Kaivamattoman (no-dig) tekniikan
asiantuntijakonsultit
Kaikki uudisasennus- ja saneerausmenetelmät
www.johanlundberg.ﬁ

info@johanlundberg.ﬁ

Sinun ilmoituksesi?
Pyydä tarjous:
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Teollisuuden
Vesi 80x70

Tuomo Häyrynen
050 585 7996
(myös ilmoituksen valmistus)
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Aino Ikäheimo and Noora Liljanto: Water services
preparing for digitisation – experiences of initiating digital
strategy work

T

he joint digitisation strategy for water treatment plants is a broadbased guide for a journey into the future. How can a small or
medium-sized plant get started with limited resources? Strategy work
should be started up on the same scale as the plant in question. Kymen
Vesi Oy has started off by reviewing the current situation and defining
the desired result. It is particularly important to make a decision to
move from the passenger seat to the driver’s place.
Sanni Eerikäinen, Henri Haimi and Anna Mikola: The reliability of wastewater treatment plants can be improved
with data analytics

T

he study reviewed the barriers and needs for data analytics
in municipal wastewater treatment. Identified key barriers
included laborious instrumentation maintenance, unstable control
loops and deficient customization of digital tools for users at waste
water treatment plants. Development needs include easier data
processing tools, instrumentation quality assurance and controller
tuning. Both users and developers see many potential applications
for data analytics and expect it to play a central role in the control
and operation of wastewater treatment plants in the future.
Essi Huntus: Digital customer service solutions for water
treatment plants

I

rrespective of their size, water treatment plants have a need to
develop digital customer service solutions. It is recognised in the
water services sector that there is a lack of a digital customer service
solutions for the specific sector. Recommendations have now been
recorded in guidelines draw up as part of the “Digital Customer
Service Solutions for Water Treatment Plants – a Good Way to
Operate” project.
Janne Mäki-Petäjä: BI-tool facilitates management with
data at Lahti Aqua Oy

L

ahti Aqua has invested heavily in digitisation in recent years.
Together with its partners, Lahti Aqua built an application for
business reporting, BI-tool, which combines data from different
sources and gives an overall picture of operations at a glance. This
article reports how BI-tool is understood at Lahti Aqua, what
objectives have been set for it, what actions have been taken to
develop the tool, and guidelines for the future.

nance requirement. The technical life expectancy can be estimated
on the basis of sewer imaging results at the water treatment plant.
However, a reliable estimate of the service life requires that the
network has been imaged extensively, not just for pipes in poor
condition or suspected to be so.
Joonas Väyrynen: The development of data security in the
water sector

I

n the past few years, data security has been prominent in discus
sions concerning the water sector, as there has been a great deal
of development in a short time. The pace does not appear to be
slackening, nor will the need for expertise decline in the near
future. New threats and attacks are constantly being developed,
so deployments in data security are a topical issue for every organ
isation at this time.
Teea Nieminen and Elina Laine: Data on ditch construction and maintenance corporations updated in a new map
service

F

inland is brimming with dormant ditch construction and
maintenance corporations. ‘Sleeping Beauty’ drainage corpo
rations are currently awaiting an awakening as channels become
choked with growth. Reactivating corporations will be facili
tated when a nationwide map service provides local information
on these corporations, which were established for purposes of
land drainage. Nationwide, unified digitisation work has started
at the Centre for Economic Development, Transport and the
Environment with the aim of simplifying and accelerating the
availability of data on drainage corporations.
Pasi Valkama and Paula Luodeslampi: Added efficiency
for agricultural water protection with gypsum and nutrient
fibre

G

ypsum applied to clay soils in Vihti in autumn 2015 reduced
erosion and the runoff of soil-bound phosphorus for roughly
four years. A by-product of the forest industries, gypsum-stabi
lised nutrient fibre, also reduced the solids and overall phosphorus
content in ditch water leaching from fields. The current measure
ment of drainage areas and blocks will complement the shortfall
in soil improvement dressings related to the study.
Other articles
Riina Liikanen: Digital leap and digitisation (Editorial)

Tuija Laakso: Getting to grips with the technical lifetime of
pipes with sewer imaging data

Eija Isomäki: International Commission on Large Dams –
Finland section 60 years

I

Antti Nyqvist: Has the Covid-19 situation impacted digital
security?

t would be useful to know the real technical life expectancy of
sewers when assessing the future trend in the network mainte
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Onko koronatilanne vaikuttanut
digitaaliseen turvallisuuteen?

H

uoltovarmuusorganisaation Digipooli on
yritysverkosto, jossa on edustajia ICTpalvelutuotantoyrityksistä sekä palveluita
hyödyntävistä yrityksistä eri toimialoilta.
Verkoston päämääränä on kehittää ICT-aiheista varautu
mista yrityksissä.
Digipoolissa on seurattu aktiivisesti ICT-aiheiden kehit
tymistä koronaviruspandemian aikana. Kyberturvalli
suuskeskus kerää yrityksiltä teknistäkin tietoa ja Digipooli
on rikastanut sitä muilla yritysten kokemilla vaikutuksilla.
Tilannekuvaa on myös yhdessä jaettu yrityksille.
ICT-aiheet eivät onneksi ole olleet koetuksella koronapan
demian aikana poikkeuksellisessa määrin – eivät ainakaan
niin paljon kuin olisi voinut luulla. Tyypillisesti kyber
rikolliset pyritään hyödyntämään poikkeusaikoja, mutta
nyt näin ei keväällä laajemmin käynyt. Tapahtumia oli
samoissa määrin kuin ennen kriisiä, mutta enemmistö on
ottanut aiheekseen koronavirukseen liittyvät asiat. Tämä
siis saattoi antaa vaikutelman, että tapahtumat olisivat
lisääntyneet. Huijaukset ja hyökkäykset kuitenkin kehit
tyvät jatkuvasti. Niiden määrä on kasvussa syyskauden
alkaessa ja niihin varautumisenkin tulee kehittyä.
Pandemian alkuvaiheessa siirryttiin massoittain etätyöhön
eikä tähän ollut yrityksissä varauduttu. Useat IT-toiminnot
tekivät yötä päivää töitä varmistaakseen verkkokapasi
teetin tai VPN-yhteyksien riittävyyden. Operaattoreiden
mukaan kotimainen verkkokapasiteetti mahdollistaa
moninkertaisen käytön, mutta yritysten sopimuksissa tai
lisensoinnissa ei näin suureen kapasiteettitarpeeseen ollut
varauduttu.
Etätöiden aiheuttama haaste kapasiteetissa saatiin nopeasti
selätettyä. Erilaisia ratkaisuja otettiin nopeasti käyttöön,
mikä näin viiveellä tarkasteltuna johti huoleen turvallisuu
desta. Onneksi myös monien etätyösovellusten tietoturvaa
ehdittiin parantaa, esimerkkinä videoneuvottelupalvelut.
Kehitys on johtanut myös siihen, että monet yritykset
pyrkivät lisäämään yhteyksiin liittyviä varmistuksia, eli
kahdennetaan yhteyksiä, jotka eivät aiemmin ole olleet
kahdennettuna.
Keväällä nousi myös huoli järjestelmien päivityskyvyk
kyydestä, joka hetkellisesti kärsi resurssivajeesta, kun
työvoimaa järjesteltiin uudelleen ja kehitystyön jäädytys
vaikutti päivitysten syntymiseen. Ongelma kuitenkin
huomattiin pian ja päivityksiä alettiin saada normaaliin
tahtiin valmistajilta ja niiden tuotantoon vienti normaa
liin rytmiin yrityksissä.

Liiketaloudellisesti koronapandemia on ajanut eri alat
hyvin erilaisiin tilanteisiin. Joillain aloilla on toiminta
pysähtynyt kuin seinään, mutta ICT-aiheissa ei.
Projektiluontoista kehitystä ja IT-investointeja on hetkel
lisesti laitettu jäihin, lykätty tai jätetty tekemättä, mutta
palveluiden kysyntä osin jopa kasvanut. ICT-ala tukee
parhaimmillaan asiakkaitaan pysymään toimintakykyisinä
ja varmistamaan tärkeitä toimintoja, mikä vaatii hyvää
dialogia palvelutuottajan ja asiakkaan välillä. Dialogi
näyttää tässä kriisissä kehittyneen. Samalla ICT-ala on
tukenut korostuneesti terveydenhuollon palveluita ja siten
pyrkinyt estämään ylimääräiset häiriöt kovan paineen alla.
Digipooli teetti kriisin alla valmistuneen selvityksen
eri toimialojen yritysten kyberkypsyyden tilanteesta.
Selvityksessä arvioitiin haastatellen myös 10 vesihuolto
laitosta, ja sen mukaan vesihuoltolaitokset ovat keskitasoa
kyberkypsyytensä puolesta. Tämän voi tulkita nostavan
hieman liiketoiminnan riskejä alalla – erityisesti silloin,
kun toiminto on ICT-riippuvainen.
Selvityksen mukaan alalla on pystytty hyvin tunnistamaan
ja priorisoimaan tärkeimmät toiminnot ja niihin liittyvät
järjestelmät sekä onnistuttu toiminnan jatkuvuuden
varmistamisessa myös ICT-aiheissa. Kriittisiä toimintoja
vaikuttaisi olevan niin omassa kuin palvelutoimittajankin
hallussa, jolloin kriittiseksi tulee toimiva dialogi siitä,
mikä on tärkeää ja sen mallintaminen sopimussuhteeseen.
Yhtenä kehityskohteena selvitys nostaa esiin henkilöstön
kyberturvallisuuteen liittyvän osaamisen. Tilannekuvaan
peilaten voisikin olla paikallaan kerrata läpi henkilöstön
tietoturvallisen etätyön periaatteita ja varmistaa kybertur
vallisuuteen liittyvän henkilöstön olemassaolo ja jaksa
minen. Apuna tietoturvallisten etätyötapojen varmistami
sessa voi hyödyntää digipoolin yhdessä F-Securen kanssa
tekemää sitoutumatonta ohjetta turvallisten etätyöväli
neiden valintaan. Ohjeistus on ladattavissa osoitteesta
www.digipooli.fi/ajankohtaista.
Koronatilanteesta voitaneen ICT-aiheiden osaltakin sanoa,
että Suomessa on selvitty kaiken kaikkiaan varsin hyvin
– yhteydet ovat toimineet eikä toistaiseksi ole kohdattu
suurempia kohdistettuja tai kohdistamattomia häiriöitä.

ANTTI NYQVIST

Digipoolin sihteeri, valmiuspäällikkö
antti.nyqvist@teknologiateollisuus.fi
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Uponor Barrier PLUS
Talousvettä turvallisesti

Uponor Barrier PLUS merkitsee läpimurtoa ja
turvallisempaa tulevaisuutta puhtaan veden jakelussa
riskialttiilla alueilla. Se yhdistää muoviputkiston
helppouden ja joustavuuden testattuun ja vertaansa vailla
olevaan suojaan jopa voimakkaimpia haitta-aineita kuten
trikloorietyleeniä (TCE) vastaan.

Uponor

Uponor Barrier PLUS. Ajattele pidemmälle.

www.uponor.fi

