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Ohjelma 3.5.2016 KEHÄ-seminaari
Päivän pj. Lauri Tenhunen, HAMK

• 08.30 – 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
• 09:00 – 09:10 Avaus ja tervetuloa (Tarja Meristö, Laurea)
• 09:10 – 09:35 KEHÄ-hankkeen tutkimusongelmia ja pilotteja (Harri Mattila, HAMK)
• 09:35 – 10:20 Suomalaisen vesihuollon tulevaisuuden haasteet, Keynote – esitys 

(Tapio Katko, Tampereen teknillinen yliopisto)
• 10:20 – 10:35 Tauko ja posterinäyttelyyn tutustuminen (Laurea-

ammattikorkeakoulun liiketalouden Hyvinkään kampuksen 
opiskelijatiimi: Tuomas Pursiainen, Janne Vehkaoja, Hilla Heimo & 
Päivi Hiitelä)

• 10:35 – 11:00 Vesihuollon tulevaisuutta koskevan verkkokyselyn tulokset (Jukka 
Laitinen, Laurea)

• 11:00 – 12:00 Tulevaisuuskorttityöskentely (Tarja Meristö, Laurea)
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Tervetuloa KEHÄ-seminaariin 

Tarja Meristö                                  Jukka Laitinen
tarja.meristo@laurea.fi jukka.laitinen@laurea.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu / FuturesLab CoFi
http://cofiblogi.blogspot.fi/

FuturesLab CoFi  tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen koulutusta, 
tutkimusta  ja konsultointia yrityksille, yhteisöille ja 
julkishallinnolle.

Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti tulevaisuuden osaaminen, 
kansalaislähtöinen hyvinvoinnin tulevaisuus, tulevaisuuden 
kestävä liiketoiminta, alueellinen uudistuminen sekä  
suomalainen yritystoiminta globaalissa kilpailussa.

mailto:tarja.meristo@laurea.fi
mailto:jukka.laitinen@laurea.fi
http://cofiblogi.blogspot.fi/


KEHÄ-verkkokysely: 
Vesihuollon tulevaisuuskyselyn 

tuloksia
Jukka Laitinen & Tarja Meristö

KEHÄ-hanke

Ravinteiden ja energian kierrätys vesihuollossa -seminaari 
3.5.2017 klo 8:30-12:00



Vesihuollon tulevaisuuskysely

• Kyselyn toteutus
– Kysely julkaistu 8.3.2017
– Hanketoimijat lähettivät kyselylinkkiä ja muistutuksia omille kontakteilleen maalis-

huhtikuun aikana 2017
– Vastaustilanne (28.4.2017), n = 54

3.5.2017Laurea / FuturesLab CoFi5

• Kyselyn sisältö ja rakenne
– I Vastaajan taustatiedot
– II Tulevaisuutta muokkaavien muutostekijöiden arviointi
– III Avaintoimijat 
– IV Seurattavat asiat
– V Visio
– VI Vapaat

• Kyselyn tavoite ja kohderyhmä
– Tavoite: Selvittää näkemyksiä vesihuollon ja vesiliiketoiminnan nykytilasta ja 

tulevaisuudesta sekä tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä pitkällä tähtäimellä
– Kohderyhmä: alan toimijoille yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla

Tulosten analysointi on vielä kesken, joten avointen 
kysymysten vastauksia ei ole tässä vielä mukana!



I. Vastaajien tausta
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Vesihuollon tulevaisuuskysely

1. Mikä on pääasiallinen roolisi / taustayhteisösi (vesihuoltoliiketoiminnan näkökulmasta)?  

  Vastaus Lkm Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Vesihuoltolaitoksen edustaja 6 11,11%     
  

2. Viranomainen 7 12,96%     
  

3. Kunnallinen päätöksentekijä 3 5,56%     
  

4. 
Valtakunnallisen tason 
päätöksentekijä 

1 1,85%     
  

5. EU-tason päätöksentekijä 0 0,00%   
  

6. Luottamushenkilö 2 3,70%     
  

7. Koulutusalan toimija 5 9,26%     
  

8. Tutkimustoimija 9 16,67%     
  

9. Ympäristöjärjestön edustaja 4 7,41%     
  

10. Asukasyhdistyksen edustaja 1 1,85%     
  

11. Edunvalvontajärjestön edustaja 1 1,85%     
  

12. Asiantuntija 10 18,52%     
  

13. Aktiivinen kansalainen 3 5,56%     
  

14. Maataloustoimija 0 0,00%   
  

15. Yritys, päätoimiala? 7 12,96%     
  

16. Jokin muu, mikä? 3 5,56%     
  

 

 

Yritysten päätoimiala: Vedenkäsittelylaitteistot; 
Vesi- ja jätevesihuollon automaatio; 
Virtausmittaus; Asiantuntija; Vesihuolto 

Jokin muu, mikä?
Tutkimus ja koulutus; Valtion liikelaitos; Rahoitus 



I. Vastaajien tausta (jatkoa)
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Vesihuollon tulevaisuuskysely

2. Millä aikajänteellä pääasiassa ajattelet tulevaisuutta (vesihuoltoliiketoiminnan näkökulmasta)?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. alle 1v. 1 1,85%     
  

2. 1-4 v. 8 14,81%     
  

3. 5-10 v. 14 25,93%     
  

4. yli 10 v. 31 57,41%     
  

 

 

3. Vesihuoltoliiketoiminnan rooli omassa toiminnassasi  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Päätyö 11 20,37%     
  

2. Sivuaa 25 46,30%     
  

3. 
Aktiivinen asioiden 

seuraaja 
13 24,07%     

  

4. Jokin muu, mikä? 5 9,26%     
  

 

 
Jokin muu, mikä?
Tutkija, yksi osa isoa kuvaa; Tutkija; Hieman vesihuoltohuoltoverkostoon 
liittyminen > vapautushakemusten käsittely; Kunnallinen päätöksenteko; 
Asiakas 



I. Vastaajien tausta (jatkoa)
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Vesihuollon tulevaisuuskysely

4. Vastaajan toimi- tai asuinpaikan sijainti  

  Vastaus Lkm Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Pääkaupunkiseutu 
(Helsinki, Vantaa, Espoo) 

15 27,78%     
  

2. Muu Uusimaa 10 18,52%     
  

3. Hämeenlinnan seutu 3 5,56%     
  

4. Riihimäen seutu 1 1,85%     
  

5. Forssan seutu 1 1,85%     
  

6. Jokin muu, mikä? 24 44,44%     
  

 

 Jokin muu, mikä?
Varsinais-Suomi / Lounais-Suomi / Salon seutu (9 kpl)
Pirkanmaa / Tampere (8 kpl)
Etelä-Karjala (1 kpl)
Satakunta (1 kpl)
Lahden seutu (1 kpl)
Kuopio (1 kpl)
Itä-Suomi (1 kpl)



II. Tulevaisuutta muokkaavien muutostekijöiden arviointi
Vesihuollon tulevaisuuskysely

Laitinen & Meristö9

Merkitse kunkin väittämän osalta oletko samaa vai eri mieltä. Tarkasteluaikajänne on yhden sukupolven mitta eli 20 vuotta eteenpäin (v. 2037).  

  

Näkemys 

Yht. Täysin samaa 
mieltä (Arvo: 4) 

Samaa mieltä 
(Arvo: 3) 

Eri mieltä (Arvo: 
2) 

Täysin eri mieltä 
(Arvo: 1) 

1. Lainsäädännön erilaisuus kansainvälisesti rajoittaa 
suomalaisen vesihuoltoliiketoiminnan 

kasvumahdollisuuksia. (avg: 2,32) 

        
 

100% 

2. Aluehallinnon uudistaminen murtaa kunnalliset 
vesihuoltomonopolit. (avg: 2,09) 

        
 

100% 

3. EU-ohjaus ja harmonisointikehitys jarruttavat 
alueellista kehittämistä. (avg: 2,25) 

        
 

100% 

4. Kuntien heikko taloustilanne johtaa kokonaan uusiin 

maksuihin (esim. hulevesien osalta). (avg: 3,02) 
        
 

100% 

5. Hyvästä vedenlaadusta ollaan valmiita maksamaan 
lisää. (avg: 2,89) 

        
 

100% 

6. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyömallit tarjoavat 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ketterille toimijoille. 

(avg: 3,15) 

        
 

100% 

7. Haja-asutusalueiden vesihuollon kuormitus vähenee 
merkittävästi kaupungistumisen myötä. (avg: 2,45) 

        
 

100% 

8. Vesilaitosten vesikriisit romahduttavat kuluttajien 
luottamuksen kunnalliseen vesihuoltoon Suomessa. 

(avg: 2,07) 

        
 

100% 

9. Kaupungistuminen vauhdittaa maatalouden ja sen 
vesihuollon automatisointia. (avg: 2,40) 

        
 

100% 

 



II. Tulevaisuutta muokkaavien muutostekijöiden arviointi
Vesihuollon tulevaisuuskysely

Laitinen & Meristö10

Merkitse kunkin väittämän osalta oletko samaa vai eri mieltä. Tarkasteluaikajänne on yhden sukupolven mitta eli 20 vuotta eteenpäin (v. 2037).  

  

Näkemys 

Yht. Täysin samaa 
mieltä (Arvo: 4) 

Samaa mieltä 
(Arvo: 3) 

Eri mieltä (Arvo: 
2) 

Täysin eri mieltä 
(Arvo: 1) 

10. Energiatehokkuuden vaatimukset tekevät 
vesihuoltotoiminnasta entistä paikallisempaa (esim. 

lietteen kuljetusmatkat lyhenevät). (avg: 2,53) 

        
 

100% 

11. Digitaaliset seurantatuotteet mahdollistavat 
reaaliaikaisen hinnoittelun (vrt. pörssisähkö). (avg: 

2,96) 

      
 

100% 

12. Energian ja ravinteiden kierrätyksen mahdollistavat 

teknologiat tulevat vesihuoltoalalle hitaasti. (avg: 2,96) 
        
 

100% 

13. Veden riittävyys kansainvälisesti on uhattuna ja se 
nostaa veden hintaa. (avg: 2,89) 

        
 

100% 

14. Äärisääilmiöt vaikeuttavat tulvavesien hallintaa 

huomattavasti Suomessakin. (avg: 2,96) 
        
 

100% 

15. Ihmisten kasvava ympäristötietoisuus näkyy 

vastuullisena arkikäyttäytymisenä vedenkäytössä. (avg: 
2,76) 

        
 

100% 
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III. Avaintoimijat
Vesihuollon tulevaisuuskysely

7. Arvioi, millainen vaikutusvalta eri toimijoilla on vesihuoltoliiketoiminnan tulevaisuuden kehittämisessä. 

  

Vaikutusvallan suuruus 

Suuri (Arvo: 4) 
Melko suuri 
(Arvo: 3) 

Pieni (Arvo: 2) 
Erittäin pieni 

(Arvo: 1) 

1. Yritykset (avg: 3,13)       
 

2. Vesihuoltolaitokset (avg: 3,59)       
 

3. Viranomaiset (avg: 3,11)       
 

4. Vesiosuuskunnat (avg: 2,35)         
 

5. Maataloustoimijat (avg: 2,00)         
 

6. Kunnallistason päätöksentekijät (avg: 2,85)         
 

7. Valtakunnallisen tason päätöksentekijät (avg: 3,28)       
 

8. EU-tason päätöksentekijät (avg: 2,94)         
 

9. Opetusalan toimijat (avg: 2,20)         
 

10. Tutkimustoimijat (avg: 2,54)         
 

11. Ympäristöjärjestöt (avg: 2,37)         
 

12. Asukasyhdistykset (avg: 1,96)         
 

13. Eduntavalvontajärjestöt (avg: 2,33)         
 

14. Asiantuntijat (avg: 2,87)       
 

15. Aktiiviset kansalaiset (avg: 2,15)         
 

 
Jokin muu, mikä?
Media (2 kpl)
Puolueet Kansainväliseen murtautumiseen tähtäävät disruptiiviset alan startup -yritykset (Uber -efekti) 

TOP 4
1. Vesihuoltolaitokset
2. Valtakunnan tason 
päätöksentekijät
3. Yritykset
4. Viranomaiset



Visio alan kasvusta

10. Millaisena näet suomalaisen vesihuoltoliiketoiminnan kasvun tästä eteenpäin?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Ei kasva 2 3,77%     
  

2. Kasvaa hitaasti 42 79,25%     
  

3. Kasvaa nopeasti 9 16,98%     
  

4. Pienenee 0 0,00%   
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Tarja Meristö, Jukka Laitinen
FuturesLab CoFi Laurea

Tulevaisuuskorttiosion 
tulosyhteenveto 15 +  väittämää

Ravinteiden ja energian kierrätys vesihuollossa -seminaarin 
työpajaosuus 3.5.2017
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Arvioidut tulevaisuusväittämät ja arviointien keskiarvot taulukossa

Toteutumisen todennäköisyys
1 = Erittäin epätodennäköistä
2 = Epätodennäköistä
3 = Todennäköistä
4 = Erittäin todennäköistä

Merkitys
1 = Ei merkitystä
2 = Vähän merkitystä
3 = Suuri merkitys
4 = Erittäin suuri merkitys

Varautuminen
1 = Erittäin huono
2 = Huono
3 = Hyvä
4 = Erittäin hyvä

Tarja Meristö & Jukka Laitinen

Tulevaisuukortit Todennäköisyys Merkitys Varautuminen
1. Kuntamonopolit vesihuoltoalalla puretaan mikä mahdollistaa alan uudistumisen, 2037 2 3,26 2,11
2. Suomalaiset ovat jatkossa valmiita maksamaan puhtaasta vedestä huomattavia summia 
varmistaakseen oman ja läheistensä turvallisuuden, 2037 2,63 3,16 2,39
3. Maaseudun vesihuolto haja-asutusalueilla Suomessa vaarantuu kaupungistumiskehityksen 
myötä, 2037 2,47 2,84 2,12
4. Palvelujen digitalisointi tekee reaaliaikaisen vedenkulutuksen seurannasta jokapäiväistä, 
mikä vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen ja kulutuskäyttäytymiseen, 2037 3,37 3,11 2,84
5. Puhtaan veden saanti Suomessa on erilaisten vesikriisien, onnettomuuksien ja tahallisten 
iskujen takia uhattuna, 2037 2,26 3,74 2,11
6. Venäjän epävakaa kehitys uhkaa Euroopan pohjavesien puhtautta mm. puutteellisista 
huoltotoimista johtuvista ympäristöonnettomuuksista, 2037 2,28 2,94 2,11
7. Pysyvästi hitaamman kasvun ura pakottaa yhteiskunnat etsimään uusia rahoituslähteitä 
esim. hulevesimaksut tai neitseellisen veden käyttömaksu, 2037 3,11 2,63 2,33
8. Maahanmuutto Eurooppaan jatkuu voimakkaana ja se asettaa uusia vaatimuksia 
tilapäisasutusten vesihuollolle vastaanottokeskuksissa ja pakolaisleireillä, 2037 3,32 2,78 2,39
9. Älyteknologia ja robotiikka mahdollistavat ennakoivat esim. vedenlaatuun tai vuotoihin 
liittyvät valvontaratkaisut, 2037 3,37 3,21 2,74
10. Vesien kierrätys ja kiertotalous tekevät pohjavesien käytön tarpeettomiksi kun kaikki 
käytetty vesi pystytään uudelleenkäyttämään ja kierrättämään, 2037 1,68 2,94 1,94
11. Kiinasta tulee maailman suurin vesihuollon palvelujen ja puhtaan veden ostaja ja 
kuluttaja, 2037 3,05 3,11 1,84
12. Raha ratkaisee ja polarisaation takia köyhin kansanosa eri maissa kärsii puhtaan veden 
puutteesta ja likaisen veden aiheuttamista sairauksista ja epidemioista, 2037 3,42 3,5 1,94
13. Kaupungistumisen megatrendi yhdenmukaistaa kulutustottumuksia myös veden 
kulutuksen ja veden laatuvaatimusten osalta, 2037 2,78 2,78 2,28
14. Puhdistamotoimintaan integroituva energiantuotanto on menestyskonsepti globaaleille 
vientimarkkinoille, 2037 2,67 2,68 2,37

15. Puhdas vesi on tulevaisuuden kriittinen resurssi (esim. kolmas maailmansota voidaankin 
käydä maailman vesivaroista; veden saastuttaminen myös terroristien kohteena), 2037 3,63 3,89 2,16
16. Oma villi kortti, 2037 2,67 3,75 1,73
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Vastaajien tuottamat omat villit kortit 
(yhteensä 11 Villi kortti –ideaa)

15

1.Vesivarat ja vesilaitokset Suomessa kv. omistukseen 

2.Kv. toimija ostaa vesihuoltolaitoksen 

3.Typenkierto suljetaan globaalisti ja ruoka tuotetaan suoraan jätevedellä 
bakteerikasvustoissa. 

4.Suomalaiset oppivat arvostamaan hanavettä 

5.Kiinteistöissä voidaan järjestää suljettu veden kierto 

6.Pulloveden vienti maailmalle 

7.Lannoitteiden tuotanto ravinteiden kierrätyksellä lisääntyvän väestön ravinnontarpeen 
turvaamiseksi. 

8.Kannustus vesivessoista luopumiseen 

9.Vedenkuluttajien kuolemantuottamus huolimattomuudesta tai... vesihuollossa. 
Ihmistuotosta hyödynnetään yhä laajemmin lannoitteena ja energiantuotannossa 

10.Vesilainsäädäntöä on tehostettava ikääntyvän intran osalta (must) 

11.Vesivarojen ja kierrätyksen parempi käyttö, ravinteiden ja muiden hyödyllisten 
materiaalien hyötykäyttö 

Tarja Meristö & Jukka Laitinen
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Arviointien perusteella 15 väitteen joukosta nousi trendinomaisiksi 
kehityskuluiksi  seuraavat seitsemän ilmiötä:

• 4. Palvelujen digitalisointi tekee reaaliaikaisen vedenkulutuksen seurannasta jokapäiväistä, 
mikä vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen ja kulutuskäyttäytymiseen, 2037

• 7. Pysyvästi hitaamman kasvun ura pakottaa yhteiskunnat etsimään uusia rahoituslähteitä 
esim. hulevesimaksut tai neitseellisen veden käyttömaksu, 2037

• 8. Maahanmuutto Eurooppaan jatkuu voimakkaana ja se asettaa uusia vaatimuksia 
tilapäisasutusten vesihuollolle vastaanottokeskuksissa ja pakolaisleireillä, 2037

• 9. Älyteknologia ja robotiikka mahdollistavat ennakoivat esim. vedenlaatuun tai vuotoihin 
liittyvät valvontaratkaisut, 2037

• 11. Kiinasta tulee maailman suurin vesihuollon palvelujen ja puhtaan veden ostaja ja 
kuluttaja, 2037

• 12. Raha ratkaisee ja polarisaation takia köyhin kansanosa eri maissa kärsii puhtaan veden 
puutteesta ja likaisen veden aiheuttamista sairauksista ja epidemioista, 2037

• 15. Puhdas vesi on tulevaisuuden kriittinen resurssi (esim. kolmas maailmansota voidaankin 
käydä maailman vesivaroista; veden saastuttaminen myös terroristien kohteena), 2037
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Arvioitavista ilmiöistä nousi lisäksi esille kaksi villiä korttia
(pieni todennäköisyys, mutta - jos toteutuvat- suuri vaikutus)

• 1. Kuntamonopolit vesihuoltoalalla puretaan mikä mahdollistaa alan 
uudistumisen

• 10. Vesien kierrätys ja kiertotalous tekevät pohjavesien käytön 
tarpeettomiksi kun kaikki käytetty vesi pystytään uudelleen käyttämään 
ja kierrättämään, 2037

Vastaajat arvioivat, että parhaiten on varauduttu väittämiin 
• 4. Palvelujen digitalisointi tekee reaaliaikaisen vedenkulutuksen 

seurannasta jokapäiväistä, mikä vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen ja 
kulutuskäyttäytymiseen, 2037 ja 

• 9. Älyteknologia ja robotiikka mahdollistavat ennakoivat esim. 
vedenlaatuun tai vuotoihin liittyvät valvontaratkaisut, 2037



Tulosten koonti
Toteutumisen todennäköisyys: 1 = Erittäin epätodennäköistä; 2 = Epätodennäköistä; 3 = Todennäköistä; 4 = Erittäin todennäköistä

Merkitys: 1 = Ei merkitystä; 2 = Vähän merkitystä; 3 = Suuri merkitys; 4 = Erittäin suuri merkitys

M
er

ki
ty

s

Todennäköisyys
Tarja Meristö & Jukka Laitinen

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Maahanmuutosta haasteita 
tilapäisasutusten vesihuollolle

Integroituvasta 
energiantuotannosta 
vientimenestys

Puhdas vesi kriittinen 
resurssi

Kuntamonopolit puretaan Vedestä valmiita  
maksamaan 
huomattavasti

Maaseudun vesihuolto 
vaarantuu

Palvelujen digitalisointi

Vesikriisit

Venäjän epävakaus 

Uudenlaiset vesimaksut

Älyteknologia ja robotiikka

Kaikki käytetty vesi pystytään 
uudelleenkäyttämään ja 
kierrättämään

Kiinasta suurin

Polarisaatio

Kulutustottumusten 
yhdenmukaistuminen

Villit kortit TrendinomaisetEpävarmuusalue



www.laurea.fi

Vastaajien kommentteja väittämiin
1. Kuntamonopolit vesihuoltoalalla puretaan mikä mahdollistaa alan 
uudistumisen, 2037

Vesihuolto on välttämättömyys joka pidetään julkisena, PPP lisääntyy 
Vesihuolto on yksi kuntien rahasampo 
Paljon kokemuksia ja tutkimuksia, jotka eivät rohkaise tähän (GB, Ranska, jne.) 
Onko yksityistäminen ratkaisu? 
Epäselvää olisiko hyvä huono 
Globaali trendi: privatisoidut takaisin julkisiksi (Ranska, USA jne.) 
Paljon riskejä 
Hyvin on estetty rakenteellisesti 

19Tarja Meristö & Jukka Laitinen

2. Suomalaiset ovat jatkossa valmiita maksamaan puhtaasta vedestä huomattavia 
summia varmistaakseen oman ja läheistensä turvallisuuden, 2037

Vesi tällä hetkellä hyvin halpaa 
Vaihtoehtoisia palveluita 
Ei tule onnistumaan Suomessa 
Tarvetta olisi (infran puutteet), mutta vaikka laskemia on, tahto puuttuu 
Suomessa paljolti makeaa vettä. Totuttu kohtuulliseen hintaan. 
Vähävaraiset kärsivät hintojen noususta 
Jos on pakko, maksetaan, mutta Suomessa vesi on todella halpaa 
Hätätilanteessa maksetaan tietenkin 
On todennäköistä että puhdas vesi tulee olemaan kortilla tulevaisuudessa 
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Vastaajien kommentteja väittämiin
3. Maaseudun vesihuolto haja-asutusalueilla Suomessa vaarantuu 
kaupungistumiskehityksen myötä, 2037

Tarvitaanko kaikkialle täydet palvelut? 
Haja-asutusalueiden vesihuolto heikkoa 
Tapahtuu vain vesilaitosten konsolidoitumistapauksessa
Yksilön kannalta iso merkitys, yhteiskunnan kannalta pienempi. Ongelma lähinnä 
vesiosuuskuntien kohdalla. 
Vesiosuuskunnat (esim.) jo nyt ongelmissa (talous, osaaminen) 
Maaseudun vesihuolto on jo huonolla tolalla riippumatta kaupungistumisesta, 
tietoa ja vaihtoehtoja lisättävä! 
Pohjaveden käyttömahdollisuudet 
Tähän ollaan heräämässä. MMM:n suhtautuminen VOK:iin poukkoilevaa. 
Raha ja resurssit käytetään sinne, missä eniten ihmisiä 
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4. Palvelujen digitalisointi tekee reaaliaikaisen vedenkulutuksen seurannasta 
jokapäiväistä, mikä vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen ja kulutuskäyttäytymiseen, 2037
Potentiaali aika pieni 
Etenee ja vaikuttaa. Vrt. sähkön kulutus. 
Reaaliaikainen raportointi/mittaus vähentää puhtaan tuotetun veden hukkaa. 
Etenkin kulutuksesta maksaminen edistää käyttäytymisen muutosta. 
Osa tietoyhteiskunnan kehittymistä 
Onko tarpeen; tuskin tärkein asia. 
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5. Puhtaan veden saanti Suomessa on erilaisten vesikriisien, onnettomuuksien ja 
tahallisten iskujen takia uhattuna, 2037

Varautumine hyvällä tolalla. 
Vesilaitosseuranta ei pysty seuraamaan näitä lainkaan 
Varautuminen paranee koko ajan. Vesilaitosten 'verkottuminen', oma valvonta, Water
Safety Planning 
Paikalliset tulvat / kyber-iskut 
Varautuminen parantunut, mutta tahalliset iskut riskejä. 
Epätodennäköistä mutta mahdollista. Varautuminen huonolla tolalla. 
Voisi olla osa yhteiskunnallista kriisivarautumista 
Tähän ollaan panostettu: ei ehkä vielä hyvä, paljon hankkeita Nokian vesikriisin jälkeen 
Suomi ei ole uskonut vielä, että maailman asiat vaikuttavat meihin, vasta herätty 
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6. Venäjän epävakaa kehitys uhkaa Euroopan pohjavesien puhtautta mm. puutteellisista 
huoltotoimista johtuvista ympäristöonnettomuuksista, 2037

Varautuminen: Aika vähän keskusteltu aihe, joten ei varmaa tietoa esim. ent. itäblokin 
maiden tilanteesta. 
Eiköhän Euroopan pohjavedet kärsi lähinnä Euroopan puutteista ja ongelmista. 
Kv. yhteistyö 
Enemmän uhkaa heidän omia pohjavesivarojaan. 
Tähän on jonkun verran perehdytty, mutta en usko, että riittävästi 
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7. Pysyvästi hitaamman kasvun ura pakottaa yhteiskunnat etsimään uusia 
rahoituslähteitä esim. hulevesimaksut tai neitseellisen veden käyttömaksu, 
2037

Uusi rahasampo kurjistuviin vesilaitoksiin? 
Ei lopultakaan suurta merkitystä, koska maksut joka tapauksessa. Varautuminen: 
Vaarana huono tiedotus, jolloin some ja muu epävirallinen tieto levittää väärää 
tietoa. 
Asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan vedestä lisää 
Uusia maksuja keksitään ajattelematta kokonaisuutta. 
Epätoivottava kehitys 
Osin jo nähtävillä maailmalla 
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8. Maahanmuutto Eurooppaan jatkuu voimakkaana ja se asettaa uusia 
vaatimuksia tilapäisasutusten vesihuollolle vastaanottokeskuksissa ja 
pakolaisleireillä, 2037

Ei ongelma Suomessa. 
Väistämätön kehityskulku, johon oli syytä varautua. 
Tilapäinen vesihuolto on huonoissa kantimissa, menetelmiä kehitettävä pois 
vesipohjaisessa vesihuollossa. 
Maahanmuuttoon ei kunnon varautumista 
Marginaalisia kuitenkin 
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9. Älyteknologia ja robotiikka mahdollistavat ennakoivat esim. vedenlaatuun 
tai vuotoihin liittyvät valvontaratkaisut, 2037

Ei poista itse ongelmaa välttämättä. 
Smart-ajattelu vahvistuu tulevaisuudessa 
Muu maailma Suomea edellä 
Etenee. Hyvä! 
Laitospuolella prosesseja ohjataan, verkostopuolella ei juurikaan 
Jossain määrin kunhan teknologia kehittyy 
Ennakointi teknisesti jonkinlaisen ideaali 
Ehkä ei ihan hyvä vielä; ollaan satsaamassa 
Veikkaan, että vuoteen 2037 ei ehdi vielä vaikuttaa riittävästi 
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10. Vesien kierrätys ja kiertotalous tekevät pohjavesien käytön tarpeettomiksi 
kun kaikki käytetty vesi pystytään uudelleen käyttämään ja kierrättämään, 2037

Maailmalla kyllä 
Uudelleenkäyttö ei syrjäytä pohjavesiä 
Kierrätystä ei saada toimimaan niin kokonaisvaltaiseksi, minkä lisäksi pohjaveden 
laatu on usein parempaa. 
Ei aihetta 
Ei realistista Suomessa: Californiassa jne. eri juttu 
Tuskin koskaan päästään näin kiertävään ja toimivaan 
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11. Kiinasta tulee maailman suurin vesihuollon palvelujen ja puhtaan veden ostaja ja 
kuluttaja, 2037

Afrikka 
Kiinan tarve >< Suomen vesivarat? Businessmahdollisuus? 
Kiina / Intia / muut 'isot maat' - ei voi osoittaa yhtä 
Varmaan myös suurin teknologian kehittäjä ja palvelun tarjoaja. 
Business-mahdollisuuksia 
Luoja meitä varjelkoon kiinalaisia ostamasta suomalaista vesilaitosta + vesilainsäädäntö 
Itse uskoisin, että jotain tällaista mutta ei vain Kiina. Intialla suuremmat edellytykset. 
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12. Raha ratkaisee ja polarisaation takia köyhin kansanosa eri maissa kärsii puhtaan 
veden puutteesta ja likaisen veden aiheuttamista sairauksista ja epidemioista, 2037

Tiedostettu 
Nyt jo 
Puheita ja puheita - teot puuttuvat! 
Tällä hetkellä toteutuu kehitysmaissa, puuttuu myös tieto/taito 
Eriarvoistuminen Suomessa ei välttämättä kärjisty aivan näin paljon mutta seuraukset 
olisi valtavia. 
Valitettava trendi: kestävää kehitystä markkinoidaan bisneksillä. 
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13. Kaupungistumisen megatrendi yhdenmukaistaa kulutustottumuksia myös 
veden kulutuksen ja veden laatuvaatimusten osalta, 2037

En usko, että vaikutuksia juurikaan 
Kaupungistuminen ei tee autuaaksi. 
Vähitellen 
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14. Puhdistamotoimintaan integroituva energiantuotanto on menestyskonsepti 
globaaleille vientimarkkinoille, 2037

Ei merkitystä laajasti 
Menossa ja syytä kehittyä 
Hyvä olisi, uskallusta ja tahtoa ei löydy. 
Eiköhän tähän olla jo varauduttu 
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15. Puhdas vesi on tulevaisuuden kriittinen resurssi (esim. kolmas 
maailmansota voidaankin käydä maailman vesivaroista; veden saastuttaminen 
myös terroristien kohteena), 2037

Suomalaista käyttöön useammin?
Puheita ja puheita - Missä teot? 
Vedestä tapellaan jo. 
Mun mielestä veden niukkuus pakottaa yhteistyöhön: yhdistävä tekijä mm. 
rajavesistöt 
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16. Omat villit kortit, 2037
Kiinalaiset tulloo... 
Pidemmällä aikavälillä voi tapahtua 
Asiakkaat eivät ole valmiita "mökkivessaan" 
Asenteet... 
Aika ei ihan kypsä: signaaleja muuttuvista asenteista on 
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Tulosyhteenveto pienryhmätöistä:
Vesihuoltoalan haasteita ja ratkaisuja &

tulevaisuuden lööppi

Ravinteiden ja energian kierrätys vesihuollossa -seminaarin 
työpajaosuus 3.5.2017
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Tulevaisuustyöskentelyn tulokset
pienryhmissä (4 ryhmää)

Ryhmä 1 
Haaste: Vesikriisi maailmalla, ilmastonmuutos kärjistää 

Näkökulma haasteeseen: Yleisesti vesihuoltoala
(Ei ole pelkästään vesihuollon ongelma, esim. Kiinassa tehtaat 
myrkyttäneet vesiä. Kemikalisoituminen. Vesivarojen hallinta) 

Ratkaisuvaihtoehtoja: 
Ennakointi, digitaalisuus apuna
Kasteluvedelle hinta
Suolan poisto
Täydellinen kierrätettävyys
Veden erottelu talousvesi, käyttövesi

Jatkotyöstöön valittu ratkaisuehdotus: Ennakointi, digitaalisuus apuna

3.5.2017Tarja Meristö



Toimenpiteet Vastuut Ajoitus ja rahoitustarve

Alaan liittyvä mittaus ja 
tutkimus & kokeilu

Vesihuoltolaitoksen 
tutkimusta kehitykseen

Yritystoiminta, korkeakoulut 
yhteistyössä

(Vesihuoltolaitokset)

Aloitus heti

Ratkaisuvaihtoehdotuksen konkretisointi
(Ennakointi, digitaalisuus apuna)

RYHMÄ 1.

LÖÖPPI 
Vesi loppuu, oletko valmis

Veden digitalisointi ainoa ratkaisu

”Vesilaitoksille kehityspakko” ministeri toteaa
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Ryhmä 2
Valittu haaste: Infrastruktuurin päivittäminen niin että se 
tukee energian ja ravinteiden talteenottoa

Näkökulma haasteeseen: Energian kierrätys + Ravinteiden kierrätys 
+ Yleisesti vesihuoltoala

Ratkaisuvaihtoehtoja: 
Erilliskeräys

Pitkä aikajänne
Ketju ratkaisuja on tarpeellinen, sillä vain yksi ratkaisu ei keräisi kaikkea

Jatkotyöstöön valittu ratkaisuehdotus: Erilliskeräys



Toimenpiteet Vastuut Ajoitus ja rahoitustarve
Erilliskeräys ensin julkisissa tiloissa
portaittainen käyttöönotto

Edelleen keskitetty jätteenkäsittely

Käsittely on helpompaa, halvempaa ja 
tehokkaampaa

Mutta talteenotto kalliimpaa 
(investointi + käyttökustannus) 
kannattavaa?

Viranomaisohjaus Pitkä aikajänne
Suuri rahoitustarve

Ratkaisuvaihtoehdotuksen konkretisointi
(Erilliskeräys)

RYHMÄ 2.

LÖÖPPI 
Jätevesien erilliskeräys toimii – Suomessa täysin suljettu 
kierto!
- NPHarvest tuottaa valtavaa voittoa
- Energiankulutus puhdistuksessa tippunut 80 %
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Ryhmä 3.

Valittu haaste: Vesihukka, ravinteiden kierrätys, 
vesilaitosten avoimuus ja yhteistyö, vesiosaamisen 
jakaminen, paradigman muutos

Näkökulma haasteeseen: Yleisesti vesihuoltoala + Energian 
kierrätys

Ratkaisuvaihtoehtoja: 
Verkostosaneeraus
Verkostovalvonta
Vuotojen havaitseminen mittauslaittein / oikeaikainen tieto
Use as fertilizer
Fuel for burning
Biogas
Use for production & eletricity
Putket kuntoon: saneeraus, korvausvelan hallinta
Paikataan putkia
Sensorijärjestelmä

Jatkotyöstöön valittu ratkaisuehdotus: Saneeraus



Toimenpiteet Vastuut Ajoitus ja rahoitustarve

• Lainsäädösten muutokset
• Lainsäädöllinen

saneerauspakote
• Vesiasioille vastaava 

ministeriö
• Saneeraukset
• Kannustukset

saneeraustoimintaan
• IoT-ratkaisut

• Laitokset
• Kunnat
• Poliitikot (päättävät 

rahoituksesta)
• Lainsäädäntö
• Asiantuntijat
• Ministeriö

• Saneerausta enemmän
• Kolme kertaa enemmän 

rahaa (vrt. nykytilanne)
• Saneerauksen rahoituksen 

aloittaminen heti

Ratkaisuvaihtoehdotuksen konkretisointi
(Saneeraus)

RYHMÄ 3.

LÖÖPPI 
Grahn-Laaksosesta vesiministeri!
- Koulutusleikkauksista saavutetut säästöt 

saneeraukseen
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Ryhmä 4.

Valittu haaste: Paremmat pelisäännöt ikääntyvän infran
osalta

Näkökulma haasteeseen: Yleisesti vesihuoltoala

RYHMÄ 4.

Ratkaisuvaihtoehtoja: 
Lainsäädännön muutos
Veden hintaa nostettava (ei tarvitse olla iso ~ 15 %)
Hukkavedelle tiukat rajat
Tukea saneeraustoimintaan
Verkostojen tarkempi tutkimus
Kohtuullinen tuottovaatimus tulee määritellä + valvoa  Pois piiloverotuksesta
Pitkän aikavälin saneerausohjelmat, esim. 10v. (pakollinen)
Vesilaitosten johtokuntiin myös asiantuntijoita
Vesihuollon kehittämisohjelma uudelleen pakolliseksi
Koulutuksen ja tutkimuksen osa-alueosaaminen

Jatkotyöstöön valittu ratkaisuehdotus: Lainsäädännön uudistus



Toimenpiteet Vastuut Ajoitus ja rahoitustarve
Kohtuullinen tuottovaatimus 
määriteltävä (+ pois piiloverotuksesta)

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat 
uudestaan pakolliseksi

Pitkän aikavälin saneerausohjelmat, 
esim. 10v. (selvempi)

Mahdollinen kannuste 
(saneeraustoiminta)

MMM

MMM

MMM

MMM

Seuraava VH-laki ellei muutoin onnistu

Seuraava VH-laki ellei muutoin onnistu

Seuraava VH-laki ellei muutoin onnistu

Seuraava VH-laki ellei muutoin onnistu

Ratkaisuvaihtoehdotuksen konkretisointi
(Lainsäädännön uudistus)

RYHMÄ 4.

LÖÖPPI 

30 v. tsemppi
- saneerausvelka kuitattu



Laurean opiskelijatiimin postereihin tulleita 
täydennyksiä/kommentteja

Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden Hyvinkään kampuksen 
opiskelijatiimi 

Tuomas Pursiainen, Janne Vehkaoja, Hilla Heimo & Päivi Hiitelä
Ohjaajat: Tero Uusitalo ja Jukka Laitinen 

KEHÄ-hanke

Ravinteiden ja energian kierrätys vesihuollossa -seminaari 
3.5.2017 klo 8:30-12:00



Kommentit / täydennykset postereihin
Ydinpätevyyspuu
• Hukkavesi ka. 20 %, Lahti 4 % (maaperä)
• Hukkavesi vs. saneerausvelka, mitä korjataan?
• Roolitus omistajuus
• Institutionaaliset asiat
• Omistajuuspelisäännöt
• Pullovesi, vesilaitoksien liiketoiminta?
• Vesihuollon tiedonhallinta mittaaminen
• Ikääntyvä infra, puhtaan tuotetun veden hukka
• Pullovesi, vesilaitosten businekseksi
• Fosforin riittävyys tulevaisuudessa
• Fosforin väheneminen

PESTE-muutostekijät
• 250v. aikajänne
• Globaali vesihuolto lapsenkengissä
• Omistus alalla – kv. vs. kunnallinen
• Avoimuus
• Parempia pelisääntöjä
• Jatkuvan parantamisen periaate
• Trendien vuorovaikutus

Klusteriluonnos
• Katastrofeihin varautuminen –> vesilaitosten liiketoiminta

Mediaseuranta
• Asenteet ovat alkaneet muuttumaan Suomessa
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Kiitos!
Tarja Meristö
tarja.meristo@laurea.fi

Jukka Laitinen
jukka.laitinen@laurea.fi

Laurea-
ammattikorkeakoulu
FuturesLab CoFi

FuturesLab CoFi Laurea  tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen 
koulutusta, tutkimusta  ja  konsultointia  opiskelijoille, 
yrityksille,  yhteisöille ja julkishallinnolle.

Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti tulevaisuuden 
osaaminen, kansalaislähtöinen hyvinvoinnin tulevaisuus, 
tulevaisuuden kestävä liiketoiminta, alueellinen 
uudistuminen sekä  suomalainen yritystoiminta globaalissa 
kilpailussa.

FuturesLab CoFi Laurea

mailto:tarja.meristo@laurea.fi
mailto:jukka.laitinen@laurea.fi
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