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Kuvaus sähköisen tiedonkeruun pilotista hajajätevesijärjestelmistä jätevesineuvonnan 
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TAUSTA: Haja-asutuksen vesihuoltoa eli käyttöveden hankintaa ja jäteveden puhdistusta 

koskevat kiinteistökohtaiset tiedot ovat Suomessa puutteellisia ja vaikeasti saatavilla lähes 

kaikkialla. Esimerkiksi LUVY:ssa haja-asutusalueilla tiedonkeruu kotitalouksien 

jätevesijärjestelmistä on toteutettu toistaiseksi 4-sivuisella paperilomakkeilla, joista samat 

tiedot on jälkikäteen toimistolla siirretty Exceliin. Sama tilanne on käsittääksemme kaikissa 

muissakin jätevesineuvontaa tekevissä yhdistyksissä. Tämä toimintatapa ei ole tehokas, 

vaan vie runsaasti aikaa ja on altis kirjoitus- ym tulkintavirheille.  

 

TAVOITE: Lähitulevaisuudessa tavoitteena on keskitetty tiedonkeruujärjestelmä, jossa 

tiedonkeruu toteutetaan suoraan sähköiseen järjestelmään kentältä jätevesineuvonnan 

yhteydessä. Näin tiedot syötetään vain kerran, työmäärä vähenee, virheet vähenevät ja 

työtä koordinoivat työntekijät pystyvät seuraamaan työn edistymistä ja neuvonnan 

toteutumista lähes reaaliaikaisesti toimistosta käsin. Neuvonnan hallinnoiminen helpottuu 

merkittävästi kun uudet tiedot päivittyvät tietokantaan välittömästi. Pilotti pyrkii näin myös 

löytämään uusia ratkaisuja hajajätevesiasetuksen (209/2011) täytäntöönpanon ongelmiin.  

 

TOTEUTUS: Hankkeessa vuonna 2016 toteutetun tietoinventaarion pohjalta aloitettiin 

alkuvuonna tiedonkeruutyökalun rakentamiseen tähtäävä suunnittelutyö, ja työkalu on nyt 

viimeistelyä vaille valmis. Työkalun testaus on tarkoitus toteuttaa kauden 2017 aikana 

neuvojan käytännön työssä kentällä asiakkaiden parissa. Työkalu kirjoittaa uudet tiedot 

keskitettyyn tietokantaan: aineiston lisääminen käytännössä kentällä tapahtuu sähköisellä 

lomakkeella tabletin avulla. Lomakkeissa voidaan käyttää pudotusvalikkoja kirjoitusvirheiden 

välttämiseksi ja käytön helpottamiseksi. Tiedot voi tallentaa väliaikaisesti tabletille offline-tilassa, ja 

tallentaa tietokantaan silloin kun verkkoyhteys toimii, eli viimeistään kun neuvoja palaa kenttäpäivän 

jälkeen toimistolle. Työkalun toivotaan nopeuttavan aineistonkeruuta kentällä, kun 

välivaiheesta, jossa paperilomakkeilta vietiin tieto toimistossa erikseen Exceliin, ja Exceleistä 

seurasi lisäksi versiohallinnan ongelmia. Työ on osa resurssiviisaiden ratkaisujen 

käyttöönottoa vesihuollossa tukevaa alueellista pilottia. 

 

Käytännössä tätä varten on rakennettu avoimen lähdekoodin PostGreSQL pohjainen 

relaatio-tietokanta, jossa on huomioitu esimerkiksi se, että yhdellä kiinteistöllä voi olla 

useampi kiinteistö ja/tai jätevesijärjestelmä. Edellisten vuosien jätevesijärjestelmätiedot on 

siirretty Excelistä uuteen tietokantamalliin. Hankkeeseen valitut Samsung-merkkiset tabletit ovat 

Android-pohjaisia.  

 

AIKATAULU: Suunnittelu ja lomakkeen kehitystyö - kevät-kesä 2017; Testaus – kesä-syksy 2017;  

 

JATKO: Jätevesineuvontaa tehdään yleensä kertaluonteisesti, eikä se kata kaikkia 

kotitalouksia haja-asutusalueilla. Nykymuotoisen jätevesineuvonnan rahoitustilanne 

tulevaisuudessa ei myöskään ole tunnettu. Onkin syytä pohtia myös 

tiedonkeruumenetelmiä, jotka perustuvat jatkuvatoimisille aktiviteeteille, ja kouluttaa 

esimerkiksi jätevesijärjestelmien huoltohenkilöstöä keräämään tietoa järjestelmistä. 



Jatkossa samanlaista tiedonkeruumallia voidaankin kehittää käyttäjäkohteina esimerkiksi 

jätevesijärjestelmien huoltajat. Näin tieto saadaan kulkemaan näppärästi viranomaisille 

uuden lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tasolla.  

 

 


