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Ohjelma 17.12.2018

Maanantai 17.12. 

Klo 17:00 Vierailu Taskilan jätevedenpuhdistamoon

Suolamännyntie 39, Oulu

Klo 18:30 – 21:00 Tervetuliaisilta

Uudistuvassa kasvitieteellisessä puutarhassa, Kaitoväylä 5

 Tervetuloa

 Uusiutuvan kasvitieteellisen puutarhan esittely yrityskäyttöön

 Yritysten näyttelytila

 Kokoontumistilat

 Työskentelytilat

 Pikkupurtavaa ja virvokkeita sekä verkottumista
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Ohjelma 18.12.2018

Tiistai 18.12. klo 8.30 – 16, Sali L8

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:00 Tervetuloa ja esittäytyminen

9:30 AIF - Water Ecosystem, Arctic Drone, SuperIoT ja Analytics+ -esittelyt

10:00 Vesitutkimus Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa

10:30 Vesilaitosten vesihaasteet ja ryhmäytyminen haasteittain

11:00 Lounas (omakustanteinen) & yrityskeskusteluja

12:00 Ryhmätyöt

14:00 Kahvit & yrityskeskusteluja

15:00 Työpajan yhteenveto ja jatkosta sopiminen

15:30 Lähtö Pipelifen yritysvierailulle Iihin
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Digitalization in water industries
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Vesilaitosten haasteita



Vesilaitosten vesihaasteita

Osallistujien kiinnostuksen mukaan työpajan aiheiksi valikoitu seuraavat aiheet:

1. Veden laadun reaaliaikainen seuranta vesijohtoverkostossa – Heini Postila & Anna-Kaisa Ronkainen

2. Viemäriverkoston vuotovesien etsintä ja saneerauskohteiden optimointi – Pekka Rossi
• Pumppaamot

3. Korvaavien saostusmenetelmien selvittäminen – Elisangela Heiderscheidt & Satu Pitkäaho

4. Digitalisaation optimaalinen hyödyntäminen – Pekka Jokitalo & Esko Juuso
• Tietoturvan varmistaminen vesihuollossa

5. Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (HE 60/2018) sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa ja 
Verkoston dokumentointi - Elina Annanperä

Alla olevat aiheet jäävät pois työpajasta vähäisemmän kiinnostuksen vuoksi:        

1. Lappeenrannan yliopiston EU –projektihanke-ehdotus: Municipalities converting waste into renewable 
and valuable raw materials for local industry and agriculture



Ryhmä 1:
Veden laadun reaaliaikainen seuranta vesijohtoverkostossa
Heini Postila & Anna-Kaisa Ronkainen

Veden laadun reaaliaikainen seuranta vesijohtoverkostossa, erityisesti mikrobiologisen laadun. 

Tällä hetkellä mikrobiologisen laadun seuranta perustuu muutamasta pisteestä tiettyyn aikaan 
otettuun vesinäytteeseen, ja näytteiden analysointi vie labrassa 1-3 päivää. 

Uusilla geenitekniikkaan perustuvilla PCR-menetelmillä (vain labrassa tällä hetkellä) päästään 
muutamaan tuntiin, mutta ko. menetelmiä ei ole vielä validoitu Suomeen. THL:llä on 
validointiprosessi käynnissä.

Toisaalta mikrobiologista laatua voisi ehkä mitata välillisesti jonkin muun muuttujan kautta esim. 
sameuden tms.



Ryhmä 2:
Viemäriverkoston vuotovesien etsintä ja saneerauskohteiden 
optimointi
Pekka Rossi

Viemäriverkoston vuotovesien etsintä ja saneerauskohteiden optimointi. 

Viemäriverkoston vuotovesiprosentti voi olla 60-70% eli se osuus jätevesistä on muuta kuin kiinteistöjen 
vesimittarien kautta virrannutta vettä. 

Vuotovesistä osa on seurausta siitä, että verkostoon vuotaa maa- ja pohjavesiä verkoston rikkokohdista, ja 
osa on seurausta siitä että kiinteistöt johtavat hulevesiään jätevesiviemäriin. 

Vuotovesien lähteet pitäisi saada kartoitettua, jotta verkoston saneerauksen ja kiinteistöihin kohdistuvat 
hulevesien erottelukehotukset saataisiin kohdennettua tehokkaasti.

Pumppaamot

• Ratkaisuja

• Kertyvät lautat

• Pitkät siirtolinjat



Ryhmä 3:
Korvaavien saostusmenetelmien selvittäminen
Elisangela Heiderscheidt & Satu Pitkäaho

Kemira valmistaa Porin tehtaalla talous- ja jäteveden puhdistukseen käytettäviä ferri- ja 
ferrosulfaattia. Vesikemikaalien pääraaka-aineena käytettävä ferrosulfaatti tuotanto loppuu 
Venatorin tuotanto loppuu. Kemikaalien suuren käyttömäärän vuoksi rahtikustannukset ovat 
tehneet kemikaalien tuonnin kannattamattomaksi eikä ulkomaisilla kemikaalitoimittajilla ole 
myöskään ollut kiinnostusta tarjota kemikaaleja Suomen markkinoille.

Jätevedenpuhdistuksessa saostuskemikaalien käyttö on välttämätöntä ympäristölupien 
määräyksissä vaaditun ja nykyisen, hyvin tehokkaan, fosforinpoiston saavuttamiseksi. Ilman Kemiran 
Porin tehtaan ferrosulfaatin tuotantoa Suomen jätevedenpuhdistamoiden tarvitseman 
saostuskemikaalin saatavuus ja ferrosulfaattia käyttävien jätevedenpuhdistamoiden puhdistustulos 
heikkenisivät merkittävästi.

Rautapohjaisten saostuskemikaalien tulevasta saatavuudesta ja niihin liittyvästä kustannusten 
noususta riippuen muut vedenkäsittelymenetelmät ja ainakin nykyisten prosessien tehostaminen 
voivat tulla jollain aikavälillä välttämättömiksi tai varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi.

Lähde: Vesilaitosyhdistyksen Jäsenkirje #5/2018



Ryhmä 4: 
Digitalisaation optimaalinen hyödyntäminen
Pekka Jokitalo & Esko Juuso

Miten optimoidaan digitalisaation mahdollistamat hyödyt

• Verkoston suhteen

• LoRa –verkon käyttö

• Anturointi –paine, virtaus, venttiilien ON/OFF – tiedon hyödyntäminen

Miten tietoturva varmistetaan vesihuollossa

• Asiakastiedot

• Etäluenta

• Turvalukitus



Ryhmä 5:
Elina Annanperä

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, HE 
60/2018

Digitaalisten palvelujen suunnittelu ja ylläpito (Lähde: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060#idp448428144)

Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja 
helppokäyttöisyys on varmistettu. Lisäksi viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa yhteensopivuus yleisesti käytettyjen 
ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa.

Viranomaisen on huolehdittava sen vastuulla olevien digitaalisten palvelujen ja muiden viranomaisen käytössä olevien sähköisten 
tiedonsiirtomenetelmien saatavuudesta muulloinkin kuin viranomaisen asiointipisteiden aukioloaikoina. Digitaalisten palvelujen ja muiden 
sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttökatkot on ajoitettava ajankohtaan, jolloin niiden käyttö on vähäistä. Käyttökatkoista on tiedotettava 
sopivalla tavalla ennalta yleisölle. Viranomaisen on julkaistava käyttökatkon ajaksi ohjeet, miten jokainen saa asiansa hoidetuksi 
vaihtoehtoisella tavalla.

Viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa riittävä yhteensopivuus hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 
annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen tukipalvelujen sekä muiden viranomaisten digitaalisten palvelujen kanssa.

Verkoston dokumentointi

Kun verkoston dokumentointiin otetaan käyttöön digitaalinen dokumentointi, miten varmistetaan

• Ajan tasalla oleva putkistotieto

• Putkiston kuntotieto

• Tietojen luotettavuus ja paikkansa pitävyys

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060#idp448428144
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AIF Water Ecosystem
Vesilaitostyöpajan projektiehdotukset
1. Vesilaitosten viranomaisvalvontaan liittyvän vedenlaadun 

seurannan toteuttamista jatkuvatoimisin mittauksin

2. Lämpötilan mittausverkosto jätevesistä

3. Dronet vesiverkoston tilan seurannassa

4. Mittaamisen ja säädön kehittäminen jätevesien 
puhdistusprosessien hallintaan

5. Vesilaitosten verkostohallinta ja digitalisointi

6. Vesilaitosten kuluttajapalveluiden digitalisointi



Vesilaitosten viranomaisvalvontaan liittyvän vedenlaadun 
seurannan toteuttamista jatkuvatoimisin mittauksin

• Jatkuvatoimisia mittauksia tulisi hyödyntää vesilaitosten käyttöveden laadun seurannassa ja 
linkittää jatkuvatoimiset seurannat osaksi viranomaisvalvontaa. Jotta tähän päästään, yleisiä 
toteuttamisedellytyksiä tulee selvittää. Näitä ovat esimerkiksi akkreditoinnin ja/tai validoinnin 
asettamat vaatimukset. Erityisesti veden mikrobianalyysien nopeammalla ja reaaliaikaisella 
seurannalla olisi tarvetta, sillä se liittyy käyttöveden turvallisuuteen.

• Mikrobianalyysit ovat osa viranomaisten vaatimaa valvontaa ja bakteerianalyysien jatkuvatoimista 
mittausta voisi kehittää hyödyntäen kuvantavia menetelmiä, kuten esimerkiksi reaaliaikaista, 
digitaalista holografia mikroskopia (DIHM).

• Menetelmäkehitystä tulisi tehdä erilaisissa vedenlaatutilanteissa ja eri menetelmillä laboratorio-
olosuhteissa, sekä rinnalla käyttää nykyisin käytettyä analytiikkaa. Erityisesti jatkuvatoimisen 
mittausmenetelmän mittaustarkkuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Käytännön 
kenttätestauspaikka olisi pintavettä hyödyntävällä laitoksella, jossa raakaveden laadussa on 
enemmän vaihteluja kuin pohjavettä hyödyntävillä vedenottamoilla.



Lämpötilan mittausverkosto jätevesistä

• Lämpötilan mittausverkosto jätevesistä

• Lämpötilan informaatioarvo

• Jatkuvatoimisen seurannan hyödyt

• Mitä kaikkea tietoa lämpötilan mittaus voisi antaa jätevesiverkoston 
tilasta?



Dronet vesiverkoston tilan seurannassa 

• Mitä tietoa dronet voivat kaikkiaan tuoda vesihuollon verkostoista 
esim. vuodoista ja sijainneista?

• Voidaanko Ouluzoneen suunniteltuun drone-keskukseen tehdä 
koeputkisto testeille?



Mittaamisen ja säädön kehittäminen 
jätevesien puhdistusprosessien hallintaan

• Mittaustietoa tarvitaan mm. P, NH3, NO3 ja kuiva-ainepitoisuudesta. 
Saatujen arvojen perusteella jätevesiprosessin säätäminen on 
mahdollista niin, että voidaan optimoida prosessissa käytettävien 
kemikaalien ja energian määrää.



Vesilaitosten verkostohallinta ja digitalisointi

Laitoksille

• tietoa laitoksesta

• erilaiset valvontaympäristöt

• resurssien ohjaaminen

• tietoa papereissa – kustannustehokas digitointi

• osaamisen kehittäminen laitoksissa

Toteutuksissa tulee ottaa huomioon tiedonsiirron, tietoturvan ja datan hallinnan (vastuut, omistajuus) 
haasteet.

Mittaustiedon käsittely, IoT ja AI ovat keskeisesti mukana ratkaisujen kehittämisessä.

Verkoston hallintaan

• vuototiedot ja vuotojen 
paikantaminen

• kunnossapito ja toimivuus

• esikäsittelyvaatimukset 
teollisuudelle

Suunnitteluun

• tieto verkosta suunnitteluun

• järjestelmien standardointi

• digital twin

• rakennusvaihe

• huoltaminen



Vesilaitosten kuluttajapalveluiden 
digitalisointi
• Luodaan kuluttaja-asiakkaalle yhden luukun palvelu vedelle, sähkölle, 

energialle ja jätteelle.

• Ajankohtaista tietoa haluavat esim. taloyhtiöt, vakuutuslaitokset ja 
yksittäiset taloudet.

• Tiedon keruussa hyödynnetään sensoreista saatavaa tietoa, joka esitettään 
käyttäjäystävällisessä muodossa.

• Tavoitteena on data-lähtöisyys uusien palveluiden tuottamisessa, ja uudet 
businessmahdollisuudet eri toimijoille. 
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