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OLIKO TULEVAISUUDESSA KAIKKI PAREMMIN?



Haaste (20… 30 v) Keskiarvo 

(asteikko 1-5)

1 Ikääntyvä infrastruktuuri 4,4

2 Haavoittuvuus ja riskien hallinta 4,3

3 Henkilöresurssit ja osaaminen 4,3

4 Koulutus 4,1

5 Tutkimus 3,9

6 Johtamisen ja toiminnan taso laitoksilla 3,8

7 Hiljaisen tiedon siirto 3,8

8 Hulevedet: ilmaston muutoksesta johtuvat 3,8

9 Jätevesilietteiden hyötykäyttö 3,7

10 Hulevedet: maankäytön muutoksesta johtuvat 3,6

11 Päätöksenteon läpinäkyvyys ja avoimuus 3,6

12 Yhteiskuntasuhteiden hoito 3,4

13 Energiaan liittyvät seikat 3,4

14 Lainsäädännön kehittäminen 3,4

15 Tekninen toimivuus 3,4

16 Kasvavat tuloutusvaatimukset 3,4

Suomen vesihuollon tulevaisuuden haasteet (2017)

Juuti, P., Katko, T. & Rajala, R. 2019



Haaste Keskiarvo

(1-5)

Kriittinen 

tärkeys

1 Ikääntyvän vesihuollon infrastruktuurin uusiminen ja korvaaminen 4,59 64%

2 Infrastruktuurin parantamisen rahoitus 4,44 55%

3 Kansalaisten tietämys vesihuoltojärjestelmien ja -palvelujen arvosta 4,37 50%

4 Veden saatavuus pitkällä aikavälillä 4,30 50%

5 Kansalaisten tietämys veden arvosta 4,26 44%

6 Valuma-alueen / vesivarojen suojelu 4,17 41%

7 Ikääntyvä työvoima / ennakoidut eläköitymiset 4,16 43%

8 Yleinen hyväksyntä tuleville vesi- ja jätevesimaksujen korotuksille 4,12 35%

9 Hätätilavalmius 4,10 34%

10 Johtokunnan hyväksyntä tuleville vesi- ja jätevesimaksujen korotuksille 4,09 35%

10 Kustannusvastaavuus (veden hinnoittelu vastaamaan todellisia kustannuksia) 4,09 32%

11 Lahjakkaiden työntekijöiden saatavuus ja työssä pysyminen 4,08 33%

12 Käyttöomaisuuden hallinta 3,98 27%

13 Kyberturvallisuuteen liittyvät ongelmat 3,92 27%

13 Tiedon hallinta 3,92 25%

14 Suhteiden parantaminen asiakkaisiin, äänestäjiin ja asuinyhteisöön 3,91 26%

14 Nykyisten säädösten noudattaminen 3,91 25%

Yhdysvaltojen vesihuollon suurimmat haasteet (2018)

American Water Works Association. 2018 AWWA State of the WATER INDUSTRY (SOTWI) Report
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Ekoinnovaatioiden typologia

OECD and Statistical Office of the European Communities (Eurostat) 2005, modified by Hukka 2015 



Hukka & Katko 2007 

VESIHUOLLON HAAVOITTUVUUS

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, 

nro 58. http://www.kaks.fi/node/624

Luettu 72842 kertaa

Tutkimus väittää: Kuntapäättäjät laiminlyövät 

vesi- ja jätehuollon tarpeet



Helsingin

Sanomat

Kirjaudu

Kotimaa

Vesiputkien huono kunto uhkaa terveyt tä monissa
kunnissa, putkien kor jaukset  nostaisivat  veden hintaa
tuntuvast i

”Vanheneva vesiputkiverkosto on ongelma, josta on vähitellen muodostumassa merkit tävä

terveysuhka”, sanoo THL:n johtava tutkija.

PÄIVÄN TIMANTTI:  Kartat  näyt tävät , miksi ilmastoraportt ien ruokavaatimusten toteutuminen

on vaikeaa Suomessa

Jukka Harju HS  

VESI PUTKI VERKOSTOJEN  kunto huononee ja tämä tuo r iskin, josta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

muistuttaa: putkir ikkotilanteissa maaperässä olevat taudinaiheuttajabakteerit voivat päätyä

vesijohtoveteen.

THL:n mukaan Suomessa sattuu joka vuosi useit a tilanteita, joissa talousvesi likaantuu, mikä voi

Vesijohtovet tä Helsingissä. (KUVA: LAURI TUISKU)

Tilaa

Helsingin

Sanomat

Kirjaudu

Kaupunki

”Massiivinen” vesi vahinko Helsingin kadulla: Vet tä tulvii
kellareihin, liikenne katkaistu

Antikvariaatt i Punaisen planeetan kellarivarastoon tulvii vet tä.

PÄIVÄN TIMANTTI:  HS matkusti Kiinan uiguurialueelle ja törmäsi kontrollikoneistoon, jollaista

ei ole koskaan nähty

Marja Salomaa HS  

HELSINGINK ADULLE pulppuavaa vettä ei vielä kello 11 jälkeen ollut saatu katkaistua. Pelastuslaitoksen

tietojen mukaan ainakin seitsemän kerrostalon ja yhden kirkollisen tilaan kellareihin on valunut

runsaasti vettä haljenneesta käyttövesiputkesta.

Vettä pumpataan parhaillaan pois.

Putkirikko Sörnäisissä on saanut Helsinginkadun tulvimaan. (KUVA: TUOMAS NIININEN)

Tilaa

Helsingin

Sanomat

Kirjaudu

Kaupunki

Kellar i t äyt t yi vedellä, sähköt  menivät  ja hissi hajosi:
Jouko Helenius, 82, ja muut  Har jutor in asukkaat
kärsivät  yhä valtavasta putkir ikosta

Harjutorilla tuskaillaan edelleen maaliskuisen vesivahingon tuhoja. Katastrofi lähensi talon

asukkaita.

ULKOMAAT:  Tiananmenin verilöylystä on 30 vuotta, ja Kiina sensuroi rahansiirtojakin, jos

summassa on numerosarja 8964

PÄIVÄN TIMANTTI:  Monilla miehillä on täysin harhainen kuva isyydestä, sanoo Lauri Aht inen

Emilia Kangasluoma HS

Jouko Helenius pääsee vielä kulkemaan seitsemänteen kerrokseen ilman hissiäkin. ”Jos olisi pyörätuolissa tai käyt täisi rollaattoria, liikkuminen olisi

mahdotonta”, hän sanoo. (KUVA: KALLE KOPONEN /  HS)

Tilaa



NAULAAN NELJÄ TEESIÄ SEINÄLLE:

Keskeisiä syitä vesihuollon institutionaalisen toimintaympäristön (pelisäännöt, 

yksilöt, toimijat, organisaatiot) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 

rahoituksen vähyyteen.



TEESI I: VÄÄRINYMMÄRTÄMINEN

• Poliitikkojen ja virkamiesten mikromanagerointi: Tutkimus- ja 

innovaatiopolitiikka. 

• Yliopistolakiin sisällytetty kolmas tehtävä: Kriittisyys yhteiskuntaa ja sen 

harjoittamaa politiikkaa ja toimia kohtaan. 

• Tutkijan rooli: Tutkija ei ole poliitikko, virkamies eikä vesilaitosten tai 

muidenkaan alan toimijoiden edunvalvoja.



TEESI II: TIETÄMÄTTÖMYYS TAI VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS

• TKI-rahoituksesta päättävät: Tietämättömiä tai välipitämättömiä rakennetun 

ympäristön merkityksestä ja arvosta yhteiskunnan kehitykselle ja 

toimivuudelle, sekä kansalaisten ja yritysten hyvinvoinnille. 

• Suurin osan Suomen kansallisesta varallisuudesta on kiinni rakennetussa 

ympäristössä, josta vesihuolto on tärkeä osa. 

• Rakennetun ympäristön tutkimuksen ja yliopistotasoisen koulutuksen 

rahoitus: Marginaalista verrattuna sen yhteiskunnalliseen merkitykseen ja 

tuottamiin hyötyihin.



TEESI II: TIETÄMÄTTÖMYYS TAI VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS

• Kehitystutkimusrahoitus: Vesihuoltopalvelut nollattu, koska päättäjät 

tietämättömiä tai välinpitämättömiä niiden merkityksestä ja arvosta.

• Kansainvälisiset tutkimukset: Turvalliset ja toimivat vesihuoltopalvelut ovat 

tärkein edellytys kehittyvien maiden siirtymiselle vihreään talouteen, 

kestävälle talouskasvulle ja kansalaisten hyvinvoinnille. 

• Heikko institutionaalinen toimintaympäristö matalan tulotason ja alemman 

keskitulotason G140 –maissa (84% maapallon väestöstä) → Palvelujen 

vähäinen kattavuus, järjestelmien ikääntyminen ja huono palvelutaso. 



TEESI III: VALLANPITÄJIEN TAUSTAT JA OMAT INTRESSIT

• TKI-rahoituksesta ja opetuksesta vastaavat sekä yliopistoissa vallan 

kahvassa olevien omat taustat, paradigmat ja intressit: Lähestyvät

vesihuoltoa luonnontieteellisessä kontekstissa. 

• TKI-toiminta ja opetus yliopistoissa: Keskittyy valtaosaltaan artefakteihin ja 

puhdistusprosesseihin.



TEESI IV: VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN EI VOI PERUSTUA  

ULKOPUOLISEEN RAHOITUKSEEN

• Päättäjät ja keskeiset toimijat eivät ole mieltäneet: Yhteiskunnan toimivuuden 

kannalta näin tärkeän alan kehittäminen ei voi eikä saa olla riippuvainen alan 

ulkopuolisesta TKI-rahoituksesta. 

• Vesihuoltolakiin esitetty: Laitosten liikevaihdosta tuloutetaan prosentti alan 

TKI-toimintaan. 

• Prosentti: TKI-rahoituksen lisäys n. 14 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Tampereen Vesi tuloutti Tampereen kaupungin pohjattomaan säkkiin 60,7

miljoonan euron liikevaihdosta 10,5 miljoonaa euroa vuonna 2017.




