
Suomen vesiyhdistys
Vesihuoltojaoston 10-vuotisjuhlaseminaari

1.11.2018

DI Paul Silfverberg
Konsulttitoimisto Planpoint Oy



Hyvän vesihuollon kriteerit

Laadukas 
vesihuolto

Turvalli-
suus ja 

toiminta-
varmuus

Sosiaali-
nen ja 

yhteiskun-
nallinen 

kestävyys

Ympäris-
töllinen 

kestävyys

Hyvä 
johtami-

nen ja 
resursointi

Taloudelli-
nen

tehokkuus 
ja 

kestävyys

Järjestel-
mien

joustavuus



Turussa arvioitiin vuonna 1971, 
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Kaikki hyvin?

Tekniikka ja talous, 25.1.2017: 

Kuntainfran korjausvelassa muhii miljardipommi -
lyhentämissuunnitelmaa ei ole

Kuntien infran korjausvelka on kaikessa hiljaisuudessa kasvanut 
suuremmaksi kuin paljon puhuttu valtion teiden korjausvelka.
Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen mukaan pelkästään vesi-
ja viemäriverkostossa korjausvelkaa on "hirvittävät määrät".
"Sinne pitäisi investoida 200-300 miljoonaa vuodessa nykyisen 
100 miljoonan sijaan, jotta velka saataisiin hallintaan", Koskinen 
havainnollistaa.



Tekniikka ja talous 20.2.2017

 Suomen vesihuolto ajautumassa kriisiin - tulevia 
ongelmia siirretään eteenpäin ja piilotellaan”

Savon sanomat 20.5.2016

 ”Suomessa on insinööriosaamista uusien laitteiden ja 
tekniikoiden kehittämiseen, mutta niin paljon puhdasta 
vettä, ettei vesialan tarvitse miettiä uudistuksia.”

 ”Läntisten teollisuusmaiden vesilaitoksilla on historiallista 
taakkaa vanhoissa rakenteissa. Niillä on käytössään 50 
vuoden takainen vesienkäsittelytekniikka.”



Vesihuoltoon vaikuttavia muutostrendejä

Muutostekijä Mitä näköpiirissä?

Väestökehitys •Kasvukeskuksia ja väestökatoa
•Alueiden eriarvoistuminen jyrkkenee => Mistä maksajat 
syrjäseuduilla?



Muutostekijä Mitä näköpiirissä?

Ilmastonmuutos •Sään ääri-ilmiöt voimistuvat => tulvia, kuivuuskausia => 
raakaveden laatu heikkenee, riskit kasvavat
•Kaikilla sektoreilla vähennettävä kasvihuonekaasujen 
päästöjä => vaatimuksia myös vh-sektorille

Lainsäädäntö •Käsittelyvaatimukset kiristyvät (EU:n direktiivit)
•Haitallisia aineita (esim. lääkejäämät, 
hormonivaikuttavat aineet ja mikromuovit) koskevat 
uudet vaatimukset?

Asiakasnäkökulma •Tarvetta parantaa asiakaspalvelua ja läpinäkyvyyttä
•Sähköiset palvelut
•Tonttijohtojen kunto kasvava riski



Muutostekijä Mitä näköpiirissä?

Riskien hallinta •Uhkat lisääntyvät (sään ääri-ilmiöt, ICT-riippuvuus, 
ilkivalta ja terrorismi)

Instituutiot ja 
organisointi

•Hallintorakenteen muutokset => vaikutukset 
vesihuoltoon???
•Käytännön yhteistyötä (vesi + energia + biotalous;  
laitosten yhteistyö)
•Kansainvälinen operointibusiness ei levittäydykään 
Suomeen
•Henkilöstön eläköityminen: mistä uudet osaajat?



Muutostekijä Mitä näköpiirissä?

Teknologinen 
kehitys

•Smart water: prosessien tehostaminen, säätötekniikat, 
tietohallinta
•Haitallisten aineiden käsittely?

Kansainvälisty
minen

•Merkittäviä vientimahdollisuuksia, mutta onko 
kilpailukykyä?
•Kv tarpeet poikkeavat monin osin Suomen tilanteesta

Talous •Uudet vaatimukset => investointitarpeita
•Saneerausvelka uhkaa karata käsistä
•Talouteen halutaan entistä parempaa läpinäkyvyyttä



Vh-laitosten oma näkemys



Kokemuksia Ruotsista, Tanskasta ja 
Hollannista

 EU:n direktiiviprosessit luovat paineita käsittelyn 
tehostamiseen

 Ilmastonmuutos: merkittävin haaste

 Tanskassa laitosten ilmasto-ohjelmat

 Laitosten talouden turvaaminen; pienet laitokset 
vaikeuksissa => Hollannissa vain 10 alueellista laitosta => 
hyvin resursoituja

 Valuma-alue lähtöinen suunnittelu

 Haitalliset aineet: mikä strategiaksi?



 T&K –toimintaan panostetaan: klusterit, yhteistyö, 

EU-rahoituksen hyödyntäminen, vesihuoltolaitokset 

tutkimusalustoina



 Yhtiöittämisestä positiivisia kokemuksia Tanskasta ja 
Hollannista:

 Selkeät roolit (laitos, omistajat, viranomaiset)

 Johtamisen tehostumista, lisää liikkumavaraa

 Resursseja pystytty saamaan lisää

 Kansainvälisyyden vahvistaminen; vh-laitokset
aktiivisia partnereita vientitoiminnassa ja 
kehitysyhteistyössä

 Hollannissa lainsäädännöllä annettu lupa käyttää 1 % 
liikevaihdosta kv-toimintaan

 Motiivi: kv-yhteistyöstä oppii ja se luo henkilöstölle 
mielenkiintoisia työmahdollisuuksia



Vesihuollon tulevaisuuden mahdollisuuksia

 Vesihuolto osana biotaloutta: lietteen käsittelyn ja 
lietetuotteiden jalostamisen (lannoitetuotteet, 
biopolttoaineet, prosessiravinteita puunjalostusteollisuudelle 
jne.) ulkoistaminen ao. toiminnan ydinosaajille => laajemmat 
alueelliset ratkaisut?



 Vesihuolto ja energiasektori: 
Jäteveden 
energiapotentiaalin 
hyödyntäminen esim. 
kaukolämmössä

 Prosessien tehostaminen ja 
optimointi: tiedon hallinta, 
säätötekniikka

 Maakunnalliset tai valuma-
aluepohjaiset laitokset?



 Aluesaneeraukset koordinoituna muun teknisen infran  
rakentamisen/saneerauksen kanssa

 Tonttijohtojen saneerauksen edistäminen (prosessien 
helpottaminen, uusimiset aluesaneerauksen yhteydessä, 
porkkanat kiinteistönomistajille)

 Sektorin viennin kehittäminen: rahoitusmallit, strategiset 
konsortiot; malleja Tanskasta ja Hollannista

Utopiaa vai todellisia vaihtoehtoja?

 Urean ja ulosteen erilliskäsittely

 Kiinteistökohtaiset kompostikäymälät

 Veden kierrätys



Viisi prioriteettia?
 T&K:n kehittäminen Ruotsin mallin suuntaan

 Strategiset klusterit 

 Vh-laitosten tarjoamat ”testausalustat” T&K:lle

 Valuma-aluetarkastelun vahvistaminen suunnittelussa

 Raakavesilähteiden suojelu

 Hulevedet osana maankäytön suunnittelua

 Tehostamisinvestoinnit vesistöjen kannalta kriittisiin kohteisiin

 Laitoskoon kasvattaminen s.e. laitokselle voidaan turvata riittävä 
resursointi (rahoitus, johto ja henkilöstö)

 Laitosten yhdistäminen

 Yhtiöittäminen organisaatiomallina

 Vesihuolto osaksi bio- ja energiataloutta

 Lietteen prosessointi biotaloustoimijoille

 Jäteveden lämpöenergian hyödyntäminen kaukolämmössä

 Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö => hyviä käytäntöjä maailmalta+ 
henkilöstölle urakehitysmahdollisuuksia; Tanskan ja Hollannin mallit



Ai meillä vai haasteita?


