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SUOMALAISEN VESIOSAAMISEN perusta on luotu kymme-
nien vuosien systemaattisella työllä, ja yrityksissä ja oppilai-
toksissa tehty systemaattinen kompetenssien kehittäminen 
on kantanut hedelmää näihin päiviin saakka. Edelleen 
koulutusjärjestelmämme tuottaa maailman mittakaavassa 
erittäin korkean osaamisen ihmisiä myös suomalaisen vesi- 
ja jätevesiteollisuuden palvelukseen.

VOIDAAN KUITENKIN esittää huolestuminen suomalaisen 
vesialan osaamisen jatkuvuudesta ja siten kansainvälisestä 
kilpailukyvystämme. Osaaminen on yrityksen ydinaluetta. Se 
perustuu yksilöiden vuosien aikana rakentamaan asiantunte-
mukseen. Kattavastakin dokumentaatiosta huolimatta yrityk-
sen osaaminen on aina yksittäisten ihmisten osaamista.

SUOMALAINEN VESIALA koostuu varsin pienistä yrityksistä 
ja monien yritysten osaaminen on yksittäisten ihmisten niin 
kutsutun hiljaisen tiedon varassa. Vuosien aikana kertynyt 
kokemus yhdessä hyvän koulutuksen kanssa ovat muodosta-
neet moniin yrityksiin laajan ja syvällisen osaamisperustan. 
Nyt on aika kiinnittää huomiota suomalaisen vesialan hiljai-
sen tiedon jatkuvuuden turvaamiseen. Vesiosaamisemme 
kilpailuedusta on pidettävä kiinni.

VASTUU TOIMIALAMME kilpailuedun ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä on meillä kaikilla toimialalla toimivilla. Vanha 
sanonta: ”työ tekijäänsä opettaa” on totta, mutta meidän on 
pidettävä mielessä myös, että se joka oppii, on ihminen. Liian 
usein se on yksittäinen ihminen, jonka seuraajasuunnittelus-
ta ei olla – syystä tai toisesta – pidetty huolta. Mutta vastuu 
on toimialalla itsellään. Yhteiskunta auttaa luomalla erilaisia 

oppimisen ja opettamisen mahdollisuuksia: esimerkiksi am-
mattikorkeakoulun ja yliopiston harjoittelujakso, oppisopimus 
ja työssä oppiminen ovat hyviä keinoja. Uusia keinoja on 
kuitenkin kehitettävä.

MIKÄLI ME suomalaisella vesialalla työskentelevät emme 
kanna huolta suomalaisesta vesialan osaamisesta, ei siitä 
huolehdi kukaan muukaan. Tarvitsemme innovaatiota 
tuote- ja palvelukehityksessä mutta myös kompetenssien 
kehittämisessä ja ylläpidossa. Kopioimalla ei pääse koskaan 
kuin korkeintaan rinnalle, innovaatiolla pääsee ohi. Kansain-
välisen kilpailukykymme turvaamiseksi tarvitsemme myös 
koulutusinnovaatioita suomalaiselle vesialle.

NÄIN TURVAAMME kilpailukykymme.
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tietosuojakäytännöistämme. Tietosuojasi turvallisuus on meille 
yhtä tärkeää kuin puhtaan veden turvallisuus. Pyrimme kaikessa 
toiminnassamme aina mahdollisimman korkeaan tasoon. 

Jos sinulla on kysyttävää, niin Sanni Joensuu vastaa mieluusti kysymyksiin 
aiheesta: sanni.joensuu@econetgroup.fi , +358 44 745 2240. 

Tietosuojasi on meille tärkeää
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URBAN PLANNING Exhibition Center Shanghaissa esittelee 
Kiinan suurimman kaupungin toimintasuunnitelmaa parem-
man elinympäristön saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. 
Mielenkiintoisessa näyttelyssä valotetaan ratkaisuja muun 
muassa pohjaveden ja luonnonvesien laadun parantamiseksi, 
kanavaverkostojen kehittämiseksi, ilmanlaadun paranta-
miseksi, saastuneiden teollisuusalueiden muuttamiseksi 

viljelymaiksi sekä jätehuollon ja kierrättämisen kehittämiseksi. 
Vision mukaan kaikki saastuneet alueet pyritään saamaan 

puhdistettua ja kiinteiden jätteiden käsittely hallintaan 
vuoteen 2035 mennessä. Vesien ja jätevesien käsittelyssä 
pyritään 99 prosenttisesti puhtaaseen lopputulokseen, ja 
ilmanlaadun parantamisessa ennustetaan päästävän 80 
prosenttiseen laatuun määräaikaan mennessä.

Puhtaampi ympäristö – parempi kaupunki

Tiesitkö, että...
Itämeri on 
Välimereen 
verrattuna vain 
yhden kuudesosan 
kokoinen?

SAVE-hanke  
Saaristomeren parhaaksi
SAVE-HANKE on selvittänyt vuosina 2016-
2018 mahdollisuuksia parantaa Saaristo-
meren vedenlaatua peltojen kipsikä-
sittelyllä. Projektin pohjalta tehdyssä 
tietopaketissa maatalouden vesiensuoje-
lutoimien toteuttajille kerrotaan kipsin käy-
töstä ja sen vesistövaikutuksista.

SAVE-hankkeen seurantaa ja tutki-
muksia jatkaa SAVE2-hanke, 

jossa kipsin vaikutuksia ve-
sistöjen, kaivoveden ja 
kasvuston vedenlaa-
tuun seurataan edelleen. 
Lisäksi nyt selvitetään 

kipsin levitykseen ja tehoon liittyviä käy-
tännön kysymyksiä, kuten esimerkiksi 
kipsin talvilevitystä. SAVE2-hankkeessa on 
tarkoitus mallintaa laajamittaisen kipsinle-
vityksen vaikutusta rannikkovesien ravin-
nepitoisuuksiin, ja myös edistetään kipsi-
konseptin vientiä Itämeren rantavaltioihin.

SAVE2-hanke eli Saaristomeren ve-
denlaadun parantaminen peltojen kipsi-
käsittelyllä – jatkoseuranta, on Suomen 
ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopis-
ton tutkimushanke, jota rahoittaa ympäris-
töministeriö.
Lähde: John Nurmisen Säätiö

VISIO

2035:
Ympäristö- 
ministeriö  
rahoittaa  
vesiensuojelua
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ RAHOITTAA vesien-
suojelun ja Itämeren tilaa parantavien 
hankkeiden ohella myös kuntien yhteis-
hankkeita yhteensä noin 1,5 miljoonalla 
eurolla. Avustettavia hankkeita on 13, joilla 
parannetaan vesien tilaa ja tehostetaan 
ravinteiden kierrätystä sekä pyritään vähen-
tämään vesistöihin kohdistuvaa sisäistä ja 
ulkoista kuormitusta.

Uudellamaalla kehitetään Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelujen johdolla yhteistä 
mallia pumppaamopäästöjen hallintaan. 
Pohjanmaalla kolme kuntaa rakentavat kos-
teikkoja hulevesien viivyttämiseksi ja niiden 
sisältämän ravinne- ja kiintoainekuormi-
tuksen vähentämiseksi. Kunnat pyrkivät 
tehostamaan myös tulvasuojelua  
ja vähentämään ravinnekuormitusta.
Lähde: ym.fi

Shanghain  pienoismallia rakennetaan 
sitä mukaan  kun kaupunki kasvaa.
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Suomessa voi 

opiskella vesialaa 
ainakin 14:sta eri 
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Nieriä
Salvelinus alpinus

KUTUASUISTA, punavatsaista nieriää pidetään yhtenä Suomen kauneim-
mista kaloista. Nieriän ulkonäkö muokkautuu kuitenkin elinympäristön 
mukaan. Se nousee lohikalojen tapaan kutemaan syksyllä, mutta muista 
lohikaloista poiketen järvien karikoille.

Nieriä eli rautu viihtyy viileissä ja kirkkaissa vesissä aina pohjoisinta 
Suomea myöten. Se syö pohjaeliöitä ja pintahyönteisiä sekä kalaa. 
Vuoksen vesistöalueella on tavattu jopa 40 senttisiä nieriöitä, kun taas 
pienissä Lapin tunturijärvissä ne voivat jäädä puolta pienemmiksi. Nieriää 
kalastetaan sekä verkoilla ja pilkkimällä että perholla ja uistelemalla.

KANSALAISJÄRJESTÖ WATERFINNS 
etsii toimintaansa uusia senior-asian-
tuntijoita. Seniorit ovat pitkän linjan 
asiantuntijoita vesi- ja kehitysyh-
teistyöprojektien saralla, ja toimivat 
nuorempien, junior-asiantuntijoiden 
mentoreina WaterFinnsin toteuttamissa 
projekteissa.

WaterFinns on suomalainen, 
vapaaehtoisvoimin toimiva kansalais-
järjestö. Järjestön toimintaan kuuluvat 
vesisektorin kehitysyhteistyöprojektit 
kehitysmaissa ja kasvavissa talouksissa. 
Projektien pääpainona ovat vesivarojen 
hallinta, vesiympäristöt, maatalous ja 

kastelu sekä vesihuolto ja sanitaatio. 
Projektit rahoitetaan pääosin ulkominis-
teriön toimesta. 

Tällä hetkellä käynnissä ovat kaksi- 
vuotinen projekti Nepalin Navalpara-
sissa sekä Vietnamissa, Lao Cai’n pro-
vinssissa, olevan hankkeen viimeistely. 
WaterFinns valmistelee vuosittain uusia 
hankkeita, joihin tarvitaan uusia senior-
asiantuntijoita. 

 
Lisätietoja hankkeista löydät  
osoitteesta http://waterfinns.fi/
Kiinnostuessasi ota yhteyttä  
osoitteeseen waterfinns@gmail.com

Senior-asiantuntijoita haussa

VESILAITOSYHDISTYKSEN MIELESTÄ on 
perusteltua pitää juomavesidirektiivin sovel-
tamisala komission ehdotuksen mukaisesti 
talousveden terveellisyyden ja puhtauden 
varmistamisessa. 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 
on ehdottanut vaatimuksia vesijohtoverkos-
ton vuototasoon liittyen. Vesijohtoverkoston 
vuototasoa voidaan käyttää vesijohtover-
koston kunnon ja talousvesihuollon vesite-
hokkuuden yleisenä indikaattorina, mutta 

paineellisen vesijohtoverkoston vuototasolla 
ei ole suoraa yhteyttä talousveden laatuun. On 
myös muistettava, että vesijohtoverkoston ta-
loudellisesti ja ympäristön kannalta kestävällä 
tasolla oleva vuototaso riippuu voimakkaasti 
paikallisista olosuhteista, kuten vesivaroista, 
ilmastosta ja verkostopituuksista. Kiinteis-
töjen vastuulla olevien tonttijohtojen kunto 
on myös paikoin merkittävä vuototasoon 
vaikuttava tekijä.

Vesihuollon kustannukset katetaan 

vesihuoltolain mukaisesti vedenkäyttäjiltä 
perittävillä maksuilla. Direktiiviin uudistuk-
sessa komissio esittää sellaisia kustannuksia 
lisääviä vaatimuksia, jotka eivät parantaisi 
talousveden turvallisuutta. Vesilaitosyh-
distyksen mielestä direktiiviin ehdotetta-
vien vaatimusten vaikutukset talousveden 
turvallisuuteen ja vedenkäyttäjiltä perittäviin 
maksuihin pitää arvioida.
Lue lisää Juomavesidirektiivistä  
osoitteessa vvy.fi

Juomavesidirektiivi
Talousveden turvallisuus on Suomessa korkealla tasolla ja vesilaitosten toimittamaan veteen 
luotetaan. Nykyinen juomavesidirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö antavat toimivat raamit 
turvalliselle ja luotettavalle talousvesihuollolle Suomessa. 
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Särkikalat 
hyötykäyttöön

Tiesitkö, että...

Tiesitkö, että...

merilohi sietää 
kirjolohta huonommin 
meren lämpötilan nousua?

lähes 80 miljoonan ihmisen 
jätevedet – enemmän tai 
vähemmän puhdistettuina  
– lasketaan Itämereen?

SÄRJEN, LAHNAN ja muiden särkikalojen kalastus 
on tehokas keino kierrättää ravinteita Itämerestä 
maalle, joka puolestaan auttaa parantamaan 
rehevöityneiden vesistöjen tilaa. Se tarjoaa myös 
kuluttajille terveellisen  ja kestävän proteiinin läh-
teen. Kalastusyrittäjien tulovirtojen kasvattaminen 
taas auttaa ylläpitämään rannikkokalastusta, joka 
on tärkeä osa saaristokulttuuriamme.

Baltic Fish –hankkeen tavoitteena on luoda 
yhteiset säännöt kestävälle hoitokalastukselle ja 
kalastuskäytäntöjen valvomiselle Suomessa ja 
Ruotsissa. Sen avulla varmistetaan myös ihmisra-
vinnoksi tarkoitetun kalan turvallisuus. Kaupalliset 
tuottajat ovat mukana toiminnassa ja ensimmäis-
ten tuotteiden odotetaan tulevan myyntiin vuonna 
2020 Ruotsissa. Baltic Fish –hanketta rahoittaa 
Baltic Sea Action Plan –rahasto.
Lähde: John Nurmisen Säätiö

Econet Group ja venäläinen Ilim Group solmivat 13 miljoonan euron arvoisen 
sopimuksen KVR-urakasta uudelle Ust-Ilimskin sellutehtaalle. KVR-urakkaan 
kuuluu sellu- ja kartonkitehtaan jätevesien käsittelyn suunnittelu, toteutus ja 
jäteveden puhdistuslaitteita. Käyttöönotto on vuonna 2022.

URAKKA ON osa miljardin Yhdysval-
tain dollarin arvoista Big Ust-Ilimsk 
projektia, jossa rakennetaan 
uusi sellu- ja kartonkitehdas. Big 
Ust-Ilimsk projektin tarkoitus on 
kasvattaa Ilim Groupin kapasiteettia 
ja kokonaistuotantoa yli 600 000 
tonnilla vuodessa. Investoinnin 
avulla Ilim Group aikoo vahvistaa 
johtavaa asemaansa Venäjällä ja 
tuottaa 4,3 miljoonaa tonnia tuottei-
ta vuosittain.

– Olemme tehneet yhteistyötä 
Ilim Groupin kanssa jo vuosia ja 
kauppa kertoo, että osaamiseem-
me ja teknologiaamme luotetaan. 
Laitteemme on kehitetty kestämään 
haastavia ja arktisia olosuhteita. 
Valmistamme laitteet hapon-

kestävästä ja ruostumattomasta 
teräksestä, jotta ne kestävät 
Ust-Ilimskin suurissa lämpötilavaih-
teluissa +25C asteesta -45C asteen 
pakkaseen sekä korroosioalttiissa 
ympäristössä. Huomioimme erityi-
sesti laitteidemme elinkaarikustan-
nukset. Tämä on toinen suuri tilaus 
Ilim Groupilta tänä vuonna, Econet 
Groupin toimitusjohtaja Lauri 
Leskinen kertoo. 

– Olemme olleet tyytyväisiä 
yhteistyöhön Econet Groupin kanssa 
ja odotuksemme ovat täyttyneet. 
Olemme varmoja, että Econetin 
ammattitaito vesien käsittelyssä 
auttaa projektin toteutumisessa, 
puhdistamon modernisoinnin pro-
jektijohtaja Aleksei Ababkov toteaa.

Uudelle sellutehtaalle tulee 
MBBR-kantoaineprosessi, joka 
on tehokas biologinen jätevesien 
käsittelymenetelmä ja sopii hyvin 
paperi- ja sellutehtaisiin. Ratkaisu 
tuottaa vähemmän lietettä kuin 
perinteinen aktiivilietemenetelmä. 
Econet Groupilla on vuosien koke-
mus paperi- ja selluteollisuuden 
vesien ja jätevesien käsittelystä.

Ilim Group on paperi- ja 
selluteollisuuden markkinajohtaja 
tuotannon, markkinaosuuden ja 
investointien suhteen Venäjällä. 
Lisäksi se on yksi maailman 
johtavista toimijoista alalla. Maa-
ilman suurin metsäteollisuusyhtiö 
International Paper on Ilim Groupin 
strateginen kumppani.

Jättiurakka Venäjän suurimmalta 
puunjalostusyritykseltä
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VALTAOSA MAAILMAN väestöstä kärsii 
jonkin asteisesta veden riittämättömyy-
destä. Koska suurin osa ihmiskunnan 
kuluttamasta vedestä käytetään ruuan 
tuottamiseen, vesipulan ratkaisut ovat 
erottamattomasti sidoksissa ruokatur-
van edistämiseen. Diplomi-insinööri 
Jukka Jalavan väitöksessä ”Syömämme 
vesi: ruokavalioiden vedenkulutuksen 
arvioiminen muuttuvissa ruokajärjes-
telmissä” arvioitiin keinoja ruuan saata-
vuuden turvaamiseksi maailmanlaajui-
sesti hyödyntäen vettä ja viljelymaata 
kestävällä tavalla.

Väitöstyössä tutkittiin erilaisten 
ruokavalion muutosten vaikutuksia 
ruokajärjestelmään ja ruuantuotannon 
vedenkulutukseen. Koska useimmille 
meistä ruoka on paljon muutakin kuin 
keino pysyä hengissä, ruokavalintoja on 

vaikea muuttaa hetkessä. Aikaisemmis-
sa tutkimuksissa on ehdotettu resurssi-
tehokkaaksi suunniteltua, eläintuotteita 
vähentävää tai niitä kokonaan välttävää 
ruokavaliota. Tässä työssä kehitettiin 
yhden ruokavalion sijaan menetelmiä 
mahdollisimman pienten ja siten kulutta-
jan kannalta helpommin hyväksyttävien 
tavoitteiden määrittämiseksi eläin-
tuotteiden kulutuksen 
pienentämisessä. 
Työssä arvi-
oitiin näiden 
muutoksien 

vaikutuksia ruuantuotannon vedenkulu-
tukseen ja maankäyttöön.

Väitöstyön mukaan eläintuotteiden 
kulutuksen vähentämisen ensimmäiset 
askeleet ovat todennäköisesti kaikkein 
vaikuttavimpia. Jos ruokajärjestelmä 
mukautuu näihin muutoksiin tehok-
kaalla tavalla, osa eläintuotannosta 
voi hyödyntää muuten käyttämättä 

jääviä resursseja ja osaltaan parantaa 
ruokaturvaa.

Lähde: Vesilaitosyhdistys

BRATISLAVAN KANSAINVÄLISESSÄ kuorokilpailussa 2018 Grand 
Prix -palkinnon voittanut mieskuoro Euga on puhtaan veden 
asialla. Lokakuun lopulla käynnistynyt Elements of Euga 
-konserttisarja sukeltaa ensimmäisessä Water-nimisessä 

osassaan Turun linnassa merellisiin äänimaise-
miin haluten samalla muistuttaa 

vesistöjen tärkeydestä.
Noin 30-henkisen 
kuoron konsertti-

sarjassa esitellään neljä elementtiä: vesi, maa, tuli ja ilma. 
Ohjelmiston punaisena lankana on pohjoisen äänimaisema 
uuden ja vanhan musiikin yhdistelmänä. Kuoron jäsenten 
keski-ikä on 25 vuotta, ja esityksissä taide yhdistyy nuoreen, 
positiiviseen energiaan. Ohjelmistossa on muun muassa 
Einojuhani Rautavaaran ja Jean Sibeliuksen teoksia, sekä 
kantaesityksenä tilausteos Jussi Chydeniukselta.

Lähde: Turun Sanomat

Kuoromusiikkia vesiteemalla

KUVA Jaakko Paarvaala

Ruokavalio vedenkäytön tehostajana 
ja ruokaturvan edistäjänäVäitös: 

Tiesitkö, että…
särkikalojen tehokas kalastus 

tasapainottaa kalaston rakennetta?

Pohjoismaisia 
Smart Water 
-ratkaisuja
POHJOISMAINEN VESIHUOLTOALA voi 
auttaa toinen toisiaan selviämään 
tulevaisuuden haasteista tehostamalla 
kokemuksista oppimista niin omalla 
alueella kuin Euroopassa ja maailmalla 
laajemminkin.

Vesilaitosyhdistys on toteuttanut 
yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen 
Norsk Vann, Svenskt Vatten ja Danvan 
kanssa englanninkielisen esitteen 
Smart water solutions – Opportu-
nities and challenges for the water 
sector. Julkaisu kiteyttää kokemuksia 
vesihuoltolaitoksilta Tanskasta, Suomes-
ta, Norjasta ja Ruotsista. 

Esite pyrkii antamaan kuvan pohjois-
maisilla vesihuoltolaitoksilla käytössä 
olevista älykkäistä vesihuoltoratkaisuis-
ta. Näille on tyypillistä, että ratkaisut 
ovat syntyneet tiiviissä yhteistyössä 
laitosten, kuntien ja niiden kumppanei-
den kesken. Esimerkkien tarkoituksena 
on lisätä sitoutumista vesihuoltoalan 
älykkäisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. 
Pdf-esite osoitteessa: Smart water  
solutions – Opportunities and  
challenges for the water sector
Lähde: Vesilaitosyhdistys



Puhdas vesi ja siihen liittyvä asiantuntemus mainitaan usein juhlapuheissa Suomen 
valteiksi tulevaisuuden globaalissa kilpailussa. Vedelle ja vesiosaamiselle on ladattu paljon 

odotuksia, kun on pohdittu esimerkiksi uusia vientimahdollisuuksia.

Paul Öhrnberg KUVA iStockPhoto

A siantuntijat ovat pitkälti samaa 
mieltä siitä, että ilmastonmuu-
tos aiheuttaa muutoksia maail-
man vesiolosuhteissa. Monille 

alueille ennustetaan kuivuutta ja vesipu-
laa, mutta Suomeen sateita on odotetta-
vissa nykyistä enemmän. 

Ilmastonmuutos sisältää paljon uhkia, 
mutta suomalaiselle vesialalle se voi tar-
jota myös mahdollisuuksia. Niiden hyö-
dyntäminen edellyttää kuitenkin, että 
täällä on vesialan päteviä osaajia, jotka 
kykenevät toimivaan kansainvälisissä ym-
pyröissä. Se vaatii vahvaa panostusta alan 
koulutukseen.

– Suomen vahva vesiosaaminen on 
myytti, jolle ei valitettavasti välttämättä 
ole katetta, Aalto-yliopiston vesihuolto-
tekniikan professori ja Rakennetun ym-
päristön laitoksen johtaja Riku Vahala 
sanoo.

Hänen mukaansa vesiosaamisen tasoa 
voidaan tarkastella ainakin kahdesta nä-
kökulmasta: laadullisesta ja määrällisestä.

– Kun tarkastellaan määrää, nähdään 
heti, että tärkeimmissä kilpailijamais-
samme, kuten muissa pohjoismaissa,  
koulutetaan huomattavasti enemmän  
vesiosaajia kuin Suomessa. Myös vesialal-
la toimivat yritykset ovat naapurimaissa 

kansainvälisempiä kuin täkäläiset yrityk-
set, Vahala sanoo.

Osaamisen ja koulutuksen laadun 
vertailu sen sijaan on hankalampaa. On 
vaikea mitata, onko suomalainen alan 
osaaminen korkeatasoisempaa kuin 
muualla.

– Omalta osaltani voin sanoa, että 
Aalto-yliopistoon tulee kyllä erittäin fik-
sua väkeä opiskelemaan vesialaa. Meil-
lä on Suomessa myös vahva tausta: Ve-
siosaamiseen on kiinnitetty huomiota 
1970-luvulta lähtien. Esimerkiksi vesien-
suojelun lainsäädäntö on tiukkaa ja sen 
noudattamista valvotaan. Jos osaamis-
ta mitataan tällaisten prosessien kautta, 
niin me pärjäämme täällä Suomessa kyllä 
hyvin kansainvälisessä vertailussa. 

Vahala varoittaa kuitenkin tuudittau-
tumasta tilanteeseen: Osaaminen ei ole 
staattista, vaan sitä pitää kehittää esimer-
kiksi panostamalla koulutukseen.

– Valitettavasti meillä on selvästi pie-
nemmät koulutus- ja tutkimusresurssit 
kuin pohjoismaisilla naapureillamme. 
Ei tilanne silti ole mitenkään katastro-
faalinen.

Vahala kehuu muun muassa ministe-
riöiden, Business Finlandin ja Suomen 
Akatemian panostuksia vesialan tutki-

mukseen, mutta alan sisällä satsaukset 
ovat olleet hänen mukaansa hyvin vaati-
mattomia, mikä on jarruttanut kehitty-
mistä ja innovaatioita.

– Tämä selittyy ehkä sillä, että vesi-
huolto on hyvin kuntakeskeistä ja kun-
tien talous on syöksykierteessä. Alan 
suomalaiset yritykset taas ovat usein suh-
teellisen pieniä tai ulkomaisessa omis-
tuksessa, jolloin aito tutkimus ja tuote-
kehitys on kohtuullisen pientä. Lisäksi 
yritysten ja yliopistojen välinen yhteistyö 
on valitettavan vähäistä. Toki positiivisia 
poikkeuksiakin löytyy.

Vahala toivookin vesialan organisaa-
tioilta rohkeampaa otetta tutkimukseen 
ja uusien tekniikoiden kehittämiseen. 
Tämä tekisi alan työpaikoista entis-
tä houkuttelevampia, tarjoaisi erityis-
osaamista edellyttäviä tehtäviä nuorille 
osaajille ja houkuttelisi enemmän nuoria 
opiskelemaan vesialaa.

Maailmanparannusta ja bisnestä
Nykyisellään Aalto-yliopistosta valmis-
tuneet sijoittuvat laajalti eri tyyppisiin 
vesi- ja ympäristötekniikan tehtäviin esi-
merkiksi suunnittelutoimistoihin, isoihin 
vesilaitoksiin tai julkissektorille. Sen si-
jaan vain harvat hakeutuvat pääkaupun-
kiseudun ulkopuolelle vesihuoltolaitok-
siin, joita ei pidetä kovin kiinnostavina 
työpaikkoina.

Resurssien niukkuudesta huolimatta 
Vahala kannustaa nuoria opiskelemaan 
vesialaa. Hänen mukaansa opiskelijat 
ovat työllistyneet hyvin, eikä alan töiden 
loppumisesta ole pelkoa. Plussa on myös, 
että suhdanteet eivät pahemmin heilut-
tele vesialaa.

– Tämä on yksi parhaista aloista, jos 
haluaa tehdä asioita, joissa on merkitys-
tä. Ja kyllä tämä tarjoaa myös kasvavia 
bisnesmahdollisuuksia. Hyville ihmisil-
le ja tuotteille on tilaa ja tarvetta. Väitän, 

Yhteistyö ja koordinaatio avaisivat isoja 
mahdollisuuksia koulutusvientiin.

8

Vesialalle tarvitaan  
lisää osaajia 
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Koulutuslaitoksia, 
jotka tarjoavat 
vesihuoltoon ja 
vesivarojen hallintaan 
liittyviä opinto-
mahdollisuuksia 
Suomessa

Teknillisiä yliopistoja:
•   Aalto-yliopisto, Aalto University
•   Tampereen teknillinen yliopisto, 

Tampere University of Technology
•   Oulun yliopisto, University of Oulu
•   Lappeenrannan ja Lahden teknillinen 

yliopisto, Lappeenranta-Lahti 
University of Technology

Ammattikorkeakouluja:
•   Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu, Xamk University 
of Applied Sciences

•   Savonia ammattikorkeakoulu, Savonia 
University of Applied Science

•   Turun ammattikorkeakoulu, Turku 
University of Applied Sciences

•   Laurea ammattikorkeakoulu, Laurea 
University of Applied Sciences

•   Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasa 
University of Applied Sciences

•   Hämeen ammattikorkeakoulu, Häme 
University of Applied Sciences

Yliopistoja:
•   Itä-Suomen yliopisto, University of 

Eastern Finland
•   Helsingin yliopisto, University of 

Helsinki
•   Turun yliopisto, University of Turku
•   Lyhyt- & täydennyskoulutusta:
•   Suomen ympäristöopisto SYKLI, SYKLI 

Environmental School of Finland

että yrittämällä voi vesialallakin tehdä ra-
haa, etenkin jos se perustuu osaamiseen.

Vahalan mukaan suurin osa Aalto-
yliopiston vesialan opiskelijoista on 
hakeutunut alalle sen takia, että he ha-
luavat tehdä merkityksellistä työtä. Maa-
ilmanparannus ja rahan tekeminen eivät 
hänen mielestään hänen mielestään kui-
tenkaan ole toisiaan pois sulkevia kan-
nusteita.

– Tuomme yrittäjyyttä esille koko 
ajan entistä enemmän ja meiltä on jo 
syntynyt muutama startup-yritys. Maail-
manparantajat voivat perustaa hyvinkin 
menestyviä yrityksiä.

Vahalan mielestä on hyvä, että ve-
sialan opetusta löytyy jo peruskoulun 
opetussuunnitelmasta. Sieltä voi lähteä 
kipinä alalle. Hänen mukaansa vesi istuu 
teemoja ja aihepiirejä korostavaan ilmiö-
pohjaiseen oppimiseen.

– Vesi sopii tähän erittäin hyvin. Se 
yhdistää eri oppiaineita ja sitä on helppo 
katsoa eri näkökulmista.

 
Lisää yhteistyötä askel kerrallaan
Vantaalla toimivan ammattikorkeakou-
lu Laurean aluepalvelupäällikön Anssi 
Kuuselan mukaan vesialan koulutus ja 
siihen liittyvä koulutusvienti ovat Suo-
messa suhteellisen pientä. Hänen mu-
kaansa tilannetta voitaisiin parantaa 
harjoittamalla nykyistä tiiviimpää yhteis-
työtä ja koordinaatioita alan eri toimijoi-
den kesken.

– Nyt kaikki tekevät asioita enim-
mäkseen yksin, vaikka yhteistyöstä voisi 
saada isoja hyötyjä, hän uskoo.

Toki yhteistyötä tehdään jo. Sen nä-
kyvin muoto lienee Finnish Water Fo-
rum, eli Suomen vesifoorumi, jossa on 

mukana yli 130 alan toimijaa. Anssi 
Kuusela toimii vesifoorumin tutkimus- 
ja koulutusryhmän puheenjohtajana 
sekä Laurean yhteyshenkilönä. 

– Yhteistyön edistämisessä on ennen 
kaikkea kyse aidosta halusta toimia yh-
dessä. Isoja rahoja ei välttämättä tarvita 
eikä mitään massiivista tarvitse yrittää 
kerralla. Mennään askel kerrallaan.

Yhdeksi askeleeksi Kuusela kuulut-
taa koulutuspuolella laajempia oppi-
kokonaisuuksia. Nyt kukin oppilaitos 
toimii omista lähtökohdistaan tai kou-
luttajan maantieteellisistä näkökulmista. 
Valtakunnallinen kokonaisvaltainen ja 
yhtenäinen ajattelutapa puuttuu. Aka-
teemisen maailman ja yritysten välille 
pitäisi myös saada entistä laajempaa ja 
syvempää yhteistyötä.

– Esimerkiksi koulutusvientiin yh-
teistyö ja koordinaatio avaisivat isoja 
mahdollisuuksia. Meillä on jo nyt run-
saasti liidejä ja tietoa isoista maailman-
laajuisista hankkeista, joihin sisältyy 
koulutustarpeita. Valitettavasti maail-
malla toimivat suomalaisorganisaatiot 
tarjoavat vain harvoin koulutusta näihin 
projekteihin.

Kuuselan mukaan tilanne näyttäytyy 
kärjistetysti näin: Suomalaiset mene-
vät poraamaan kaivoa, mutta kilpailijat 
tarjoavat kokonaisratkaisua. Koulutus ja 
tutkimus pitäisi nostaa mukaan jo tarjo-
uksen valmistelu- ja neuvotteluvaiheessa. 
Yritys voisi tarjota sitä joko alihankinta-
na tai vinkata koulutusorganisaatiot mu-
kaan hankkeeseen.

– Korkeakouluja voisi esimerkik-
si pyytää mukaan tekemään ”feasibili-
ty studyn” tai ”white paperin” jostakin 
alueesta. Näin tarjoukseen ja mahdolli-

sesti myös markkina-alueeseen saataisiin 
laajempaa näkökulmaa. Tästä voisi ke-
hittyä itseään ruokkiva positiivinen kier-
re. Tarjouksen kilpailukyky on varmasti 
parempi, jos pystytään tarjoamaan koko-
naisratkaisua.

Yritykset etulinjassa
Yritykset ovat etulinjassa ja niiden pitäisi 
oivaltaa etupainotteisesti koulutusosaa-
misen tarve. Yritykset kyllä hallitsevat 
hyvin oman tonttinsa, mutta esimerkke-
jä löytyy projekteista, jotka ovat valmis-
tuttuaan jääneet toimimattomiksi kou-
lutuksen puutteen takia. Korkeakoulut 
ja muut oppilaitokset voivat tässä kantaa 
kortensa kekoon.

– Koko arvoketju pitää kouluttaa, 
jotta projekti ja sen lopputulos saadaan 
toimimaan tehokkaasti. Pitää ottaa huo-
mioon esimerkiksi kulttuuri, osaami-
nen ja kielitaito. Osan tästä koulutuk-
sesta pystyy hoitamaan yritys itse, mutta 
osaan se tarvitsee apua.

Laurealla, kuten usealla muullakin 
oppilaitoksella, on jo laajat kansainväli-
set verkostot sekä osaamista rahoituksen 
järjestämisestä ja viennistä, mutta Kuu-
selan mukaan voimat yhdistämällä saa-
taisiin lisää tehoja. Yritykset pitää myös 
saada mukaan tähän pakettiin.

Kuuselan mielestä vesialan koulutus-
vienti on Suomessa luvattoman vähäis-
tä ja hajanaista. Ammattikorkeakoulujen 
piirissä tilannetta on pyritty paikkaa-
maan perustamalla koulutusvientiyhtiö 
EduExcellence Oy, jossa on tasaosuuksin 
mukana kolme ammattikorkeakoulua: 
Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia.

– Laajemminkin voitaisiin pohtia 
yhdessä, minkälaisia yhteistyömuotoja 

Akateemisen maailman ja 
yritysten välille pitäisi saada 

entistä enemmän yhteistyötä.

koulutusviennin tueksi ja edistämi-
seksi voitaisiin synnyttää, hän eh-
dottaa.

 Korkeakoulujen yhteistyöllä pa-
rannetaan kansallista kilpailukykyäm-
me ja vältetään tilanteita, joissa suo-
malaiset yliopistot kilpailevat itsensä 
ulos kansainvälisistä hankkeista.

– On nähty, kuinka suomalaiset 
korkeakoulut ovat kilpailleet vienti-
keisseissä toisiaan vastaan niin, että 
lopulta potin on korjannut joku kan-
sainvälinen iso yliopisto. Tässäkin 
asiassa yhteistyö on voimaa. 

– Yhdessä enemmän, Kuusela 
kannustaa. 
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Eija Öhrnberg KUVAT Patrik Sarin, Eija Öhrnberg

Oppisopimuskoulutus ja työ-
harjoittelujakso ovat hyvä 
tapa sekä harjoittelijalle että 
yritykselle tutustua puolin ja 

toisin. Yritys tapaa potentiaalisia uusia 
työntekijöitä ja oppilas saa tuntumaa 
työelämään sekä vesialan yrityksen toi-
mintaan. Yrityksen tunnettuus myös 
lisääntyy tätä kautta.

– Dewaco Oy:lle Laitilaan on tullut 
monta työntekijää harjoittelun ja kesä-
töiden kautta, toimitusjohtaja Jari Vir-
tanen kertoo.

– Tarjoamme mielellämme mah-
dollisuuden työharjoitteluun ja meillä 
on ollut myös oppisopimuskoulutetta-
via. Tällä hetkellä meillä on kaupallisen 
puolen opiskelijoita harjoittelussa.

Myös Oy Slamex Ab Lahdessa on 
tarjonnut kesätyö- ja työharjoittelu-
paikkoja opiskelijoille. Slamexiin levy-
seppähitsaaja-harjoittelijat tulevat kou-
lutuskeskus Salpauksen kautta. 

– Työharjoittelun merkitys meille 
on keskeinen. Se on ainut tapa saada 

nuoria työntekijöitä, kertoo Slamexin 
ja Econet Tuotannon tuotantojohtaja 
Kari Salmi.

– Meillä ei ole ollut vielä oppiso-
pimuskoulutettavia Lahdessa, mutta 
kiinnostusta siihen kyllä olisi.

Oma-aloitteisuus auttaa työhar-
joitteluun pääsemisessä, paikkoja ei 
ainakaan toistaiseksi tarjota aktiivises-
ti oppilaitoksille. Konsernissa löytyy 
harjoittelupaikkoja tekniikan alan opis-
kelijoille sekä suunnittelu- ja tuotanto-
puolen työtehtäviin. Kaupallisen alan 
harjoittelijoita otetaan toimistotehtä-
viin, kuten esimerkiksi Dewacossa os-
toreskontran hoitoon. 

Harjoittelujaksot kestävät muuta-
masta viikosta muutamaan kuukau-
teen. Opiskelijat eivät saa palkkaa, 
mutta heille tarjotaan työpäivänä lou-
nas. Joskus harjoittelijoille on maksettu 
myös stipendejä. Harjoittelijoiden pe-
rehdyttämiseen on olemassa kirjallinen 
ohjeistus, ja harjoittelujakson ohjeistus 
tehdään tapauskohtaisesti.

Ammattikorkeakoulujen piirissä 
koulutusvientiä on pyritty edistämään 
perustamalla koulutusvientiyhtiö 
EduExcellence Oy.

Taloushallintoa 
opiskeleva Patrik 
Sarin tutustui 
harjoittelujaksol-
laan Dewacon 
talousosaston 
toimintaan.

Harjoittelun 
kautta 
työpaikkaan
Econetissä ymmärretään työ-
harjoittelun, oppisopimuskoulutuksen 
ja yrityksessä tehtyjen opinnäytetöiden 
arvo. Onnistunut harjoittelujakso voi 
johtaa myös jatkuvaan työsuhteeseen 
– olipa harjoittelija kotoisin mistä 
päin maailmaa tahansa.
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•  Egypti
•  Irak
•  Iran
•  Kasakstan
•  Kiina

•  Puola
•  Romania
•  Ruanda
•  Ruotsi
•  Saksa

•  Sri Lanka
•  Ukraina
•  Venäjä
•  Vietnam
•  Viro

KOLUMNI

MILJARDI ON paljon. Miljardi euroa on suun-
nattoman paljon rahaa. Se on valtavan, 
älyttömän ja järjettömän paljon rahaa; sika 
paljon etten sanoisi. Käsittämätön määrä 
rahaa, jota on vaikea suhteuttaa mihinkään 
tunnettuun, mutta yritetään.

KUVITELLAAN, ETTÄ jos miljoona vastaa 
metriä, niin miljardia vastaa kilometri. On 
ilmeistä, että jonkin ollessa metrin päässä, 
niin se on huomattavasti lähempänä kuin 
jos se olisi kilometrin päässä, mutta olisiko 
se jokin kuitenkin saavutettavissa? Ei hyvä, 
lasketaan päässä miljardiin. Lasketaan nii-
tä euroja; yksi kerrallaan ja ääneen. Yksi 
euro, kaksi euroa ja niin edelleen. Sovitaan, 
että luvun sanomiseen menee yksi sekunti, 
mutta myöhemmin lukujen kasvaessa kau-
emmin.

OLLAKSENI TÄSMÄLLINEN ja sortumatta 
yleistykseen ja helmasyntiini suurpiirteisyy-
teen niin sekunnilla tarkoitan sekuntia, joka 
määritellään kiinnittämällä cesium-133-ato-
min häiriintymättömän perustilan ylihie-
norakenteen kahden energiatason välistä 
siirtymää vastaavan säteilyn taajuudelle 
kiinteä lukuarvo 9 192 631 770, kun yksikkö 
on Hertzi eli Hz.

KUN VUODESSA on 31 536 000 sekuntia, niin 
miljardin ääneen laskemiseen menee näillä 
määrityksillä reilut 31 vuotta. Näin, jos las-
kee yötä päivää. Minun pitäisi elää 95-vuo-
tiaaksi suoriutuakseni moisesta tehtävästä 
ja yli 120-vuotiaaksi, jos tekisin 12-tuntisia 
työpäiviä. On se miljardi euroa vaan niin kä-
sittämättömän paljon rahaa että tekisi mieli 
sanoa, että se on äärettömän paljon.

MUTTA KUN en voi. Meidän ministerit ja 
kansanedustajat, Antti etunenässä, ovat 
kuluttaneet sanan niin sanotusti loppuun. 
Fraasi ”äärettömän tärkeätä” on päivittäinen 
triviaali mediassa. Minulle ääretön luo mieli-
kuvan avaruudesta, maailmankaikkeudesta. 
Haluan kuitenkin uskoa, että Antti ja kump-
panit ovat tosissaan ja haluavat sanoa, että 
kyseessä oleva asia on äärimmäisen tärkeä.

HALLITUSOHJELMAN KOHDASSA 3.2 tode-
taan, että Suomi haluaa olla kokoaan suu-

rempi maailmalla. Hyvin sanottu, mitä ikinä 
se sitten tarkoittaneekaan. Tietoisuus koko 
maapalloa koskevista ongelmista kasvaa. 
Merkitykseltään kaikkein kauaskantoisim-
piin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutok-
seen, väestönkehitykseen, luonnon moni-
muotoisuuden vähenemiseen ja ympäristön 
elinkelpoisena säilyttämiseen vaikuttami-
nen edellyttää mahdollisimman laajaa yh-
teistyötä ja nopeita toimia. Pariisin ilmasto-
sopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet 
määrittelevä Agenda2030 antavat perusteet 
lähivuosien kansainväliselle yhteistyölle ja 
Suomen toiminnalle.

SUOMI KANTAA globaalia vastuuta kohden-
tamalla kehitysyhteistyön lisärahoitusta 
painopistealueille, joita ovat muun muassa 
ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen so-
peutuminen, ruokaturva, vesi, uusiutuva 
energia ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

TOIVON TOTISESTI, että Team Finland yh-
dessä Business Finlandin kanssa, Suomen 
ministeriöt ja virastot mukaan lukien lähe-
tystöt ja edustustot sekä kaikki vienninedis-
tämisorganisaatiot sisäistäisivät hallituksen 
halun, että Suomi on maailmalla kokoaan 
suurempi ja uskovat, että se on mahdollis-
ta ja toimivat nopeasti ja määrätietoisesti 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Uskoa se 
vaatii, vahvaa uskoa.

MINÄKIN LUPAAN uskoa. Aloitan uskomisen 
heti ja lupaan uskoa koko ensi vuoden, sillä 
minun on tunnustettava, että olen välillä ol-
lut uskossani heikko. Olen epäillyt, ettei täs-
tä suomalaisen vesiviennin kansainvälistä-
misestä tule yhtään mitään hyvistä puheista 
ja pyrkimyksistä huolimatta, vaan Suomi kä-
pertyy sisäänsä enneminkin kuin kansain-
välistyy. Mutta nyt kaikki muuttuu, uskon 
niin. Lupaan olla tästä edes iloinen, myön-
teinen ja positiivinen optimisti. Itse asiassa 
aloitin jo. Huomasithan, kuinka paljon käytin 
tekstissäni superlatiiveja!

Mats Ahlnäs

* Jarkko Martikainen

Raato raahautuu 
huomiseen* – mietteitä 
tulevasta

Quynh Le Nhu on vastannut Econetin markkinoinnista ja projekteista 
Vietnamissa usean vuoden ajan. 

Econetin ulkomaalaisia työntekijöitä 
on tullut seuraavista maista:

Econet on saanut positiivista 
palautetta tarjoamistaan monipuo-
lisista harjoittelumahdollisuuk-
sista ja mukavasta työympäristös-
tä. Myös oppilaitokset ovat olleet 
tyytyväisiä, kun opiskelijoille on 
järjestynyt mieleinen harjoittelu-
paikka.

Rauman kauppaoppilaitok-
sessa viimeistä vuottaan talous-
hallintoa opiskeleva Patrik Sarin 
päätyi Dewacolle työharjoitteluun 
luokkakaverin antaman vinkin pe-
rusteella.

– Liiketalouden opiskeleminen 
on mielestäni hyödyllistä. Jatko-
opintomahdollisuudet ovat hy-
vät ja se auttaa myös hallitsemaan 
omat raha-asiat.

Sarinin harjoittelujakso kes-
ti kaksi ja puoli kuukautta. Har-

joittelijan tehtäviin kuului muun 
muassa laskujen kirjaamista, aut-
tamista suunnittelutöissä ja joskus 
työtehtäviä hallin puolella – kah-
vin keittoa unohtamatta. 

– Parasta harjoittelussa on, että 
pääsee kokeilemaan alan töitä, nä-
kee millaista työ käytännössä on. 
Talousosaston rooli yrityksessä on 
mielestäni tärkeä. Erilaisia hoidet-
tavia tehtäviä on monia ja jokai-
seen hommaan täytyy löytää teki-
jä, hän sanoo.

Econet Group on tarjonnut 
harjoittelupaikan myös monelle 
maahamme muuttaneelle ulko-
maalaiselle. Konsernissa on lähes 
vuosikymmenen ajan ollut monia 
ulkomaalaisia harjoittelijoita, jois-
ta useat ovat jääneet yritykseen va-
kinaisiksi työntekijöiksi. 
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M aa- ja metsätalousministeri-
ön kansainvälisen vesiyh-
teistyön päällikkö Seppo 
Rekolainen tuntee vesialan. 

Hänellä on reilun kolmen vuosikymme-
nen pituinen kokemus alalta sekä Suo-
messa että ulkomailla. 

Yksi polttavimmista kysymyksistä on 
ilmastonmuutos, joka vaikuttaa myös 
vesialaan. Rekolaisen mukaan tässä yh-
teydessä on huomioitava kaksi asiaa: hil-
lintä ja  sopeutuminen. 

– Hillinnän kautta voidaan vaikuttaa 
hiilidioksidipäästöihin sekä puhdasve-
si- että jätevesipuolella. Jätevesihuollossa 
taas tärkeä kysymys on energian talteen-
otto. Helsingissä tätä toteutetaan onnis-
tuneesti ja talteenottoa voitaisiin kehit-
tää laajemminkin. 

– Energiatehokkuuden parantami-
nen koskee taas sekä puhdasvesi- että 
jätevesihuoltoa; vesi ei liiku ilman ener-
giaa, pumppauskulut ovat usein suuret. 
Kiinnittämällä huomiota energiatehok-
kuuteen saataisiin aikaan hillintää.

Sopeutuminen kattaa Rekolaisen 
mukaan koko vesihuollon ketjun. Il-
mastonmuutos tuo meille lisää tulvia, 
lisää kuivuutta sekä huonontaa raakave-
silähteiden laatua pinta- ja pohjavesissä. 
Jos vesihuoltolaitokset eivät ole varautu-
neet tähän kunnolla, ongelmia voi tulla. 

– Varautuminen ja riskienhallinta 
koskee koko ketjua; on otettava huo-
mioon tulvat ja  energiakatkot. Tähän 
kaikkeen tulisi varautua vesilaitoksilla. 
Ongelmana on, että meillä on iso jouk-
ko pieniä vesilaitoksia ja vesiosuuskuntia 
joiden mahdollisuudet riskienhallintaan 

ovat heikommat kuin isompien vesilai-
tosten, Rekolainen toteaa. 

Suomen uudessa hallitusohjelmassa 
vesi on nostettu keskeiseen rooliin. Suo-
mi painottaa  kehitysyhteistyössä myös 
jatkossa veteen liittyviä asioita. Puhtaan 
veden saanti on edelletys kaikelle muul-
le kehitykselle.

Olemme Suomessa useimmiten yk-
sin liian pieniä maailmanmarkkinoille. 
Rekolainen näkee yhteistyössä yli rajo-
jen mahdollisuuden päästä mukaan suu-
rempiin tarjouskilpailuihin ja sitä kautta 
projekteihin.

– Kotimaisten yhteistyöliittymien li-
säksi EU:n sisältä voisi löytyä yhteistyö-
kumppaneita yritysverkostojen, kuten 
esimerkiksi kansainvälisen Water Euro-
pen kautta. Pitää myös muistaa lähes-
tyä ratkaisua asiakkaan näkökulmasta. 
Jos kumppani onkin muusta maasta ja 
tarjous  saadaan näin kasaan, on se aina 
parempi kuin ei lainkaan tarjousta. Mo-
nen yrityksen omistuspohja on jo kan-
sainvälinen, miksi ei siis myös toteutus 
voisi toimia kansainvälisenä yhteistyö-
nä, Rekolainen neuvoo.

Vesialan tavoitteiden rahoitus
Paljonko rahaa tarvitaan kestävän ke-
hityksen tavoitteiden saavuttamiseen? 
Varojen ja tarvittavan rahan välillä on 
valtava kuilu; tarvitaan kymmeniä ker-
toja enemmän rahaa kuin mitä on saa-
tavilla eri maiden kehitysyhteistyövaro-
jen kautta. 

Yksityisten investoijien saaminen 
mukaan talkoisiin on Rekolaisen mu-
kaan iso asia ja työ on jo saatu alkuun 
maailmalla. Ministeriö on tehnyt Suo-
mesasa tiekarttaselvityksen, joka jul-
kistettiin keväällä 2019. Uudesta halli-
tusohjelmasta löytyy kirjauksia oikeaan 
suuntaan. 

– Yksityisiä sijoittajia, kuten esimer-
kiksi Ilmarinen, OP rahoitus ja Taaleri 
oli mukana valmistelutyössä. Viesti si-
joittajapuolelta oli, että kiinnostusta on, 
kunhan löydetään sopivat sijoitusmah-
dollisuudet. 

Vuosia on jo puhuttu vastuullises-
ta ja vaikuttamissijoittamisesta ja tähän 
tuntuu löytyvän yksityisellä puolel-

la suuri kiinnostus. Se vaatii rahoitus-
mekanismien kehittämistä. Rekolaisen 
mukaan julkiselta puolelta tarvittaisiin 
panostusta suuremmalla riskillä, jolloin 
yksityinen puoli voisi lähteä mukaan 
suuremmalla panoksella.

– Sekarahasto tekisi mahdolliseksi
riskien jakamisen. Voitonjako toimisi 
niin, että ensin jaettaisiin voitto yksityi-
selle puolelle, ja sen jälkeen julkinenkin 
puoli saisi oman osuutensa. Rahoitus 
voisi olla pääomasijoitusta tai suoraa 
projektirahoitusta. Asiassa pitäisi päästä 
vaan eteenpäin!  

Riskien tunnistaminen ja varautuminen niiden hallintaan on vesienhallinnan ja 
vesihuollon ehdoton edellytys. Muuten uhkaavat riskit tulevat kalliiksi. 

Eija Öhrnberg KUVA Maa- ja metsätalousministeriö KUVITUS iStockPhoto

WOP määräraha
Maa- ja metsätalousministeriö on 
laittanut hakuun Water Operators 
Partnership (WOP) määrärahan, 
jolla pyritään edistämään vesihuol-
tolaitosten kanssakäymistä kehitys-
maiden vesihuoltolaitosten kanssa. 
Hyviä esimerkkejä ovat Hollanti, 
Ranska ja Sveitsi, joilla vastaavan-
lainen on jokapäiväistä toimintaa. 
Meillä lähdetään nyt liikkeelle 
pienellä valtion rahoituksella, mutta 
esimerkiksi Ranskassa ja Sveitsissä 
vesilaitokset voivat siirtää osan voi-
tostaan ”solidariteettirahastoon” ja 
käyttää näitä varoja kehitysmaihin. 
Tämä on erinomainen tapa viedä 
tietotaitoa ulkomaille.

 Vastuullinen  
ja vaikuttamis- 
sijoittaminen  

kiinnostavat yhä 
enemmän. 

Avainsanoina hillintä, 
sopeuttaminen ja yhteistyö
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Seppo Rekolainen
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Vesisektorin 
asiantuntijoiden 
määrä tulisi nopeasti 
kaksinkertaistaa 
maailmanlaajuisesti. 

I nsinöörien keskeinen rooli vesi-
huollon massiivisten ja kiireellisten 
haasteiden ratkaisemiseksi on laajal-
ti myönnetty. UNESCO:n raport-

ti vuonna 2010 totesi, että kehitysmais-
sa on keskimäärin vain viisi insinööriä 
10 000 asukasta kohden verrattuna 
20–50 insinööriin kehittyneissä maissa. 
UNESCO:n pääsihteeri totesi jo vuonna 
2003, että maailmanlaajuisesti vesisekto-
rin asiantuntijoiden määrä tulisi nopeas-
ti kaksinkertaistaa.

Vesihuollon suurimmat haasteet Suo-
messa ja globaalisti liittyvät järjestelmien 
hallintaan, institutionaalisiin kysymyk-
siin ja toimintapolitiikkaan. Institu-
tionaalisen tutkimuksen ja opetuksen 
vähyys johtuu siitä, että rahoitukses-
ta vastaavat ja yliopistoissa valtaa pitä-
vät katsovat vesihuoltoa yksipuoleises-
ti luonnontieteellisestä näkökulmasta. 
Siksi opetus ja TKI-toiminta yliopistois-
sa keskittyvät artefakteihin ja puhdistus-
prosesseihin.

Oheisessa taulukossa on esimerkkejä 
Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) 
toteuttamista kansainvälisistä koulutus-
hankkeista, joissa on käsitelty myös in-
stitutionaalisia kysymyksiä. Suomessa 
aikanaan räätälöityihin ohjelmiin osal-
listuneet henkilöt ovat pääsääntöises-
ti palanneet kotimaihinsa ja edenneet 
huipputehtäviin niin julkisella kuin yk-
sityisellä sektorilla. Professoreiksi TTY:n 
alumneja on edennyt ainakin Etiopiassa, 
Keniassa, Namibiassa ja Tansaniassa.

Arviointia ja ehdotuksia
Koulutus ja tutkimus tukevat toisiaan 
niin Suomessa kuin muuallakin. Keskei-
senä ongelmana on koulutus- ja tiedepo-
litiikassa havaittu lyhytjänteisyys. Ohjel-
mat kestävät liian lyhyen ajan ja niiden 
pelisääntöjä muutetaan jatkuvasti.

Muun muassa ulkoministeriön ra-
hoittamassa HEI-ICI ohjelmassa on 
kielletty tutkimus, aiemmin jopa ope-
tus. Yliopistojen ja korkeakoulujen tuli 
keskittyä kapasiteettien kehittämiseen, 
mutta ne eivät saaneet harjoittaa omaa 
ydintoimintaansa. Tässä on ollut selkeä 
ristiriita.

Kehittyvien maiden opiskelijoille tu-
lisi saada Suomessa oma stipendiohjel-
ma, joka rahoitetaan kehitysyhteistyöva-
roin. Näin ovat muutkin pohjoismaat ja 
muun muassa Hollanti tehneet jo vuo-
sia. Samalla pitäisi tukea sellaisia jatko-
opiskelijoita, jotka palaavat kotimaihinsa 
kehittämään omien maidensa koulutus-
ta ja tutkimusta.

Yliopistojen kansainvälistymisesssä 
pitäisi hoitaa myös kotimaisia intressejä. 
Esimerkiksi Aalto-yliopiston uusista pro-
fessoreista (tenure) on noin puolet ulko-
maalaisia. Monilla aloilla, kuten rakenta-
minen, tulisi kuitenkin tuntea erityisesti 
paikalliset olosuhteet, vaikka uusiakin 
näkökulmia tarvitaan. Niitä voidaan saa-
da vaikka toimimalla vuorovaikutuksessa 
ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa.

Suomen Akatemia lopetti 1990-lu-
vulla tukensa useille Suomessa julkais-
tuille kansainvälisille tiedelehdille, ku-
ten esimerkiksi Aqua Fennicalle. Samaan 
aikaan tiedepolitiikka ryhtyi suosimaan 
nippuväitöskirjoja. Näin olemme anta-
neet päätösvallan muille maille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yli-
opistoja koskevaan rahoitusmalliin tuli-
si sisällyttää myös lisensiaattityöt. Näin 
voitaisiin edistää TKI-toimintaa vesi-
huollon kentässä huomattavasti elinikäi-
sen oppimisen periaatteella.

Peruskoulu, jota nyt kiitetään kan-
sainvälisesti, on kehitetty omista läh-
tökohdista. Yliopistojen tiede- ja kou-
lutuspolitiikassa on sen sijaan kopioitu 
kritiikittä malleja, jotka eivät sovi Suo-
meen. Tehtyjä virheitä tulisi vihdoin 
ryhtyä korjaamaan.  

Koulutus ja tutkimus kehityksen moottorina
Toimiva vesihuolto turvaa yhdyskuntien kehityksen ja hyvinvoinnin. Luonnon katastrofin, sodan tai 
muun kriisin kohdatessa ensimmäisenä tarvitaan puhdasta juomavettä ja toimivaa sanitaatiota.

Hukka J., Katko T. & Pietilä P., 
Tampereen yliopisto,  
Vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmä CADWES
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A. Kansainväliset koulutukset
• Tohtori-opiskelijat (yksittäisiä)
-  suomalaiset: useat kehittyvien maiden 

olosuhteisiin painottuneita 
-  jatko-opiskelijat Ethiopiasta, Keniasta 

ja Tansaniasta: ko. maiden olosuhteisiin 
painottuneita ml. kenttävaihe

• Urban Water Services in Long-Term 
Perspectives (UWAS) 2009-11

• Sustainable Water Services and  
Governance (SUWAG) 2009–11

-  NSS ohjelman hankkeita eteläisen  
Afrikan yliopistojen koulutuksen  
kehittämiseksi 2012–14 

• Neuvonantaja, MSc in Water and  
Environmental Management, Pristinan 
yliopisto, Kosovo 2000-02

• JEP Training of Administrators in EU 
Environmental Policy and Management 
1999–2001

-  yhteistyössä Baltian maiden kanssa 

• Postgraduate Course in Water and  
Environmental Management 1992–98 

-  kesto 12 kk yhteistyössä Tallinnan  
teknillisen korkeakoulun kanssa, 

-  kohdemaat: Latvia, Liettua, Puola,  
Slovakia, Suomi, Unkari, Venäjä, Viro

-  rahoitus pääosin YM, n= 105

• Postgraduate Programme in Water  
Supply and Sanitation 1979–92

-  kohdemaat: Ethiopia, Kenia, Sambia ja 
Tansania; 1. kurssilla myös suomalaisia

-  rahoitus: pääosin UM, n=104
-  diplomityöt pääosin osanottajien  

kotimaissa

• BSc Programme in Civil Engineering  
for Namibian Students 1989–92

-  rahoitus: UM, n=14

B. Kansainväliset konferenssien  
 järjestäminen

• Kv. kuivakäymäläkonferenssi: yhteistyössä 
Huusi ry:n, Tampereen yliopiston ja  
Tampereen ammatti-korkeakoulun  
kanssa 2018, –15, –12, –09, –06, –03

• Kv. vesihistorian seuran IWHA:n 5. konfe-
renssi 2007, n=260 

• AWPRC teollisuuden vesiensuojelun 
symposiumit 1999, –93, –90, –87, –84:  
n. 300 /symposium 

• The First Sino-Finnish Environmental 
Program Conference and Workshop on 
Industrial Wastewaters, Beijing, China 1997

• IAWQ metsäteollisuuden vesien-suojelun 
symposium Nairobissa 1989 

C. Seminaareja, tutkimusverkostoja  
ja -hankkeita

• UNESCO oppituolin vuosiseminaarit vuo-
desta 2012, 30–50 osanottajaa vuosittain 

• Inter-university Start-up centres for 
students’ innovations development &  
promotion”, 2013–15. SUCSID Tempus 
hanke: kohteena Moldova, Ukraina,  
Valkovenäjä, TTY partneri

• Pohjoismais-baltialainen tutkimusver-
kosto: Viable Water Management and 
Governance for Future 2011–14. rahoitus: 
Nordforsk, n=100

• Argumenta-seminaarit 2011–12 
“Vesi ja yhdyskuntien kehitys”:  
Rahoitus: Suomen kulttuurirahasto

• Pohjoismais-baltialaisia tutkijakoulutus-
seminaareja 2011, –07, –05, –01. Rahoitus: 
Nordforsk

• EU WaterTime- hankkeen työ-seminaari 
2004

• FINNIDA-Seminaari Vietnamissa 1997, n=73

D. Muut
• UNESCO oppituoli: Kestävät vesihuolto-

palvelut 2012-
• Nuorten asiantuntijoiden harjoittelu-jaksot: 

Etiopia 2012-18, Namibia 2003-16, Nepal 
2015, Kenia 1994–97, Tansania 1978–86

• Kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja 

• Vierailevat professuurit: Colorado 2014,  
-09, -97.; Etelä-Afrikka 2011–21;  
Kiina 2019–

Tampereen teknillisen yliopiston kansain-
välisiä vesihuollon koulutushankkeita 
1979–2019
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T urun Seudun Vesi muuttaa Ko-
kemäenjoesta otetun raakaveden 
luonnollisen kaltaiseksi pohja-
vedeksi ilman lisäaineita. Käy-

tettävät menetelmät ja laitteistot ovat 
niin edistyneitä, että laitos on herättänyt 
jopa YK:n kasvatus-, tiede-  ja kultuuri-
järjestö Unescon kiinnostuksen.

– Laitostamme esitellään kuluvan 
vuoden lopulla ilmestyvässä Unescon 

julkaisussa, jossa nostetaan esille kes-
tävän kehityksen periaatteella toimivia 
ja tekopohjavettä hyödyntäviä veden-
tuotantojärjestelmiä ympäri maailmaa, 
Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjoh-
taja Aki Artimo kertoo. 

– Saimme huippupisteet ”sustaina-
bility indexissä”, jossa mitataan luon-
nonmukaisuuden ja kestävän kehityk-
sen toteutumista teollisen mittakaavan 
toiminnassa, hän iloitsee.

Turun Seudun Vesi ottaa raaka-
vetensä Kokemäenjoesta Huittisista 
90 kilometrin päästä Turun seudulta. 
Siellä sijaitsevat  raakavedenottamo ja 
esikäsittelylaitos, jossa vedestä poiste-
taan kiintoaines. Sen jälkeen vesi pum-
pataan 30 kilometrin mittaista put-
kilinjaa pitkin  etelään ja esikäsitelty 
raakavesi imeytetään Virttaankankaan 
tekopohjavesilaitoksessa harjuun. Tääl-
lä täysin luonnonmukaisin menetel-

min ilman lisäaineita esikäsitelty poh-
javesi muuttuu luonnollisen kaltaiseksi 
vedeksi, ja se pumpataan sellaisenaan 
yhdyskuntien käyttöön.

– Meillä on 19 imeytysallasta ja 13 
tuotantokaivoa sijoitettuina harjul-
le tarkkaan määriteltyihin paikkoihin. 
Vesi virtaa neljä kuukautta jokaiseen 
tuotantokaivoon, jona aikana jokive-
dessä oleva orgaaninen hiilipitoisuus 
pienenee ja lämpötila tasoittuu ja ve-
destä tulee luomu-vettä.

Tekopohjavesi 
vientituotteeksi?
Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän 
Turun seudun kunnan omistama 
talousveden tukkuyhtiö. Suurin omis-
taja on Turun kaupunki 65 prosentin 
osuudella. Paimio on nykyisistä veden-
käyttäjistä puolestaan pienin 0,8 pro-
sentin osuudella.

– Tuotamme lähes 65 000 kuu-
tiometriä vettä vuorokaudessa noin 
300 000 asiakkaalle. Tukkuvesiyhtiö 
ei tuota voittoa, omistajakunnat saavat 
vettä ja palvelua omakustannushintaan, 
Artimo kertoo.

Suomessa on Turun lisäksi noin 25 
muuta tekopohjavesilaitosta, jotka tuot-
tavat yhteensä noin 500 000 ihmisen 
talousvedet. Turun laitos tuottaa yksin 
talousvettä noin 300 000 ihmiselle.

Turussa on tiettävästi maailman 
korkealaatuisimmat ja moderneimmat 
tuotannonohjausjärjestelmät pohjave-
siesiintymän maanpinnan alapuolisen 
virtauksen hallitsemiseksi.

Kysymykseen olisiko tekopohjave-
siprosessista vientituotteeksi Artimo 
vastaa innostuneena:

– Kiinnostusta asiaan on ollut ym-
päri maailmaa ja tässä olisi ehdottomas-
ti potentiaalia vientituotteeksi. Suoma-

Turun seudulla tehdään talousvettä toisin, kuin useimmilla muilla alueilla Suomessa. 
Siellä toimiva Suomen toiseksi suurin talousveden tuottaja, Turun Seudun Vesi Oy luottaa 

luonnonmenetelmään ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

Eija Öhrnberg KUVAT Jouni Harala

Vesimiehet tulevaisuuden asialla

10 miljoonaa 
litraa vettä on 
varastoituna 

harjuun.

Turun vesimiehet: Joni Pirttisalo 
ja Juha Niinimaa.



 1514

lainen osaaminen on tällä saralla erittäin 
vahvaa, ja esimerkiksi Vietnamissa voisi 
olla sopivia vientikohteita.

Ennakoivaa valvontaa ja huoltoa
Nykyinen vedenkäsittelyprosessi otettiin 
käyttöön vuonna 2011. Osa tuotanto-
kaivoista on toiminut samoilla tehoilla 
alusta saakka. Virtausreitit ja viipymät 
sekä maanalaiset olosuhteet pystyttiin 
määrittämään etukäteen niin, ettei pro-
sessia ole tarvinnut muuttaa. Tuotan-
non rajat määräytyvät luonnon resurs-
sien mukaan, eli kuinka kauan ja missä 
määrin luonto pystyy luontaisin keinoin 
puhdistamaan vettä. Luonnon resurssien 
rajat on tutkittu, eikä vielä olla lähellä-
kään maksimaalisia määriä.

– Maaperässämme on luontaista kar-
bonaattia, joka nostaa veden ph:n toi-
votulle tasolle ainakin seuraavat 1800 
vuotta. Putkilinjat on suunniteltu 100 
vuoden käyttöiälle. Laitoksellamme ei 
ole käyttöikärajoituksia, Artimo toteaa.

Prosessia valvotaan Turun Vanhan 
vesilaitoksen tiloissa vielä jonkin aikaa, 
kunnes uudet toimitilat valmistuvat ensi 
vuonna. Operaattori valvoo prosessia 
käytännössä neljän tietokoneen ja seitse-
män näytön avulla.

– Prosessi on pitkälle automatisoi-
tu ja stabiili, mahdolliset häiriöt tulevat 
ulkopuolelta. Valvomossa löytyy ohjeis-
tukset tuotannon ja jakelun reunaeh-
doille, automaatioinsinööri Joni Pirtti-
salo kertoo.

– Operaattorit tekevät kaikki kolmi- 
 
vuorotyötä. Huolto- ja kunnossapidon 
työntekijät toimivat valvomon tuke-
na päivystäjinä. Erityisesti automaatio-
puolen vaatimukset kasvavat koko ajan, 
alalle tarvitaan lisää työntekijöitä. Op-
pilaitosten kurssien sisältöjä tulisikin 
suunnitella palvelemaan paremmin vesi-
huollon tarpeita.

Pirttisalo itse päätyi Turun Seudun 
Veteen alun perin kesätyöpaikan kautta.

– Ala kiinnosti ja opiskelujen jälkeen 
palasin tänne. On hienoa tehdä työtä, 
jossa näkee työnsä tulokset ja jolla on 
merkitystä ihmisten hyvinvoinnille.

Hyvin toimiva huolto ja kunnossapi-
to ovat tärkeää laitoksen käyttöiän kan-
nalta. Erityisen keskeistä on ennakoiva 
kunnossapito. 

– Emme odota, että joku menee rik-
ki, vaan olemme luoneet järjestelmän ja 
toimintamallit ennakoimaan ongelmat, 
kunnossapitoteknikko Juha Niinimaa 
kertoo.

– Prosessi käydään läpi joka aamu. 
Teemme työtä työpareina ja työviikko 
koostuu työn suunnittelusta, asiantun-
tijatehtävistä sekä tarkastuksista ja asen-
tamisesta.

Huollossa on töissä kokenutta väkeä. 
Niinimaalla on näkökulmaa alalta 30 
vuoden ajalta. Hänen mukaansa suurin 
muutos aikaisempaan on automatiikan 
tulo, jonka hän kokee hyvänä asiana. 
Kaikki toiminnan vaiheet on kahden-
nettu ja kaikkeen löytyvät ennalta laadi-
tut työohjelmat ja aikataulut.

– Econetin tekemien uudistusten, eli 
kalliovesisäiliön uudistamisen ja desin-
fiointilaitteiden asentamisen jälkeen on 
tullut lisää vempaimia, Niinimaa nauraa.

– Koen, että työssäni ei ole haasteita, 
on vaan töitä jotka täytyy tehdä.

Turvallisuus edellä
Keskeinen asia laitoksen toiminnassa 
on varautuminen. Vanha vesilaitos on 
tarvittaessa käyttöön otettavissa ja kes-
keisiin kohteisiin ovat olemassa vara-
voimakoneet. Sähkökatkojen sattuessa 

Laitoksella ei ole 
käyttöikärajoituksia, 
maaperä toimii 
maailman tappiin 
saakka.

varavoimakoneet käynnistyvät auto-
maattisesti.

Vedentuotantoa voidaan pyörittää 
kriisitilanteissa jopa 19 vuorokauden 
ajan, vaikka yhtään vettä ei imeytettäi-
si harjuun. Harjuun on varastoituna 
10 miljoonaa kuutiometriä vettä – täl-
laista varastoa on mahdotonta rakentaa 
maan pinnalle.

Suurin muutos verrattuna aikaisem-
paan on, että nyt kaikelle toiminnal-
le on varajärjestelmät. Monivaiheinen 
puhdistusprosessi on hajautettu ja van-
ha järjestelmä toimii varalaitoksena. 

– Olemme tehneet laajan ”water 
safety planin”, jonka mukaan veden 
esikäsittely varmistaa jo 99 prosentti-
sesti veden mikrobiologisen laadun. 
Bakteerit kuolevat parin viikon maape-
räimeytyksessä ja kuukausi riittää virus-
ten tappamiseen. Vesi tulee kuluttajien 

putkiin ja hanoihin suljetun  prosessin 
kautta, Artimo selvittää.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja 
kriisitilanteisiin varautuminen kuuluu 
myös tänä päivänä tärkeänä osana vesi-
laitoksen toimintaan. Esimerkiksi tulvat, 
sähkönjakelun häiriöt ja kyber-turvalli-
suusasiat on huomioitava.

– Olemme eturintamassa kehittämäs-
sä toiminnan uhkiin liittyviä ratkaisuja 
yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen ja 
Puolustusvoimien kanssa. Osallistuimme 
tänä vuonna kriisitilanneharjoitukseen, 
jonka tuloksena veden jakelu jatkui krii-
sitilanteesta huolimatta, toteaa Arkimo.

Seuraava Turun Seudun Veden vihreä 
investointi on Huittisten aurinkovoima-
puisto. Sen suunnittelua on pohjustettu 
opinnäytetyöllä. Myös vesialan lopputöi-
tä tehdään Turussa jonkin verran. Vesi-
ala kaipaa siis Turussakin lisää osaajia.  

Econetin tekemien uudistusten 
jälkeen on tullut lisää vempaimia, 
Aki Artimo toteaa.

Kesällä saadaan viileämpää talvivettä, 
talvella lämpimämpää kesävettä.

Econetin asentamat 
UV desinfiointilaitteet 
varmistavat veden laadun.



V uonna 2010 
Talous ja 
nuoret TAT 
pilotoi in-

nostavan ja toiminnal-
lisen tavan perehdyt-
tää oppilaita työelämään, 
talouteen ja yhteiskuntaan. 
Oppimiskokonaisuus Yrityskylä Ala-
koulu muodostui koululaisten omas-
ta pienoiskaupungista, jossa oppilas 
työskentelee ammatissa saaden palkkaa 
tekemästään työstä. Samalla oppilas 
toimii vastuullisena kuluttajana ja kan-
salaisena osana kuvitteellista suomalais-
ta yhteiskuntaa. 

– Hanke herätti välittömästi kiin-
nostusta ja hypeä, ja pysyviä Yrityskyliä 
pystytettiin kahdeksalle paikkakunnalle. 
Yrityskylä Alakoululle toivottiin jatkoa 
yläkoululaisille ja kysyntään vastattiin 
vuonna 2015 perustamalla pelillisyy-
teen ja kilpailuun pohjautuva Yrityskylä 
Yläkoulu, Kaakkois-Suomen Yrityskylän 
aluepäällikkö Elina Niskanen pohjustaa.

Alakoulun Yri-
tyskylä laajeni yksi-
lön roolista yhteis-
kunnassa yritysten 

rooliin globaalissa 
maailmankaupassa. 

Yläkoulun Yrityskylässä 
yhdeksäsluokkalaiset oppi-

laat johtavat yritystä kilpaa kan-
sainvälisillä markkinoilla oikeiden yri-
tysten ja todellisten tuotteiden pohjalta.

– Oppimiskokonaisuuteen kuu-
luu oppitunteja koulussa ja pelipäivä 

Yrityskylä-peliareenalla. Päivän aikana 
oppilaat toimivat kumppaniyrityksem-
me työntekijöinä myyden sen tuotteita 
tai palveluja tutustuen samalla yrityk-
sen muuhun toimintaan ja prosessei-
hin. Oppilaat neuvottelevat ja käyvät 
kauppaa tiukoissa kohtaamisissa kou-
lutettujen vastuuohjaajiemme kanssa, 
jotka esiintyvät esimerkiksi pankin vas-
tuuhenkilöinä tai ostajina, Niskanen 
selittää.

Kansainvälistä kilpailua
Jokaisella oppilaalla on omassa tiimis-
sään tärkeä vastuualue, joka vastaa case-
yrityksen johtoryhmän rooleja. Pelin 
aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuo-
tettaan kuvitteellisille asiakkaille ym-
päri maailmaa johtaen yritystä neljällä 
kvartaalilla yhden vuoden ajan. Voitta-
jatiimi on se, joka on saanut kasvatet-
tua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten 
mainettaan.

– Peli käsikirjoitetaan aina yritys-
ten kanssa yhteistyössä, ja yritys päättää 

asiakasmaat omien toimintakenttiensä 
mukaan. Yrityksen valitsemaa tuotetta 
myydään ensin esimerkiksi eurooppa-
laiselle tai venäläiselle ostajalle, ja kun 
tuotetta on myyty tarpeeksi, siirrytään 
sitä myymään kaukomaille. Tuolloin 
myyntikielikin muuttuu englanniksi.

Pelissä korostuvat vuorovaikutus-
taidot. Oppimiskokonaisuuden aikana 
opitaan liiketoiminnan perusperiaattei-
ta, vastuullisuuden merkitystä sekä työ-
elämätaitoja. Yrityskylän  pedagogiikka 
on kasvatustieteilijöiden suunnittele-
maa ja se pohjautuu suomalaiseen ope-
tussuunnitelmaan.

– Opettajien mukaan oppilaista löy-
tyy pelin aikana uusia puolia ja moni 
kouluympäristössä viihtymätön puh-
keaa toiminnallisessa peliympäristössä 
kukkaan. Tarkoituksena onkin opettaa 
oppilaille omien vahvuuksiensa hyö-
dyntämistä, itsensä haastamista, sinnik-
kyyttä ja epäonnistumistenkin sietämis-
tä turvallisessa ympäristössä, Niskanen 
korostaa.

Nuorten johtama yritysmaailma
Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. 

Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu peliareena tarjoaa myönteisiä kokemuksia työelämästä, 
taloudesta ja yhteiskunnasta kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta.  

Riikka Mäkinen KUVAT Riikka Mäkinen, Yrityskylä

Työntekijän on hyvä 
olla vastuullinen, 
sillä se parantaa 

yrityksen mainetta. 
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Ensimmäistä ulko-
maalaista versiota Yritys-
kylästä pilotoidaan parhaillaan Kiinassa.

Ympäristövastuullisuudella mainetta
Yrityskylän koko toiminta perustuu kun-
tien, yritysten ja säätiöiden rahoitukseen. 
Tärkeänä yhteistyökumppanina toimii Sit-
ra, riippumaton rahasto, jonka tavoitteena 
on reilu ja kestävä tulevaisuus.

– Sitran myötä kiertotalous käsikirjoi-
tettiin tosi merkittävästi mukaan molem-
piin Yrityskylä-konsepteihin. Kestävän 
kehityksen ja vastuullisuuden merkitystä 
korostetaan kaikessa. Yhteistyökumppanit 
ovat omaksuneet kiertotalouden ja ympä-
ristövastuun teemat hyvin, sillä se on usein 
luonnollinen osa heidän toimintaansa.  

Pelissä yritysvastuujohtajalle on kir-
joitettu kaikkein suurin ympäristövastuu, 
mutta myös esimerkiksi tuotantojohtaja 
joutuu miettimään tuotantolinjan kautta 
eettisiä, vastuullisia ja kestäviä valinto-
ja. Yrityksen maine paranee vastuullisilla 
valinnoilla. 

Oppilailta jälkikäteen kerätyissä pa-
lautteissa ympäristöystävällisyys nousee 
selkeästi esille. Yhdeksäsluokkalaiset ar-
vostavat ekologisia yrityksiä ja kantavat 
huolta päästöistä ja kestävästä kulutuk-
sesta. 

– Nuoret ovat hyvin valveutuneita 
ympäristöasioissa ja pyrkivät ekologiseen 
kulutukseen. Mielestäni oppilaiden pa-

lautteissa on nähtävissä tietynlaista ym-
päristökapinaa, mikä luo firmoille hyvää 
painetta. Palautteissa kommentoidaan 
muun muassa hukkapalojen käyttämi-
sen tärkeyttä tai kysellään, voisiko firma 
vaikuttaa jotenkin Itämeren tilanteeseen, 
Niskanen poimii esimerkkejä.

Yrityskylä-konseptia kehitetään jat-
kuvasti ja osallistuvien kuntien määrä on 
kasvussa. 

– Haemme jatkuvasti uusia yhteistyö-
kumppaneita ja tavoitteenamme olisi laa-
jentua uusille alueille. Ihannetilanteessa 
kaikki Suomen kuudes- ja ysiluokkalaiset 
oppilaat pääsisivät perehtymään Yritys-
kylään.

Ensimmäistä ulkomaalaista versiota 
Yrityskylästä pilotoidaan parhaillaan Kii-
nassa. Me & MyCityn nimellä kulkevaa 
kansainvälistä versiota Yrityskylästä maa-
ilmalle vie TATin omistama koulutus-
vientiyhtiö EduTAT.  

JÄRVENPÄÄN LUKIOSSA nykyisin opis-
kelevat Anni ja Kasper viettivät kevääl-
lä vauhdikkaan parituntisen Yrityskylä 
Espoossa. Vierailua edelsi viiden oppi-
tunnin mittainen perehtyminen Yritys-
kylän oppiaineistoon yhteiskuntaopin 
tunneilla.  

– Tutustuimme luokan kanssa yritys-
toiminnan käsitteisiin ja yrityksen toi-
mintaan sekä jakauduimme jo valmiiksi 
tiimeiksi valiten jokaiselle oman vastuu-
alueen yrityksen johtoryhmässä, nuoret 
muistelevat. 

Koulussa opittuja asioita hyödynnet-
tiin Yrityskylän peliareenalla, jossa Anni 
toimi omassa johtoryhmässään mark-
kinointipäällikkönä, Kasper puolestaan 
yritysvastuullisuusjohtajana.

– Markkinointipäällikkönä työsken-
telin pitkälti tabletilla. Hommiini kuului 
muun muassa raaka-aineiden osta-
minen ja tilausten vastaanottaminen. 
Investoinneissa piti ottaa huomioon yl-
lättävän monia asioita aina hinnasta lä-
hituoteajatteluun, Anni kertaa. 

Yritysvastuullisuusjohtajan harteilla 
olivat pääasiassa mainetehtävät, joissa 
liiketoiminnan vastuullisuus korostui. 

– Tavoitteena oli saada mahdolli-
simman hyviä mainepisteitä erilaisissa 
tehtävissä, ja ympäristöystävällisyys vai-
kutti positiivisesti pisteisiin. Jouduimme 
esimerkiksi miettimään, miten yrityksen 
saisi toimimaan kestävämmällä pohjalla, 

johon ratkaisuna otimme käyttöön bio-
hajoavat myyntipurkit, Kasper kertoo. 

Ympäristön tila mietityttää nuoria 
myös arjessa. Ilmaston lämpeneminen 
nousee jatkuvasti esiin paitsi mediassa, 
myös ikkunasta ulos katsoessa. 

– Minulla on synttärit marraskuussa 
ja pienenä silloin oli aina paljon lunta. 
Nykyään lunta ei välttämättä ole, eikä 
myöskään ulkojäitä, joilla vietin lapse-
na talvisin lähes kaiken vapaa-aikani, 
jääkiekkoa kilpatasolla pelaava Kasper 
pohdiskelee.

Huoli ilmastonmuutoksesta näkyy 
vahvasti myös sosiaalisessa mediassa. 

– Nuoret jakavat paljon aiheeseen 
liittyviä kuvia esimerkiksi Instagramis-
sa, millä halutaan herättää huomiota 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, Anni 
huomauttaa. 

Yrityskylän tavoitteet kulkevat käsi 
kädessä opetussuunnitelman laaja-
alaisen osaamisen tavoitteiden sekä 
yrittäjyyskasvatuksen kanssa. Nuorille 
käytännön työskentely muutti oppikirja-
käsitteet ymmärrettävämmiksi. 

- Uusia, vaikkapa talouteen liittyviä 
käsitteitä ei välttämättä tajua, jos niitä 
lukee vain kirjasta. Yrityskylässä oppi-
tunnilla käydyt asiat avautuivat konk-
reettisesti, kun näki käytännössä, mitä 
ne tarkoittavat, Anni kiittelee. 

– Ja onhan se kiva, ettei aina tarvitse 
olla luokkahuoneessa, Kasper virnistää.

Järvenpää on yksi Suomen noin 200 kunnasta ja 
kaupungista, joiden oppilaat vierailevat vuosittain 
Yrityskylissä. Viime keväänä Yrityskylä Espoossa kisail-
leet yhdeksäsluokkalaiset Anni Westerlund ja Kasper 
Hämäläinen kokivat pelillisen oppimisympäristön 
motivoivana vaihteluna opiskeluun. 

Käsitteistä käytäntöön

TEKSTI JA KUVA Riikka Mäkinen
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Oppimiskokonaisuuteen 
kuuluu oppitunteja 

koulussa ja pelipäivä 
Yrityskylä-peliareenalla.

Kasper Hämäläinen ja Anni Westerlund
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POREITA

Eija Öhrnberg KUVA Jouni Harala

Stanislav Kiselev tuo uudenlaista nuorta dynamiikkaa Econetin kansainväliseen toimintaan. Kiinnostus 
vesialaa kohtaan ja Econet yrityksenä kannusti häntä hakeutumaan alalle ja visioissa siintää 
mahdollisuuksien tulevaisuus. Stanislav Kiselev kertoo ajatuksistaan ja työstään Econetissa.

Seuraava  
lehti ilmestyy 
toukokuussa 2020

Econet lippulaivatuotteeksi!

– VESIALALLA ON mielestäni paljon 
kiinnostavia elementtejä. Clean Water –
brandit ovat Suomen lippulaiva-tuotteita. 
Markkina kasvaa ja kehittyy koko ajan, 
joka antaa paljon potentiaalia ja mah-
dollisuuksia, sekä myös uusia haasteita 
ratkaistaviksi. Siksi halusin mukaan 
alalle.

– Työskentelin aikaisemmin Laitex 
Oy:ssä myyntipäällikkönä, jossa olin teke-
misissä bio-voimalaitosten sekä paperi- 
ja kemianteollisuuden kanssa. Vaikka 
asiakkaat ovat Econetissa pitkälti samoja, 
ovat ne eri teknologioiden alueilta.

– Vedän Venäjän tiimiä; etsin uusia 
asiakkaita ja pidän yllä vanhoja asiakas-
suhteita. Teen yhteistyötä koko Econetin 
henkilöstön ja osastojen kanssa. Tar-
jousten laatiminen, agenttiverkoston 
kehittäminen sekä markkinointityö ja 
analyysit kuuluvat työhöni. Erityisen mie-

lenkiintoista ovat kehittyvät markkinat 
esimerkiksi Ukrainan ja Kazakstanin alu-
eilla. Tarjolla on isoja projekteja suurine 
mahdollisuuksineen. Näen tulevaisuuden 
pitkälle valoisana.

– Jokainen työpäivä on erilainen, eikä 
minun työni tosiaankaan ole rutiiniluon-

toista. Parasta ovat työkaverit – meillä 
on loistava Econet-jengi! Ja kun asiakas 
on tyytyväinen teknisiin ratkaisuihin 
ja ostaa koko projektin, on se erityisen 
palkitsevaa.

– Toki minulla on työssäni paljon 
opittavaakin. Minun täytyy tutustua vielä 

moneen vedenpuhdistamoon, kunnes 
osaamiseni on riittävän vahva. Ja kiire 
on, tuntuu, että 24 tuntia päivässä ei riitä. 
Mutta eikö se olekin vain hyvä asia!

– Econet on visiossani vuonna 2030 
maailmalla tunnettu; vahva vesialan 
osaaja Suomesta, jolla on kehittynyt 
yhteistyökumppaneiden verkosto, 
liikevaihto ja henkilöstön määrä ovat ny-
kyisestä kolminkertaistuneet. Projekteja 
tehdään ympäri maailmaa ja Venäjällä on 
merkittävä osuus liikevaihdosta.

East or west
ECONET
is the best!

Stanislav Kiselev



Askartele  
Econetin kanssa

Unohda kauppojen pursuilevat 
askarteluhyllyt ja valmista jouluiset tähtöset 
kierrätysmateriaalista. Tarviset ainoastaan 
wc- tai talouspaperihylsyjä, kuumaliimaa ja 
ripustuslankaa. Ripusta kuuseen, ikkunaan tai 
istuta vaikka koristeeksi lahjapaketin päälle.

Joulutähti

Taita kartonkihylsy litteäksi. Leikkaa hylsystä noin 
yhden sentin vahvuisia vahvuisia siivuja. 

Yhteen tähteen tarvitset kuusi pääsakaraa jotka 
muodostuvat kuudesta leikatusta siivusta. Liimaa 
ne kuumaliimalla sivuistaan yhteen kukan muotoon, 
noin yhden senttimetrin alalta. 

Taita seuraavaksi 30 siivua vielä kertaalleen keskeltä 
kahtia jolloin niistä muodostuu lehdykkäpareja. 

Liimaa kukan jokaiseen väliin viisi lehdykkäparia 
päällekkäin. Anna kuivahtaa. Lisää ripustuslanka. 

AQ-lehden 
toimituskunta  

toivottaa 
lukijoilleen:

Rauhallista 
joulunaikaa ja 

menestystä uudelle 
vuodelle  
 2020!

Vesifaktaa
Maapallon vedestä 
noin 97 prosenttia on 
merivettä.

Maapallon vedestä vain 
muutama prosentti on 
makeaa vettä.

Kaksi kolmasosaa 
makeasta vedestä on 
jäätiköissä.

Ihminen tarvitsee 
vuorokaudessa vähintään 
7,5 litraa makeaa vettä.

Kastelu ja ruoanlaitto 
vie 70 prosenttia 
makeasta vedestä.

Vehnäkilon 
kasvattamiseen tarvitaan 
1 000 litraa vettä.

Naudanlihakilon 
kasvattamiseen tarvitaan 
noin 10 000 litraa vettä.



www.econetgroup.fi


