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HUOLTOVAPAUTTA
JA TEHOKKUUTTA
TIIVISTEILLÄ
Juuttuneen karakansiston avaaminen saattaa
kestää kauan ja kuluttaa resursseja suotta.
Erityisesti vesivahinkojen sattuessa nopeus ja
tehokkuus säästävät merkittävästi vesihuollon
kustannuksissa. Silikonisen tiivisteen avulla
estetään kannen kiinniruostuminen ja jäätyminen.
Tiiviste estää myös melua, koska metalliset
kansiston osat eivät kolise toisiaan vasten.
Tiivisteen värillä voidaan myös osoittaa esim.
venttilin tila.

KARAKANSISTON TIIVISTEIDEN HYÖDYT:

Venttiilin tila voidaan heti
avaamatta havaita värin
perusteella esim. sininen: vesi;
punainen: suljettu tai painepiiri;
musta: viemäriventtiili

Raskaita työvälineitä esim.
sulatukseen ei tarvita kansiston
avaamiseen.

Proto-Putki
2/1 alkuosaan

Viemärikannen nopea avaaminen säästää
kunnallistekniikan kustannuksia ja lisää
työhyvinvointia. Tiiviste vähentää meluhaittoja.
Viemärikannen tiivisteellä voidaan vaikuttaa
myös veden puhdistusprosessiin. Sade- ja
sulamisvedet eivät pääse viemäriverkostoon
häiritsemään veden puhdistusprosessia
sekaviemärijärjestelmissä.
Kiinteistöissä ja taloyhtiöissä on tärkeää
tarkastuskaivon vaivaton ja nopea avaaminen
erityisesti ongelmatilanteissa.

Tiiviste estää ylimääräisen maaaineksen pääsyn karakuiluun

Kansistojen avaaminen
on vaivatonta riippumatta
sääoloista tai vuodenajasta

TARKASTUSKAIVON
TIIVISTE
Kiinteistöissä ja taloyhtiöissä
on tärkeää tarkastuskaivon
vaivaton ja nopea avaaminen
erityisesti ongelmatilanteissa.

TARKASTUSKAIVON TIIVISTEEN HYÖDYT:

TIIVISTEINNOVAATIOIDEN
AVULLA MERKITTÄVIÄ
SÄÄSTÖJÄ VESIHUOLLON
KUSTANNUKSIIN!

Tarkastuskaivon tiiviste ja sen
asennus on mahdollista tilata
erillisen sopimuksen mukaan

Tiiviste estää kannen ja kehyksen
kiinniruostumisen

Ongelmatapauksissa avaaminen
on nopeaa ja säästää resursseja

Lisää huoltovarmuutta

HULEVESIHÄKKI VÄHENTÄÄ
YMPÄRISTÖN KUORMITUSTA
Hulevesihäkki yhdistettynä
keruupussiin kerää sadevesien
mukana kulkeutuvat muovi-metalli-,
tupakantumppi- sekä muut eitoivotut ympäristöä kuormittavat
pienjätteet talteen, ennen kuin ne
päätyvät avovesiin tai meriin, jonne
hulevedet johdetaan.
Hulevesihäkki soveltuu myös erinomaisesti
infrarakentamisen aikaisten vesien käsittelyyn
ennen viemäriverkostoon pumppaamista.
Keruusäkki voi olla ekologinen juuttisäkki tai
mikrosieppari.

HULEVESIHÄKIN HYÖDYT:

Kaupunkialueella esim.
torit, satama-alueet ja
yleisötapahtumapaikat:
hulehäkki kerää tupakantumpit,
sekä muovi- ja metallijätteet.
Voi antaa myös tietoa eitoivotuista roskakertymistä.

HULEVESIHÄKKI KERUUPUSSILLA
ON YMPÄRISTÖTEKO, JOKA
VÄHENTÄÄ VESISTÖJEN
KUORMITUSTA.
Helppo huoltaa ja asentaa.
Huolto käsittää ainoastaan
keruupussin vaihdon.

ENNEN:

Säästää tilaa ja parantaa
rakennustyömaan
työturvallisuutta, kun
vaihtoroskalavaa ja ylimääräisiä
pumppuja ei tarvita.
Hulehäkki yhdistettynä DUOpumppauskansistoon vähentää
merkittävästi kokonaiskustannuksia.
Kuivausprosessi on kevyempi,
helpompi ja edullisempi, kun se
käsittää pelkästään hulevesihäkin
tyhjennyksen. Erillistä
vaihtoroskalavaa ei saostamiseen ja
kuivatukseen tarvita.

Hulevesihäkkiin voidaan
kiinnittää erilaisia
mittareita, kuten
esimerkiksi virtamittareita,
lämpötila-antureita,
raskasmetalliantureita
virtamittareita ja antureita
lämpötiloille.

TEHOA TYÖNTEKOON JA
TYÖTURVALLISUUTTA
INFRARAKENTAMISEEN
Turvallinen, tehokas ja työmaaympäristöön siisti pumppauskansisto
rakennusaikaisten vesien poistoon. Pumppauskansisto UNO on tarkoitettu
veden pumppaamiseen kaivosta ja DUO veden pumppaamisesta kaivannosta
kaivoon.
Kansisto on huoltovapaa ja helppo asentaa.
Pumppauskansisto tuo säästöjä
työmaan kustannuksiin
vähentämällä pumppujen määrän
yhteen ja tehden vaihtolavan
tarpeettomaksi.
Työturvallisuus paranee
myös merkittävästi, kun
jalkakäytävällä ei ole
putoamisvaaraa, maa-aineksia
eikä irtoavien vesiletkujen
aiheuttamaa jäätymistä
talvisin.

NYT:

TILAUSTIEDOT:

Tapio Romppainen
+358 46 968 0465
proto.putki@gmail.com

Pääkirjoitus

Vesitalous alan tukena jo 60 vuotta
- mukana myös seuraavat vuosikymmenet
Päivän pähkinä: miten ratkaisemme 2060-luvun vesiongelmat

K

äsissänne oleva lehti juhlistaa vesialan keskeisen
julkaisun 60-vuotista taivalta. Tasavuosien
kohdalla on yleensä ollut tapana suunnata
katse menneeseen. Vesitalous-lehden toimituskunta päätti toisin ja halusi antaa tilaa nuorten äänille
vesialan tulevaisuuden suhteen. Monet tämän lehden
artikkeleista poikkeavat totutusta niin taitollisesti, sisällöllisestikin kuin toimitusprosessiltaankin.
Vanhan kansan uskomuksen mukaan kurkistamalla
kaivoon voi veden pinnassa nähdä kuvajaisen tulevasta
puolisostaan. Nyt 2020-luvulla me haluaisimme nähdä
veden pinnassa kuvajaisen tulevaisuuden vesialan haasteista. Ei ole helppo tehtävä varmistaa tämän päivän koulutuksella ja työelämän kehittämisellä, että vesialan asiantuntijoilla olisi keskeiset taidot ratkaista meille vielä tuntemattomia ongelmia 2060-luvulla. Tämä Vesitalouden
juhlanumero tarjoaa teemaan liittyen paljon näkökulmia.
Mielestämme konkareilta oppiminen on keskeistä alan
kehityksen ja nykytilan ymmärtämiseksi: Miten paljon
onkaan tapahtunut ja mitä voimme oppia vesialan pitkän
linjan huipputekijöiltä? Omia kokemuksiaan tässä juhlanumerossa jakavat emeritusprofessori Gustaf Olsson, Aaltoprofessori Olli Varis ja SYKE:n pääjohtaja Lea Kauppi.
Koulutuksen tulisi kannustaa ihmisiä kiinnostumaan, ottamaan selvää, työskentelemään yhdessä ja olemaan uteliaita.
Monipuolisilla opituilla taidoilla on helpompi taklata laajaalaisia ongelmia ja esimerkiksi siirtyä alalta toiselle, kuten
emeritusprofessori Gustaf Olsson linjaa haastattelussaan.
Osaamis- ja koulutustarpeiden tunnistaminen on edellytys yhteistyön ja koulutuksen kehittämiselle. Näitä
tarpeita ja keskeisiä muutossignaaleja tarkastellaan juhlanumerossamme kolmesta kulmasta: Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijoiden johdolla (Hanhijoki &
Aro), sidosryhmien tarpeiden ja koulutuksen kehittämisen näkökulmasta (Karvinen et al.), sekä hallinnon ja
täydennyskoulutuksen tarpeista (Oksa). Eri näkökulmista
ja taustatyöstä huolimatta teksteissä korostuu yhteistyö,
rohkeus ja monipuolisten taitojen jatkuva kehittäminen.
Yksilöiden osaamisen rinnalla on tärkeää kehittää myös
yhteisön osaamista. Koulutuksen päivittäminen vaikuttaa
työelämässä pitkällä aikajänteellä ja muutokset ovat aina
hitaita toteuttaa, mutta ”ainoa pysyvä asia maailmassamme on muutos”, kuten Heraclitus muinoin totesi.
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Viimeisessä osiossa saamme oppeja alamme nuorilta osaajilta. Young Water Professionalsin Suomen ryhmä vetää yhteen
nuorten vesiasiantuntijoiden näkemyksiä vesihuollon tilasta
ja kehittämistarpeista, ja Ahopelto et al. luovat erinomaisen
katsauksen vesivarojen hallintaan ja sen kehittämiseen
Suomessa. Osa näistä näkemyksistä haastaa totuttuja tapoja
puhua vesialasta ja nostaa rohkeasti esiin kipeitäkin kehittämiskohteita. Toivottavasti nämä vesiosaajat voivat palata
tämän juhlanumeron ajatuksiin vielä 2060-luvulla, jakaa
silloisille alan nuorille osaajille omia kokemuksiaan siitä,
miten osallistuivat 2020-luvulla haasteiden selättämiseen.
Opimme myös vesialan kotimaisen yrittäjyyden menestystarinasta (Koivusaari). Vesi on monen tieteenalan ja
ympäristönongelman rajapinnassa, mutta se aiheuttaa
myös haasteita – tieteenalan pirstaloitumisen sijaan
toivomme, että vesiala voisi kehittyä nykyistä monitieteisemmäksi. Juhlanumeromme työryhmä on hyvä osoitus
veden monialaisuudesta; sekä artikkeleiden kirjoittajat että
niiden vertaisarvioijat edustavat laajaa kirjoa hallinnosta
opetukseen ja yrittäjiin. Moni asiantuntijoista soveltaa
omaa erikoisosaamistaan vesialalle ja edistää siten alamme
kehitystä ja vesialan osaamisen vientiä muiden tieteenalojen yhteydessä sovellettavaksi. Heistä moni osallistui
Vesitalouden toimittamiseen ensimmäistä kertaa, vaikka he
ovat työskennelleet veden parissa pitkään. Toivomme, että
monialainen yhteistyö välittyy juhlanumeroa lukiessanne.
Vesiala on ollut ympäristöalan murroksen keskiössä ja
paine muutokselle on jatkuva. Juhlanumeron kokoajana ja
Suomen Vesiyhdistys ry:n puheenjohtajana toivomme, että
Vesitalouden asema kotimaisen vesialan keskustelun edistäjänä ja alan kehittäjänä vahvistuu entisestään. Lehdellä
on suuri potentiaali tarjota tila monialaiselle ja -ääniselle
keskustelulle ja uusille avauksille. Lehden lukijoilla on hyvin
monenlaista osaamista ja se tekee meistä vahvan yhteisön
kehittämään vesialaa globaalien ja paikallisten haasteiden
äärellä. Toivomme teille auvoisia lukuhetkiä – antakoon
tämä Vesitalous-lehden juhlanumero teille uusia oivalluksia,
uteliaisuutta oppia lisää, ja innostusta yhteistyöhön!

Maija Taka

Tutkijatohtori,
Aalto-yliopisto
maija.taka@aalto.fi

Annina Takala

Puheenjohtaja,
Suomen Vesiyhdistys
annina.takala@tuni.fi
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Vesiosaajia vuoteen 2060 kiihtyvän
muutoksen maailmassa
Ammatti-ihmisen työuran kesto on tyypillisesti noin 40 vuotta. Sen vuoksi on
hyödyllistä tarkastella vesiammattilaisten koulutusta noinkin pitkällä aikavälillä,
vaikka se saattaakin tuntua kauaskantoiselta.
KUVAT: OLLI VARIS
Olli Varis

Aalto-professori,
Aalto-yliopisto
olli.varis@aalto.fi

Maija Taka

Tutkijatohtori,
Aalto-yliopisto
maija.taka@aalto.fi

S

iitä, kun vesialan tämän päivän senioriammattilainen opiskeli perustutkintoaan, on nelisen vuosikymmentä
aikaa. Maailma on muuttunut valtavasti noista päivistä, mutta tietysti on paljon
asioita, jotka eivät ole muuttuneet. Jälkimmäisiin kuuluvat tietystikin teoriat, luonnontieteet, matematiikka, fysiikka, taloustiede ja
niin edelleen.

Asioita, jotka ovat muuttuneet, on paljon.
Hyvä esimerkki on vaikka noiden aikojen
hulppea supertietokone nimeltä Cray-1, josta

Otaniemessä oltiin syystäkin ylpeitä. Se oli
aikansa todellinen superkone, vaikkakin sen
laskentakapasiteetti ei enää päätä huimaa nykyinen peruskännykkäkin on satoja kertoja
tehokkaampi. Tämän hetken supertietokoneet joutavat varmaankin yhtä nopeasti
museoon kuin mitä Cray-1:lle aikoinaan
tapahtui; Moore’n lain mukaan mikrosirujen
sisältämien transistorien määrä tuplaantuu
kahden vuoden välein, ja laskentakapasiteetti kasvaa samalla vauhdilla. Nyt jo pitkällä
olevat kvanttitietokoneet mullistanevat tuon
kasvunopeuden ihan uusiin sfääreihin.

Vesitalous 6/2020
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Aikaisemmin diplomityö tai muu raportti päättyi usein
toteamukseen siitä, että dataa tarvitaan lisää. Nykyajan
ilmiö on sen sijaan se, että aineistoja tuleekin joka suunnasta, ja vaikeutena on poimia ja suodattaa siitä tutkimukselle ja suunnittelutyölle hyödyllinen informaatio. Nyt
sanotaankin, että tällä hetkellä kahdessa vuodessa ihmiskunta tuottaa yhtä paljon dataa kuin mitä koko historiansa
aikana on tähän mennessä tuottanut. Moore’n laki näyttäisi pätevän myös datapuolella. Kenttähavainnot eivät ole
tulleet hyödyttömiksi, mutta niiden suunnittelu ja tulkinta
tapahtuu huomattavasti laajemmassa datakontekstissa kuin
aiemmin. Samalla laajat aineistot ovat vieneet työtä ilmiöiden tunnistamisesta ja kuvauksesta niiden laajempaan
mallintamiseen ja ennusteisiin. Pöytälaskimet ja faksit ovat
vaihtuneet tehokkaisiin tietokoneisiin ja ketteriin tilastoohjelmiin. Lerput ja korput CD-levyihin, muistitikkuihin
ja nyt vuorostaan pilvipalveluihin.
Jokapäiväiseksi on muodostunut myös sanonta, että
kehitys ei koskaan tule olemaan näin hidasta kuin nyt,
jolla viitataan siihen, että teknologian kasvuvauhti kiihtyy
koko ajan. Olisipa meillä välineitä, joilla vilkuilla jo nyt
miltä maailma näyttää 40 vuoden kuluttua!

Tutkijataidot korostuvat
Vastaava kasvunopeus on myös ihmisen jalostamassa
tutkimustiedossa. Tutkimus ja osaaminen leviävät jo
erittäin nopeasti ja laajalle netissä reaaliajassa julkaistavan materiaalin avulla. Tieteellisten, vertaisarvioitujen
julkaisujen merkitys on kasvanut rajusti tässä valtavassa
tarjonnan virrassa. COVID-19 -epidemian tutkimus on
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yksi hämmästyttävä esimerkki tästä. Tuon viruksen ensimerkeistä on tätä kirjoitettaessa kulunut reilusti alle vuosi,
ja siitä huolimatta tarjolla on jo valtava määrä avoimesti
saatavilla olevaa tutkimustietoa, joka mahdollistaa hoitomenetelmien ja rokotteiden ennennäkemättömän nopean
kehittämisen.
Vaikka COVID-19 on tietystikin ääriesimerkki, vastaavanlaiset tietokanavat ovat muodostuneet keskeisiksi myös
insinööreille ja muille vesiosaajille, jotka pyrkivät olemaan
ajan tasalla ja analysoimaan ja ratkomaan tämän päivän
monitahoisia, monitieteisiä ja yhä vaativampia ongelmia.
Teoriat ja perustieteet on oltava hallussa kuten jo vuosikymmeniä sitten. Sen sijaan tiedon lähteet, niiden käsittelymenetelmät, suunnittelutyökalut ja ongelmien luonne
on ehtinyt noina neljänä vuosikymmenenä muuttua
huimasti. Maailman talousfoorumin (2020) lista kymmenestä tärkeimmästä työelämätaidosta muuttuu suuresti
aina päivittyessään viiden vuoden välein. Myös meidän
tulee olla ketteriä, luovia ja innovatiivisia omaksumaan
uusia taitoja ja tietoa ja monialainen ymmärrys on suorastaan edellytys nykypäivän vesialan työlle.
Vielä kolme-neljä vuosikymmentä sitten Suomessa vierastettiin korkeampien opinnäytteiden tekemistä englanniksi. Nyt maisteriohjelmatkin toteutetaan, diplomityöt ja
gradut mukaan lukien, jo pääsääntöisesti englanniksi. Tämä
asettaa tietysti haasteita kansalliselle kommunikoinnille ja
ammattikielen kehittämiselle, mutta kytkee nämä uudet
osaajat suoraan ajan hermoon; big dataan ja big knowledgeen. Samoin maailmanlaajuisille, valtaville markkinoille.

Vesitalous-lehti 60 vuotta – vesialan tulevaisuus
Tämä kytkentä, samoin kuin muu kontekstien laajeneminen, edellyttää myös heiltä sellaisia taitoja, joita aiemmin
pidettiin ensisijaisesti tutkijoiden leipälajina. Näitä taitoja
ovat esimerkiksi tiedon nopea ja systemaattinen hankinta
julkaisuista, sen syntetisointi, kontekstualisointi, ja tarvittaessa uuden tiedon ja mallien rakentaminen ja niiden
argumentointi. Myös analyyttinen, tiedetyyppinen kirjoittaminen ja (tieteellinen) julkaiseminen on arvossaan.
Laskenta, paikkatiedon ja muun numeerisen tiedon soveltaminen ja mallintaminen, samoin kuin räjähdysmäisesti kasvavan avoimesti julkaistun tiedon syntetisointi ja
hyödyntäminen luotettavasti ja läpinäkyvästi ovat välttämättömiä taitoja valtaosalle insinöörejä ja muita vesiosaajia.

Maailman haasteet muuttuvat
Suomi oli neljä vuosikymmentä sitten vielä voimakkaasti
oma markkina-alueensa. Maailma ja Suomi sen mukana on
integroitunut valtavasti sen jälkeen. Kansainvälinen työnjako on edennyt, ja markkinat osaajille ovat aivan eri tasolla
kuin silloin. Sisämarkkinamme ovat kasvaneet 5 miljoonasta 446 miljoonaan ihmiseen. Yrityksillä, yliopistoilla ja
hallinnolla on täysi työ pysyä ajan hermolla, ja ohjata tätä
kehitystä. Tähänkin sopinee yllä mainittu sitaatti ”kehitys
ei koskaan tule olemaan näin hidasta kuin nyt”.
Suomessa on tänä aikana otettu valtavia loikkia vesialan
tietämyksen ja ratkaisujen suhteen. Esimerkiksi teollisuudesta ja yhdyskunnista tuleva jätevesikuormitus

on pudonnut murto-osaan siitä, mitä se 1980-luvulla
oli (Ympäristöministeriö 2007). Tämä on tapahtunut
aikana, jolloin vauraus ja elintaso ovat nousseet valtavasti,
ja samoin kuin teollinen tuotanto esimerkiksi puunjalostuksen alalla (Vuori 2016).
Maailman väestö on kasvanut 76% vuodesta 1980.
Bruttokansantuote on kahdeksankertaistunut, ja henkeä
kohti laskettunakin viisinkertaistunut. Kansainvälinen
kauppa on kertaluokkaa suurempi kuin silloin, ja
köyhyys on pudonnut neljäsosaan. Globaali eliniän
odote on kasvanut 10 vuodella, ja jatkaa kasvamistaan
(Maailmanpankki 2020).
Samaan aikaan kasvihuonekaasujen emissio on kaksinkertaistunut, ja kasvanut 10% henkeä kohti laskettuna.
Ruokaa tuotetaan 2,5-kertaisesti, ja ilman sähköä olevien
ihmisten määrä on romahtanut.
Teknologiaa, bisnesosaamista ja politiikkaa tarvitaan valtavasti jatkossa, kun nopean kehityksen palikoita on osattava kytkeä toisiinsa kestävällä tavalla, ja ne on pakko
sovittaa planeettamme kestokykyyn. IPCCn asettaman
1,5 asteen lämpiämisskenaarion saavuttaminen edellyttää
hiilineutraaliutta maailmanlaajuisesti jo nopean strategian
mukaan vuonna 2040, ja hitaankin strategian mukaan
vuonna 2055. Nämä molemmat vuodet ovat hyvin lähellä
ja ne opiskelijat, jotka istuvat nyt luennoilla, ovat avainasemassa ratkaisemassa, kuinka tämä tehdään.
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Jaamme kaksi esimerkkiä, joissa tekniikan ja suunnittelun
osaaminen ja kytkeminen rahoitukseen ja politiikkaan on
keskeistä.
Esimerkki 1: Afrikan väestö kaksinkertaistuu niinkin
pian kuin vuoteen 2050 mennessä. Muualla maailmassa
väestömäärän muutokset ovat pieniä. Afrikan kaupunkien
väestö tullee kolminkertaistumaan tuona aikana. Tämä on
valtava markkina; väestömäärän kasvuna karkeasti samaa
suuruusluokkaa kuin Kiinan urbaani kasvu viimeisten
parin-kolmen vuosikymmenen aikana.

Jää nähtäväksi, kuinka ensimmäinen esimerkkimme
nopeasti kasvavasta Afrikasta toteutuu, mutta emme usko,
että ilman rakennetun ympäristön osaajia. Yksi pähkinä
purtavaksi tässä yhteydessä: jos maailman olisi oltava hiilineutraali vuoteen 2040 tai viimeistän 2055 mennessä,
miten afrikkalaiset pystyvät rakentamaan kaupunkinsa?
Kiinan rakennusbuumi on tuottanut ja tuottaa vuodessa
noin puolet siitä hiilidioksidista ilmakehään kuin koko EU
kaikilta sektoreilta yhteensä. Afrikassa ja muuallakin on
tästä eteenpäin tehtävä asiat ihan eri tavalla. Mutta miten?
Esimerkki 2: Toinen esimerkki on vesihuollon
piiristä. Vaikkakin Suomen esimerkki vesien
suojelun
kehittymisestä on rohkaiseva, näin ei ikävä kyllä ole
maailmanlaajuisesti. Vaikkakin YK:n vuosituhattavoitteissa
ja kestävän kehityksen tavoitteissa vesi on ollut yksi
positiivisimmin kehittyneistä kokonaisuuksista, on kehitys
parin viime vuosikymmenen ajan ollut ilman Kiinan ja
muutaman muun maan osuutta marginaalisen hidasta.

Jos vertaa toista esimerkkiämme siihen, kuinka kännykät
ja nettiyhteydet ovat lähes hetkessä tavoittaneet valtaosan maailman väestöstä (Kuva 1), huomataan, että
ihmiset käyttävät rahansa ja tarmonsa mieluummin
muuhun kuin veteen. Kestävän kehityksen vesitavoitteen
(tavoite 6) saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttäisi YKn mukaan vesi-infraan kohdistuvien investointien
kolminkertaistamista (High Level Panel on Water 2018).
Tarvittaisiin kaikkiaan 1700 miljardia Yhdysvaltain
dollaria. Rahasummana tämä kuulostaa valtavalta; se on
kuitenkin noin kaksinkertainen summa EUn koronatukipaketista, joka mobilisoitiin 90 tunnissa heinäkuussa
2020 (YLE 2020).
Nämä ovat vain kaksi lukemattoman monista esimerkeistä,
joita esittää tästä aihepiiristä. Keskeistä niiden hoksaamiselle olisi se, että katsoisi ajatuksella megatrendejä ja sitä,
kuinka niitä pitäisi ja voisi muuttaa. Kukaan ei pysty edes
lähestymään niitä yksin, mutta yhdistämällä monen alan
osaamista ennakkoluulottomasti toivottavasti pystyy.
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Asioita kannattaa katsoa laajemmasta vinkkelistä kuin
on totuttu. Talousosaajien on sisällytettävä ympäristö ja
sosiaaliset asetelmat tasapainomalleihinsa ja bisnesosaamiseensa. Insinöörien on vastaavasti sisällytettävä ympäristö selkeämmin suunnitelmiinsa. Talous ja sosiaalinen
ympäristö on myös tarpeen ymmärtää. Ympäristöosaajien
kannattaa tuntea talouden ja tekniikan realiteetit, koska
niiden tunteminen avaa valtavia mahdollisuuksia ympäristöllisesti kestäville ratkaisuille.

Horisontti vuoteen 2060
Tulevaisuuden osaajat, jotka nyt opiskelevat, ovat todennäköisesti alansa huipulla ja moni heistä merkittävissä
johtotehtävissä myös laajemmassa kuviossa kolmen tai
neljän vuosikymmenen päästä.
Heidän tulisi olla teoreettisesti ja perustieteiden osalta
vahvoja ja oppimiskykyisiä myös jatkossa. Ammatillisen
osaamisen suhteen pätee tietysti sama, mutta varmastikin yhä enemmän korostuu polttava tiedonjano ja into
uuden oppimiseen. Tähän liittyy olennaisesti kyky oppia
jatkuvasti uutta, ja hakea aktiivisesti viimeisintä tietoa.
Teoreettinen ja tutkimuksellinen taito on entistä hyödyllisempää ja arvokkaampaa. Oman alan osaamisen on oltava
syvällistä ja jatkuvasti kehittyvää, ja samaan aikaan laajat

Osuus maailman väestöstä, jolla
hyödyke on käytettävissä (%)
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Kuva 1. Osuus maailman väestöstä, jolla on käytössään
puhdas juomavesi, turvallinen sanitaatio, kännykkä ja
internet-yhteys (Maailmanpankki 2020).
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Kuva 2. Tulevaisuuden vesiosaajien kompetenssihaasteet – seitsemän kaksiteräistä miekkaa. Vesiosaajalta
edellytetään kasvavassa määrin sekä yhä spesifisempää erityisosaamista että laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

kontekstit ja alojen väliset yhteydet on syytä hallita entistä
paremmin. Tätä asetelmaa kutsutaan yleisesti oppimisen
T-profiiliksi – oma ala on hallittava pohjia myöten ja
samalla kontekstit ja yhteistyön tekeminen muiden osaajien kanssa kasvaa yhä tärkeämmäksi. Itse asiassa tällaiset
yksilön ja organisaatioiden kannalta hyvin vaativat ja jopa
repivät, monessa mielessä ristiriitaiset vaatimukset (vrt.
Kuva 2) on osattava hallita entistä paremmin. Tiimeissä
toimiminen ja avoin yhteistyö eri taustaisten henkilöiden
välillä korostuu.

Monipuolinen osaamiskokonaisuus luo lujemman
pohjan ratkaista tulevaisuuden vielä tuntemattomia haasteita tulevaisuuden vielä tuntemattomilla aineistoilla,
ymmärryksellä ja menetelmillä. Taitavilla tiimipelaajilla
tulee olemaan luultavasti muita huomattavasti paremmat
työmarkkinat. Turhauttavaa olisi se, jos suurella innolla ja
panostuksella koulutetut osaajamme olisivat jo työmarkkinoilta ulkona vuosikymmenen tai kahden kuluttua, kun
maailma on ehtinyt jo muuttua liikaa heidän taitoihinsa
suhteutettuna.
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Kuvat: Gustaf Olssonin kotialbumi

Kuva 1. Gustaf Olsson vierailulla
Queenslandin yliopistossa,
Brisbanessa, Australiassa 2009.

Henkilökuvassa Gustaf Olsson
– Aito kiinnostus ja uskallus oppia uusia asioita avaimina elinikäiseen oppimiseen?
Edessämme, turvallisesti videoyhteyden päässä, istuu iloinen ja innokas vesialan huippuasiantuntija, ruotsalainen emeritusprofessori Gustaf Olsson. Sain upean mahdollisuuden haastatella yhdessä
Annina Takalan ja Maija Takan kanssa Gustafia sekä kunnian kirjoittaa hänestä henkilökuvan vesiosaamisen kehittämisen näkökulmasta Vesitalouslehden juhlanumeroon. Huippuasiantuntijan
haastattelussa painottuvat elinikäisen oppimisen ja työn merkityksellisyyden tärkeys.

Milla Torkkel

Vesitalousasiantuntija,
Hämeen ELY-keskus
milla.torkkel@ely-keskus.fi

G

ustafista paistaa ilo, halu auttaa ja aito kiintymys vesialaan. Gustaf kertookin, että hän
on tehnyt työtä uransa aikana aina sydän
edellä ja kannustaa tulevia alan osaajia hakeutumaan tehtäviin ja projekteihin, joissa aidosti voi olla
mukana koko persoonallaan. Avoin mieli, aito kiinnostus
ja ennakkoluuloton asenne kokeilla uutta ovat kuljettaneet Gustafia ympäri maailman erilaisiin työtehtäviin ja
tilaisuuksiin.
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Annina Takala

Yliopisto-opettaja,
vesitalousasiantuntija,
Tampereen yliopisto
annina.takala@tuni.fi

Maija Taka

Tutkijatohtori,
Aalto-yliopisto
maija.taka@aalto.fi

”Jos vertaan Gustafia keneen tahansa
hänen tasoiseensa huippuälykkääseen
ammattilaiseen, on hän ylivertainen siinä,
että hän on aidosti ja erittäin positiivisesti
kiinnostunut kaikesta, mitä ihmiset tutkivat
ja tekevät. Hän on rohkea astumaan oman
mukavuusvyöhykkeensä ulkopuolelle.”
– Aalto yliopiston vesihuoltotekniikan professori ja
Rakennetun ympäristön laitoksen johtaja Riku Vahala

Vesitalous-lehti 60 vuotta – vesialan tulevaisuus
Gustafin urapolku
Gustaf Olsson valmistui lukiosta 1959, jonka jälkeen
hänen oli tehtävä vaikea valinta: jatkaako insinööriksi
vai muusikoksi. Vesialamme kiittää insinööriuravalintaa
ja Gustaf on tyytyväinen, että soittaminen on silti edelleen osa elämää, ilman minkäänlaisia ammatillisia vaatimuksia ja paineita (Kuva 2). Gustaf kertoo, että hänen
urapolkunsa ei ole ollut tarkkaan harkittu ja suunnitelmallinen vaan muotoutunut nykyisenlaiseksi sitä mukaa,
kun palaset ovat loksahdelleet paikoilleen.

Gustaf Olsson (synt. 1940 Ruotsissa)
• Emeritusprofessori 2006- (Lundin yliopisto,
Ruotsi); vieraileva kunniaprofessori 2006(Exeterin yliopisto, Englanti)
• Ylioppilas ja Fine arts in Church Music urkuri
(1960); diplomi-insinööri (1964, KTH), tekniikan
lisensiaatti (1967, KTH), sähkötekniikan ja
automaation professori (1987, Lundin yliopisto)
• Julkaissut 12 kirjaa ja yli 200 vertaisarvioitua
artikkelia; ohjannut 23 väitöskirjaa ja yli sata
muuta opinnäytetyötä
• Editorina useissa tieteellisissä lehdissä (esim.
Water Science and Technology, Frontiers of
Environmental Science and Engineering)

Gustaf valmistui Tukholman kuninkaallisesta teknillisestä
korkeakoulusta (KTH) ydinfysiikan diplomi-insinööriksi
vuonna 1964. Hän työskenteli valmistumisen jälkeen
Vattenfallilla ja valmistui lisensiaatiksi 1966.

”Olen oppinut Gustafilta paljon ihmisenä
olemisesta. Gustafissa yhdistyy harvinaisella
tavalla ystävällisyys, viisaus ja avoimuus
uusille ideoille, joka tekee hänestä täydellisen
sparraajan ja yhteistyökumppanin”.
– Gustafin pitkäaikainen kanssakirjoittaja
Pernille Ingeldsen

Vuonna 1967 Gustaf palkattiin lehtoriksi Lundin yliopistoon automaatiotekniikan osastolle. Siirtyminen ydinfysiikasta vesitekniikkaan tapahtui vuonna 1973 – monipuolinen menetelmäosaaminen mahdollisti ketterän
siirtymisen uudelle alalle. Gustafin tuttava työskenteli
jätevedenpuhdistuksen parissa ja kysyi häneltä apuja
puhdistusprosessin automatisointiin. Aihe vei Gustafin
Yhdysvaltoihin tutustumaan mm. Lake Tahoen jätevedenpuhdistamolle (Kuva 3). Uudelle alalle siirtyminen ei

• Lukuisat ammatilliset luottamustehtävät (mm. IWA
johtokunta 2007–2010, Ruotsin tutkimusneuvosto
arviointiryhmän jäsen 2000–2005)
• Lukuisat kunniamaininnat, mm. Vuoden opettaja
(1987, Lundin yliopisto), Kunniajäsen (2012 IWA;
2008 Ruotsin vesiyhdistys), kunniatohtori (2012
Malesien teknillinen yliopisto)
• Järjestänyt useita tieteellisen kirjoittamisen
kursseja (mm. Malesia, Etelä-Afrikka, Suomi,
Espanja)

Kuva 2. Gustaf Olsson konsertoimassa Uppsalan
katedraalissa vuonna 1960.

Kuva 3. Lake Tahoe, aikansa edistyksellisin
jätevedenpuhdistuslaitos Yhdysvalloissa 1973.
Puhdistettu jätevesi kuohuaa kirkkaana pullosta.
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aina ollut helppoa ja aluksi vesihuoltoinsinöörit eivät ottaneet automaatioajatuksia vakavasti. Mutta kansainvälisen
kokemuksen ja määrätietoisen osaamisen kehittämisen
myötä Gustaf onnistui vakiinnuttamaan asemansa myös
vesialalla. Gustaf on vuosien varrella osallistunut aktiivisesti kansainvälisen vesiyhdistyksen IWA:n toimintaan ja

toiminut Water Science and Technology -lehden päätoimittajana. Eläkkeelle jäätyään hän on jakanut oppejaan ja
kokemuksiaan auttamalla nuoria vesialan tutkijoita viestimään tutkimustuloksistaan. Gustafin vetämänä on järjestetty useita tieteellisen kirjoittamisen työpajoja ja kursseja
eri puolilla maailmaa (Kuva 4).

Kuva 4. IWAn ja Malesian teknillisen yliopiston välinen tieteellisen kirjoittamisen kurssi vuonna 2013 (ylempi kuva) ja
tieteellisen kirjoittamisen kurssi Aalto yliopistolla vuonna 2018 (alempi kuva).
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Kansainvälinen urapolku on avautunut
Gustafille luontaisena tapana kehittää
itseään ja oppia muilta (Kuva 5).

Elinikäinen oppiminen
Gustaf on mainio esimerkki elinikäisestä oppimisesta. Hänen puheestaan
välittyy vahva sitoutuminen työhön ja
into kannustaa nuoria uusia insinöörejä
oppimaan. Gustaf nostaa esiin eräänä
merkityksellisimpänä asiana hänen urallaan uskalluksen yhdistellä eri tieteenalojen osaamista ja luoda omasta osaamisestaan ainutlaatuisen kokonaisuuden.
Merkittävässä roolissa on halu keskustella
muiden ihmisen kanssa, kuunnella eri
taustoista olevien ihmisten näkemyksiä
sekä rohkeasti nostaa esiin uudenlaisia
näkökulmia ja yhteistyön tapoja.
Magnus Arnell, Lundin yliopistosta
kertoo, että ”Gustaf oli se, joka houkutteli minut jäteveden puhdistuksen suorituskyvyn arvioinnin ja prosessimallien vertaisarvioinnin tutkimusalalle. Tutkimustyön
ohella Gustaf on omalla esimerkillään osoittanut minulle nöyrän kuuntelemisen taidon
arvon ja mielen avoimena pitämisen tärkeyden, katsomalla yli oman osaamisalan
perinteisiä rajoja kauemmaksi.”
Gustaf painottaa omassa urakehityksesKuva 5. Gustaf luentomatkalla Italiassa 2017, taustalla Como-järvi.
sään sitä, että hänellä on osaamista myös
energia- ja automaatiotekniikasta. Hän
on uransa aikana todennut, että monialainen tekninen
“Gustaf on mitä parhain mentori, ja hänen
osaaminen ei pelkästään riitä ja jatkaa, että ratkaisuista
vinkkinsä urani alussa olivat hyvin oivaltavia
yleisesti noin 15 % on tekniikkaa ja loput 85 % on
ja auttavia. Opin häneltä, että professorina
ihmisiä ja organisaatioita. Jos halutaan ratkoa vesialan
on tutkimuksen rinnalla keskityttävä
tulevaisuuden haasteita, pitää myös ymmärtää ihmisiä.
Näkemys laaja-alaisesta yhteistyöstä linkittyy myös vesiaopetukseen ja opiskelijoiden kehittämiseen, sekä
laan kohdistuviin haasteisiin, kuten turvallisuuteen, tietätutkimusyhteisöön julkipalvelujen kautta.“
misen rajallisuuteen ja metahaavoittuvuuteen, jotka haastavat vesialan asiantuntijoita hyväksymään ja tunnusta– Gustafin kanssa työpajoja järjestänyt apulaisprofessori
maan sokeita pisteitä (Heino & Keskinen, 2020).
Xiaoyuan Zhang, Tsinghuan yliopisto
Vesiasiantuntijuuden elinikäisestä oppimisesta puhuttaessa on hyvä kiinnittää huomiota yksilön valintojen
ohella myös osallisuuteen. Nämä ovat edelleen suhteessa
tilanteisiin, toimintaympäristöihin, rakenteisiin ja aikakauteen (Vanhakkala-Ruoho 2014, 199). Haastattelussa
Gustaf nosti esiin myös tietylle aikakaudelle ominaisten
toimintatapojen ja kulttuuristen vivahteiden vaiku-

tuksen vesialan urapolun kehittymisessä. Elinikäinen
oppiminen ei ole kiinni vain yksilön valinnoista vaan
myös laajemmasta kokonaisuudesta, esimerkiksi yhteiskunnan rakenteista sekä ympäristön vaikutuksista.
Tästä seuraa tietysti kysymys; miten varmistamme, että
vesialan toiminnassa ja työkulttuurissa kannustetaan
elinikäiseen oppimiseen?
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Kuva 6. Kuvassa Gustaf ja hänen puolisonsa Kirsti vuonna 2003.
”Sydän matkassa” välittyy tästäkin kuvasta.

Terveiset tuleville vesialan insinööreille ja
asiantuntijoille
Gustaf kiteytti oppinsa tuleville vesialan
asiantuntijoille ja ammattilaisille viiteen
kohtaan:
• laaja-alaisen, monipuolisen ja
ennakkoluulottoman yhteistyön kehittäminen
• systeemianalyysiosaamisen kehittäminen
• T-osaamisprofiilin kehittäminen (= syvä
erityisosaaminen + laaja-alainen muiden
osaamisalueiden hyödyntäminen,
vuorovaikutustaidot sekä innostus oppia uutta,
Uhlenbrook & de Jong, 2012)
• menetelmäosaamisen kehittäminen, sekä
• ihmistieteiden merkitys ja huomioiminen
insinööritieteissä

Yllä mainittujen ohella haastattelusta välittyy merkityksellisyyden tunteen korostuminen. Gustaf viittaa haastattelussa merkitykseen mm. sanoin ”sydän pitää olla
matkassa” (Kuva 6). Merkitystä on pohdittu läpi ihmiskunnan historian. Aaltonen, Ahonen ja Sahimaa (2020)
avaavat merkityksen perusteita ja filosofiaa laajemminkin
kirjassaan, jonka mukaan merkitys on keskeinen valttikortti, kun pelkkä raha ei riitä houkuttelemaan parhaita
osaajia. Tarve kokea omaa tekemistä merkitykselliseksi on
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osa ihmisluontoamme. Toisten auttaminen, yhdessä tekeminen, hyväntekeminen muille ovat arvoja, jonka kautta
välittävät ihmissuhteet rakentuvat ja työ sekä elämämme
saa merkityksen. Oma asenne ja oman paikan löytäminen
maailmassa ovat tärkeä osa osaamisen kehittämistä ja
jatkuvaa edelleen kehittymistä. Gustafissa yhdistyvä palo
työlle ja ylipäätään elämälle sekä muiden auttamiselle
osoittavat merkityksellisyyden tärkeyttä. Vedestä yleensä
Gustaf toteaa, että vesi elementtinä on siinä mielessä
hieno, että se on jo itsessään merkityksellinen, globaali
ja ihmisiä yhdistävä asia. Onko tässä vesialan asiantuntijuuden elinikäisen oppimisen salaisuus?
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Tulevaisuuden vesialalla tarvitaan laajaalaista osaamista kaikissa tehtävissä
Vesiala haastaa tulevaisuuden osaajat ja koulutusorganisaatiot yhteistyöhön, sillä alan uusi osaaminen
asettuu eri toimialojen rajapintaan. Vesialan osaaja on tulevaisuudessa asiantuntija, jonka on hallittava laaja-alaisesti eri alojen tehtäväkokonaisuuksia. Vesialan uusiksi ydinosaamisiksi nousevat muun
muassa data-analytiikka, riskienhallinta ja uuden teknologian kehittäminen.
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petushallitukseen ja opetus- ja
kulttuuriministeriön yhteinen
asiantuntijaelin Osaamisen
ennakointifoorumi toteutti
vesialan tulevaisuuden osaamistarpeiden
ennakoinnin kevään 2020 aikana. Osaamistarpeiden muutosta ennakointiin pitkällä
aikavälillä aina vuoteen 2035 saakka ja
ennakointi sisälsi ennakoitavan alan rajaamisen, alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin
vaikuttavien keskeisten muutostekijöiden
määrittelyn, osaamistarpeiden ja koulutuksen kehittämisehdotusten laatimisen ja
raportoinnin sekä tiedon jakamisen.
Ennakointityötä tehtiin pääosin toimialoja edustavissa asiantuntijaryhmissä.
Ennakointiryhmään kutsutut asiantuntijat
edustivat Osaamisen ennakointifoorumin
jäsenten lisäksi koulutusorganisaatioita,
opiskelijoita, työnantaja-, työntekijä- ja
toimialajärjestöjä, yrityksiä sekä tutkimusta
ja hallintoa. Vesialan tulevaisuuden osaa-

Osaamisen ennakointifoorumi
• Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön
ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, joka
edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.
• Foorumiin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, joiden tehtävänä
on ennakoida oman alansa osaamis- ja koulutustarpeita.
• Ennakointifoorumi osallistui kaikki alat kattavaan ennakointi
prosessiin kesäkuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana.
• Lisäksi toteutettiin kaikkia aloja koskenut ilmasto-osaamisen
teemaennakointi ja kolme alakohtaista ennakointia, joista yksi
oli Tulevaisuuden vesiosaaminen -hanke.
Lisätietoja: www.oph.fi/fi/palvelut/osaamisen-ennakointifoorumi-oef

mistarpeita työstettiin ennakointiryhmän
yhteisissä työpajoissa kevään 2020 aikana.

Merkittävimmät megatrendit
vaikuttavat vesialaan
Vesi liittyy kaikkien ihmisten arkipäivään ja lähes kaikkeen tuotantotoimintaan eri toimialoilla oli sitten kysymys
tuotteista tai palveluista. Aiheen laajuuden
vuoksi ennakointityö rajattiin koskemaan
vesialan ydinalueiksi tunnistettuja vesihuoltoa sekä vesien suojelua ja päästöjen
hallintaa. Tulevaisuuden vesialan osaamistarpeita tarkasteltiin runsaasti vettä käyttävien ja vesivaroihin vaikuttavien toimialojen tarpeiden kautta. Toimialat olivat
maatalous ja puutarha-ala, kalatalous ja
vesiviljely, metsätalous ja -teollisuus, elintarvikkeiden valmistus ja vesihuolto.
Vesihuolto on tärkeä palvelutuottaja ja
yhteistyökumppani muille toimialoille.
Ennakoinnissa tarkasteltiin sekä toimialoilla tulevaisuudessa tarvittavaa vesiosaamista että toimialoille vesialan palveluja
(kuten asiantuntijapalveluja) tuottavien
tahojen osaamistarpeita.
Muuttuvaa toimintaympäristöä vuoteen
2035 saakka analysoitiin tunnistamalla
vesialaan vaikuttavat keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset eri toimialoilla.
Koko vesialaan vaikuttaviksi muutostekijöiksi nousivat globalisaatio, kaupungistuminen, teknologian kehitys, ilmastonmuutos, kestävä kehitys, vedensaanti,
väestön kasvu ja ikääntyminen, asiakkaiden
ja kuluttajien odotukset, vesialan turval-
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lisuus ja vastuullisuus, talous sekä lainsäädäntö ja muu
vesialaan liittyvä kansallinen tai kansainvälinen sääntely.
Tärkeiksi muutostekijöiksi nähtiin myös resurssiviisaus
(ravinteiden ym. kierrätys, energian säästö), kuluttajien
ja vedenkäyttäjien tarpeet ja odotukset, väestön muutos,
maankäyttö ja asioiden keskinäisriippuvuus.
Toimintaympäristön muutoksen lisäksi ennakoitiin
toimialoittain vesialalla tulevaisuudessa tarvittavaa yhteistyötä muiden toimialojen ja tahojen kanssa sekä toimialojen keskeisiä asiakasryhmiä. Tulevaisuudessa yhteistyön
tarpeen nähtiin kasvavan voimakkaasti.
Toimintaympäristön ja yhteistyötarpeiden muutoksiin
perustuen ennakointiryhmä muodosti viisi tehtäväkokonaisuutta, jotka se näki tulevaisuuden osaamisen
kannalta keskeisinä. Tehtäväkokonaisuuksien pohjalta
kullakin toimialalla arvioitiin, minkälaisia veden käyttöön liittyvä tehtäviä tulevaisuudessa tarvitaan, ja
millaista osaamista tehtävät vaativat. Osaamisia tunnistettiin yhteensä 80 kappaletta. Yhteenveto osaamisista
on koottu Kuvaan 1.

Asiantuntija,
asiantuntemus,
spesialisti

Data, ICT,
järjestelmät,
ohjelmat

Neuvonta ja
viestintä
Häiriö-,
poikkeus- ja
riskienhallinta
Ratkaisujen
suunnittelu ja
tunteminen

Koordinaatio
ja yhteistyö

Talousosaaminen:
vesitalous,
kiertotalous ja
liiketoiminta

Laskentaosaaminen
Kierrätysosaaminen
Tuoteturvallisuus
ja -kehitys

Kuva 1. Yhteenveto vesialan tehtävissä tulevaisuudessa
tarvittavista tärkeimmistä osaamisista.
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Data-analytiikka, riskienhallinta ja laaja-alaisuus
uutta osaamista
Suurelta osin tunnistetut osaamistarpeet ovat sellaisia,
joiden lisäämistä ja kehittämistä tarvittaisiin jo tällä
hetkellä ja joiden nähdään vastaavan myös tulevaisuuden
tarpeisiin. Tulevaisuuden tehtävissä tarvitaan kuitenkin
uudenlaisia osaamisen yhdistelmiä. Myös osaamisen
painopisteissä tapahtuu muutoksia, joissa osa nykyisistä osaamisista menettää merkitystään ja niiden sijaan
tarvitaan osaamista, jonka tarve on tällä hetkellä vielä
vähäistä.
Tulevaisuudessa vesialalla on tarve laajoja kokonaisuuksia
ymmärtäville asiantuntijoille, jotka osaavat hyödyntää
osaamistaan nopeasti muuttuvassa ja entistä kansainvälisemmässä ympäristössä. Laajojen kokonaisuuksien
ymmärtämiseen tarvitaan entistä enemmän poikkitieteellistä osaamista sekä digitalisaation ja uuden teknologian
hyödyntämistä.
Tarvittava asiantuntijaosaaminen sisältää toisaalta alan
substanssiosaamista, esimerkkinä kasteluasiantuntijan
tehtävä maatalous- ja puutarha-alalla. Tehtävä vaatii
kastelujärjestelmien suunnitteluosaamista sekä maatalous- ja puutarhatilojen neuvontaa niiden käytössä. Muita
esimerkkejä asiantuntijaosaamisesta ovat kestävän kehityksen asiantuntija maatalous- ja puutarha-alalla sekä
vesihuollossa, tuoteturvallisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät metsätalous ja -teollisuus -toimialalla sekä
vesihuollossa.
Osaamista tulisi kohdistaa uudella tavalla ja varmistaa
toimintaympäristön monipuolinen osaaminen ja digitalisaation avaamat mahdollisuudet. Kaikilla toimialoilla tehtävissä korostui asiantuntijarooli, monipuolinen vesialan osaaminen, toimintaympäristön hallinnan
tarve sekä viestintä ja neuvonta. Myös ICT:n, digitalisaation, sovellusten ja analytiikan suunnittelu ja käyttötaidot nähtiin kaikilla toimialoilla tärkeinä tulevaisuuden
osaamisina. Tehtäviin liittyvissä osaamistarpeissa korostuivat digitalisaation ja tekoälyn, esimerkiksi data-analytiikan hyödyntäminen, prosessien tehostaminen ja tiedolla
johtaminen, riskienhallinta, teknologioiden tuotekehityksen ja kaupallistaminen osaaminen sekä verkosto- ja
yhteistyötoimintamallien ja viestinnän kehittäminen.

Tärkeintä huolehtia vesialan ydinosaamisesta ja
vahvistaa poikkitieteellisyyttä
Tunnistettujen tulevaisuuden osaamistarpeiden pohjalta
ennakointiprosessissa tehtiin koulutuksen kehittämisehdotuksia, jotka liittyivät sekä koulutuksen sisältöihin
että toteutustapaan. Tulevaisuuden koulutuksessa on
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tärkeintä huolehtia vesialan ydinosaamisesta, ja tarjota
osaamiselle selkeät koulutuspolut kaikilla koulutusasteilla. Ydinosaamisalueiksi tunnistettiin vesivarojen
käyttö ja suojelu sekä veden otto, puhdistus ja jakelu.
Vesihuollon ydinosaamista ovat lisäksi vesi-infran rakentaminen, ylläpito ja saneeraus. Koulutuksen laadun varmistamiseksi tarvittaisiin nykyistä enemmän oppimistavoitteiden ja erikoiskoulutuksen sisältöjen valtakunnallista
määrittämistä.
Kokonaisuuksien ymmärtäminen ja poikkitieteellisyys
nähtiin vesialalle tyypillisinä tekijöinä. Ydinosaamisen
lisäksi koulutuksen tulee tarjota vesialaan liittyviä monipuolisia osaamiskokonaisuuksia ja poikkitieteellisyyttä.
Tämän varmistamiseksi pitää opiskelijoilla olla mahdollisuus liittää vesialan osaamista muiden alojen tutkintoihin. Yhteistyö oppilaitosten, sidosryhmien ja verkostojen välillä nähtiin keinoksi vahvistaa poikkitieteellisyyttä. Puutteeksi havaittiin kaupallisen koulutuksen
vähäisyys vesialan tutkinto- ja koulutusohjelmissa ja
toisaalta vesialan opetuksen olematon tarjonta muiden
alojen, esimerkiksi kaupallisen alan, hallinnon ja juridiikan koulutuksissa. Tämän korjaamiseksi ehdotettiin
asiakaspalvelun ja myynnin sisältöjen lisäämistä vesialan
tekniseen ja luonnontieteelliseen koulutukseen.
Tärkeänä tavoitteena on vahvistaa alan vetovoimaisuutta,
jotta vesialalla on tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa
vastaamassa sen monipuolisiin ja kehittyviin tehtäviin.
Vesialan vetovoimaisuuden lisäämiseksi tarvitaan lisää
monipuolista viestintää ja tiedottamista vesialan kehityksestä ja tehtävistä. Koulutuksen resurssit tulisi suunnata
aloille, joilla ennakoidaan osaajapulaa ja valmistuville on
kysyntää.
Tulevaisuuden vesialan osaamista voidaan tukea lisäämällä
veteen liittyviä sisältöjä kaikille koulutusasteille perusopetuksesta yliopistoihin. Vesiensuojeluun liittyvää koulutusta tulee lisätä kaikilla aloilla ja vesiosaamista kehittää
laaja-alaisesti.
Uusien toteutustapojen kehittäminen nähtiin tärkeänä
useilla toimialoilla kansainvälisen koulutuksen, yhteistyön, harjoittelun ja kokemusten vaihdon järjestämisessä.
Täydennyskoulutukset ja työelämäjaksot nähtiin myös
hyvänä keinona osaamisen lisäämiseen. Samalla rakentuu
polkuja koulutuksen ja työelämän välille, joista molemmat
osapuolet hyötyvät. Jatkuvalla oppimisella nähtiin olevan
merkitys erityisesti koulutuksen sisältöjen syventämisessä
ja laajentamisessa lisä-, täydennys- ja muuntokoulutuksin
järjestettynä. Työelämäjaksot nostettiin tavaksi päivittää
opettajien osaamista.

Työelämässä ja koulutuksessa on tarpeen ymmärtää
Suomen vaikutus ja mahdollisuudet globaalina toimijana, esimerkiksi vesiteknologian kehittäjänä ja osaamisen
vientimaana. Toisaalta on myös ymmärrettävä globaalien
muutostekijöiden vaikutus suomalaiseen vesialaan ja osaamistarpeisiin.

Ennakoinnin tuloksiin liittyvää viestintää
voi seurata myös sosiaalisessa mediassa:
Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi
Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Julkaisu:
Juntunen Eeva, Mickos Cecilia ja Tuominen-Thuesen Minna.
Vesi vanhin voitehista. Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet. Raportit ja
selvitykset 2020:17. Opetushallitus.
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Vesialan tulevaisuuden huipputekijä syntyy
koulutuksen ja työelämän yhteispelillä
Vesi- ja ympäristöalan huipputekijä: vakuuttaa osaamisellaan, vie alaa eteenpäin ja liittää työnsä laajempaan kontekstiin. Monialaisen yhteistyön taituri, joka tuo rohkeasti esiin uusia ideoita. Tällainen
kuva piirtyy alamme tulevaisuuden tekijästä Aalto-yliopiston WAT-maisteriohjelman sidosryhmäselvityksen pohjalta. Tässä artikkelissa esittelemme selvityksen keskeiset tulokset ja pohdimme niitä alan
tulevaisuuden kannalta.

M

Meeri Karvinen

Vs. yliopisto-opettaja,
WAT-maisteriohjelman
koordinaattori,
Aalto-yliopisto
meeri.karvinen@aalto.fi

illaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa?
Vesi- ja ympäristöalan sekä
erityisesti vesihuollon osaamistarpeista on tehty kuluneen vuosikymmenen aikana useita selvityksiä. Myös Vesitalous-lehti on julkaissut aiheesta paljon (mm.
Mehtonen ym. 2012; Takala ym. 2012;
Vesitalous 2014). Kiinnostus on ymmärrettävää, sillä sekä vesialan että ammattiosaa-

misen merkitys on muuttumassa nopeatahtisessa, ristiin kytkeytyneessä ja jatkuvaa
muutosta korostavassa ajassamme.
Tulevaisuuden osaamistarpeiden hahmottaminen on erityisen tärkeää alamme kouluttajille. Aalto-yliopiston englanninkielinen
Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma (WAT) on pyörinyt nykymuodossaan
vuodesta 2016 (Kuva 1). Ohjelma kouluttaa

Julia Renko

Projektitutkija,
WAT-sidosryhmäselvitys
julia.renko@aalto.fi

Anni Kaikko

Tutkimusavustaja,
WAT-sidosryhmäselvitys
anni.kaikko@helsinki.fi

Marko Keskinen

Professori,
WAT-maisteriohjelman
johtaja, Aalto-yliopisto
marko.keskinen@aalto.fi

Kuva 1. Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelman (WAT) keskeiset
sisällöt ja niiden kytkös laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.
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alan diplomi-insinöörejä kolmea teemaa painottaen: vesihuolto, vesitalous sekä vesi ja kehitys (https://aalto.fi/wat).
Kaksivuotisessa ohjelmassa aloittaa vuosittain noin 25 opiskelijaa, joista noin puolet tulee Aallon omasta kandiohjelmasta ja toinen puoli ulkoisen haun kautta muista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista niin Suomesta kuin
muualta maailmasta. Kehitämme maisteriohjelmaa aktiivisesti tutkimukseen pohjaten ja tulevaisuutta katsoen.
Vuosina 2019-20 selvitimme laajan sidosryhmäkyselyn ja
haastattelujen avulla, miten vesi- ja ympäristötekniikan ala
on muuttunut ja millaista osaamista alalla tulevaisuudessa
tarvitaan. Tarkastelimme myös, millaista osaamista alan
työnantajat odottavat valmistuvilta diplomi-insinööreiltä.
Selvitys oli osa Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittamaa
kehityshanketta (2017-2020), jossa on aiemmin seurattu
WAT-maisteriohjelman toteuttamista opiskelijoilta, opettajilta ja alumneilta kerätyn aineiston avulla (Karvinen
ym. 2019; Vehmaa 2018; Vehmaa ym. 2018).
Sidosryhmäselvityksen aineisto kerättiin haastatteluilla
ja verkkokyselyillä sekä helmikuussa 2020 järjestetyn
sidosryhmätapahtuman eli ns. Vesimessujen (Water and
Environment Expo) työpajoissa. Vastaajina ja haastateltavina oli maisteriohjelman tärkeimpiä työnantajia sekä alan
rahoittajaorganisaatioiden, korkeakoulujen ja muiden
keskeisten tahojen asiantuntijoita. Haastatteluihin ja kyselyihin osallistui yhteensä 74 alan toimijaa, jotka edustivat
yli 50 organisaatiota. Vesimessut-tapahtumaan osallistui
yli 120 opiskelijaa, alumnia, työnantajaa, kouluttajaa ja
muuta alan toimijaa.

Yhdyskuntatekniikka

2021

Näyttely ja
seminaareja

YT 1/2
pysty

Vesi- ja ympäristötekniikan alan merkitys
vahvistuu
Vastausten perusteella vesi- ja ympäristöalaa pidetään
yhteiskunnallisesti erittäin merkittävänä ja merkityksen
nähdään tulevaisuudessa vain kasvavan alaa koskettavien
globaalien megatrendien myötä. Tämän vuoksi moni
toimija ennakoi alaan liittyvän työn määrän lisääntyvän
tulevaisuudessa. Toisaalta osa vastaajista koki alan olevan
vailla yhteistä visiota ja kaipasi sisäisen yhteistyön tiivistämistä sekä päällekkäisyyksien vähentämistä. Alaa rahoittavilta organisaatioilta toivottiin tässä suunnan näyttämistä
ja rahoitushakemuksiin jopa vaatimusta tiivistää yhteistyötä alan toimijoiden kesken.
Yhteisen vision merkitys korostuu, sillä aikamme keskeiset
ja aiemminkin tunnistetut muutosajurit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen, muuttavat alaamme (mm. Heinonen ja Takala 2011; Salminen
ym. 2015; Kiiski-Kataja 2016). Näiden rinnalla alaan
vaikuttavat paikallisemmat muutokset, kuten vanheneva

Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi:

www.yhdyskuntatekniikka.fi
Vesitalous 6/2020
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infrastruktuuri ja työntekijöiden eläköityminen. Moni
työelämän edustaja ilmaisikin huolensa osaajien riittävyydestä ja alan houkuttelevuudesta, ja täten Suomen
korkean tason vesiasiantuntijuuden ylläpitämisestä
jatkuvan muutoksen keskellä.

Tulevaisuuden osaaja yhdistää monialaisuuden,
kestävän kehityksen ja substanssiosaamisen
Vastaajien ajatukset alan tulevaisuuden kehityksestä
heijastuivat myös heidän odotuksiinsa alalla tarvittavasta osaamisesta ja vastavalmistuneiden taidoista:
useissa vastauksissa korostuu laaja-alaisen ja monitieteisen osaamisen rooli. Toisaalta vastaajat korostivat alan
substanssiosaamisen ja tietoteknisten taitojen merkitystä:
niiden ylläpitämistä pidettiin tärkeinä maisteriohjelman
opetuksessa. (Kuva 2). Myös tuore Opetushallituksen
Ennakointifoorumin selvitys (ks. Hanhijoki & Aro,
sivulla 17; Juntunen ym. 2020) päätyy samanlaiseen
johtopäätökseen tulevaisuudessa tarvittavasta vesialan
osaamisesta.

Kuva 2. Sidosryhmäselvityksen vastaajien näkemys alan tulevaisuuden osaamistarpeista
(n = 74, avoimet vastaukset ja haastattelut).

22

www.vesitalous.fi

Vesitalous-lehti 60 vuotta – vesialan tulevaisuus
Selvityksemme tulokset maalaavatkin kuvan, jossa
alan nuorelta sukupolvelta odotetaan ideoita ja aktiivista otetta sekä alan sisäisten, että laajempien globaalin
tason haasteiden ratkaisemiseksi. Toisaalta vaikka laajaalaisuus ja monitieteisyys korostuivat, odotetaan työssä

aloittavalta vastavalmistuneelta diplomi-insinööriltä
ensisijaisesti hyvää motivaatiota ja tiimityötaitoja sekä
työtehtävään riittävää alan osaamista. Lisäksi tärkeänä
pidettiin kykyä ja kiinnostusta jatkuvaan oppimiseen
(Kuva 3).

Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden työantajien näkemys vastavalmistuneiden eri taitojen merkityksestä rekrytoitaessa
(n = 62). 1 = ei ollenkaan tärkeä; 2 = ei jokseenkaan tärkeä; 3 = jokseenkin tärkeä; 4 = erittäin tärkeä.

Maveplan 1/3 vaaka
Vesitalous
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Tarkastelimme selvityksessä myös kestävän kehityksen
osaamisen merkitystä alallamme, sillä insinöörikoulutus
ja kestävän kehityksen edistämisessä tarvittavat taidot
risteävät monilla tavoin ja insinööreillä on ylipäänsä
merkittävä rooli kestävän yhteiskunnan edistämisessä
(Vehmaa ym. 2018, Rosén ym. 2019). Vastaajat pitivät
sitä tärkeänä niin alan tulevaisuuden osaamistarpeissa
kuin omien organisaatioidensa toiminnassa (Kuva 4).
Vastavalmistuneita myös kiiteltiin juuri kestävän kehityksen mukaisten arvojen tuomisesta työpaikoille sekä
rohkeudesta haastaa aiempia käytäntöjä.
Suhtautuminen kestävään kehitykseen on kuitenkin osin
ristiriitaista: siihen liittyvän osaamisen katsottiin olevan

jo nyt yleisesti hyvällä tasolla, mutta toisaalta vastaajat
eivät yleensä osanneet määritellä, millaista osaamista tällä
tarkoitettiin. Kestävän kehityksen käsitteeseen liitetään
vastausten mukaan myös negatiivisia mielikuvia siitä
huolimatta, että lähes kaikki tutkimukseemme osallistuneet näkivät ilmastonmuutoksen keskeisenä alaan vaikuttavana ilmiönä ja kestävän kehityksen arvot tärkeinä työlleen. Vastausten perusteella organisaation sitoutuminen
kestävään kehitykseen määrittelee pitkälti sitä, kuinka
paljon tukea työntekijät saavat kestävien ratkaisujen
toteuttamiseen: joissain organisaatioissa kestävä kehitys
otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, kun taas toisissa
sen edistäminen jää pitkälti työntekijöiden oman aktiivisuuden varaan.

Kuva 4. A) Alalla tulevaisuudessa tarvittava osaaminen (kyselyjen avoimet vastaukset ja haastattelut, n=70);
B) Koulutukseen toivotut painopisteet (työnantajien haastattelut, n=22); C) Rekrytoinnissa tärkeänä pidetty osaaminen
(työnantajien kysely, monivalinta, n=62); D) Vastavalmistuneiden tuomat uudet näkemykset työelämään (työnantajien
kyselyn avoimet vastaukset ja haastattelut, n=40). Kuvien tulkinnassa on otettava huomioon, että kunkin aineisto on
kerätty eri menetelmin, eivätkä taitokategoriat ole siksi täysin vertailtavissa kuvien välillä. Taulukkoon on koottu kaikki
selvityksessä esiin tuodut taidot. Taitokategoriat sovellettu julkaisusta Vehmaa ym. 2018.
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Selvityksen tulokset myös muistuttavat vesi- ja ympäristöalan moninaisuudesta. Eri sektoreilla ja työtehtävissä
tarvittava osaaminen vaihtelee: esimerkiksi tietoteknisen
osaamisen merkitys korostui vesihuoltoalaa edustavien
vastauksissa, kun taas laaja-alaisuus ja kestävän kehityksen osaaminen painottuivat vesitalouden ja ympäristötekniikan asiantuntijoiden vastauksissa. Tulostemme ja
aiempien tutkimusten pohjalta voidaankin todeta, että
alan tulevaisuuden osaamisen ydin piilee monenlaisten
erilaisten osaamisyhdistelmien mosaiikissa, jonka kukin
opiskelija rakentaa omanlaisekseen.

Tukea ja vastuuta nuorille tekijöille
Tuloksemme korostavat jatkuvaa oppimista sekä koulutuksen merkitystä valmiuksien antajana (ks. myös Oksa,
sivulla 28). Selvitykseen osallistuneet työelämän edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että vastavalmistuneilta ei
edellytetä valmiutta suoriutua työtehtävistä pelkästään
koulutuksesta saaduin tiedoin ja taidoin, vaan työnantajan tehtävänä on tukea vastavalmistuneen työssä
oppimista. Työnantajat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä
työelämässä aloittaneisiin vastavalmistuneisiin: heillä on
suurimmaksi osaksi työssä tarvittavat taidot sekä kyky
uuden oppimiseen. He ovat myös tuoneet työelämään
uutta osaamista.

Vastavalmistuneiden osaamista ja ajatuksia tulisikin kuulla
nykyistä aktiivisemmin ja tiedostetusti, jotta vastavalmistuneiden tuoreita näkemyksiä saataisiin hyödynnettyä
mahdollisimman hyvin. Työnantajat kuvasivat vastavalmistuneiden vaikutusmahdollisuuksien olevan melko vähäiset,
mutta ne kasvavat ajan myötä työntekijän aseman vakiintuessa. Vastaavia näkemyksiä toivat esiin myös maisteriohjelmamme alumnit, joiden mielestä vasta esimiesasemassa
ja aseman vahvistuessa on mahdollista todella vaikuttaa
organisaatiossa tehtäviin ratkaisuihin (Vehmaa 2018).
Toisaalta osa työnantajista kertoi tapauksista, joissa vastavalmistuneen osaaminen ja ideat olivat nousseet merkittävään asemaan hankalien tilanteiden ratkaisemisessa;
tällöin tärkeäksi nousivat vastavalmistuneen sinnikäs
asenne ja uskallus kyseenalaistaa totuttua. Vesimessujen
työpajoista koottujen näkemysten mukaan vastavalmistuneiden osaamista voitaisiin ottaa paremmin käyttöön
esimerkiksi työparimenettelyn ja tutoroinnin avulla.
Merkittävässä roolissa on myös työyhteisön luottamus
ja avaramielisyys (Kuva 5). Koska toimintaympäristö on
muutoksessa, koemme että uusien ideoiden kuulemisen
ja jopa uudenlaisten käytänteiden luomisen ei tulisi olla
vain vastavalmistuneiden oman aktiivisuuden varassa,
vaan myös työnantajien ja alalla jo pidempään työskennelleiden tulisi tukea sitä johdonmukaisesti.

Kuva 5. Sidosryhmätapahtuma Vesimessujen työpajoista kootut näkemykset, miten vastavalmistuneiden uutta
osaamista voitaisiin hyödyntää työpaikoilla entistä paremmin. Tapahtuman työpajoihin osallistui noin 120 henkilöä.
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Työelämän ja korkeakoulujen yhteispelillä
eteenpäin
Alan haasteista puhuttaessa moni työelämän edustaja
kaipasi nykyistä enemmän vuoropuhelua työelämän ja
korkeakoulujen välille. Työelämän ja korkeakoulutuksen
yhteistyölle tuntuu kuitenkin olevan usein vaikeaa löytää
riittäviä resursseja ja jatkuvuutta: yhteistyö on usein henkilösuhteiden varassa ja hiipuu, jos avainhenkilöt vaihtavat
tehtäviä.

Yhteistyö on kuitenkin keskeistä niin opetuksen kuin
laajemmin koko alan kehityksen kannalta, joten toimivien
yhteistyömuotojen löytäminen on tärkeää. Vastaajamme
toivatkin esiin hyviä käytäntöjä, joiden toteuttaminen ei
ole vaatinut paljon resursseja; merkittävimmät tällaiset
yhteistyön muodot olivat opinnäytetyöt, harjoitustyöt ja
vierailuluennot. Kiinnostavia mutta vähemmän hyödynnettyjä yhteistyömuotoja olivat mentoritoiminta, työelämävierailut sekä yhteinen keskustelu tulevaisuuden osaamistarpeiden ympärillä (Kuva 6).

Kuva 6. Alan työnantajien kokemukset yhteistyöstä yliopistokoulutuksen kanssa (n = 59).
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Koemme, että alan eri toimijoiden välisen vuoropuhelun
tehostaminen on yksi keskeisimpiä keinoja vastata alan
muutostarpeisiin ja varmistaa, että ala kehittyy. Vahva
yhteistyön kulttuuri ja verkostoitumismahdollisuudet jo
opintojen aikana vahvistavat nuorten tekijöiden ymmärrystä alasta ja valmiutta toimia itsekin yhteistyössä muiden
kanssa. Kurssityöhön sisällytetty tutustuminen työtehtäviin, alan toimijoihin ja työssä tarvittavaan osaamiseen voi
myös osaltaan vahvistaa opiskelijan aktiivista toimijuutta
ja ammatillista itsevarmuutta. Yhteistyön merkitystä sekä
jatkuvan oppimisen tärkeyttä korostettiin myös tuoreessa
MMM:n ja YM:n yhteisessä vesialan osaamisen kehityshankkeessa (ks. Oksa, sivulla 28).

Vastavalmistunut diplomi-insinööri on
huipputekijä
Sidosryhmäselvityksemme tulokset kertovat, että koulutamme jo nyt sukupolvea, jolla on valmius ja tahto
muuttaa nykyisiä käytäntöjä ja rakentaa kestävämpää
tulevaisuutta. Samalla tulokset vahvistivat ajatustamme
siitä, että Aalto-yliopiston WAT-maisteriohjelmassa on
keskityttävä jatkossakin alan vahvaan, tutkimusperustaiseen substanssiopetukseen sekä sen kytkemiseen laajempaan, monialaiseen ja globaaliin kontekstiin. Alan tulevaisuuden osaajille asetetut odotukset myös osoittivat, että
opiskelijoiden oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä

ja vuorovaikutustaitoja kehittävät opetusmenetelmämme
ovat oikea suunta eteenpäin.
Uskomme, että vesi- ja ympäristötekniikan alalle kasvaa
jatkossakin huipputekijöitä, kun vain pidämme huolta
alan näkyvyydestä ja sisäisestä yhteistyöstä sekä koulutuksen ja työelämän välisestä vuoropuhelusta. Samalla
meidän kaikkien -niin kouluttajien kuin työnantajien- on tietoisesti tuettava opiskelijoita ja vastavalmistuneita vahvan ammatillisen identiteetin rakentamisessa
sekä annettava heille mahdollisuuksia näyttää kykynsä.
Tähän kytkeytyy myös jatkuva oppiminen: alan korkeakoulutus tarjoaa opiskelijoille perusvalmiudet ja pohjan,
jolta ponnistaa, mutta jokaisen asiantuntijan oma erityisosaaminen syntyy vasta työelämässä hankitun käytännön
kokemuksen kautta, opittua jatkuvasti syventäen.

Yksityiskohtaisemmat tiedot sidosryhmä
selvityksen raportista, joka julkaistaan
vuoden 2020 loppuun mennessä:
Renko, J., Kaikko, A., Karvinen, M. ja Keskinen, M. 2020. Aalto-yliopiston
Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelman sidosryhmäselvitys 20192020: Alan tulevaisuus, osaamistarpeet ja vastavalmistuneiden rooli.
Aalto-yliopiston verkkojulkaisu. ISBN 978-952-60-3785-1.

Kirjallisuus
Heinonen, U. ja Takala, A. (toim.) (2011). Vesialan osaaja 2025: Suomen vesialan osaamistarvekartoitus. Finnish Water Forum.
http://www.ril.fi/media/files/vaikuttaminen/c1_2011_fwf_vesialan-osaaja-2025-osaamistarvekartoitus.pdf
Juntunen, E., Mickos, C. ja Tuominen-Thuesen, M. (2020). Vesi vanhin voitehista. Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet. Opetushallitus: Raportit ja selvitykset 2020:17.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/vesi_vanhin_voitehista.pdf
Karvinen, M., Vehmaa, A., ja Keskinen, M. (2019). Muuttuvien työelämätaitojen sisällyttäminen tekniikan alan koulutukseen: tapaustutkimus Aalto-yliopiston vesi -ja
ympäristötekniikan maisteriohjelmasta. Yliopistopedagogiikka-lehti 1/2019. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/03/11/tyoelamataidot-vesi-ja-ymparistotekniikka/
Kiiski-Kataja, E. (2016). Megatrendit 2016: Tulevaisuus tapahtuu nyt (muistio). Helsinki: Sitra. https://media.sitra.fi/2017/02/23211717/Megatrendit_2016.pdf
Mehtonen, K., Vuola, S., Lehtinen, T. ja Salminen, A. 2012. Suomalaiselle vesiosaamiselle on kysyntää. Vesitalous 1/2012.
Rosén, A., Karvinen, M., Keskinen, M. ym. (2018). Mapping the CDIO Syllabus to the UNESCO key competencies for sustainability, 15th International CDIO Conference
Proceedings. https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/347
Salminen, V., Eronen, A., Kettunen, R. (2015). Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarveselvitys. Ramboll. Loppuraportti.
http://www.vvy.fi/files/4346/Vesihuoltoalan_korkeakouluopetuksen_tarveselvitys_loppuraportti_1303.pdf
Takala, A., Heinonen, U., Innala, T., Lundgren, K., Mattila, H., Vahala, R. ja Vuola, S. 2012. Tulevaisuuden vesiosaajat. Vesitalous 3/2012.
Vehmaa, A. (2018). Working life of water and environmental engineers: A case study of career paths, core competencies and the role of sustainable development. Master’s
Thesis, Aalto University School of Engineering. http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201806013031
Vehmaa, A., Karvinen, M., & Keskinen, M. (2018). Building a more sustainable society? A case study on the role of sustainable development in the education and early career
of water and environmental engineers. Sustainability, 10(8), 2605. https://doi.org/10.3390/su10082605
Vesitalous 2014: Vesialan koulutus ja osaaminen -teemanumero. Vesitalous, 1/2014.

Vesitalous 6/2020

27

Vesitalous-lehti 60 vuotta – vesialan tulevaisuus

Vesitalousosaajien täydennys
koulutukselle on tarvetta
Koko maailma on murroksessa, niin myös vesitalousala. Aina löytyy uusia teknologioita, uusia
haasteita ja uusia tavoitteita. Miten varmistetaan, että Suomen vesitalousasiantuntijat pystyvät
vastaamaan näihin haasteisiin, niin tunnistettuihin, kuin vielä tuntemattomiinkin?

K

Petra Oksa

Ympäristötekniikan
opiskelija
Tampereen yliopisto
e-mail: petra.oksa@tuni.fi

un työurat Suomessa kestävät
keskimäärin lähes 40 vuotta,
on yhä selvempää, ettei kerran
opinnoissa hankittu osaaminen
voi kantaa vuosikymmeniä muuttuvan
maailman pyörteissä. Tähän realiteettiin
on herätty myös maa- ja metsätalousministeriössä, ja sen seurauksena käynnistettiin
Vesiosaamisen kehityshanke (2020-2021)
yhdessä ympäristöministeriön kanssa.
Kehityshankkeen keskeisimpänä tavoitteena on työelämässä olevien vesialan
asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Hankkeen lähtö-

kohtana on, että parhaiten nykyisiin haasteisiin voidaan vastata tarjoamalla räätälöityä täydennyskoulutusta sitä tarvitseville. Koulutus suunnitellaan erityisesti
hallinnon tarpeista käsin ja kohderyhmänä ovat ELY-keskusten vesitalous-, vesihuolto- ja vesienhoitotehtävissä toimivat
asiantuntijat. Koska hallinnossakin työskentely nojaa entistä enemmän tiiviiseen sidosryhmäyhteistyöhön, toivotaan
koulutukseen osallistuvan myös muita
vesialan asiantuntijoita ja alan opiskelijoita. Samoin tämä tukee hankkeen
ajatusta siitä, että koulutuksen tulee
rakentua toisilta oppimisen ympärille.

Kuva 1. Hankkeen sidosryhmien pohdintaa siitä, millaista vesitalousala on.
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Osaamistarpeiden
tunnistamisesta se alkoi
Vesiosaamisen kehityshankkeessa
on täydennetty ja tarkennettu aikaisempien selvitysten (esim. Heinonen
& Takala 2011; Salminen, Eronen
& Kettunen 2015; Pääkkönen &
Suomalainen 2018; Torkkel 2019)
muodostamaa näkemystä koulutustarpeista. Täydennystä on tehty erityisesti haastattelemalla lähes viittäkymmentä kohderyhmään kuuluvaa
ELY-keskuksen työntekijää, ja myös
muiden sidosryhmien kanssa on
keskusteltu. Tiedon kartuttamisessa
on keskitytty tunnistamaan vesiosaajilta vaadittava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi hankkeessa parannettiin kokonaiskäsitystä alan koulutustoimijoista ja heidän intresseistään.
Selvitystyön pohjalta hanketyöryhmä
tunnisti ja nimesi kymmenkunta
erilaista osaamisaluetta, kuten hydrologia ja hydrauliikka, alaa koskeva lainsäädäntö sekä sidosryhmätyöskentely.
Tunnistettuja osaamistarpeita on paljon
ja niiden aiheet vaihtelevat monipuolisesti syvemmästä substanssiosaamisesta
yleisiin työelämätaitoihin, mikä asettaa
paljon haasteita kattavan koulutustarjonnan kokoamiselle. Tässä kyseisessä
hankkeessa koulutukset on päätetty
toteuttaa moduuleittain niin, että

jokainen moduuli keskittyy tiettyyn
teemakokonaisuuteen ja osallistuja voi
suorittaa joko ne kaikki tai vain valitsemansa osan. Toteutettavia moduuleja on neljä ja ne ovat hydrologia ja
hydrauliikka, vesistökunnostukset, vesioikeudellinen sääntely ja vesihuolto.
Moduulien tarkemmat oppimistavoitteet määritellään yhdessä palveluntarjoajien kanssa.

Räätälöidyssä kokonaisuudessa
etuja ja haittoja
Neljän moduulin rajallisuuteen
nähden mukaan on saatu monipuolisesti eri osaamisalueita. Merkittävää on
kuitenkin, että hankkeen tarjoama lisäkoulutus keskittyy selkeästi enemmän
vesialan substanssiosaamiseen, kun
taas yleisemmät uudet työelämätaidot, kuten yleiset digitaidot, jäävät
vähemmälle, vaikka niitä onkin jossain
määrin tarkoitus sisällyttää läpileikkaavina teemoina koulutukseen. Tällainen
painopisteen valinta on ymmärrettävää,
sillä voihan näitä työelämän ”metataitoja” opetella muuallakin, niihin liittyvää koulutusta on paljolti tarjolla
(esim. KEHA-keskuksen tarjoamat
palvelut). Substanssiosaamiseen keskittymisestä herää kysymys siitä, voisiko
näiden muiden taitojen vesialalle räätälöidystä kouluttamisesta olla yleispäteviä

Suunnitelmat
vesihuollon
elinkaarelle.
fcg.fi/vesihuolto

FCG

Hankkeessa tunnistetut osaamisalueet:
• hydrologia ja hydrauliikka
• valuma-alueajattelu
• maankuivatuksen suunnittelu, neuvonta ja ohjaaminen
• luonnonmukainen vesirakentaminen
• limnologia
• hulevedet
• vesihuolto
• lainsäädäntö
• verkosto- ja sidosryhmätyöskentely
• viestintä
• tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
• ilmastonmuutos
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koulutuksia enemmän hyötyä. Esimerkiksi digitalisaation
kohdalla voidaan nähdä selkeää hyötyä siinä, että koulutettavat oppivat tunnistamaan digitalisaation tarjoamia
mahdollisuuksia nimenomaan omassa toimintaympäristössään. Vaikka Suomen vesiosaaminen onkin korkealla
tasolla, tulee pohtia olisiko täydennyskoulutuksen ennakoitava uusia alalla vielä näkymättömiä tai vasta nousevia
trendejä. Jos tämä seikka jätetään huomioimatta, voidaan
päätyä tilanteeseen, jossa täydennyskoulutus tarjoaa jo
toteuttamishetkellään vanhentunutta osaamista. Yleistä
maailmantilannetta katsottaessa juuri nämä nousevat
trendit työelämässä tuntuvat keskittyvän yleistasoisempiin
ja pehmeinä pidettyihin taitoihin, esimerkiksi viestintään,
ihmisten johtamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Koulutus järjestetään yhteistyössä korkeakoulujen täydennyskoulutus- ja työelämäpalveluiden kanssa. Hankkeessa
ei ole siis tarkoitus keksiä pyörää uudelleen, vaan lähinnä
saattaa yhteen jo olemassa oleva koulutus ja sitä kaipaavat
ammattilaiset. Toki keskeistä on myös opetuksen räätälöinti, eikä pelkästään saman perusopetuksen tarjoaminen,
jota tämän hetken opiskelijoille järjestetään. On luonnollisesti selvää, että pitkään työelämässä olleiden asiantuntijoiden koulutustarpeet eroavat merkittävästi alaa ensi
kertaa opiskelevien tarpeista. Lisäksi täydennyskoulutettavilta itseltään löytyy sellaista osaamista ja ammattitaitoa,
joista muut koulutukseen osallistujat, ja jopa opettajat,
voivat oppia ja hyötyä.

Jatkuva oppiminen osaksi työuraa
Ministeriöiden yhteisrahoittama koulutushanke puuttuu
tärkeään aiheeseen vesialalla, mutta lisäksi se herättää
yleistä keskustelua alan koulutustarpeista, erityisesti
jatkuvan oppimisen näkökulmista. Millaiset valmiudet
alan peruskoulutus tarjoaa työelämässä toimimiseen?
Kuinka pian valmistumisen jälkeen on tarvetta osaamisen
päivittämiselle? Voidaanko erilaisia täydennyskoulutuspaketteja suunnittelemalla vaikuttaa siihen, kuinka monta
kertaa uran aikana täydennyskoulutusta tarvitaan? Miten
jatkossakin onnistuneesti ennakoidaan alan keskeisimpiä
osaamistarpeita? Tässä vain muutamia kysymyksiä, joita

hankkeen tiimoilta voi herätellä osana laajempaa keskustelua vesiasiantuntijoiden jatkuvasta oppimisesta.
Vesialan koulutuskeskustelussa on tämänkaltaisten ministeriöiden hankkeiden lisäksi tärkeää kuunnella myös alan
opiskelijoita. Valmistumisen kynnyksellä olevien tai vastavalmistuneiden osalta isossa roolissa on oma ammatillinen
itsevarmuus ja kokemus siitä, että saatu koulutus vastaa
työelämän esittämiin haasteisiin. Työkokemuksen karttuessa osaaminenkin luonnollisesti kehittyy ja saadaan
onnistumisen kokemuksia, mutta jos jo alussa epäilee
omia taitoja, on tunnetta vaikeampi paikata työssäkään.
Myös tältä osin tiivis yhteistyö vesialan koulutusta tarjoavien toimijoiden ja työnantajien välillä on todella tärkeää.
Valitettavasti tällä hetkellä meiltä puuttuu sellainen
foorumi, joka kokoaisi nämä toimijat yhteen saman
pöydän ääreen, mistä seuraa keskustelujen ja yhteistyökentän hajanaisuutta.
Alan peruskoulutuksen ja täydennyskoulutusten on kuljettava käsi kädessä ja reagoitava toistensa muutoksiin, jotta
jatkuvan oppimisen kokonaisuus olisi toimiva ja palvelisi alan asiantuntijoita mahdollisimman hyvin. Tällaiset
ajatukset saavat helposti pohtimaan, voisivatko tulevaisuuden täydennyskoulutukset tapahtua yhteistyössä alan
opiskelijoiden kanssa niin, että tämänkin hankkeen tapaan
päästään oppimaan toisilta ja molemmat opintopolut
saisivat toisiltaan jotakin arvokasta. Tämän tyylinen lähestyminen onkin tärkeää huomioida mitä tahansa täydennyskoulutusta suunniteltaessa. Selvää on, että nyt käynnissä
oleva ministeriöiden ja ELY-keskusten hanke on osaltaan
viitoittamassa tietä tulevaisuuteen, jossa vesialan asiantuntijat pystyvät paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, niihinkin, joita emme vielä edes tunne.

Lue projektipäällikkö Annina Takalan
ajatuksia hankkeesta:
vesi.fi/jatkuvasti-oppiva-vesiala
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Vesialalla ei tarvita pelkästään vesihuoltoinsinöörejä tai automaatioinsinöörejä, vaan
hyvin monenlaisia asiantuntijoita eri aloilta. Fluidit on nykyään jo 11 työntekijän yritys.

Uudenlaiset yritykset vievät
vesihuoltoa kohti tulevaisuutta
Vesihuollossa on käynnissä suuri muutos, kun perinteisesti hyvin hitaasti muuttuva ala digitalisoituu.
Fluiditin Markus Sunela ja Timo Ranta-Pere kertovat, millaista on pyörittää nykyaikaista vesialan yritystä Suomessa.

V

Antti Koivusaari
Oulun yliopiston
viestintäsuunnittelija
antti.koivusaari@oulu.fi

esialan yrittäjänä toimiminen
vuonna 2020 on yrittäjien
itsensä mukaan erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Datan,
mallinnuksen ja analyysien hyödyntäminen
yleistyy alalla jatkuvasti.

vesihuoltolaitoksella, oppii jotain uutta, mitä
voi jakaa muille laitoksille”, Sunela kertoo.

”Yksi asia, mistä olen aina pitänyt vesialalla
on se, että vesihuoltolaitokset eivät varsinaisesti kilpaile keskenään, vaan jakavat asioita
hyvin positiivisessa hengessä. Kun jossain on
tehty jotain fiksua, vesihuoltolaitokset itse
jakavat siitä sanaa ja toiset vesilaitokset ovat
todella auliita omaksumaan ja keräämään
parhaita käytänteitä. Usein kun käy jollain

”Varsinkin nuoremmassa polvessa on paljon
maailmanparantajahenkeä. Ainakin itse
koen, että monilla on iso palo tehdä yhteistä
hyvää. Suomen julkinen sektori yleisesti
rohkaisee siihen, että jaetaan osaamista.
Kaikki ollaan sen saman asian äärellä jollain
tavalla. Se näkyy täällä vesipuolellakin”,
Sunela toteaa.

Molempien mielestä vesilaitoksilla ja vesialalla työskentelee mukavaa porukkaa, jotka
ovat ylpeitä valitsemastaan alasta.
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Fluidit tuottaa vesilaitoksille ymmärrystä
vesihuoltojärjestelmästä
Fluiditin liiketoiminta perustuu vesihuolto-, hulevesi- ja
kaukolämpöjärjestelmien hydrauliseen mallintamiseen.
Yritys tekee yksityiskohtaisia mallinnuksia vesi- ja kaukolämpölaitosten verkostoista kattaen kaikki niihin vaikuttavat komponentit. Näiden mallien perusteella laitoksilla
saadaan tietoa koko verkoston käyttäytymisestä, mitä ei
mittauksilla ole mahdollista saavuttaa. Liiketoiminnan
keskiössä ovat yrityksen itsensä kehittämät mallipohjaiset
analyysisovellukset, joilla saadaan valtava määrä tietoa
järjestelmän kokonaisvaltaisesta toiminnasta, mutta myös
voidaan ennakoida tulevia saneerauksia, investointeja,
korjauksia, huoltoja ja muita erikoistilanteita.
”Me lähdemme datasta, teemme siitä informaatiota,
joka jalostuu tietämykseksi ja lopulta sitten ymmärrykseksi. Otamme huomioon kaiken tiedon aina kauimmaisesta raakavesikaivosta viimeisen vedenkäyttäjään saakka.
Mallinnamme kaiken näiden välissä tapahtuvan niin
täydellisesti kuin mahdollista. Lisäksi teemme mieluusti

kaikenlaista tutkimuksellista. Tutkimme, miten järjestelmät toimivat ja mihin suuntaan ne ovat kehittymässä”,
hän tiivistää.
Kun koko järjestelmästä on enemmän tietoa, on helppo
tehdä hyviä päätöksiä. Mallin analyysien tuottaman
tiedon ansiosta on esimerkiksi voitu näyttää, milloin tarvitaan uusi paineenkorotusasema tai minkä kokoinen putki
on kaikkein optimaalisin tiettyyn kohtaan vesihuoltojärjestelmää. Näin saadaan pienennettyä vesihuollon investointikustannuksia, hiilidioksidipäästöjä ja sähkölaskuja.
Fluiditin järjestelmä tietää yksittäisen putken tasolla,
kuinka paljon vettä ja minkälaisella paineella sitä virtaa,
sekä mikä merkitys sillä on kokonaisuuden kannalta.
Tämän lisäksi malli kertoo, kuinka suuren rasituksen
alla putki on ja mitä tapahtuu, jos se vaurioituu.
Vesihuoltojärjestelmän lisäksi se ottaa huomioon mahdolliset muulle infrastruktuurille ja kotitalouksille aiheutuvat
vahingot sekä sen, missä ajassa vaurio on korjattava ennen
kuin syntyy suurempia vahinkoja.

Kuva 1. ”Monilla on iso palo tehdä yhteistä hyvää”, Sunela summaa. Fluidit sopi ensimmäisen ulkomaankauppansa
Vietnamissa vuonna 2018 Huen vesilaitoksen kanssa. Toimitusjohtaja Timo Ranta-Pere kättelee HueWACO:n johtaja
herra Namia vierellään Fluiditin varatoimitusjohtaja Kalervo Kylätie.
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Sunela näkee Fluiditin tulevaisuuden valoisana
”Me olemme menossa kohti huikeita juttuja. Vesialalla
aletaan pikkuhiljaa ymmärtää älykkään vesihuollon
merkitys ja aika alkaa olla kypsä sille, että pääsemme
toteuttamaan juttuja, joista voitiin vain haaveilla
muutamia vuosia sitten. Yksi suuri päämäärä, mitä kohti
teemme työtä on se, että vesihuoltoinsinööri nauttii työstään enemmän. Ohjelmistomme tuo käyttäjälle koko
ajan kaikkea uutta ja elämyksellistä. Käyttäjä voi ihmetellä, mitä kaikkea tästä järjestelmästä voikaan oppia ja
ymmärtää”, hän kuvaa.

Älykäs vesihuolto muuttaa kunnallistekniikan
toimintafilosofiaa
Datan hyödyntämisellä ja mallinnuksella on valtavasti
annettavaa vesihuollolle. Se tuo koko valtavan vesihuoltojärjestelmän helpommin ja yksityiskohtaisesti tarkasteltavaksi, tukee päätöksentekoa ja auttaa ennaltaehkäisemään
ongelmia. Parhaimmillaan voidaan reaaliaikaisesti nähdä,
minkä laatuista vettä putkesta tulee ja järjestelmä varoittaa

käyttäjäänsä etukäteen siitä, milloin ja missä ongelmia on
odotettavissa. Näin kaikkeen yllättävään voidaan reagoida
ennakolta.
”Suurin filosofinen muutos tässä ajassa on se, että vesihuolto
ja kunnallistekniikka on usein tulipalojen sammuttamista.
Asioita on menty korjaamaan vasta sitten kun jotain on
tapahtunut ja siinä tilanteessa yritetään parhaalla tiedolla
korjata tilanne. Älykkään vesihuollon avulla voidaan päästä
siihen, että tulevia tapahtumia ennakoidaan ja suunnitellaan paremmin kokonaisuus huomioiden. Silloin ei tarvitse
arvailla pumppujen tai putkien kokoa. Kun data yhdistetään mallintamiseen, voidaan aina tietää, missä todelliset
ongelmat oikeasti ovat”, Sunela tiivistää.
Avainasemassa tässä muutoksessa on se, että kaikki vesihuollon osapuolet voivat jakaa paremmin tietoa toisilleen.
Tieto kulkee sujuvasti osapuolelta ja järjestelmästä toiseen.
”Vesilaitosten sukupolvenvaihdos on ollut voimakasta.
Nykyiset 30–40-vuotiaat vesilaitosten työntekijät ymmärtävät jo, että data ei saa olla vain yhden henkilön varassa tai
sellaisessa järjestelmässä, josta sen saa ulos vain ruutupaperille kopioimalla. Muutos on hidas, mutta se tapahtuu
koko ajan”, Sunela kertoo.
Ranta-Pere taas muistaa, kuinka hän ajatteli 20 vuotta
sitten, että reaaliaikaiset mallinnukset vesilaitosten toiminnasta saadaan jokaiselle laitokselle seuraavan viiden vuoden
kuluttua, mutta tänä päivänä sellainen on Suomessa vasta
muutamalla laitoksella.
Tietoon panostaminen on hyvin kannattavaa. RantaPeren mukaan yksi data-analyytikko toi eräälle eurooppalaiselle vesitoimijalle jopa miljoonan euron säästöt
vuodessa etsimällä päivittäin asioita, joita voitaisiin tehdä
paremmin. Data-analyytikon palkkaaminen voi maksaa
itsensä takaisin verrattain nopeasti jo keskikokoisessa vesilaitoksessa suurimmista puhumattakaan.

Tie konsultista yrittäjäksi ei ole pitkä tai
vaikeakulkuinen
Sunela työskenteli ennen yrittäjäksi ryhtymistään konsulttina ja Ranta-Pere vesilaitoksella. Molempien työt antoivat
hyvän pohjan yrittäjäksi ryhtymiselle.

Kuva 2. Teknisen ja substanssiosaamisen rinnalla
esimerkiksi viestintätaidot ovat tärkeitä. Markus Sunela
valittiin energiamessuilla järjestetyn pitchaus-kilpailun
voittajaksi. Pitchaus on esimerkiksi tuotteen, idean tai
palvelun lyhyt ja ytimekäs esittely.

”Jossain vaiheessa, kun oli tarpeeksi pitkään tehnyt
konsulttihommia tuli sellainen realisaatio, että itseasiassa tein jo kaiken, mitä yrittäjä tekisi. Kävin myymässä
hommia asiakkaille, tein tarjoukset ja työn, lähetin itse
laskun asiakkaalle ja olin itse kehittänyt työkalut, joilla
tein työtä. Siinä vaiheessa ei tarvinnut epäillä yhtään,
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etteikö minusta olisi siihen. Päivätyö ei ainakaan konsulttipuolella ihan hirveästi eroa siitä, että lähtisi itse yrittäjäksi”, Sunela muistelee.
Kun Fluiditin perustajat saivat tiimin kokoon ja heillä oli
yhteinen visio siitä, mitä he ovat rakentamassa, yrityksen
perustaminen oli helppo päätös. Nyt neljä vuotta
toimittuaan yritys työllistää 11 henkeä ja toiminta on
vakiintunutta.
”Vuonna 2016 kuulin Markukselta, että hän aikoo laittaa
firman pystyyn. Sen verran olimme Markuksen kanssa
tehneet yhteistyötä, että ajattelin, että jos hän on mukana,
siitä on pakko tulla jotain hyvää”, Ranta-Pere muistelee.

"Vesialalla ei
tarvita pelkästään
vesihuoltoinsinöörejä tai
automaatioinsinöörejä,
vaan hyvin monenlaisia
asiantuntijoita eri aloilta."
– Markus Sunela, Fluidit Oy

Kuva 3. Markus Sunela
allekirjoittamassa
Fluiditin perustamis
sopimusta 18.11.2016.
Yritys aloitti toimintansa
vuoden 2017 alussa.

Miten korkeakoulut voisivat paremmin valmistaa opiskelijoita toimimaan yrittäjinä? Sunelan mukaan tärkeintä on
antaa opiskelijoille vahva usko omiin kykyihin ja rohkeus
kyseenalaistaa asioita.
”Pitää olla sellainen asiantuntemus ja kyky ottaa asioista
selvää, että uskaltaa sitten tarvittaessa tehdä jotain ilman
lupaa, kun tietää, että se vie asioita oikeaan suuntaan.
Tarvitaan tietynlaista positiivista röyhkeyttä, joka syntyy
osaamisesta. Tällaisilla ihmisillä kynnys lähteä yrittäjäksi
on todennäköisesti paljon pienempi”, hän summaa.
Tällaista osaamista voisi kehittää esimerkiksi kannustamalla opiskelijoita kokeilemaan asioita. Korkeakouluissa
voidaan järjestää opetus niin, että opiskelijat pääsevät
tutkimaan oikeita käytössä olevia järjestelmiä, dataa ja laitteita sekä kokeilemaan vapaasti, mitä tapahtuu, jos tekee
jotain uutta tai rakentaa uudenlaisia järjestelmiä.
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Vesihuoltoalalla on vielä paljon tehtävää
Vesihuollossa on vielä monia mielenkiintoisia haasteita
selätettäväksi. Ranta-Pere arvioi, että jäteveden puhdistamisessa ja pohjaveteen liittyvissä asioissa Suomi on
yksi maailman kärkimaita, mutta verkostojen kohdalla
olemme pudonneet kärjestä.
Sunelan mukaan alan suurimmat kysymykset ovat tällä
hetkellä verkoston saneeraus- ja kunnossapitovelka, jonka
alle kuuluvat esimerkiksi vuodonhaku, saneerausten
kohdennus ja niiden optimointi. Muita suuria teemoja ovat
digitalisaatio, veden laatu ja ilmastonmuutokseen varautuminen. Maailmalla yritetään varautua väheneviin vesivaroihin ja täällä hiilijalanjäljen pienentämiseen. Vesialalla ei
tarvita pelkästään vesihuoltoinsinöörejä tai automaatioinsinöörejä, vaan hyvin monenlaisia asiantuntijoita eri aloilta.
2000-luvun edetessä nähdään myös suuria verkostoinvestointeja, sillä suuri osa isompien kaupunkien putkista
on asennettu 70-luvulla tai aiemmin ja käytössä voi olla
50–100 vuotta vanhoja putkia. Vesi- ja viemäriputkien käyttöikä on rajallinen, minkä vuoksi esimerkiksi Helsingissä
ilmenee vuotoja ja muita ongelmia lähes päivittäin.
Vesihuollon automatisointi tarvitsee asiantuntijoita, jotka
ymmärtävät tarpeeksi tietotekniikasta ja tietoliikennetekniikasta sekä tuntevat vesilaitosten konkreettiset päivittäiset tarpeet ja sen, millaista työtä vesilaitoksissa tehdään.
Hyviä älykkäitä järjestelmiä ei voi rakentaa tuntematta
vesilaitosten toimintaa perinpohjaisesti.
Kun useammat teollisuudenalat digitalisoituvat ja suunnittelu sekä päätöksenteko perustuvat yhä enemmän dataan,
on entistä tärkeämpää varmistaa, että toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen käytettävä alkudata on luotettavaa.
Sunelan mukaan on vielä kehitettävä työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla data on aina siinä kunnossa, että sitä
voidaan käyttää päätöksenteon tukena.
Ranta-Pere uskoo, että vesilaitoksissa tullaan vielä näkemään tilanne, jossa koko vesihuoltojärjestelmää, veden
tuotantoa, käsittelyä ja jakelua, tutkitaan reaaliajassa
ja ennustetaan tulevaa sekä optimoidaan järjestelmän
toimintaa jatkuvasti. Ohjaus voidaan tulevaisuudessa
antaa jopa kokonaan optimointijärjestelmän hoidettavaksi, kun vedenjakelujärjestelmän mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmät sekä optimointijärjestelmät ovat tarpeeksi
hyviä. Vesilaitoksia ohjataan yhä hyvin pitkälti käsin,
mutta dataa analysoimalla ja simulaatioiden avulla voidaan
päästä yhä lähemmäs automaattisia vesijärjestelmiä.
”Olemme ottaneet vasta ensimmäisiä askelia”, Sunela
toteaa.
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Vesiosaamisen tulevaisuus

– Mitä voimme tehdä sen eteen tänään?
Vesihuoltoalan kasvaviin haasteisiin vastaaminen edellyttää, että ala houkuttelee uusia osaajia ja
osaamista. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että nykyisetkään osaajat pysyvät alalla. Miten pidämme
huolen, ettei aivovuotoa tapahdu?

Y

WP Finland teki lyhyen kyselyn alalla työskenteleville nuorille asiantuntijoille. Heiltä kysyttiin,
minkä syiden takia he näkevät itsensä vesihuollon
parissa vielä 10 vuoden päästä - ja miksi osa miettii

Pysähtyneisyys

Uhat
- miksi osa mie�i
jo alan vaihtoa?

Palkkaus

Imago

Rakenteellinen

Tekninen

Asenteellinen

Etenemismahdollisuuksien
puute

jo alanvaihtoa. Kyselyyn vastasi sekä vesihuoltolaitosten,
yritysten että yhdistysten edustajia. Vastausten pohjalta
keräsimme yhteen näkemyksemme siitä, mitä vesiosaamisen
tulevaisuuden turvaamiseksi tulee tehdä jo tänään.

Perusluonteeltaan konservatiivinen ala,
jonka missio ja ydintoiminta ei muutu
– vaikka maailma ympärillä muuttuu.

Uutta tekniikkaa kehitetään vähän ja otetaan
hitaasti käyttöön. Teknisiä haasteita kaipaavalle
vesihuolto näyttäytyy harvoin alana, jossa
osaamistaan voi haastaa ja kehittää.

Muutosvastarinta ja kehityksen hitaus
lannistavat intohimoisenkin osaajan.

Vakiintuneet urapolut ja siiloutuneet organisaatiot,
joissa työnkuvat ovat helposti yksipuolisia ja
tehtävien vaihtuvuus hidasta. Yritykset verrattain
pieniä ja tuotekehitykseen ja kansainväliseen
toimintaan liittyviä tehtäviä on vähän.

Kilpailukyvytön palkkataso vastaaviin toimialoihin
verrattuna. Osaamisen ja työtehtävien
kehittämiselle harvoin konkreettisia kannustimia.

Vesihuoltoa ei Suomessa pidetä korkean
osaamisen, teknologian tai statuksen toimialana.

Young Water Professionals (YWP) Finland
YWP Finland on Suomen vesiyhdistyksen alla toimiva jaosto, joka tuo vesialan nuoret
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asiantuntijat yhteen tarjoten vertaistukea, verkostoja ja edistäen viihtyisämpää työelämää.

“Työ on
saman
vanhan
toistoa”

– Konsultti

“Olemattomat
kannustimet
kehittyä ja
parantaa”
– Järjestö

Vesitalous-lehti 60 vuotta – vesialan tulevaisuus
Alalle hakeutuu sisäisesti
motivoituneita ihmisiä.
Yhteiskunnallisesti
tärkeää työtä, jolla
suojellaan ihmisten
terveyttä ja ympäristöä.

Työn
merkityksellisyys

“Tunne
siitä, että
tekee jotain
tärkeää”

Monipuoliset
ja haastavat
työtehtävät

- mikä alalla vetää
puoleensa?

Vesihuollon kysyntä ja haasteet
eivät ole hetkeen loppumassa
Suomessa saati maailmalla.
Työtä riittää siis jatkossakin!

“Konkreettisesti hyödyllinen
työ ihmisten hyvinvoinnin ja
ympäristön tilan eteen”
– Konsultti

Vesihuoltolaitosten ja alan yritysten täytyy ohjata enemmän resursseja omaan tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Näin kotimaan tehtävien houkuttelevuus kasvaa,
tekijöiden osaaminen vahvistuu ja samalla kansainvälinen kilpailukykymme kehittyy.

Päätöksen
teko

Toimenpiteet

Toimialan päätöksenteossa on osallistettava asiantuntijoita eri
ikäluokista, taustoista ja osaamisprofiileista. Uusista näkökulmista
syntyy uusia toimintatapoja, mikä kohottaa alan imagoa ja parantaa
sopeutumiskykyä yhteiskunnan muutoksiin.

Kansainvälistyminen

- miten teemme alasta
houku�elevamman?
Kannus�met

Monitoimija yhteistyö

Yrityskentän
vahvistaminen

Toimialana monipuolinen ja
tehtäväkenttä sisältää paljon erilaisia
osaamisalueita ja haasteita.

Työpaikkojen
vakaus

Vahvuudet

– Vesilaitos

Tutkimus-,
kehitys- ja
innovaa�opanostukset

Tehtäväkentän vaihtuvuus ylläpitää
mielenkiintoa työhön.

Vesilaitosten ja hallinnon on kehitettävä
edelleen kansainvälistä yhteistyötä ja
kumppanuuksia. Kansainväliset kokemukset
lisäävät työn vaihtelevuutta, henkilökunnan
motivaatiota ja osaamista.

Jatkuvalle kehittymiselle on asetettava konkreettiset
kannustimet sekä yksilön, organisaation että
valtion tasolla. Suoritusperusteisempi palkkaus ja
elinkaarikustannusten huomiointi hankinnoissa
tukevat alan kehitystä pitkällä aikavälillä.
Organisaatioiden on kannustettava ja mahdollistettava
henkilövaihtoa eri toimijoiden ja yksiköiden välillä.
Kokemus eri puolilta sektoria vahvistaa työntekijän
osaamista ja vähentää alan siiloutumista sekä
laajentaa organisaation omia verkostoja ja osaamista.

Kotimaisten yritysten kasvu on mahdollistettava tukemalla tuotekehitystä ja kokeiluja Suomessa
myös kansainvälistä kilpailukykyä ajatellen. Vahva yrityskenttä ja terve kilpailu näkyvät
vesilaitoksille parempana palveluna.

Olemme International Water Associationin (IWA) virallinen alajaosto.
Lue lisää: https://ywpfinland.wordpress.com/
Artikkeliin liittyvät yhteydenotot: ywpfinland[at]gmail.com
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Suomen vesivarojen
hallinnan työnjako
Vesi ylittää sektori- ja hallintorajat, minkä vuoksi monet vesivaroihin liittyvät julkishallinnon tehtävät jakautuvat useiden tahojen kesken. Suomessa
tämä tehtävänjako on muuttunut historian saatossa ja muuttuu jatkossakin. Vaikka monitoimijaisuus ja tehtävien osittainen päällekkäisyys on
hyödyllistä ja ymmärrettävää, se asettaa myös haasteita ja ennen kaikkea
korostaa vesialan toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä.

Lauri Ahopelto

Väitöskirjatutkija, Water and
Development Research
Group, Aalto-yliopisto

Matias Heino

Väitöskirjatutkija, Water and
Development Research
Group, Aalto-yliopisto

V

esialan työnjako ja vastuut eri ministeriöiden
ja tutkimuslaitosten välillä näyttävät hallinnon
ulkopuoliselle usein epäselviltä. Osittain monimutkainen vastuunjako johtuu veden tärkeydestä yhteiskuntamme monilla eri aloilla sekä yhteiskunnan
veden hallintaan asettamista eriävistä, osin vastakkaisista,
tavoitteista. Hajautunut toimintakenttä vähentää vallan
keskittymistä ja mahdollistaa toimijoiden erikoistumisen
ja siten monimutkaisen järjestelmän hallinnan. Hallinnan
työnjako ei ole kuitenkaan seurausta ainoastaan käytännön
syistä, kuten lainsäädännöstä, vaan juontaa juurensa historiaan sekä yhteiskunnan muuttuviin arvoihin: Nyky-Suomi
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Elina Lehikoinen

Väitöskirjatutkija, Water and
Development Research
Group, Aalto-yliopisto

Venla Niva

Väitöskirjatutkija, Water and
Development Research
Group, Aalto-yliopisto

ja sen päättäjät näkevät veden ja sen käytön eri tavalla kuin
vaikkapa sodasta toipuva 1950-luvun Suomi.
Artikkelin tarkoituksena on esitellä katsaus vesialan
työnjakoon ilman lakipykäliä ja hallintotermistöä.
Tarkastelemme Suomen vesivarojen hallinnan kehittymistä osana laajempaa historiallista jatkumoa ja ehdotamme tutkimustarpeita tulevaisuuteen. Esitelläksemme
nykytilanteen vastuita ja työnjakoa sekä näistä mahdollisesti kumpuavia haasteita, kysyimme aiheesta mielipiteitä myös vesivarojen hallinnan parissa pitkään työskennelleiltä asiantuntijoilta. Artikkelimme siis esittää yhden
näkemyksen vesivarojen hallinnan haasteista ja tulevaisuudennäkymistä hallinnon ulkopuolisten vesialan
ammattilaisten näkökulmasta.

Vesitalous-lehti 60 vuotta – vesialan tulevaisuus
Arvopohjan muutos Suomen vesivarojen
hallinnassa
Suomen vesivarojen hallinnan historian voi yksinkertaistaen tiivistää näin: kasvavan maatalousyhteiskunnan
mahdollistajasta teollisuus-Suomen kivijalaksi ja kestävän
vesienkäytön mallimaaksi.
1860-luvun katovuosien jälkeen maa- ja metsätalousministeriön (MMM) edeltäjä, maanviljelys- ja yleisten
töiden toimikunta, ryhtyi kasvattamaan maatalouden
tuottavuutta, missä soiden kuivatuksella sekä peltojen
vesien hallinnalla oli tärkeä rooli. Työtä voidaan pitää
menestyksekkäänä, sillä 1860-luvun jälkeen Suomessa ei
ole ollut joukkokuolemiin johtaneita katovuosia. Toista
maailmansotaa seuranneina vuosikymmeninä jokia ja
vesistöjä valjastettiin teollisuuden tarpeisiin. Suomen
kasvava teollisuus tarvitsi energiaa ja raaka-aineita toimintojensa kehittämiseen, jolloin jokia padottiin vesivoiman
tuotantoa varten ja perattiin laivaliikenteen sekä esimerkiksi tukin uiton mahdollistamiseksi.
1970-luvulle saakka vesikysymyksiä ja ympäristönsuojeluasioita käsiteltiin hajallaan eri ministeriöissä. Muun
muassa MMM:n maataloushallitus, tie- ja vesirakennushallitus ja metsähallitus sekä sisäministeriön ympäristönsuojeluosasto hoitivat vesi- ja ympäristöasioita itsenäisesti. Vuonna 1970 vesivarojen hallinta otti ensimmäisiä
askelia sekä keskitetyn hallinnon, että kestävämmän
luonnonvarojen käytön suuntaan: Vesihallinto keskitettiin MMM:n alle vesihallitukseen, mikä herätti keskustelua ympäristöhallinnon vahvistamisesta ja keskittämisestä kokonaisuudessaan. Samanaikaisesti ympäristöasiat keräsivät voimakkaasti huomiota kansainvälisessä
keskustelussa.
Luonnonvarojen hallintaan liittyvän arvopohjan
muutoksen merkkipaaluna voidaan pitää vuonna 1972
YK:n päättämiä periaatteita, jotka siirsivät keskustelun
painopistettä luonnonvarojen hyödyntämisestä niiden
suojeluun. Kansainvälisen keskustelun voimistuessa,
Suomen luonnonsuojeluliitto avasi keskustelun luonnonsuojelulle omistetusta ministeriöstä vuonna 1970. Asiasta
väännettiin valtioneuvoston ja ministeriöiden kesken
13 vuotta ennen ympäristöministeriön (YM) varsinaista
perustamista vuonna 1983. Ajan henkeä kuvaamaan
voidaan nostaa Kuopion lääninhallituksen kommentti:
”Varjele meitä sodalta, rutolta ja ympäristöministeriöltä.”
Kestävän kehityksen ensimetrit oli kuitenkin jo otettu,
konseptin lyödessä lopullisesti läpi Brundtlandin komissiossa ja Rion Earth Summit:ssa 90-luvun taitteessa.
Historialliset erot MMM:n ja YM:n arvopohjassa vaikuttavat myös nykyiseen vastuun- ja työnjakoon niiden välillä.

Ministeriöiden erilaiset näkökulmat ja erikoisosaaminen
mahdollistavat eri näkökulmiin pohjautuvan keskustelun,
mutta asettavat samalla haasteita käytännön tasolla.

Vesialan vastuut ja työnjako
Suomen vesivarojen nykyinen julkinen hallinto siis juontuu
historiasta ja arvopohjien muutoksista. Tarkemmin se
koostuu organisaatioista, strategioista, suunnitelmista,
ihmisistä ja toimista. Kaikki viranomaisten vastuut ja
tehtävät on määritetty laissa, ja niitä on esitelty suuntaa
antavasti Kuvassa 1 (ks. seuraava aukeama).
YM:n toiminta on keskittynyt pitkälti ympäristön (ml.
vesistöt) suojeluun. MMM:n vastuualueella taas on
enemmän vesivarojen kestävään käyttöön liittyviä toimia
kuten vesihuolto, vedenotto ja vesistöjen säännöstely.
Vesihuollon kemiallisesta turvallisuudesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja vesivoimasta työja elinkeinoministeriö (TEM). MMM:n ohjauksessa
on myös valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitoksista ja
Luonnonvarakeskus (LUKE) sekä yhdessä YM:n kanssa
Suomen ympäristökeskus (SYKE).
Myös ympäristölupa- ja seurantaviranomaisten toiminta
on hajautettu alueellisesti eri toimijoiden välille.
Aluehallintovirastot (AVI:t) myöntävät suuremmat vesija ympäristöluvat – pienimuotoisempiin riittää kunnalta
saatu lupa. ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat mm. lakien,
lupien ja ympäristön tilan seuranta sekä valvonta. Myös
Euroopan Unionilla (EU) ja Euroopan komissiolla on
merkittävä toimivalta ympäristö- ja vesiasioihin Suomessa,
sillä monet ympäristönsuojeluun liittyvät kansalliset
säädökset perustuvat EU-direktiiveihin tai toimeenpanevat niitä.
Vesivarojen hallinta on siis monimutkainen sosioekologinen järjestelmä ja vaatii erikoistumista.
Erikoistuminen mahdollistaa monimutkaisen järjestelmän hallinnan, kun kukin toimija keskittyy omiin
vastuisiinsa. Kyselymme vastauksessa muistutettiin, että
hajautunut vesivarojen hallinta toteuttaa myös oikeusvaltioperiaatetta; julkinen valta jakautuu ministeriöille
lainsäädännön valmistelun muodossa ja viranomaisille
mm. valvontatehtävinä. Tämä estää vallan keskittymisen yhdelle toimijalle tai organisaatiolle varmistaen
samalla erilaisten näkemysten nousemisen keskusteluun. Heino ja Keskinen toteavatkin Vesitalous-lehdessä
4/2020, “Tarkoituksemme ei ole sanoa, että eri osaalueiden kautta muodostettu hallintakyky on hyödytöntä. Päinvastoin se on suorastaan välttämätöntä, ja
monesti ainoa tarkoituksenmukainen tapa hallita monimutkaista ilmiötä.”
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Rajavesilait

LUKE

Vesihuoltolaki

MMM

Tehtäviin kuuluu mm.
vesihuollon yleinen
edistäminen, vesivarojen käyttö ja
hoito. Rajavesikysymykset sekä tulvat ja
kuivuudet, kalatalous,
maatalous, ojitus,
kuormituksen hallinta
ovat osa toimintaa.
Lisäksi toimenkuvaan
kuuluu LUKE:n,
SYKE:n ja ELY:jen
ohjaus sekä
EU- ja kv-asiat.

Tehtäviin kuuluu mm.
tutkimus, raportoinnit,
kansalaispalvelut ja
kv-asiat.

Vesilain
toimeenpano

Ojitus

Metsätalous
Tulva- ja kuivuus
riskienhallinta

Maatalous

Ravinnekuormitus

Hydrologinen
seuranta
Jätevesi

Ympäristön
seuranta

Hulevesi

Talousvesi

Ympäristö- ja
vesiluvat
Kalatalous
Vaelluskalat

Talousveden
laatu

ELYkeskukset

Terveydensuojelulaki

STM

Tehtäviin kuuluu mm,
talousveden laadun
varmistaminen.
Lisäksi toimenkuvaan
kuuluu THL:n,
SYKE:n ja ELY:jen
ohjaus sekä
EU-asiat.

Alueellinen, ympäristökeskuksia 13 kpl (Y).
Tehtäviin kuuluu mm.
lakien ja lupien seuranta
ja valvonta, luonnonsuojelu, ympäristön tilan
seuranta, vesienhoito,
säännöstely ja tulvariskien hallinta ja vesihuollon edistäminen.

THL
Tehtäviin kuuluu mm.
tutkimus, asiantuntijapalvelut.

GTK

Tehtäviin kuuluu mm.
tutkimus, asiantuntijapalvelut.

IL

Tehtäviin kuuluu mm.
tutkimus, asiantuntijapalvelut, tulvakeskus.

YLIOPISTOT

Tehtäviin kuuluu mm.
tutkimus, asiantuntijapalvelut.

SYKE
Tehtäviin kuuluu mm.
tutkimus, tulvakeskus,
tietohallinta, vesitilanne,
ennusteet, raportoinnit,
kansalaispalvelut ja
kv-asiat.

Vesiensuojelu

Vesien- ja merenhoidonlaki

Vesien virkistyskäyttö

Ympäristönsuojelulaki
Maankäyttö- ja
rakennuslaki

Joet
Järvet
Pohjavedet
Merialueet

AVI:t

YM

Tehtäviin kuuluu mm.
vesiensuojelu, vesien
käytön, hoidon ja
suojelun kokonaissuunnittelu sekä
ympäristökuormituksen hallinta. Lisäksi
toimenkuvaan kuuluvat AVI:en, ELY:jen ja
SYKE:n ohjaus sekä
EU- ja kv-asiat.

Koskiensuojelulaki

Alueellinen, aluehallintovirastoja 7 kpl.
Tehtäviin kuuluu mm.
lainsäädännön
toimeenpano, ohjaus
ja valvominen.

Kunnat

UM

SM

Kv-asiat

Pelastustoimi

Tehtäviin kuuluu mm.
vesihuollon järjestäminen, luvat, vesiensuojelu, valvonta ja
neuvonta.

TEM

OM

Euroopan
komissio

Vesivoima

Lakivalmistelu

Direktiivit

Suomen julkishallinnon vesivarojen työnjako
Kuva 1. Yksinkertaistettu piirros kuvastaa vesialan toimijoiden nykyvastuita ja tehtäviä.
Kuvassa on lisäksi esitetty lainsäädäntöä.

Vesitalous-lehti 60 vuotta – vesialan tulevaisuus
Toisaalta kyselystämme ilmeni, että isoja teemoja, kuten
ilmastonmuutosta, kestävää kehitystä tai luonnon monimuotoisuutta koskevan kokonaiskuvan hallitseminen koettiin sektoroituneessa hallinnossa vaikeaksi, sillä vastuu
kokonaisuuden hallinnasta on epäselvä. Ministeriöiden ja
viranomaisten lakisääteiset ja sektorikohtaiset tehtävänjaot
aiheuttavat haasteita tiedon hajaantumisen ja mahdollisen
osaoptimoinnin muodossa. Osaoptimoinnilla tarkoitamme
tilannetta, jossa eri toimijat optimoivat omaa tekemistään
laajemman kokonaisuuden kustannuksella. Vastakkaiset
tavoitteet voivat luoda myös jännitteitä esimerkiksi lainvalmistelussa ja toimeenpanossa. Tehtävien rajanvetoa voi olla
vaikea tehdä esimerkiksi veden määrään ja laatuun liittyvien
kysymysten osalta, sillä ne ovat fyysisestikin erottamattomia.
Pysyvän ja selkeän viivan vetäminen veteen on haastavaa.
Vesivarojen hallinnan haasteiden taklaaminen yhdessä
hallintoresurssien vähenemisen ja sektoraalisuudesta
johtuvien kommunikaatiohaasteiden kanssa tekee haasteista vielä vaativampia. Asiaa vaikeuttavat myös hallintouudistuksista johtuvat tehtävien epävarmuus ja jatkuvuuden puute. Lopulta kaikki haasteet linkittyvät osittain
myös valtaan ja politiikkaan: Mitä me lopulta vesivarojen
hallinnalta odotamme?

Ehdotukset sektorirajojen ylittämiseen
Sektoraalisuus ja Suomen vesivarojen hallinnan monimutkaisuus tuovat mukanaan haasteita, mutta vastaavasti myös mahdollisuuksia. Nerg, Kaunismaa ja Sarkia
toteavat Suomen Kuvalehdessä (22/2020), että julkishallinnossa “...on tunnistettu monia muutostarpeita liittyen hallinnon jäykkyyteen ja siiloutumiseen. Tieto ei aina
liiku tarpeeksi sujuvasti hallinnonalojen välillä, eikä eri
sektoreiden sekä hallinnon ja sen eri sidosryhmien välinen
yhteistyö ole tarpeeksi sujuvaa.” Sektoraalisuudella on siis
paikkansa julkishallinnossa, mutta sen negatiivisia vaikutuksia, kuten siiloutumista, tulee hallita (Nerg ym. 2020).
Esitämme kaksi ehdotusta, joita tulisi asiantuntijakyselymme perusteella sekä omasta mielestämme edistää ja
analysoida tarkemmin.

1. Sektorirajat ylittävät toimijat ja toimintamallit
Vaikka toimijoiden erikoistumisella on paikkansa, tulisi
sektoroitumisen negatiivisia puolia aktiivisesti vastustaa.
Poikkisektoraalisuuden kanssa on haasteita, kuten esimerkiksi MMM:n julkaisussa (Häggblom ym. 2020) todetaan: “Suomesta puuttuu selkeä vastuutaho tai toimintamalli, jolla hallinnoidaan valuma-alueen peruskuivatussekä suometsäuomaverkostoa kokonaisuudessaan, ja jonka
avulla huolehdittaisiin valuma-aluekohtaisesta vesitaloussuunnittelusta vesiensuojelua huomioon ottaen”.
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Sektorirajat ylittäviä toimijoita ja toimintamalleja tulisi
kehittää määrittelemällä tarkemmin vastuut eri sektoreiden toimijoita yhdistävien tavoitteiden ympärille,
kuten eräs kyselyymme vastannut ehdotti. Tällä tavoin
voitaisiin pienentää tiedon hajaantumiseen ja mahdolliseen arvoista johtuvaan osaoptimointiin liittyviä ongelmia
sekä kehittää kokonaisvaltaisempaa vesivarojen hallintaa.
Hyvä esimerkki hallinnonalarajat ylittävästä toimijasta
luonnonvarojen hallinnan kentällä on valtioneuvoston
kanslian kestävän kehityksen toimikunta.

2. Tiedolla johtaminen
Sujuva kommunikaatio ja tiedonvaihto sekä luottamuksen
tärkeys eri toimijoiden välillä on oleellista toimivan
hallinnon takaamiseksi. Tämä kaikki sisältyy tiedolla johtamiseen, jota esitettiin yhdeksi ratkaisuksi kyselyssämme.
Yhteiset toimintamallit tiedon keräämisessä ja analysoinnissa ovat edellytyksiä tietoon pohjautuvassa päätöksenteossa ja alan pitkäjänteisessä kehityksessä megatrendien
ja organisaatiomuutosten värittämässä toimintaympäristössä. Jatkuvan muutoksen hallinta sekä erilaisten näkökantojen tasapuolinen huomioiminen ilman toimivaa ja
tietoon pohjautuvaa johtamista, on hankalaa.
Suomen vesialan julkishallinto on kansainvälisesti verrattuna pieni ja ketterä, joten sen on suhteellisen helppo
mukautua sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin sekä kurkottaa
oman siilonsa ulkopuolelle. Tämä ei silti tapahdu itsestään.
Tiedolla johtamista ja sektorirajat ylittäviä toimia tarvitaan siis mielestämme lisää. Toivomme, että artikkelimme
herättää keskustelua ja mielenkiintoa aihepiiriä kohtaan.
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Ajankohtaista

Vesitalous-lehti vuonna 1960
Vesitalous-lehden täyttäessä 60 vuotta lehden toimitus kaivoi arkistosta ensimmäisen vuosikerran
esille. Vuoden 1960 sisällön aiheet kattavat mm. vesiensuojelua, vesihuoltoa, vesirakentamista ja lainsäädäntöä. Yksittäisistä aiheista huomiota herätti Pentti Kaiteran laatima Suomen teollisen rakenteen
kehittämistä käsittelevä artikkeli.

V

esitalous-lehti ilmestyi ensimmäisenä vuonna
neljästi. Numerot olivat 36-, 32-, 36- ja
28-sivuisia.

Vesitalous-lehden ensimmäinen artikkeli oli päätoimittaja, tekn.lis. Aimo Maasillan laatima pääkirjoitus otsikolla Vesitalous esittäytyy. Siinä perustellaan tarvetta seurata
ja edistää maa- ja vesirakennuksen, vesihuollon, vesiensuojelun sekä muiden vesitalouteen sisältyvien alojen
kehitystä. Maa- ja vesirakennuksen toiminta oli tuolloin
vilkastumassa. Suuria investointeja käynnistettiin, alalla
oli merkittävä työllisyysvaikutus ja uusien työkoneiden
ja menetelmien kehitys antoi edellytykset suunnitelmille,
joita aiemmin ei ollut mahdollista toteuttaa. Maasilta
korosti pääkirjoituksessa myös vesiensuojelun merkityksen lisääntymistä sekä otti kantaa uuteen vesilakiehdotukseen, joka tuolloin oli eduskunnan käsiteltävänä.
Vesien- ja luonnonsuojelun vaatimus on siis Vesitalous
1/1960 mukaan elänyt vahvana jo 60 vuotta sitten.
Vesiensuojelu ja sen organisointi on aiheena vuoden
aikana peräti seitsemässä eri artikkelissa. Ykkösnumeron
sisäsivuilta löydämme vahvistuksen sille, että kokonaisvaltainen kestävän kehityksen idea ei olekaan ihan uusi.
Reino Kalliola kuvaa artikkelissaan Luonnonsuojelu ja vesitalous näin: ”Luonnonsuojelun tehtävänä ei suinkaan ole
– niin kuin usein luullaan – vain harvinaisten ja uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien suojeleminen tai erityisten luonnonsuojelualueiden perustaminen ja yksittäisten puiden,
siirtolohkareiden ja muiden ns. luonnonmuistomerkkien
rauhoittaminen. Luonnonsuojelu pyrkii siihen, että kaikessa
luonnon ja maiseman käsittelyssä otetaan mahdollisuuksien
mukaan huomioon myös luonnon kauneutta ja biologista
rikkautta edustavat arvot ja että kaikki luonnonvarojen
käyttö tapahtuu luonnon kokonaisuuden kannalta biologisesti terveellä pohjalla.”
Järviä ja vesistösäännöstelyjä käsitellään vuoden 1960
numeroissa runsaasti. Kohteena ovat Saimaa, Höytiäinen,
Kirkkojärvi sekä Laitilan Valkojärvi. Vesihuolto- ja vesi-

rakentamishankkeista kirjoitetaan Puntarikosken voimalaitoksesta ja Bodomin vesilaitoksesta. Myös vesiväylien
kunnossapito ja parantaminen on esillä. Vesihuoltoa käsiteltiin kokonaissuunnittelun, vesijohtojen mitoittamisen,
viemäröinnin sekä pohjaveden laadun näkökulmista.
Yksi vuosikerran mielenkiintoisimmista artikkeleista on
epäilemättä prof. Pentti Kaiteran kirjoittama Teollisuuden
kehittämisestä ja sijoittumisesta valtakunnansuunnittelun
näkökulmasta numerossa 3/1960. Artikkelissa Kaitera
vertailee Suomen elinkeinorakennetta Ruotsiin ja
Yhdysvaltoihin sekä peräänkuuluttaa teollisen tuotannon
laajentamista metsäteollisuuden lisäksi mm. kemianteollisuuteen ja metalliteollisuuteen. Kaitera käy läpi laajan
kirjon seikkoja, joita teollisen rakenteen kehittämisessä
on otettava huomioon: raaka-aineet, työvoima, investointien rahoitus, suhdannevaihtelut, vesihuoltokysymykset,
tullipolitiikka, aluepolitiikka, kuljetuskustannukset jne.
Pentti Kaitera piti tärkeänä myös pienyritysten määrän
lisäämistä.
”Kansamme henkinen taso on siksi korkea, että teollisuutta kehitettäessä voidaan myös ottaa huomioon sellaiset
pienteollisuuden alat, joilla kilpailumahdollisuudet riippuvat ennen muuta työntekijäin taidosta ja älykkyydestä.”
Kaitera kirjoittaa.
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
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ajankohtaista vesiyhdistykseltä

Suomen Vesiyhdistys onnittelee
60-vuotiasta Vesitalous-lehteä!
Vesiyhdistys onnittelee lämpimästi suomalaisen vesiasiantuntijuuden ja -tiedon merkittävintä
julkaisukanavaa, kiittää yhteistyöstä ja toivoo menestyksekkäitä vuosia myös tulevaisuuteen.

IWA World Water Congress & Exhibition 2021
järjestetään Kööpenhaminassa 9.–14.5.2021

I

WA:n maailmanvesikongressi (World Water Congress & Exhibition)
on vesialan ammattilaisille suunnattu kansainvälinen ja monialainen
tapahtuma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Vuodelle
2020 suunniteltu kongressi siirrettiin koronapandemian seurauksena
toukokuuhun 2021. Kööpenhaminassa on myös suomalaisia toimijoita tapahtumassa mukana ja esillä monin eri tavoin.

Vesiyhdistyksen jäsenkysely
ja jäsenrekisterin päivitys

S

uomen Vesiyhdistys haluaa kehittää toimintaansa ja vastata paremmin
jäsenistön toiveisiin. Yhdistyksen hallitus on valmistellut tähän
tarkoitukseen jäsenkyselyn. Kyselylinkki lähetetään loppuvuodesta
jäsenille sähköpostilla ja julkaistaan Vesiyhdistyksen kotisivuilla
(www.vesiyhdistys.fi). Vastaa kyselyyn ja vaikuta yhdistyksen tulevaisuuteen.
Osana uudistumista Vesiyhdistys on hankkinut uuden jäsenrekisteriohjelman
FloMembersilta. Uusi järjestelmä mahdollistaa mm. sen, että jäsenet pystyvät itse
päivittämään tietonsa. Jäsenille lähetetään ohjeet omien tietojen päivittämiseen
sähköpostilla. Ongelmatilanteissa yhteys sihteeriin (jari.koskiaho@ymparisto.fi).

Vesi – kohtuullisesti nautittuna
www.vesitalous.fi
– on44
terveellistä

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
www.worldwatercongress.org
Osallistumismaksu palautetaan
kokonaisuudessaan (poislukien
60 € hallintokulut), jos osallistuminen perutaan ennen 1.4.2021.

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland

Vesiyhdistyksen kotisivut:
www.vesiyhdistys.fi
Vuonna 1969 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on tiedon ja
yhteistyön lisääminen vesialan eri
osa-alueiden kesken sekä kansainvälisesti. Keskeisiä toimintamuotoja ovat koulutus- ja keskustelutilaisuudet sekä julkaisutoiminta.

ajankohtaista vesiyhdistykseltä

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland

Miten päästä kansainväliselle uralle vesialalla?

S

uomen Vesiyhdistyksen YWP Finland -jaosto
järjesti virtuaalisen KV-uraillan 24.9. Uraillassa kokemuksiaan ja vinkkejä kansainvälisistä työtehtävistä jakoivat Pedro Almeida
(EuroAquae+, Fluidit Oy), Hannes Björninen (Fluidit
Oy), Enni Huotari (WaterFinns ry), Laura Inha (Tampereen kaupunki), Rauni Karjala (Gasum Oy) ja Olli-Matti
Verta (maa- ja metsätalousministeriö).

66 Opiskele sitä, mistä olet aidosti kiinnostunut. Pidä
aktiivisesti taitojasi yllä, ole valmis arvioimaan osaamistasi ja oppimaan uutta.

Kootut opit tilaisuudesta:

66 Oman verkoston rakentaminen ei ole nopeaa, kannattaa
olla kärsivällinen ja päämäärätietoinen.

66 Kansainvälisiin tehtäviin voi päästä montaa eri polkua
pitkin. Ei tarvitse olla tiettyä koulutustaustaa tai kielitaitoa, tärkeintä on valmius oppia. (Toki kohdemaan
kielitaidosta on apua!)
66 Kannattaa muistaa myös, että KV-tehtäviä voi tehdä
myös Suomesta käsin. Suomalaiset yritykset, hallinto
ja järjestöt toimivat myös kansainvälisesti ja tätä kautta
voi löytyä mielenkiintoisia kansainvälisiä työtehtäviä.
66 Hyödynnä omasta elämänkokemuksestasi kaikki, mikä
voisi tukea kansainvälisessä tehtävässä suoriutumisessa
(esim. harrastukset, vapaaehtoistyöt). Paketoi osaamisesi ja sanallista se.

66 Kannattaa olla aktiivisesti mukana ammatillisissa
verkostoissa ja järjestöissä. Jos esimerkiksi haluat löytää
töitä tai harjoittelupaikan tietystä maasta, ota selvää
maassa toimivista järjestöistä, lähde mukaan toimintaan ja tutustu ihmisiin.

66 Hallinnossakin on mahdollista muokata omaa työnkuvaa ja suunnata kansainvälisiin tehtäviin. Ota
rohkeasti puheeksi oma kiinnostus kansainvälisiin
tehtäviin, mahdollisuuksia on.
66 Vesi-ihmiset ovat kuin yhtä perhettä. Tähän kuuluu
toisten auttaminen. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja kysy
apuja.
66 Ole rohkea ja ryhdy toimeen. Luota siihen, että löydät
oman polkusi.

Tervetuloa mukaan YWP Finlandin toimintaan!

Ajankohtaiset tiedot Suomen Vesiyhdistyksen jaostojen toiminnasta löydät osoitteesta www.vesiyhdistys.fi

Vesi – kohtuullisesti nautittuna
– on terveellistä
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Vesitalous 1/2020
Taina Nystén ja Lauri Äystö:
Ohjauskeinoilla ja tehokkailla jätevedenpuhdistusmenetelmillä voidaan
vähentää lääkejäämien päästöjä
ympäristöön
Lauri Äystö, Niina Vieno, Päivi Fjäder,
Jukka Mehtonen ja Taina Nystén:
Lääkeaineiden kuorma jätevedenpuhdistamoille ja niiden primääripäästölähteet
Tiina Sikanen, Sanja Karlsson,
Lauri Äystö, Niina Vieno ja Jari
Yli-Kauhaluoma: Systemaattinen
lähestymistapa lääkeaineiden metabolian huomioimiseksi ympäristömittauksissa
Mika Mänttäri, Timo Vornamo ja
Mari Kallioinen: Tekniikat lääkeaineiden poistamiseen jätevesistä
Jyrki Laitinen, Niina Vieno ja Kari
Kandelberg: Jätevesien lääkejäämien
käsittelyn kustannustehokkuus
Jukka Mehtonen, Lauri Äystö, Niina
Vieno ja Taina Nystén: Lääkeaineet
lääketeollisuuden ympäristöluvissa
Niina Vieno, Tiina Sikanen,
Lauri Äystö, Jukka Mehtonen,
Sanja Karlsson ja Taina Nystén:
Lääkeaineiden ympäristöluokituksen
hyödyt ja haasteet
Niina Vieno, Lauri Äystö, Jukka
Mehtonen, Tiina Sikanen, Sanja
Karlsson, Päivi Fjäder ja Taina
Nystén: Lääkejäämien vesistöriskien
arviointi Suomessa
Antonina Kruglova, Irina Levchuk,
Anna Mikola ja Maria Valtari:
Lääkeaineiden poistaminen suomalaisista yhdyskuntajätevesistä
Erkki Vuori: In Aqua Veritas
Antti Kaseva, Emilia Suvanto, Hanna
Hänninen, Jouni Lehtoranta ja Petri
Ekholm: Sulfaatin ja hiilen vaikutus
Turun Maarian altaan pohjasedimentin ainekiertoihin

46

www.vesitalous.fi

Noora Paronen: Lääkejäämiin vaikutetaan tuotteen elinkaaren kaikissa
vaiheissa

Vesitalous 2/2020
Antton Keto ja Marja HilskaAaltonen: Metsätalouden vesiensuojelun toimintamallit kehittyvät
Leena Finér, Ahti Lepistö, Kristian
Karlsson, Antti Räike, Sirkka Tattari,
Markus Huttunen, Laura Härkönen,
Samuli Joensuu, Pirkko Kortelainen,
Tuija Mattsson, Sirpa Piirainen,
Sakari Sarkkola, Tapani Sallantaus,
Liisa Ukonmaanaho: Metsätalouden
vesistökuormituksesta uudet arviot
Kari-Matti Vuori, Heli Lassila,
Saija Koljonen ja Esko Keskinen:
Uppopuu puhdistaa metsätalouden
valumavesiä
Marjo Palviainen, Ari Laurén, Taija
Saarela, Elham Kakaei Lafdani ja
Jukka Pumpanen: Biohiili valumavesien puhdistajana
Laura Härkönen, Tiina M. Nieminen,
Mirkka Hadzic, Hannu Ilvesniemi ja
Samuli Joensuu: Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen
torjunta metsätaloudessa
Mari Tolkkinen, Heikki Mykrä ja
Antti Leinonen: Metsäpurojen suojavyöhykkeiden optimointi
Ari Laurén Hannu Hökkä, Iñaki
Urzainki, Marjo Palviainen, Kersti
Haahti, Leena Stenberg, Samuli
Launiainen, Mika Nieminen ja Antti
Leinonen: Vesiensuojelua tiedon
avulla - suosimulaattori kertoo missä
kunnostusojitusta ei kannata tehdä
Jukka Aroviita, Jari Ilmonen, Maria
Rajakallio, Tapio Sutela, Heikki
Mykrä, Kati Martinmäki-Aulaskari,
Minna Kuoppala, Antti Leinonen,
Jussi Jyväsjärvi, Teemu Ulvi: Purojen
tilan arvioinnin kehittäminen - kohti
paikkatietopohjaista luonnontilaisuuden arviointia

Kaisa Heikkinen: Suot puhdistavat
vesiämme
Hanna Anttila: Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen vesilaitoksilla
Reijo Solantie: Lounais-Suomen
koskien käytöstä rautakaudelta nykyaikaan
Jari Hakala, Risto Mäkinen, Jyrki
Nieminen ja Jari Silander: IoT vesistöseurannoissa
Mika Nieminen: Metsäojituksen
vesiensuojelu edellyttää uudenlaista
ajattelua

Vesitalous 3/2020
Jyrki Kaija ja Osmo Seppälä:
Kansallinen vesihuoltouudistus ja alan
tulevaisuus – pandemian varjossa
Jarkko Rapala: Uusi juomavesidirektiivi tuo monia muutoksia
Maija Vilpanen ja Johanna Sahlstedt:
Kemiallisen saostuksen huoltovarmuuden parantaminen Suomen
vesihuollossa
Henna Luukkonen ja Timo Nikulainen:
Hajanaisista tietovirroista hulevesitiedon hallittuun kokonaisuuteen
Tiina Kudjoi: Aluekuivatuksen vaikutus
jätevesiverkoston vuotavuuteen
Sanna Kronström ja Jarno Arfman:
Hankinnan näkökulma - Turun
seudun puhdistamon vaiherikas
poistoputkihanke
Kiia Mölsä, Anna Kuokkanen ja Panu
Laurell: Elinkaarianalyysin avulla kohti
ympäristöystävällisempää jätevedenpuhdistusta
Anna-Maija Hallikas: Vesihuolto
laitosten työturvallisuushaasteita
Outi Setälä: Kuva meriroskan lähteistä
tarkentuu
Jarmo Sallanko ja Jarno Arfman:
Putousilmastuksen käyttö viemäreiden rikkivetyongelmien ehkäisyssä

VESITALOUS 2020 • SISÄLTÖ
Jaakko Gustafsson: Luonnollinen
monopoli välttämättömyyshyödykkeiden tuotantomuotona

Aulikki Vuola: Akveduktit antiikin
Rooman kaupunkialueella

Esko Viiri: Vesihuoltojohtojen sijoittaminen maantien tiealueelle

Katri Siimes ja Jaakko Mannio:
Pintavesien kemiallinen tila – Quo
vadis?

Tuomo Häyrynen: Koronapandemian
vaikutukset Suomen vesihuoltotoimialaan

Vesa Valtonen: Miksi varautuminen
onnistuu? Koska kokonaisturvallisuus…

Pär Dalhielm: Vesitoimialasta kestävyystoimialaan

Vesitalous 5/2020

Vesitalous 4/2020

Riina Liikanen: Digiloikkaa ja digitalisaatiota

Ossi Heino ja Marko Keskinen:
Vesiturvallisuus vaikuttaa yhteiskunnan kestävyyteen
Suvi Sojamo, Lauri Ahopelto, Marko
Keskinen, Antti Belinskij ja Niko
Soininen: Paremmalla vesivarojen
hallinnalla kohti vesiturvallisempaa
Suomea
Jyri Mustajoki, Mika Marttunen,
Suvi Sojamo, Marko Keskinen ja
Lauri Ahopelto: Miten arvioida vesiturvallisuutta?
Mika Marttunen, Jyri Mustajoki,
Antti Parjanne, Lauri Ahopelto
ja Marko Keskinen: Resilienssilähestymistapa vesiturvallisuutta
edistämässä

Noora Liljanto ja Aino Ikäheimo:
Vesihuolto valmistautuu digitalisaatioon – kokemuksia digistrategiatyön
käynnistämisestä
Sanni Eerikäinen, Henri Haimi ja Anna
Mikola: Jätevedenpuhdistamojen
toimintavarmuutta voidaan kehittää
data-analytiikalla
Essi Huntus: Digitaaliset asiakaspalveluratkaisut vesihuoltolaitoksilla
Janne Mäki-Petäjä: BI-työkalu
mahdollistaa tiedolla johtamisen
Lahti Aqua Oy:ssä
Tuija Laakso: Viemärikuvausdatan
avulla käsiksi putkien tekniseen käyttöikään

Maija Taka, Olli Varis, Lauri Ahopelto,
Amy Fallon, Matias Heino, Marko
Kallio, Pekka Kinnunen ja Venla
Niva: Vesiturvallisuus vipuvoimana
kestävän kehityksen tavoitteille

Joonas Väyrynen:
kehitys vesialalla

Eija Isomäki: Patoturvallisuus osana
vesiturvallisuutta

Teea Niskanen ja Elina Laine:
Ojitusyhteisöjen tietoja päivitetään
uuteen karttapalveluun

Lauri Ahopelto ja Noora Veijalainen:
Suomessakin varaudutaan kuivakausien varalle – uudet tuotteet vievät
varautumista eteenpäin kansallisesti
ja paikallisesti
Annina Takala ja Vesa Huotari: Kun
ongelmat eskaloituvat, myös oppimisen tulee eskaloitua
Ossi Heino ja Marko Keskinen:
Turvallisuudesta, tietämisestä ja
hallittavuudesta

Tietoturvan

Pasi Valkama ja Paula Luodeslampi:
Tehoa maatalouden vesiensuojeluun
rakennekalkin ja ravinnekuidun avulla

Lauri Leskinen ja Matti Leppäniemi:
Kriisi osoittaa uudistumisen tarpeen
vesihuollossa
Antti Nyqvist: Onko koronatilanne
vaikuttanut digitaaliseen turvallisuuteen?

Vesitalous 6/2020
Maija Taka ja Annina Takala:
Vesitalous alan tukena jo 60 vuotta
– mukana myös seuraavat vuosikymmenet
Olli Varis ja Maija Taka: Vesiosaajia
vuoteen 2060 kiihtyvän muutoksen
maailmassa
Milla Torkkel, Annina Takala ja Maija
Taka: Henkilökuvassa Gustav Olsson
– Aito kiinnostus ja uskallus oppia
uusia asioita avaimina elinikäiseen
oppimiseen?
Ilpo Hanhijoki ja Susanna Aro:
Tulevaisuuden vesialalla tarvitaan
laaja-alaista osaamista kaikissa tehtävissä
Meeri Karvinen, Julia Renko,
Anni Kaikko ja Marko Keskinen:
Tulevaisuuden huipputekijä syntyy
koulutuksen ja työelämän yhteispelillä
Petra Oksa: Vesitalousosaajien
täydennyskoulutukselle on tarvetta
Antti Koivusaari: Uudenlaiset
yritykset vievät vesihuoltoa kohti
tulevaisuutta
Lauri Ahopelto, Matias Heino, Elina
Lehikoinen ja Venla Niva: Suomen
vesivarojen hallinnan työnjako

Eija Isomäki: Suurpadot – Suomen
osasto ry 60 vuotta

YWP Finland: Vesiosaamisen tulevaisuus – Mitä voimme tehdä sen eteen
tänään?

Tuomo Häyrynen: Maankäyttö ja
vesitalouden hallinta muuttuvassa
ympäristössä

Lea Kauppi: Kohti kestävämpää
hyvinvointia – muutoksia tarvitaan

Marikka Nevamäki: Tutkimus:
Suomalaiset eivät tunne vesijohtoveden alkuperää
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Liikehakemisto
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

bbJätevesien- 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

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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Olli Varis and Maija Taka: Water sector specialists
to the year 2060 in a world of accelerating change

T

he career of a professional is typically around
40 years. Therefore, it is pivotal to consider the
water sector education in the context of global environmental change (in terms of both the problems and
technological development) over such a long period of
time that it may seem far-reaching.
Ilpo Hanhijoki and Susanna Aro: In the water
sector of the future, broad-based expertise will be
needed in all jobs

T

he water sector challenges specialists and educational organisations of the future to cooperate, as
new expertise in the sector is settling on the interface
between different sectors. A water-sector specialist
will in the future be an expert with a broad-spectrum
command of working processes in different sectors.
Rising among the new core competences of the water
sector are, for example, data analytics, risk management and rapid adaptation to new technologies.
Meeri Karvinen, Julia Renko, Anni Kaikko and
Marko Keskinen: Top talents of the future come
about through an interplay of education and
working life

A

top talent in the water and environment sector is
convincing through his or her expertise, takes the
sector forwards and combines the job with the broader
context. A multidisciplinary virtuoso of collaboration
who boldly sets out new ideas. This is the kind of
image of a future player that is outlined on the basis of
our survey of stakeholders. In this article, we present a
report on the main results and we consider them from
the perspective of the sector’s future.
Petra Oksa: There is a need for training for water
management specialists

A

s with the whole world, the water management
sector is also in a state of flux. New technologies,
new challenges and new goals are always being found.
How can we be sure that Finnish water management
specialists are able to meet these challenges? As working
careers in Finland last an average of almost 40 year, it
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is increasingly clear that the skills acquired in earlier
studies will be inadequate for decades in the vortices
of a changing world. This reality has also become
apparent to the Ministry of Agriculture and Forestry
of Finland, and as a result a two-year development
project for water sector expertise has been launched
together with the Ministry of the Environment.
Antti Koivusaari: A new breed of companies is
taking water services towards the future

A

great change is underway in water services as the
traditionally slow-to-change sector is becoming
digitised. Markus Sunela and Timo Ranta-Pere of
Fluidit Ltd tell us what it is like to run a modern
water-sector company in Finland.
Lauri Ahopelto, Matias Heino, Elina Lehikoinen
and Venla Niva: The division of labour in the
management of Finland’s water resources

W

ater crosses borders between sectors and administrations, so many public administration functions are divided among several players. In Finland,
this division of labour has changed in the course of
history and it will continue to do so in the future.
Although the multiple players and partial overlapping of functions is useful and understandable, it sets
challenges and above all it emphasises the importance
of collaboration between players in the water sector.
Maija Taka and Annina Takala: Vesitalous journal
has been supporting water management 60 years
– also involved for decades to come (Editorial)
Milla Torkkel, Annina Takala and Maija Taka:
Gustav Olsson in focus – A genuine interest and
the courage to learn new things are the key to lifelong learning
YWP Finland: The future of water sector expertise
– what can we do today to promote it?
Lea Kauppi: Towards more sustainable prosperity
– changes are needed

Kohti kestävämpää hyvinvointia
– muutoksia tarvitaan

N

yt kun Vesitalouslehti juhlii 60-vuotista
taivaltaan, myös minulla on hyvä hetki
pysähtyä pohtimaan mennyttä ja tulevaa.
Onhan neljänkymmenenviiden vuoden
työrupeamani vesi- ja ympäristöasioiden parissa juuri
päättymässä. Menneen pohjalta ei tietenkään voi ennustaa
tulevaa, mutta jotain sieltä voi ehkä kuitenkin oppia.
Kun vuonna 1975 vastavalmistuneena limnologina tulin
ensimmäiseen varsinaiseen työpaikkaani vesihallituksen
vesitutkimustoimistoon, elettiin aktiivista vesiensuojelun aikaa: isojen kaupunkien ja teollisuuden alapuoliset
vesistöt olivat vielä huonossa kunnossa. Vesihallitus oli
perustettu muutamaa vuotta aiemmin ja uusia vesiensuojeluasiantuntijoita palkattiin niin, että työllistymisestä ei
tarvinnut kantaa huolta.
Teollisuuden ja asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen pystyttiin ratkaisemaan hyvällä ja johdonmukaisella
ympäristölainsäädännöllä ja tehokkaalla puhdistustekniikalla. Sen sijaan hajakuormituksessa pääpainon täytyy olla
ennaltaehkäisyssä. Koska maatalous- ja metsäpolitiikka
ohjaa voimakkaasti maanviljelijöiden ja metsänomistajien ratkaisuja, löytyvät myös vesiensuojelun ratkaisun
avaimet ennen kaikkea siitä, kuinka hyvin vesiensuojelun
tavoitteet otetaan huomioon näiden sektoreiden politiikoissa. Maataloustukien ja erityisesti ympäristötukien
viisas suuntaaminen antaa kyllä periaatteessa hyvät edellytykset tulokselliseen vesiensuojeluun. Kuitenkin käytännössä joudutaan sovittamaan yhteen monia erilaisia intressejä. Esimerkiksi tukien kohdentaminen vesiensuojelun
kannalta kriittisille alueille on toistaiseksi osoittautunut
hankalaksi palaksi.
Maatalouden vesiensuojelu on hyvä esimerkki siitä,
kuinka vesivarojen kestävä käyttö ja vesiensuojelu
ovat riippuvaisia muilla politiikkasektoreilla tehtävistä päätöksistä. Vastaavasti useimmat yhteiskunnan
toiminnot ovat joko suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia
siitä, että vettä on riittävästi ja että se on hyvälaatuista.
Vesivarojen kestävän käytön edellytys onkin eri sektoreiden tiivis ja konkreettinen yhteistyö.
Toimenpidevaihtoehtojen vaikutusten arviointi vaatii
monipuolista osaamista ja hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri alojen ammattilaisten kesken, koska sekä

toimijoiden intressit että eri ympäristötavoitteet voivat
olla ristiriidassa keskenään. Hyvän yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäksi moninaisten tarpeiden ja tavoitteiden
yhteensovittaminen vaatii järjestelmällistä kokonaiskuvan
hahmottamista. Onneksi meillä päätöksenteon tietopohja
on tutkimuksen ja pitkäjänteisen seurannan ja tilastoinnin
sekä tiedon avoimuuden ansiosta hyvä, ainakin useimpiin muihin maihin verrattuna. Monitavoitearvioinnin
systemaattisten lähestymistapojen ja työvälineiden tuntemuksen ja käytön soisi kuitenkin jatkossa yleistyvän
käytännön työssä ja myös opetuksessa.
Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato kyseenalaistavat
monia asioita, joita olemme tottuneet pitämään itsestäänselvyyksinä. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että nykyinen
hyvinvointimme perustuu luonnonvarojen liialliseen
kulutukseen. Jotta saamme kehityksen suunnan käännettyä kestävälle polulle, tarvitaan siirtymä lineaarisesta
tuotantojärjestelmästä kiertotalouteen sekä radikaaleja
muutoksia muun muassa energia-, ruoka-, liikenne- sekä
maankäytön ja rakentamisen järjestelmissä. Usein näitä
radikaaleja muutoksia nimitetään murroksiksi. Kyse ei
ole siitä, että kertaheitolla siirryttäisiin kokonaan uuteen
toimintamalliin. Yleensä murros tapahtuu vähittäin usean
samaan suuntaan vaikuttavan muutoksen summana.
Oleellista on tunnistaa muutosten esteet ja pullonkaulat,
mutta myös mahdollisuudet. Koska kehityspolkuja on
yleensä monia, niiden kestävyyden monipuolinen arviointi ennen päätöksentekoa on aivan oleellista.
Jos me Suomessa onnistumme kääntämään kehityksen
kestävälle polulle, olen varma, että suomalaiselle osaamiselle on suuri kysyntä maailmalla. Suomi on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi UNECEn rajavesistösopimuksen
toimeenpanossa alusta asti. Erityisesti Suomen sektorirajat
ylittävä yhteistyö vesiasioissa on usein mainittu hyvänä
esimerkkinä, josta muidenkin kannattaisi ottaa oppia.
Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa.

Lea Kauppi

Erityisasiantuntija,
pääjohtaja (eläkkeellä),
Suomen ympäristökeskus
lea.kauppi@ymparisto.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

