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WaterData

LUVY:n tavoitteena hankkeessa oli toteuttaa alueellinen 
pilotti, joka tehostaa resurssiviisaiden ratkaisujen 
käyttöönottoa vesihuollossa, ja joka pohjautuu todettuun 
tarpeeseen luoda

• viranomaisia ja alan yrityksiä palveleva 
paikkatietopohjainen tiedonhallintajärjestelmä, 

• jossa on yhdenmukaisesti kerätyt tiedot kiinteistön 
talousvedenhankinnasta ja jätevesijärjestelmästä 
– tyyppi, sijainti, huolto, mahdolliset ongelmat
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Hajavesitietojärjestelmää tarvitaan 

• haja-asutuksen vesihuollon viranomaisvalvontaan

• asiakasohjaukseen 

• vesihuollon kehittämiseen

• kiinteistökohtaisen vesihuollon huoltovarmuuden turvaamiseen

• ajantasaisten ja kattavien valtakunnallisten selvitysten ja tilastojen 
laatimista varten

• jätevesiin liittyvien riskien arvioimiseen

Ajantasainen tieto on hajallaan kiinteistöillä, vain uusimmista tiedot 
kunnilla, vedenhankinnasta ei lainkaan (ei lupavaatimusta)
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Tiedon tuottajat ja/tai käyttäjät
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Pilotti: kuinka kentällä kerätty tieto tarvitsijalle?

• Case: 

 jätevesineuvonnan sähköinen tiedonkeräys 

 tallennus tietokantaan 

 tehokkaampi raportointi & aineiston hyödyntäminen

 jako paikkatietokannasta kunnalle
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Pilotti: sähköinen tiedonkeruu & tallennus
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Pilotti: tiedon jakaminen sähköisesti

Aineiston järjestäminen 
tietokannassa

Paikkatietopalvelimelta 
jaetaan rajapinta

Aineisto tuodaan 
rajapintaa hyödyntäen 
osaksi tiedon tarvitsijan 
paikkatietojärjestelmää
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Pilotti: hyödyistä ja haasteista

Hyödyt

• Siirtyminen sähköiseen tiedonkeruuseen on nopeuttanut tiedon siirtymistä kentältä 
analysoitavaksi, kun paperilta Exceliin käsin kirjoittamisen vaihe on jäänyt pois

• Kartta lomakkeella mahdollistaa paitsi kiinteistön, myös rakennusten, kaivon, jätevesikaivojen 
sijainnin tallentamisen paikkatietona

• Kirjoitusvirheet vähenevät, mutta vanhan ja uuden aineiston yhtenäistäminen on ollut työlästä

• Aineistoon perustuva raportointi nopeutuu; tietokannan päälle voi rakentaa erilaisia automaattisia 
raportointityökaluja

• Paikkatietoanalyysit ja muut kyselyt helpottuvat

• Tiedon siirtyminen tietokantaan heti neuvontakäynnin jälkeen mahdollistaa uusia 
työnohjaus/seurauskeinoja

• Asiakas saa ajantasaista, valmiiksi paikkatietomuotoista ja visualisoitua aineistoa; muutkin 
aineistonjakotavat ovat mahdollisia

Haasteita

• Sähköisen lomakkeen käyttöönotto vaati kokeneiltakin neuvojilta työskentelyrutiineihin muutosta: 
yksittäisten käyntien kesto jopa kasvoi, ja lomakkeen käytettävyyden hiomista jatketaan edelleen

• Sähköinen lomake ei ole yhtä ”idioottivarma” täytettäessä kuin paperi

• Lomakkeen linkittäminen tietokantaan vaatii pitkäjänteistä suunnittelua 

• Asiakkailla on erilaisia paikkatietojärjestelmiä/osaamista/tarpeita, mikä pakottaa räätälöimään 
rajapintapalvelut

• Exceliä kaikki osaavat käyttää jo valmiiksi
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Kiitos! Lisätietoja:

LUVY

Maija Venäläinen, hankepäällikkö

Sini Pöytäniemi, paikkatietosuunnittelija

etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi
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