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JOHDANTO

Hyvä opettaja,

Tervetuloa käyttämään EDUWATER-hankkeen tuottamaa Kodin vesietiketti + vesihuollon 
aakkoset -oppimiskokonaisuutta. Tämä opettajalle suunnattu opas helpottaa aiheen opetusta 
tarjoamalla tietopaketin ja runsaasti käytännönläheisiä tehtäviä. Tehtävät soveltuvat käytettäväksi 
monissa eri oppiaineissa peruskoulun ala- ja yläasteella. 

Oppimiskokonaisuus koostuu aihetta taustoittavista tietoteksteistä, tehtävistä ja osassa tehtävistä 
on mukana myös mallivastauksia. Mukana on linkkejä EDUWATER-hankkeen omiin ja muiden tahojen 
tuottamiin aihetta käsitteleviin materiaaleihin. 

Puhdas vesi on arvokas luonnonvara, jota tarvitsemme päivittäin. Meistä jokaisessa ”lainehtii” 65 % 
vettä. Siinä on jo ämpärikaupalla syytä selvittää, mistä vesi kotihanaan tulee ja mitä sille käytön jälkeen 
tapahtuu. Entäpä mitä kodin kestävä vedenkäyttö tarkoittaa, ja mitä viemäriin voi laittaa. 

Suomessa on hyviä pohjavesialueita ja tuhansittain järviä, ja toimiva vesihuolto varmistaa, että 
suomalaisen lasiin virtaa kotihanasta maailman puhtainta vettä. Sen sijaan monessa muussa maassa 
on pulaa puhtaasta vedestä. Toki Suomessakin ympäristöön joutuvat haitta-aineet voivat vaarantaa 
vesistöjen ja talousveden puhtauden. 

Ympäristön ohella kodin vedenkäyttöä voi tarkastella taloudellisesta näkökulmasta tutkimalla mitkä 
tekijät vaikuttavat vedenkulutuksen hintalappuun.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas tuntee kodin kestävän veden käytön 
pääperiaatteet, osaa soveltaa niitä arjen toimiinsa ja jakaa omaksumaansa tietoa myös muille. Oppilaan 
mukana kestävä vesietiketti siirtyy luontevasti kodin arkeen. 

Ole hyvä, ota oppimiskokonaisuus rohkeasti käyttöösi!

CBC Yhteistyöhanke 

EDUWATER

Piirrokset ja taitto: Erika Várkonyi.

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Kestavan_vedenkayton_EDUWATERkouluhanke
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KESKEIS IMMÄT OPPIMISTAVOITTEET

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on lisätä oppilaan tietoja ja taitoja teemasta kodin kestävä 
vedenkäyttö. Eritellyt oppimistavoitteet on esitetty taulukossa luokka-asteittain.

1 – 2 lk 3 – 6 lk 7 – 9 lk
osaa kertoa mistä vesi kotihanaan 
tulee ja minne se viemäristä 
menee 

osaa kertoa mistä vesi kotihanaan 
tulee ja minne se viemäristä 
menee

osaa kertoa mistä vesi kotihanaan 
tulee ja minne se viemäristä 
menee

osaa omassa arjessaan toimia 
niin, että ei tuhlaa vettä ja tietää 
mitä viemäriin voi laittaa 

osaa omassa arjessaan toimia 
niin, että ei tuhlaa vettä ja tietää 
mitä viemäriin voi laittaa

osaa omassa arjessaan toimia 
niin, että ei tuhlaa vettä ja tietää 
mitä viemäriin voi laittaa

tietää mitä vesihuolto tarkoittaa tietää mitä vesihuolto tarkoittaa tietää mitä vesihuolto tarkoittaa

ymmärtää, että kodin väärästä 
vesietiketistä on haittaa 
vesihuollolle ja ympäristölle

ymmärtää, että väärästä 
vesietiketistä on haittaa 
vesihuollolle ja ympäristölle

ymmärtää, että väärästä 
vesietiketistä on haittaa 
vesihuollolle ja ympäristölle

ymmärtää mitä kestävä 
vedenkäyttö tarkoittaa ja osaa 
kertoa siitä myös muille

ymmärtää mitä kestävä 
vedenkäyttö tarkoittaa ja osaa 
kertoa siitä myös muille 

ymmärtää mistä vesilasku 
koostuu ja mitkä tekijät 
vaikuttavat laskun suuruuteen

OPPIMISKOKONAISUUDEN LUKUAVAIN 

Oppiaineet

Sama tehtävä voi soveltua useaan eri oppiaineeseen.

AI = äidinkieli

KE/FY = kemia/fysiikka

KU = kuvaamataito

OP = opinto-ohjaus

MA = matematiikka

LI = liikunta

MU = musiikki

EN = englanti

HI/YH = historia/yhteiskuntaoppi

BI/GE = biologia/maantiede

TN/TT = tekninen työ/ tekstiilityö

 VE = venäjä

Tietotekstit
Tietotekstit opettajalle/oppilaalle auttavat orientoitumaan aiheeseen tarjoamalla 
hyödyllistä taustatietoa aiheesta. 

Tehtävät  

Taulukosta 1 löytyvät opettajan ja oppilaan tehtäväversiot.

Opettajan tehtäväversiot sisältävät ohjeistusta ja mallivastauksia. Sama tehtävä voi 
soveltua muokattuna eri luokka-asteille tai siitä löytyy eri versioita. 

Tehtävät on jaoteltu viiteen eri tehtävätyyppiin. 

Oheismateriaalit ja 
lisätietoa    
 

Näitä käytetään pohjustamaan tehtäviä.

Taulukosta 2 löytyvät EDUWATER-hankkeen tuottamat oheismateriaalit.

Taulukosta 3 löytyvät muiden tahojen tuottamat materiaalit ja lisätietoa aiheesta. 
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Taulukko 1 : TEHTÄVÄT  

Opettaja Oppilas

Luokka-aste

Tyyppi Oppiaineet

1-2 3-6 7-9

1. Mihin käytät vettä kotonasi? s. 15 s. 31 YH HI KU

2. Tee oma vesitarinasi s. 17 s. 32 YH AI MU LI

3. Ketkä hoitavat vesihuoltoa? s. 18 s. 33 YH AI OP LI

4. Rakenna oma vesihuoltosysteemi s. 20 s. 34 YH MU LI KU

5. Mistä kodin vesilasku koostuu? s. 22 s. 35 YH MA

6. Suuren vesilaskun arvoitus s. 25 s. 38 YH MA

7. Rasvainen uutinen s. 27 s. 40 YH HI AI

8. Vesihuollon loruarvoitus s. 29 s. 42 YH AI BI KE

= yksin/pari/ryhmätyö = ope johtaa = ulos = tietovisa = toiminta = tutkimus



KODIN VESIETIKETTI + VESIHUOLLON AAKKOSET |  OPETTAJAN OPAS |  14.04.2021 

6

Taulukot 2 ja 3: OHEISMATERIAALIT JA LISÄTIETOA 
EDUWATER -hankeen tuottamat oheismateriaalit (taulukko 2)

Nimi Muoto Aihealue

Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä
Veeti Vesipisara (traileri) 

• video (14 min)
• video (1 min)

vesihuolto
kodin vedenkäyttö

Helmiä kotihanasta 
• esite

vesihuolto
kodin vesietiketti

Kodin vesietiketti 
• interaktiivinen animaatio
• kortti
• juliste (esitteessä)

kodin vesietiketti

Liri ja Lori Vesihuolto noppapeli • pelilauta
• A4 printti
• iso lainattavissa

vesihuolto

Muiden tahojen tuottamat materiaalit ja lisätietoa (taulukko 3)

Nimi Muoto Aihealue

vesi.fi  sivusto
Vesiaiheista tutkittua tietoa 
kansalaisille ja asiantuntijoille; myös 
alueellista ajankohtaistietoa

Vesisanastoa osa vesi.fi -sivustoa Vesiaiheista sanastoa aakkosittain.

Tietoa talousvedestä (THL) sivusto Talousveden laatu ja terveys

Tehtävä: jäteveden puhdistus 
(LUMA)

työohjevideo (3 min) Talousveden puhdistus

Oman asuinalueesi vesihuollon 
tunnusluvut

osa vesi.fi -sivustoa Vesihuolto

Suomen vesihuollon keskeiset 
toimijat (MMM) 

sivusto Vesihuolto

Kansallinen vesihuoltouudistus 
(2020–2022) (MMM)

sivusto Vesihuolto

Suomen vesihuoltoa 1800-luvulta 
nykypäivään (MMM)

sivusto Vesihuollon historia

Vinkkejä Fiksuun vedenkäyttöön 
kotona (MOTIVA) 

esite (pdf) Kodin vesietiketti

Viemärisukeltaja 1 (HSY)
Viemärisukeltaja 2 (HSY) 

video (1 min)
video (1 min)

(Käänteinen) viemärietiketti

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5HrTGm3ZwIY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U54HzGmXYEs
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads/2021/11/final-eduwater-esite-a3-2020-web-2.pdf
https://www.vesi.fi/kodin-vesietiketti-ja-vesihuolto/
https://www.vesi.fi/kodin-vesietiketti-ja-vesihuolto/
https://www.vesi.fi/
https://www.vesi.fi/sanasto/
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/talousvesi
https://www.youtube.com/watch?v=qH-GIMb5TUU
https://www.youtube.com/watch?v=qH-GIMb5TUU
https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/
https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/
https://mmm.fi/vesi/vesihuolto_tehtavat
https://mmm.fi/vesi/vesihuolto_tehtavat
https://mmm.fi/vesihuoltouudistus
https://mmm.fi/vesihuoltouudistus
https://mmm.fi/vesi/vesihuolto_historia
https://mmm.fi/vesi/vesihuolto_historia
https://www.motiva.fi/files/17601/Vinkkeja_fiksuun_vedenkayttoon.pdf
https://www.motiva.fi/files/17601/Vinkkeja_fiksuun_vedenkayttoon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k9eFmPLza6k&feature=youtu.be
https://youtu.be/EuQ3xSgU29o
marcopajari
Cross-Out

marcopajari
Cross-Out

https://www.vesi.fi/kodin-vesietiketti/
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads/2021/11/final-eduwater-kortti-2020-2.pdf
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads/2021/11/final-eduwater-esite-a3-2020-web-2.pdf
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads/2021/11/eduwater-pelialusta-1050x1485mm-2020-paino-2.pdf
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads/2021/11/eduwater-pelialusta-pieni-a4-scaled-1.jpg
https://www.vesi.fi/wp-content/uploads/2021/11/final-eduwater-esite-a3-2020-web-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5HrTGm3ZwIY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U54HzGmXYEs
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Taulukot 2 ja 3: OHEISMATERIAALIT JA TAUSTATIETOA 

Nimi Muoto Aihealue

Helsingin seudun (HSY) 
oppimispelit

digitaaliset pelit 
(SEPPO)

Arjen vesi, vedenkierto, kierrätys

Ekomultaa lietteestä (HSY) video (7 min) Jäteveden ravinteiden hyödynnys

Ilmastonmuutos ja vesihuolto – 
varautuminen ja terveysvaikutukset
(THL, VATT)

raportti (pdf, 2018)
Suomen vesihuolto ja 
ilmastonmuutos

Modelling effects of water 
resources in Finland (MDPI) 

tiedeartikkeli 
englanniksi (htm, 2019)

Suomen vesivarat ja 
ilmastonmuutos

Suomen vesialan kansainvälinen 
strategia 

strategiapaperi (pdf, 
2018)

Globaali vedenkäyttö ja Suomi

Vesiturvallisuuden kokonaiskuva 
haltuun  

Policy Brief (pdf, 2019) Vesiturvallisuus Suomessa

Vastuullista vesipolitiikka Policy Brief (pdf, 2019) Suomen vesipolitiikan haasteet

Kuivuus koettelee myös Suomea Policy Brief (pdf, 2019)
Suomen vesihuolto ja 
ilmastonmuutos

Vesihuollon kiertotalouden 
edistäminen kaupungissa 

SYKEn raportti (2021)
Vesihuolto, tulevaisuuden 
sanitaatioratkaisut

https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/oppitunnit_ja_-tuokiot/hsy_n_maksuton_opetus/hsy_digitaaliset_oppimispelit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/oppitunnit_ja_-tuokiot/hsy_n_maksuton_opetus/hsy_digitaaliset_oppimispelit
https://www.youtube.com/watch?v=D9E9Y2OLc28
https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2019/12/Ilmastonmuutos-ja-vesihuolto_final.pdf
https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2019/12/Ilmastonmuutos-ja-vesihuolto_final.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/8/2450/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/8/2450/htm
https://um.fi/documents/35732/0/Suomen+kv+vesistrategia_fin_netti+%281%29.pdf/4ca6ef08-e328-11ac-f960-ac7f782436f2
https://um.fi/documents/35732/0/Suomen+kv+vesistrategia_fin_netti+%281%29.pdf/4ca6ef08-e328-11ac-f960-ac7f782436f2
https://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2019/02/winland_policy_brief_vesiturvallisuus_digi-1.pdf
https://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2019/02/winland_policy_brief_vesiturvallisuus_digi-1.pdf
https://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2019/04/vesibriiffi.pdf
https://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2019/05/kuivuusbriiffi.pdf
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/325950
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/325950
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Suomen vesihuolto   

Vesihuolto? 

Toimiva vesihuolto on elintärkeä yhteiskunnalle, koska ilman puhdas vettä on vaikea elää sairastumatta. 
Vesihuollon tavoitteena on, että terveydellisesti turvallista talousvettä olisi riittävästi saatavilla ja se hinta on 
kohtuullinen.

Vesihuollon tehtävä on turvata puhtaan talousveden saatavuus ja huolehtia jätevesien asianmukaisesta 
käsittelystä. Vesihuolto kattaa raakavedenoton ja käsittelyn talousvedeksi, veden jakelun, asianmukaisen 
viemäröinnin ja käytön jälkeisen jäteveden puhdistuksen. 

Toimijat

Vesihuollosta vastaavat useat toimijat ja tehtävät/vastuut jakautuvat kolmeen tasoon:
• valtakunnallinen (maa- ja metsätalous ministeriö1, Suomen ympäristökeskus, sosiaali- ja terveysministeriö, 

ympäristöministeriö), 

• alueellinen (ELY-keskukset) ja

• kunnallinen (kunta2, vesihuoltolaitos, kiinteistön omistaja). 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee vaatimukset talousveden valvonnalle ja laadulle. Tiedot talousveden 
laadusta ja valvonnasta raportoidaan säännöllisesti Euroopan komissiolle.

Vesiensuojelun tavoitteena on estää ihmistoimintaa heikentämästä luonnonvesien laatua.

Raakaveden lähteet

Suomessa käytetystä raakavedestä noin 65 % on pohjavettä3 tai tekopohjavettä4 ja loput 35 % pintavettä. 
Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa pääosin hyvänlaatuista. Paras pohjavesi on suodattunut 

paksun hiekka- ja soraharjanteen läpi. Usein pohjavettä voidaan käyttää sellaisenaan talousvetenä. Suomen 
pohjavesimuodostumat ovat herkkiä pilaantumaan, koska muodostumat ovat pieniä ja niitä suojaava 
maakerros on yleensä ohut ja hyvin vettä johtava. Siksi maahan läikkyneet kemikaalit, öljyt tai muut lika-
aineet kulkeutuvat herkästi pohjaveteen ja voivat pilata sen. Vaikka pohjavesi uusiutuu, pohjavesivarasto voi 
ehtyä, jos sitä käytetään enemmän kuin tilalle ehtii suodattua uutta vettä.

Järvet ja joet ovat makeita pintavesiä. Noin 10 % Suomen pinta-alasta on matalien järvien peitossa. 
Pintaveteen päätyy aina ei-toivottuja aineita ympäristöstä, siksi pintavesi vaatii aina käsittelyn ennen sen 
käyttöä talousvetenä.

Raakaveden käsittely

Raakavesi – pohja- tai pintavesi – pumpataan edelleen vedenkäsittelylaitokselle. Jos käytettävä raakavesi on 
pintavettä, siitä poistetaan vedenkäsittelylaitoksella ensin muta, hiekka, humus5 ja levät. Ensin kemiallisesti 
saostamalla eloperäinen aines sitoutetaan sakkaan, joka erotetaan seisottamalla vettä selkeytysaltaissa, 
jolloin kiintoaine laskeutuu altaan pohjalle. Hiekkasuodatusta käytetään poistamaan pintavedestä loput 
humusaineet ja kiintoaineet. Puhdistuksesta jäänyt saostunut kiintoaines voidaan käyttää maantäytteenä.

Veden desinfiointiin käytetään otsonointia ja UV-säteilyä. Desinfiointi tappaa haitalliset mikrobit. 
Aktiivihiilikäsittelyllä6 poistetaan pintavedestä hajut ja maut. Veden happamuus eli pH-arvo7 säädetään 

1 Päävastuu vesihuollon turvaamisesta.

2 Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo vesijohtoverkoston talousveden laatua.

3 Pohjavettä syntyy, kun sade tai pintavesi suodattuu onkaloon maanpinnan alle.

4 Tekopohjavesi on pintavettä, joka imeytetään maakerrosten läpi.

5 Humus on luonnonvesien sisältämää eloperäistä ainetta, joka on pääosin peräisin kasvien maatumisesta.

6 Aktiivihiilisuodatus poistaa vedessä olevaa eloperäistä eli orgaanista hiiltä.

7 Talousveden tavoite pH-arvo on 7,5-8,5. Jos vesi on liian hapanta, se voi syövyttää vesijohdot rikki.
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talousvedelle sopivaksi alkaloimalla, tämä tapahtuu yleensä suodattamalla vesi kalkkikivirouheen läpi.
Jos käytettävä raakavesi on pohjavettä, sille riittää kevyempi käsittely kuin pintavedelle. Pohjavesi voi 

soveltua sellaisenaan talousvedeksi. Tarvittaessa pohjaveden pH säädetään ja vesi desinfioidaan8 .
Kun raakavedestä on vedenkäsittelylaitoksella poistettu ylimääräiset aineet ja pH-arvo säädetty sopivaksi, 

veteen lisätään vielä pieni määrä klooria9 ennen johtamista vesijohtoverkostoon. Klooraus varmistaa, että 
veden hygieeninen laatu säilyy hyvänä jakeluverkostossa. 

Vesijohtoverkosto 

Vuonna 2020 Suomen talouksista yli 90 prosenttia kuului vesijohtoverkoston piiriin; talouksista noin 85 
prosenttia kuului viemäriverkoston piiriin. 

Vesitorni eli ylävesisäiliö tasaa vedenpainetta verkostossa ja toimii vesivarastona; näin varmistetaan, että 
veden saanti on turvattu myös kulutushuippujen aikana.

Jäteveden käsittely

Jäteveden puhdistuksella halutaan vähentää vesien aiheuttamia ympäristöhaittoja vesistöille ja terveyshaittoja 
ihmisille. Jäteveden ravinteet halutaan myös saada mahdollisimman hyvin takaisin hyötykäyttöön eli kierrättää.  

Suurin osa yhdyskuntien jätevedestä on peräisin kodeista. Kodin jätevesi johdetaan painovoiman ja 
pumppujen avulla viemäriverkoston kautta jäteveden puhdistamolle. Jätevedenpuhdistamolla vedestä 
poistetaan kiintoaines, eloperäinen aines, ravinteita ja muita epäpuhtauksia. Puhdistamoille on asetettu 
vaatimukset eloperäisen aineen (BOD7

10), fosforin, ammonium- ja kokonaistypen sekä kiintoaineen poistolle. 
Puhdistusprosessi käsittää mekaanisia, kemiallisia ja biologisia menetelmiä. Jätevesi johdetaan ensin 

välppäämöön, jossa poistetaan ensin mekaanisesti ”jättikammalla” eli välpällä isoimmat partikkelit. 
Erotettu välpejäte viedään poltettavaksi. Vedessä oleva hiekka laskeutetaan mekaanisesti altaan pohjalle 
ilman synnyttämän turbulenssin avulla. Tämä vaihe haisee aika pahalta. Seuraavaksi vettä seisotetaan 
esiselkeytysaltaissa, jolloin kaikki vettä raskaampi aines saadaan poistettua. Pohjalle laskeutuva liete on 
lähinnä ei-eloperäistä. 

Jätevedessä on kaksi pääravinnetta: fosfori ja typpi. Fosforin poisto voidaan aloittaa jo esiselkeytysvaiheessa. 
Fosfori saostetaan kemiallisesti ferrosulfaatin avulla.

Veden sisältämiä ravinteita ja eloperäistä ainetta poistetaan aktiivilieteprosessissa elävien mikrobien avulla. 
Aktiivilieteprosessi on biologisen puhdistuksen avainprosessi, joka vaatii toimiakseen happea. Ilmastetussa 
altaassa valtaosa typestä vapautuu ilmakehään typpikaasuna. 

Jälkiselkeytyksessä liete erotetaan vedestä laskeuttamalla.  
Eri prosesseissa syntyneestä lietteestä osa kierrätetään takaisin puhdistusprosessin käyttöön. Osa 

lietteestä mädätetään hapettomissa olosuhteissa ja samalla syntyy biokaasua (metaania ja hiilidioksidia). 
Syntynyttä biokaasua hyödynnetään tuottamalla sähköä ja lämpöä puhdistuslaitoksen tarpeisiin. Mädätteestä 
erotettu vesi sisältää typpeä ja se voidaan kierrättää takaisin jätevedenkäsittelyprosessiin. 

Puhdistettu vesi imeytetään lopuksi hiekkapatjan läpi, jolloin lähes kaikki jäljellä olevat hiukkaspartikkelit 
saadaan poistettua. (Joskus harvoin vesi myös desinfioidaan ennen päästöä purkuvesistöön.)

Saostunut fosforisakka, lietteeseen sitoutunut typpi ja mädätysjäännöksen ravinteet voidaan jatkojalostaa 
ja hyödyntää multatuotteissa tai maanparannusaineena.

Jäteveden haitalliset aineet

Yhdyskuntien jäteveden haitalliset aineet ovat peräisin pääosin kotitalouksien kemikaalien kirjosta, joka 
liittyy moniin asioihin (lääkkeet, ruoka, eri materiaalit, puhdistusaineet ja muut kemikaalit). Osa kemikaaleista 
hajoaa hyvin biologisesti, osa sitoutuu lietteeseen ja osa päätyy purkuvesistöön. 

Purkuveteen laskettaessa pudistettu jätevesi sisältää vielä jonkin verran ravinteita, haitallisia aineita kuten 
lääke- ja huumausainejäämiä sekä mikromuovihippusia. 

8 Pohjaveteen voi kulkeutua haitallisia mikrobeja esimerkiksi rankkasateiden seurauksena.

9 Klooraus on halpa/tehokas menetelmä. Jos vesi sisältää humusta, voi kloorauksessa syntyä haitallisia sivutuotteita, siksi on erittäin tärkeää, että 
veden käsittelyprosessi poistaa humuksen tehokkaasti.

10 BOD7 = biologinen hapenkulutus; kuvaa helposti hajoavan eloperäisen aineen määrää asumisjätevesissä.
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Tulevaisuuden vesihuollon uudet ratkaisut?

Ravinteet kiertoon entistä paremmin 

Huuhdomme syömämme ravinnepitoisen jätteen puhtaan veden kera alas WC:n pöntöstä. Onko tässä 
mitään järkeä? Voisiko pönttöravinteet ottaa paremmin talteen? Kyllä voi.

Suomessa muutos vesihuollossa kohti ravinteiden kiertotaloutta on vasta aluillaan. Kokonaisvaltainen 
systeeminen muutos kytkeytyy laaja-alaisempaan kestävään rakentamiseen, joka huomioisi ravinteiden 
kierrätyksen ohella myös kestävän energian tuotannon ja asumisen hiilijalanjäljen. Jäteveden nykyistä 
tehokkaampaa ravinnekierrätystä haastavat myös vallitsevat liiketoiminta- ja palvelumallit sekä lainsäädäntö. 

Eri hankkeissa on kehitteillä jäteveden puhdistusprosesseja, jotta ravinteet saataisiin paremmin talteen. 
Erottelevan sanitaation eli WC- ja pesuvesien käsittelyä erikseen on selvitetty esimerkiksi Tampereen 
kaupungin koordinoimassa NutriCity-hankkeessa. NutriCity-hankkeen loppuraportin mukaan 
erityisesti uusissa rakennettavissa kaupunkiympäristöissä voitaisiin soveltaa käymäläjätteiden erottelua 
muista jätevesistä. Tällöin ravinteiden kierrätys olisi teknisesti helpompaa: käymälävesien 11 ravinnepitoisuus 
on korkeampi, kun niitä ei laimenneta runsaalla vesimäärällä. Keräämällä virtsa erikseen saataisiin suurin 
osa käymäläjätteen sisältämistä ravinteista talteen. Käymäläjätteiden uusien käsittelymenetelmiä kutsutaan 
ravinneviisaaksi sanitaatioksi. Tällaisia sanitaatioratkaisuja kuten mustien vesien keräämistä alipaineella on 
jo käytössä esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa, 

Jotta ihmisperäiset kierrätysravinteet voitaisiin uusilla menetelmillä hyödyntää mahdollisimman hyvin, 
olisi myös Suomen lainsäädäntöön tehtävä muutoksia. Vuonna 2020 käynnistyikin lannoitelainsäädännön 
uudistus, joka edesauttaa ihmisperäisten ravinteiden hyödyntämistä. 

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Edelleen samassa NutriCity-loppuraportissa ehdotetaan harmaiden vesien sisältämän lämpöenergian 
hyödyntämistä. Kotien käyttöveden kokonaiskulutuksesta 40 % on lämmintä vettä, jonka lämmitys kattaa 
kodin koko energiankulutuksesta 15 % tai sitäkin enemmän. Nykyisin viemärin kautta hukkaantuvaa 
pesuveden lämpöä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi käyttöveden tai rakennuksen lämmityksessä. 

Mikromuovit kiinni

Nykyisin pienimmät muovihippuset läpäisevät jäteveden käsittelyprosessin ja päätyvät purkuvesistöihin ja 
sitä kautta vesistön ravintoverkkoon. Kehitteillä on erilaisia tekniikoita, jotta mikromuovihippuset saataisiin 
poistettua jätevedestä nykyistä tehokkaammin.

11 Mustat vedet = käymälävedet, harmaat vedet = kodin pesuvedet (ei sisällä käymälävesiä)

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/325950
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Kodin vedenkulutus ja -käyttö 

Vedenkulutus

Suomen kodit kuluttavat vettä noin 25 000 kuutiometriä tunnissa. Yksi suomalainen kuluttaa kotonaan 
keskimäärin 130 litraa vettä päivässä. Kulutettu vesimäärä henkilöä kohden vaihtelee kuitenkin paljon: 50-
300 litraan.

Kun vesijohtoverkostot otettiin aikoinaan käyttöön, niin vettä käytettiin todella paljon – tulihan sitä suoraan 
hanasta! 1970-luvun alussa vettä kului reilut 250 litraa päivässä yhtä suomalaista kohden. Vedenkulutus on 
laskenut noista huippulukemista, mutta määrää voisi vielä vähentää. Vedenkulutusta vähentämällä vähennetään 
vesivarojen sekä ilmaston kuormitusta. Se on kestävää vedenkäyttöä.

Missä vettä kuluu turhaan?

• Vaihtamalla vesikalusteet uusiin vesipiheihin malleihin ja pitämällä ne kunnossa vedenkulutus vähenee 
lähes huomaamatta. 

• Jos WC-istuin liruttaa tai hana tiputtaa, puhdasta vettä voi lorottaa viikossa satoja litroja suoraan 
viemäriin, mikä kasvattaa vesilaskua.  

• Täysi tiskikone ja pesukoe pesee käsinpesua ekologisemmin. Vaate kannattaa pestä vasta likaisena, usein 
vaatteelle riittää pelkkä tuuletus. 

• Kylvyn korvaaminen lyhyellä suihkulla on ekoteko. Suihkupään vaihto vesipihiin malliin ja hanan 
säätö pienemmälle vähentää lisää vedenkulutusta – edellyttäen ettei lämpimään suihkuun unohdu 
haaveilemaan! 

• Jokainen ymmärtää, ettei vettä kannattaisi juoksuttaa turhaan. Hana jää kuitenkin helposti lorottamaan 
esimerkiksi hampaita harjatessa. 

• Jos pitää kylmästä juomavedestä, kannattaa varata hanavedellä täytetty pullo jääkaappiin. On aikamoista 
tuhlausta lorottaa 12 aina lämmintä hanavettä ja odotella sen viilentymistä riittävän kylmäksi.

Viemärietiketti

Huuhtomalla viemäristä vain pesuvettä ja asianmukaista käymäläjätettä, taataan vesihuollon rattaiden 
toimivuus ja pidetään vesijohtoverkoston huoltokustannukset aisoissa. Toimivalla vesi- ja viemärietiketillä 
pienennetään myös asuinkiinteistön kustannuksia. 

12 Huom! Jos kodin vesihanaa ei ole käytetty pitkään aikaan, ja vettä on tarkoitus käyttää juomavetenä, niin laadun takaamiseksi vettä on syytä 
juoksuttaa jonkin aikaa ennen käyttöä; juoksutettu vesi soveltuu toki esimerkiksi kukkien kasteluun ja siivoukseen.

Kodin vedenkulutus keskimäärin 130 litraa / henkilö / päivä

peseytyminen 
40 %

WC, pyykki + muu 
40 %

keittiössä 
20 %
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Vesihuolto ja ilmastonmuutos 

Globaalit vesivarat 

Maapallon vedestä vain noin 2,5 % on makeaa: 2 % on jäänä ja 0,5 % on pinta- tai pohjavettä.
Maailman vesivarat jakautuvat epätasaisesti, ja monessa maassa on pulaa puhtaasta vedestä. Huonosti 

toimiva vesihuolto ja saniteettihygienia ovat osa vesiongelmaa.
Vain 0,01 % saatavilla olevasta makeasta vedestä on turvallista käyttää. 

Vesiturvallisuus?

YK:n vesikoordinaatioryhmä (UN-Water) määrittelee vesiturvallisuuden kykynä taata – elinkeinoille, 
ihmisten hyvinvoinnille ja kehitykselle – kestävästi pääsy riittävään määrään hyväksyttävän laatuista vettä. 
Samalla se edellyttää myös yhteiskunnallista vakautta, mikä mahdollistaa ekosysteemien suojelun sekä kyvyn 
estää vesien saastuminen ja vesikatastrofit.

” The capacity of a population to safeguard sustainable access to adequate quantities of and acceptable quality 
water for sustaining livelihoods, human well-being, and socio-economic development, for ensuring protection against 
water-borne pollution and water-related disasters, and for preserving ecosystems in a climate of peace and political 
stability.”

Suomi on monessa suhteessa veden käytön ja hallinnan mallimaa tarkasteltaessa vesivarojen riittävyyttä, 
turvallista juomaveden saantia, sanitaatiota, vesihuollon huoltovarmuutta, vesiensuojelua ja vesivarojen 
hallintaa.

Ilmastonmuutoksen voimistuvat vaikutukset voivat kuitenkin vaarantaa myös Suomen vesiturvallisuuden 
ja sitä kautta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden. Vesiturvallisuus pyritään varmistamaan julkisen hallinnon 
harjoittamalla vastuullisella vesipolitiikalla, jonka käytännön toimeenpano kattaa kaikki yhteiskunnan toimijat. 

Vesihuollon ja vesiturvallisuuden tulevat haasteet 

Vesiturvallisuuden merkitys yhteiskuntien turvallisuudelle tulee kasvamaan paitsi ilmastonmuutoksen myös 
väestönkasvun, kaupungistumisen ja luonnonvarojen hyödyntämisen myötä. Kun veden tarve ylittää tarjolla 
olevan turvallisesti käytettävän veden määrän, vesi muuttuu entistä arvokkaammaksi luonnonvaraksi. 

Ilmastomuutoksen vaikutukset haastavat myös vesihuollon lisääntyvien ääri-ilmiöiden, tulvien ja 
kuivuusjaksojen myötä. Kuivuuskaudet ja rankkasateet voivat heikentää hyvän raakaveden saatavuutta. 
Pahimmillaan saastuneet vedet voivat aiheuttaa epidemioita. 

Suomen mahdollisuudet sopeuttaa vesihuolto ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ovat hyvät verrattuna 
moneen muuhun maahan. Suomen toimiva yhteiskuntajärjestys ja ilmasto-olot edesauttavat sopeutumisessa 
ilmastonmuutoksen seurauksiin. Ilmastonmuutoksen vesihuollolle aiheuttamiin tuleviin ongelmiin voidaan 
varautua esimerkiksi kartoittamalla varavesilähteitä ja tehostamalla veden uudelleenkäyttöä. 

Vuosien 2020–2022 kansallisella vesihuoltouudistuksella etsitään muun muassa tehokkaita keinoja vastata 
vesihuollon ilmastohaasteisiin. 
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Vesi on ihmeainetta! 

Maapallon vesi 

Kannattaa pysähtyä miettimään, miten ihmeellistä ainetta kotihanasta virtaa! Ilman vettä ei olisi elämää. 
Maapallon veden alkuperää ei tiedetä varmasti. Yhden teorian mukaan se muodostui maapallon omista 

aineista: tulikuuman planeettamme jäähtyessä kaikki vesi ei höyrystynyt avaruuteen, vaan osa jäi maan 
vetovoiman piiriin – jäähtyi ja satoi alas. Toisen teorian mukaan vesi tuli myöhemmin avaruudesta miljardien 
vuosien kuluessa jäisten komeettojen törmäillessä maapalloon. Ehkä osa vedestä on peräisin planeetaltamme 
ja osa komeettojen törmäilyistä? Mene ja tiedä!

Maapallon nykyinen lämpötila 
johtuu suurimmaksi osaksi  

ilman vesihöyrystä ja pilvistä,  
jotka imevät itseensä 

auringonlämpöä,  
jolloin lämpö ei pääse  

karkaamaan avaruuteen.

Maapallon lämpötila on 
nykyisellään aika sopiva myös 

meidän ihmisten elää.  
Maapallomme näyttää  

avaruudesta vesipallolta,  
sillä sen pinnasta  

peräti 70 % on vettä. 

Vettä on kaiken kaikkiaan  
noin 1 260 triljoonaa litraa. 

Jos tuosta kaikesta vedestä 
pyöritettäisiin pallo, 
sen halkaisija olisi 

vain 1 385 km. 

Sama ikiaikainen vesi kiertää maa–ilmassa hitaasti koko ajan. Veden kulkuun vaikuttavat meret ja 
maapallon pyörimisliike, ja siksi sateet jakautuvat maapallolle epätasaisesti. Aurinko lämmittää merenpintaa 
ja vesi höyrystyy ilmaan. Vesihöyry kulkeutuu mantereiden päälle ja tiivistyy yläilman viileydessä pieniksi 
pisaroiksi ja edelleen raskaammiksi suuriksi pisaroiksi. Ja sitten jossakin taas sataa. 
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Vesi aineena

Jos otetaan 2 pientä vetyatomia ja 1 iso happiatomi niin saadaan 1 divetymonoksidi eli vesimolekyyli. 
Vesimolekyyli (H2O) on maailman kolmanneksi yleisin molekyyli (vetymolekyylin ja hiilimonoksidin 
jälkeen). Vesimolekyylissä happiatomin positiiviset protonit vetävät puoleensa kahden vetyatomin negatiivisia 
elektroneja. Näin syntyvät erityisen vahvat vetysidokset vetävät vesimolekyylin ”atomipalloja” yhteen. 

Vesimolekyylien nopeus ja liike-energia kasvaa lämpötilan kasvaessa, ja samalla veden olomuoto muuttuu. 
Vesi on yhden ilmakehän paineessa < 0 ºC kiinteää eli jäätä, > 0 ºC ja < 100 ºC nestemäistä vettä, ja > 100 
ºC kaasumaista vesihöyryä.

Kiinteässä – jäänä – vesimolekyylit ovat täysin järjestäytyneitä eivätkä juuri liiku. Jään perusrakenneyksikkö, 
jääkide, muodostuu kuuden vesimolekyylin rengashilasta. Nämä vesimolekyylit eivät irtoa toisistaan kovin 
helposti.  Jäässä vesimolekyylien välissä on enemmän tilaa kuin nestemäisessä vedessä, ja siksi vesi laajenee 
jäätyessään. ”Aukkoisuutensa” vuoksi jää on vettä kevyempää ja kelluu siksi veden pinnalla. 

Nesteessä – vetenä – vesimolekyylit liikkuvat 
toistensa lomitse ja niiden väliin jää vähemmän tilaa 
kuin jäässä, ja siksi vesi on jäätä raskaampaa. Vesi on 
kaikista tiiviimmillään eli raskainta +4 oC asteessa eli 
tällöin vesimolekyylien välillä on vähiten tilaa. Vaikka 
nesteessä vesimolekyylien vetysidokset katkeavat 
tiheään, sidokset ovat vahvoja. Tämä veden sitkeys 
näkyy veden suurena pintajännityksenä13 .

Kaasussa – vesihöyrynä – vesimolekyylit ovat 
suhteellisen kaukana toisistaan ja liikkuvat nopeasti 
eri suuntiin, ne voivat toki myös ”törmäillä” 
toisiinsa. Vesihöyryä on kaikkialla ilmakehässä. 
Jäähtyessään höyryn vesimolekyylit tiivistyvät ilman 
pienhiukkasen ympärille pisaraksi. Pisaroista syntyy 
pilvi ja pisaroiden koko kasvaa. 

Lähteitä:

Maailmankaikkeus vesilasissa. J. Merimaa. HS; 2020; B8 Tiede., 2 s.

Kaiken takana onkin vesi. tietokirja vedestä. J. Pursiainen, L. Lajunen, E. Hohtola, J. Peltomäki. Docendo; 2014. ss. 229.   

13 Pintajännitys syntyy siitä, että pinnan vesimolekyyliä vetävät puoleensa sekä sen alapuoliset että sitä ympäröivät vesimolekyylit, mutta pinnan 
vesimolekyyliin ei kohdistu mitään vetovoimaa ulkopuolelta.  Siksi pieni ja kevyt vesimittari (hyönteinen) voi ikään kuin luistella vedenpinnalla.

TIESITKÖ?

Monet urheiluvaatteet on suunniteltu siten, 
että niiden materiaalin hienorakenne päästää 
vesihöyryn ulos, muttei vesipisaroita sisään.

Vesi voi voittaa kiven? Sadeveden jäätyessä 
kallionrakoon voi jään paine halkaista kallion.

Vesimolekyylien vetyatomien ulkoreunoilla 
on heikko positiivinen varaus, jonka vuoksi ne 
tarttuvat helposti esim. lasiin tai metalliin, eivätkä 
ne irtoa vain ravistelemalla.
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  1. Mihin käytät vettä kotonasi? (YH, HI, KU: 1-6 lk)  

TEHTÄVÄNANTO:

a. Miettikää mihin kaikkeen sinä ja muut perheenjäsenesi käytätte vettä kotona.

b. Listatkaa käyttökohteet tärkeysjärjestykseen ja perustelkaa valintanne. 

c. Seuraa kotonasi yhden päivän ajan, mihin kaikkeen vettä käytetään. Kysele myös muilta 
perheenjäseniltä mihin he vettä käyttävät. Kirjaa tiedot ylös.

d. Keskustele kotisi vedenkäytöstä parisi kanssa. Huomaatteko eroja? 

e. Miettikää yhdessä, miten kotinne vedenkäyttöä voisi vähentää. 
MALLIVASTAUS
Hana suljetaan aina, kun vettä ei käytetä. Käytetään mukia hampaita harjatessa eikä juoksuteta vettä. Suositaan lyhyitä 
suihkuja, vältetään kylpemistä, sillä se kuluttaa paljon vettä. Ostetaan kestäviä kodinkoneita ja vesikalusteita, jotka 
kuluttavat vähän vettä. Pestään vaatteita harvoin, vain silloin kun ne ovat likaisia – usein vaatteelle riittää pelkkä 
tuuletus. Yksittäisen tahran voi poistaa kostealla liinalla. Kun pyykkäät tai tiskaat, paina käynnistysnappia vasta kun kone 
on täynnä. Täysi pesukone/tiskikone käyttää vettä vähemmän kuin käsinpesu. Vuotavat vesikalusteet kannatta korjauttaa 
heti. Vihannesten huuteluveden voi käyttää esim. huonekasveille tai siivoukseen. Kerää ja käytä puutarhan kasteluun 
sadevettä. 

f. Piirtäkää ja/tai leikatkaa lehdestä kuvia ja tehkää kokooma taideteos, josta nähdään mihin 
kaikkeen vettä kotona käytetään. Voitte toteuttaa työn myös käyttäen kierrätysmateriaaleja.  

g. Miettikää, mistä talousvettä saatiin Suomessa entisaikaan, kun vesijohtoverkosto ei tuonut 
vettä kotihanaan. Miten hanaveden ja viemäriverkoston puuttuminen vaikutti/vaikuttaisi 
arkipäivän elämääsi?  Etsikää tietoa internetistä ja haastatelkaa isovanhempianne/muita 
vanhoja ihmisiä siitä minkälaista elämä oli heidän nuoruudessaan. 

Oheismateriaali: Kodin Vesietiketti mobiiliversio, ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä” -video. 
Tietoteksti opettajalle: Kodin vedenkulutus- ja käyttö

Tavoite: Kodin kestävän vedenkäytön periaate tulee tutuksi ja oppilas miettii omaa vedenkäyttöään 
jatkossa tarkemmin. Oppilas ymmärtää miten suuri vaikutus arkipäivän elämään on ollut yhdyskunnan 
vesihuollon kehityksellä vuosisatojen saatossa. Aihetta lähestytään vuorovaikutuksessa muiden 
oppilaiden kanssa. Samalla opitaan selvittämään asioita itse havainnoimalla, haastattelemalla muita ja 
etsimällä tietoa eri lähteistä. 
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Ennen vesijohtojärjestelmiä oli pakko asua vesistön lähellä, sillä ihminen tarvitsee vettä päivittäin. 

Vettä haettiin omasta/yleisestä kaivosta. Veden hankkimiseen kului paljon aikaa ja voimia. Talousvettä ei varsinkaan 
kaupungeissa ollut aina kaikkien saatavilla. Peseytyminen tapahtui saunassa, usein julkisessa saunassa. Pyykkiä pestiin 
käsin useimmiten vesistöjen vedellä ja sadevedellä. 

Tarpeet tehtiin ulkokäymälöihin. Jätevedet ja lantakasojen nesteet imeytyivät maahan ja saastuttivat kaivojen vettä ja 
kaupunkien rantavesiä. Saastunut kaivovesi aiheutti ihmisten sairastumisia. 

Vesijohtolaitokset ja lokaviemärit otettiin käyttöön ensin kaupungeissa. Suomen1 ensimmäinen vesilaitos perustettiin 
Helsinkiin vuonna 1876. Ensimmäiset viemärit laskivat suoraan merenlahtiin. Ensimmäiset vesivessat asennettiin 
Helsinkiin, vuonna 1900. Vuonna 1910 rakennettiin ensimmäiset jätevesipuhdistamot, Helsinkiin ja Lahteen. Suomen 
taajamien viemäröinti oli pääosin toteutettu ja puhdistamot rakennettu 1980-luvun puoliväliin mennessä.  

Vuosien saatossa puhdistustekniikat ovat kehittyneet: alussa poistettiin vain kiinteät keräymät, nykyisin jo suurin osa 
ravinteista.

(Vuonna 1872 Ilmajoen maaseudulle rakennettiin ensimmäinen yhteinen vesijohto. Vuonna 1873 Viipuriin2 alettiin 
rakentaa viemäreitä.)

Vuonna 1974 säädettiin jätevesimaksulaki, mikä vaikutti ihmisten vedenkäyttöön: vedenkulutus alkoi laskea.

Vuonna 2001 kunnat velvoitettiin kehittämään vesihuoltoa vesihuoltolain nojalla. 

Vuonna 2017 yli 90 % suomalaisista sai vetensä vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostosta.

Aikamoista automaatiota: yksi putki tuo vettä kotiin ja toinen vie käytetyn 
veden pois! 

1 Suomen suuriruhtinaskunnan aikaan (1809–1917) Suomi oli autonominen osa Venäjän keisarikuntaa.

2 Suomen tasavalta joutui luovuttamaan Karjalassa sijaitsevan Viipurin kaupungin Neuvostoliitolle (nykyisin Venäjä) talvisodan päättyessä vuonna 
1940; jatkosodan aikana Viipuri oli lähes kolme vuotta suomalaisten hallussa, mutta vuonna 1944 se siirtyi taas neuvostoliittolaisille.
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  2. Tee oma vesitarinasi (YH, AI, MU, LI: 1-6 lk)  

TEHTÄVÄNANTO:

a. Katsokaa video ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä.”

b. Kirjoita vapaamuotoinen tarina näkemäsi videon pohjalta. Voit kirjoittaa tekstin vapaasti 
valitsemastasi kohdasta ja valita oman näkökulman asioiden tarkasteluun. 

c. Voit kirjoittaa vaihtoehtoisesti myös runon tai räpin. 

d.  Anna työllesi nimi. 

e. Kehittäkää yhdessä tekstienne pohjalta teatteriesitys tai kertokaa tarina tanssin / liikekielen 
avulla. 

f. Voit / voitte esittää pantomiimin jostakin videon kohdasta ja muut yrittävät arvata / kertoa 
mistä on kysymys. 

Oheismateriaali: ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä” -video.
Tietotekstit opettajalle: Suomen vesihuolto, Tulevaisuuden vesihuollon uudet ratkaisut?

Tavoite: Vesihuollon ketju elävöityy kirjoittamisen ja liikunnallisen tekemisen kautta. Oppilas ymmärtää 
vesihuollon koko ketjun merkityksen: mistä vesi kotiin tulee ja minne se sieltä menee.
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  3. Ketkä hoitavat vesihuoltoa? (YH, AI, OP, LI: 1-9 lk)  

TEHTÄVÄNANTO:

Katsokaa video ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä.”

Kertokaa/kirjatkaa ylös videota katsoessanne, mitä kaikkia vesihuoltoon liittyviä ammatteja/
töitä siinä mainitaan. Miettikää, jäikö jokin vesihuoltoon liittyvä ammatti/työ mainitsematta?
MALLIVASTAUS
Näytteenottaja / Vesihuoltomestari / Laitosasentaja / Loka-auton kuljettaja / Työpäällikkö / Prosessinhoitaja
Kiinteistönhoitaja – Prosessi- ja tuotantoinsinööri (vastaa laitoksen toiminnasta) / Veden käsittelylaitoksen hoitaja / 
Verkostoasentaja eli putkiasentaja / Sähkö- ja automaatioasentajat / Verkostopäällikkö tai -insinööri / Kunnossapitopäällikkö 
tai -insinööri / Jätevesipuhdistamon hoitaja / LVI-huollon (Lämpö-Vesi-Ilmastointi) työntekijä jne. 

Huom! Nimikkeet vaihtelevat eri vesilaitoksilla.

Miettikää yhdessä opettajan kanssa, missä oppilaitoksissa kyseisiä ammatteja voi opiskella, ja 
mitä tieto- ja taitoaineita niihin opiskellaan.
Ammatillisia tutkintoja voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa kuten ammattikouluissa.

Ammattikorkeakoulussa voi valmistua esimerkiksi ympäristötekniikan insinööriksi, jonka tutkintoon sisältyy muun 
muassa vesihuollon, energiatekniikan ja ympäristönsuojelun opintoja.

Diplomi-insinööriksi kouluttaudutaan yliopistossa. Opiskeltaviin aineisiin kuuluu muun muassa ympäristötekniikka.

Vesihuollon peruskursseja voi suorittaa Taitotalossa. Vesihuoltoon liittyviä opintoja voi suorittaa myös Suomen 
ympäristöopisto SYKLIssä.

Monet vesihuollon piirissä työskentelevät hankkivat ammattitutkinnon vesihuollon työharjoittelussa.

Oheismateriaali: ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä” -video. 
Tietoteksti opettajalle: Suomen vesihuolto 
 
Tavoite: Ymmärtää minkälaista osaamista eli ammattilaisia tarvitaan, että vesihuolto toimii. Herättää 
kiinnostusta miettimään omaa tulevaa alaansa. 

https://www.taitotalo.fi/
https://sykli.fi/koulutusalat/vesihuolto/
https://sykli.fi/koulutusalat/vesihuolto/
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Pyytäkää paikallisesta vesilaitoksesta vesihuollon ammattilainen kertomaan omasta 
ammatinvalinnastaan ja toimenkuvastaan. Kun tiedätte, kuka on tulossa, lähettäkää hänelle 
jo etukäteen kysymyksiä, joihin toivotte vastauksia. Voitte myös tiedustella mahdollisuutta 
vierailla vesilaitoksella.

Etsikää tietoa internetistä alueenne vesilaitoksen sivuilta (esim. joensuunvesi.fi, hsy.fi) sekä 
valtakunnallisesta palvelusta vesi.fi. 

Pelatkaa pareittain Liri ja Lori Vesihuollon -noppapeliä, joka löytyy esim. Helmiä kotihanasta 
-esitteestä. Miettikää pelatessanne mitä ammattilaista tarvitaan missäkin vaiheessa.
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  4. Rakenna oma vesihuoltosysteemi (YH, KU, LI, MU: 1-6 lk)  

TEHTÄVÄNANTO:

Katsokaa video ja tutustukaa esitteen sisältöön. Etsikää tietoa myös alueenne 
vesihuoltolaitoksen sivuilta ja muualta internetistä. Voitte myös selvittää mahdollisuutta 
vierailla vesihuoltolaitoksella tai saada sieltä asiantuntija vierailemaan koululla.

A Kertokaa 

a. miten raakavesi käsitellään ennen kuin se virtaa kodin vesijohtoverkkoon? miksi?
MALLIVASTAUS
Raakavesi pumpataan vedenkäsittelylaitokselle veden laadun eli puhtauden takaamiseksi. 

Veden pH säädetään alkaloinnilla  pH 7,5-8,5. Happamuuden säätö on tärkeää, sillä liian hapan vesi voi syövyttää 
vesijohdot rikki. 

Desinfioinnilla tuhotaan virukset ja bakteerit, jotta vesi on turvallista käyttää talousvetenä.

b. mitä eri puhdistusvaiheita kodissa käytetty vesi käy läpi ennen purkua vesistöön? miksi?
Jätevedenpuhdistamolla vedestä poistetaan kiinteät roskat, eloperäistä ainesta ja ravinteita, jotta takaisin vesistöön 
laskettu vesi ei likaa ja rehevöitä vesistöjä. 

Puhdistusvaiheet:
Välppäys: poistaa mekaanisesti isommat roskat.

Hiekan poisto: hiekkapartikkelit laskeutetaan altaan pohjalle ilman turbulenssin avulla

Esiselkeytys: kaikki vettä raskaampi aines laskeutetaan altaan pohjalle 

Saostus: fosforin kemiallinen poisto, sakka laskeutetaan pohjalle.

Aktiivilieteprosessi: elävät mikrobit poistavat eloperäistä ainesta ja kasvinravinteita.

Hiekkasuodatus: hienojakoisimmat partikkelit poistetaan.

Jälkiselkeytys: liete erotetaan vedestä laskeuttamalla

Oheismateriaali: ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä” -video, Helmiä kotihanasta -esite (sisältää 
Liri ja Lori Vesihuollon noppapelin).  Tietotekstit opettajalle: Suomen vesihuolto, Tulevaisuuden 
vesihuollon uudet ratkaisut?

Tavoite: Vesihuollon ketjun konkretisoituminen: miten vesi käsitellään ennen kuin se tulee kotihanaan. 
Miten vesi puhdistetaan käytön jälkeen.
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c. mitä ”sivutuotteita” syntyy jätevettä puhdistettaessa? mitä niille tehdään?
Välppäyksessä syntyvä välpejäte menee poltettavaksi.
Osa lietteestä mädätetään (bakteerit hapettomissa oloissa) ennen kuin se viedään kompostoitavaksi. Näin lietteen 
sisältämät ravinteet saadaan uusiokäyttöön. (Kun lietettä mädätetään, vapautuu biokaasua, jonka avulla tuotetaan 
sähköä ja lämpöä.)

saostunut fosforisakka, lietteeseen sitoutunut typpi ja mädätysjäännöksen ravinteet voidaan jatkojalostaa ja hyödyntää 
multatuotteina ja maanparannusaineina.

(Huom! Bakteereja sisältävä aktiiviliete voidaan käyttää aina uudelleen.)

B Rakentakaa kierrätysmateriaaleista

a. raakaveden käsittelylaitos

b. koti, jossa esillä kaikki veden käyttöpisteet

c. jätevedenkäsittelylaitos

Voitte jakaa tehtävät ryhmien kesken ja rakentaa osat erillisille pahvialustoille. Yhdistäkää 
lopuksi kaikki osat toisiinsa. Miettikää voisiko lopullisen kollaasin viedä esille johonkin julkiseen 
tilaan esim. kirjastoon tai tekniikan museoon.

C. Kehittäkää vesihuoltoketju, jossa jokainen (yksin tai parin kanssa) vastaa yhdestä 
vesihuoltoketjun tehtävästä. Ilmaiskaa tapahtumat liikkein. Kertokaa lopuksi mistä 
toiminnasta oli kysymys, jos katsojat eivät itse ole sitä jo arvanneet. 

D. Kehittäkää vesihuoltoketju, jossa jokainen (yksin tai parin kanssa) vastaa yhdestä 
vesihuoltoketjun tehtävästä. Ilmaiskaa tapahtumat käyttäen eri soittimien ääniä tai muulla 
tavalla tuotettuja ääniä (ei kuitenkaan puhuen) – voitte halutessanne liittää mukaan myös 
liikkeen. Kertokaa lopuksi mistä toiminnasta oli kysymys, jos katsojat eivät itse ole sitä jo 
arvanneet. 

E. Pelatkaa pareittain Liri ja Lori Vesihuollon -noppapeliä (löytyy esim. esitteestä). Huom! 
Lukekaa pysähdysaskelman teksti aina ääneen.
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  5. Mistä kodin vesilasku koostuu? (YH, MA: 3-9 lk)  

TEHTÄVÄNANTO:

Tutki seuraavilla sivuilla esiteltyä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen 
-kuntayhtymän (HSY) esimerkki vesilaskua (tai / kotisi / taloyhtiönne 
vesilaskua). (Kannattaa tarkistaa löytyykö hsy.fi -sivuilta päivitetty versio.)

a. mitä kaksi eri maksuperustetta laskussa erotellaan? 
MALLIVASTAUS
Perusmaksut (vesi, jätevesi, hulevesi) ja käyttömaksut (vesi, jätevesi).

b. mihin laskun osiin voit itse veden kulutuksellasi vaikuttaa?
Käyttömaksuihin.

c. selvitä mitä tarkoittaa arviolasku / tasauslasku?
Arviolasku perustuu arvioituun vedenkulutukseen, arvio perustuu muun muassa kotitalouden henkilömäärään.
Tasauslaskulla korjataan mitatun todellisen vedenkulutuksen ja arvioidun vedenkulutuksen erotus. 
Nykyisin monessa taloyhtiössä on jo käytössä etäluettavat vesimittarit. Tällöin laskutus perustuu aina todelliseen 
kulutukseen.

d. mitä tarkoittaa ALV%? mistä se maksetaan? mihin kerätyt rahat käytetään?
ALV eli arvolisävero on kulutusvero, jota maksetaan useimmista tavaroista ja palveluista. Kuluttaja maksaa ALV:n osana 
tavaran tai palvelun hintaa. Vesihuollonpalvelut kuuluvat yleiseen verokantaan, jossa vuonna 2020 ALV oli 24 %.
Verorahoilla rahoitetaan yhteiskunnan julkisia perustoimintoja kuten koulutusta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 
tulonsiirtoja kotitalouksille (asumistuki, lapsilisä, kansaneläke). 

e. piirrä piirakkakuva, jossa erittelet laskun eri osamaksujen suuruuden euroina/prosentteina.

f. minkä osamaksun suuruus oli suurin? Miksi arvelet näin olevan?
Käyttömaksut (vesi, jätevesi).
Huom! Joillakin alueilla perusmaksun osuus voi olla suurempi, koska vanhojen vesijohtoverkostojen uusiminen 
rahoitetaan perusmaksuilla.

g. listaa mitä muita olennaisia tietoja laskussa on? miksi ne ovat tärkeitä?
Perusmaksuluokka määräytyy kiinteistötyypin (esim. omakotitalo) ja kerrosalan neliömetrien mukaan. 
Viitenumeron avulla laskuttaja voi seurata, mitkä laskut on maksettu.
Laskuttajan tilinumero, jolle maksu maksetaan.
Eräpäivä kertoo maksuajankohdan, jolloin lasku on maksettava. Myöhästyneestä maksusta peritään korkolainmukainen 
viivästyskorko eräpäivästä lukien sekä maksu lähetettävästä maksumuistutuksesta.

Jos tiedät, että pysty (poikkeuksellisesti!) maksamaan laskua eräpäivään mennessä, kannattaa ottaa yhteyttä laskuttajaan 
ja pyrkiä sopimaan uusi maksupäivä. 
Laskuttajan tulisi lähettää lasku kuluttajalle niin, että lähettämisen ja eräpäivän välillä on vähintään kaksi viikkoa.

Vesi  – kuten myös sähkö, lämpö ja puhelin – kuuluvat ns. 
välttämättömyyspalveluihin, joita ilman on vaikea elää.

Oheismateriaali: ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä” -video, Helmiä kotihanasta -esite. 
Tietoteksti opettajalle: Kodin vedenkulutus- ja käyttö

Tavoite: Oppilas oppii miettimään tulevan oman taloutensa kulujen muodostumista ja omien 
toimintatapojensa vaikutusta laskun määräytymiseen. Ymmärtää arvonlisäveron maksuperusteet ja 
verotuksella kerättyjen varojen merkityksen yhteiskunnalle. Ymmärtää mitä laskun eräpäivä tarkoittaa 
ja miten laskun maksun myöhästyminen voi vaikuttaa maksettavan summan määrään.
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Lähde: HSY:fi 2.11.2020 /https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesilaskun-lukuohjeet/



KODIN VESIETIKETTI + VESIHUOLLON AAKKOSET |  OPETTAJAN OPAS |  14.04.2021 

24

T
E

H
TÄ

V
Ä

T
 /

 O
P

E
T

TA
JA

N
 V

E
R

SI
O

T

Lähde: HSY:fi 2.11.2020 /https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesilaskun-lukuohjeet/
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  6. Suuren vesilaskun arvoitus (YH, MA: 3-9 lk) 

TEHTÄVÄNANTO: 

Vanhempasi saivat hurjan ison vesilaskun ja haluavat selvittää mihin vettä perheessänne 
kuluu. Katseet kääntyvät sinuun.  Mielestäsi ”tuomio” vedenkäytöstäsi on annettu jo ennen 
tutkintaa, ja päätät todistaa syyttömyytesi.  Kirjaat ylös yhtenä (viikonlopun) päivänä, 
mihin kaikkeen ja kuinka paljon käytät vettä kotona. Sisällytä arvioon myös kodinkoneiden 
käyttämän ja astioiden käsinpesussa kuluvan vesimäärän, vaikka et näihin toimintoihin itse 
osallistuisikaan(!). 

Ennen kuin ryhdyt toden teolla selvittämään asiaa, arvioi kuinka paljon kulutat päivittäin 
vettä eri toimintoihin: peseytymiseen, keittiössä (tiskaus, ruuanlaitto, juoma), WC:ssä yms. 

Oheistietoa: Voit arvioida kuluttamasi veden määrää käyttäen apunasi esimerkiksi ämpäriä ja litran mitta-
astiaa. Juoksuta vettä hanasta/suihkusta ämpäriin minuutin ajan ja mittaa kertyneen veden määrä. Käytä 
samaa voimakkuutta kuin mitä normaalisti käytät – älä bluffaa! Ota aika, kuinka pitkään olet suihkussa, 
kuinka kauan peset käsiäsi jne. Huomioi myös mahdollisesti esimerkiksi hammaspesulla turhaan laskettu 
vesi. Pyöristä ajat lähimpään minuuttiin. Jos kotonasi on asuntokohtainen vesimittari, kirjaa vesimittarin 
lukema ylös aloittaessasi seurannan ja lopettaessasi sen.

Huom! Sisällytä mukaan ainakin yksi pyykinpesukerta, vaikkei sitä kyseisenä päivänä käytettäisikään. 

Vesikaluste tai kodinkone vedenkulutus litroina

WC: pieni huuhtelu 2

WC: iso huuhtelu 4

WC vain yksi huuhteluvalinta 6

Pyykinpesukone per pesukerta 60

Astianpesukone per pesukerta 12

Oheismateriaali: Kodin Vesietiketti mobiiliversio, Helmiä kotihanasta -esite, Veeti Vesipisara 
vesihuollon pyörteissä -video. Tietoteksti opettajalle: Kodin vedenkulutus- ja käyttö

Tavoite: Kodin kestävän vedenkäytön periaate tulee tutuksi konkreettisesti, ja oppilas miettii omaa 
vedenkäyttöään jatkossa tarkemmin. Matemaattiset taidot kehittyvät käytännön esimerkin kautta.
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Laske 

a. kuinka paljon eri toimiin kului vettä litroina (l)

b. päivän kokonaisvedenkulutus litroina (l) 

c. eri toimien osuus päivien kokonaisvedenkulutuksesta prosentteina (%), 

Jaottele vedenkulutus pääryhmiin seuraavasti: peseytyminen, wc-huuhtelu, keittiö (ruuanlaitto, 
tiskaus, juomavesi), muu.

Piirrä piirakkakuvaaja vedenkulutuksesta pääryhmittäin litroina (l) ja prosentteina (%).  
Voit kokeilla myös muita esitystapoja.

Ota selvää/arvioi

d. Kuinka paljon suomalainen käyttää vettä vuorokaudessa keskimäärin. Ero omaasi?
MALLIVASTAUS
Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 130 litraa vuorokaudessa.

e. Miten vierustoverisi vedenkäyttö erosi omastasi. 

f. Vertaa laskennan tulosta etukäteisarvioosi omasta vedenkäytöstäsi (ilman kodinkoneiden 
vedenkulutusta). Yllätyitkö?

g. Jos teillä on asuntokohtainen vesimittari, laske sen ilmoittama vedenkulutus kyseisen 
vuorokauden aikana. Vähennä oma vedenkulutuksesi määrä (ilman kodinkoneiden 
vedenkulutusta) vesimittarin ilmoittamasta kokonaisvedenkulutuksesta. Oliko saatu 
erotus suurempi vai pienempi kuin oma kulutuksesi?

h. Mieti miten kotinne vesilaskua voisi vähentää?
Hana suljetaan aina, kun vettä ei käytetä. Käytetään mukia hampaita harjatessa eikä juoksuteta vettä. Suositaan lyhyitä 
suihkuja, vältetään kylpemistä, sillä se kuluttaa paljon vettä. Ostetaan kestäviä kodinkoneita ja vesikalusteita, jotka 
kuluttavat vähän vettä. Pestään vaatteita harvoin, vain silloin kun ne ovat likaisia – usein vaatteelle riittää pelkkä 
tuuletus. Yksittäisen tahran voi poistaa kostealla liinalla. Kun pyykkäät tai tiskaat, paina käynnistysnappia vasta kun kone 
on täynnä. Täysi pesukone/tiskikone käyttää vettä vähemmän kuin käsinpesu. Vuotavat vesikalusteet kannatta korjauttaa 
heti. Vihannesten huuteluveden voi käyttää esim. huonekasveille tai siivoukseen. Kerää ja käytä puutarhan kasteluun 
sadevettä. 

i. Selvitä mitä tarkoittaa kestävä vedenkäyttö.
Vedenkulutusta vähentämällä vähennetään vesivarojen sekä ilmaston kuormitusta. Siksi järkevä vedenkäyttö on 
kestävää vedenkäyttöä.

Tekikö vesilaitoksen laskutus pilkkuvirheen, liruttiko WC:n hana, vai olitko unohtunut 
suihkuun? 

Menestystä vesilaskun kutistukseen!
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  7. Rasvainen uutinen (YH, HI, AI: 3-9 lk)  

Oheismateriaali: Esimerkkiartikkeli. 
Tietoteksti opettajalle: Suomen vesihuolto

Tavoite: Oppilas ymmärtää miten viesti ja viestin muoto muuttuu, kun käytetään eri viestintäkanavia. 
Pohditaan myös viestintätapojen muutosta 1900-luvulta nykyaikaan. Oppilas ymmärtää toimivan 
vesihuollon tärkeyden ja ihmisten toimintatapojen vaikutuksen vesihuollon toimivuuteen.

Vessavesi lainehti Helsingin sydämessä!
Moni työhön matkaava 

piteli nenäänsä ja kiihdytti 
vauhtiaan entisestään sateisena 
maanantaiaamuna, kun ohitti 
Helsingin päärautatieaseman. 
Rehellistä kakkavettä lillui ka-
dulla parhaimmillaan polven-
korkeudella, ja lemu oli sanoin 
kuvaamaton. 

”Näin pahalta ei haise edes 
eduskunnan unisex-vessassa”, 
totesi kansanedustaja Titityy 
kiirehtiessään kohti pikkupar-
lamenttia. 

Tavoitimme HSY:n vesi-
huollon vastaavan insinöörin 
Takkulan, joka kertoi, että syy 
haisevaan tulvaan on jo löydet-
ty, ja että vessanesteet saadaan 
viimeistään tiistaina parem-
paan talteen. 

”Vesihuollon kalusto on 
just nyt näiden pirun kaato-

sateiden vuoksi kovassa käy-
tössä, mutta kyllä meikäläiset 
tekee parhaansa, jotta saadaan 
homma hanskaan”, huokaili 
insinööri, kun tivasimme syytä 
vesihuollon takkuiluun.

Takkulan vinkkaamana 
lähdimme jututtamaan lähei-
sen kahvilaravintolan omistaja 
Munkkilaa. Hän selitteli pos-
ket punoittaen:

 ”Meillä oli kokki kippeenä, 
ja mä jouduin äkkiseltään ite 
tuuraan keittiöön. Siinä hässä-
kässä tais lorahtaa vähän pais-
torasvaa viemäriin. Sattuuhan 
näitä virheitä…tekevälle.”

HSY:n Takkula tarkensi 
asiaa kertoen, että viemäriin 
oli joutunut satoja litroja käy-
tettyä paistorasvaa. Se aiheutti 
niin massiivisen tukoksen, että 
myös ulostepitoista viemäri-

vettä pääsi pursuamaan suuria 
määriä pitkin katua.

”Mikään saamarin kissan-
rasva ei kuulu viemäriin. Se 
pitää heittää sinne bioon tai pa-
kata maitotölkkiin ja kipata se-
kajätelaatikkoon – sen jo toki 
teinikin ymmärtää!” murahti 
Takkula.

”Nämä tukosten avaamiset 
maksavat tukun ihka oikeaa ra-
haa, ei ne ole mittään ilmaista 
lystiä. ”

Tiistaina toimitus kävi vielä 
vahinkopaikalla tarkastamassa 
tilanteen: katu oli kuiva, mut-
ta sankka kärpäsparvi surrasi 
ilmassa mitä ilmeisemmin tuh-
din jälkilemun houkuttelemi-
na.
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TEHTÄVÄNANTO:

Tutustu yllä olevaan artikkeliin. Etsi tietoa myös internetistä ja haastattelemalla vanhempia 
ihmisiä.

a. Kerro vesihuollon näkökulmasta lineaarisena tarinana mitä on tapahtunut. Missä on 
menetelty väärin?

b. Mieti missä viestintäkanavassa uutinen on julkaistu? miksi päättelet niin?
MALLIVASTAUS
Uutisessa käytetty kieli on aika värikästä. Kielen perusteella voisi olettaa, että uutinen olisi julkaistu jossain 
iltapäivälehdessä tai paikallislehdessä.

c. Listaa eri viestintäkanavia, mistä ihmiset saavat nykyisin tietoa. Minkä kanavan kautta saat 
itse eniten tietoa?

d. Muokkaa oheinen vesihuollon uutinen/ jokin muu vesihuollosta julkaistu uutinen/ itse 
keksimäsi vesihuollon uutinen edellisessä kohdassa eri viestintäkanaviin sopivaksi. 

e. Mieti miten uutisen välttämä viesti muuttuu eri viestintäkanavissa: mitä asiat korostuvat? 
jätetäänkö jotain kertomatta?  

f. Kuinka luotettavaa arvelet eri viestintäkanavien jakaman tiedon olevan?

g. Selvitä mitä viestintäkanavia Suomessa oli käytössä eri vuosikymmeninä: 1960- ja 1980- 
luvuilla ja vuonna 2021.  Miten tiedonvälitys on muuttunut vuosikymmenten saatossa? 

1800-luvulla tiedotusvälineet olivat lähinnä eliittisen keskustelun foorumeita.

1900-luvulla tiedotusvälineet tulivat kaikkien kansalaisten ulottuville. Televisio ja radio säilyivät pitkään valtion 
monopolina ja vasta vuosisadan loppupuolella mukaan tulivat kaupallisten kanavien lähetykset.

1960-luku: 
o radio aloittaa oman uutistoimintansa (Suomen Tietotoimisto STT oli yhä tärkein uutisvälitysorganisaatio)
o Suomen Yleisradion valtakunnalliset televisiolähetykset alkoivat
o valtakunnalliset ja maakunnalliset lehdet, paljon poliittisia lehtiä

1980-luku:
o suuri osa suomalaisia seurasi yleisradion pääuutislähetyksiä; tv- ja radiolähetyksillä oli paljon valtaa
o sitoutumattomien lehtien osuus kasvoi
o satelliittilähetykset, kaapelitelevisio ja kaupalliset paikallisradiot aloittavat
o ensimmäinen kaupallinen televisiokanava perustetaan

2021: 
o tiedonvälitys on nopeutunut huimasti ja hajautunut (viestintäkanavien määrän kasvu)
o perinteisten tiedonvälityskanavien (lehdet, radio, tv) rinnalle ovat nousseet uudet kanavat: 
internet-sivustot, sosiaaliset media, chat-palstat 
o sanomalehtien omistus on keskittynyt lähes kokonaan muutamiin suuriin lehtitaloihin
o internetin ja sosiaalisen median kautta tapahtuva tiedonvälityksen rooli on kasvanut 
o valeuutisten ja virheellisen tiedon levitys on lisääntynyt   ihmiset tarvitsevat entistä parempaa medialukutaitoa
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  8. Vesihuollon loruarvoitus (YH, AI, BI, KE 1-6 lk)  

 
 

Oheismateriaali:  ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä” -video katsotaan vasta kun on ensin 
yritetty yhdessä ratkoa loruarvoitusta. Myös Liri ja Lori Vesihuollon -noppapeliä voi käyttää apuna 
tehtävää ratkottaessa. Tietoteksti opettajalle: Suomen vesihuolto

Opettaja tai joku oppilasta lukevat aluksi alla olevan lorun ääneen. Oppilaille jaetaan myös teksti 
nähtäväksi. Opettaja voi tarvittaessa tiputella pieniä vihjeitä.  

Tavoite: Oppilas miettii vesihuollon ketjua vesimolekyylin näkökulmasta. Vesimolekyylin 
atomirakennetta avataan ”mikkihiiripään” kautta. Leikitellään sanoilla. 

Mistä on kysymys?

1) 
Molekyylit vikkelät ilmassa nyt rynnivät. 
Kaveri pienhiukkasen on kohta yks, jos toinenkin. 
Kimppa kasva suuremmaksi tiivistyen…pisaraksi.  
Painovoima voiton saa, jättiläinen parahtaa ja…alas läsähtää! 

2)
Soramaan väleihin katoaa. 
Kerrosta monta pimeää,
alaspäin mennään näin, 
minne päädytään?
Pohjalle – kosteaan! 

3)
Ei matka toki tähän jää, vaan imussa ylös kiidetään! 
Happamimmat poistetaan.

4)
Taas tukkaputkella liidetään! Valoon vain tuokioksi, jo edessä häämöttää uudet rastit: 
kurkku kuiva ja torvi pimeä.  Lirun lorin, mennään – kohti tuntemattomaa, vettä valkeaa? 

5)
Kaverit puhtaat päälle huuhdellaan, kaikki kimpassa moskasakkiin päädytään! 
Yhdessä lillutaan läpi altaiden lukuisten, ja monenmoisten toimien. 
Homma käy lähes yli voimien! 

6)
Vähitellen kirkastuu, kun putken pää lähestyy. 
Siistissä rivissä rohkeasti, hypitään suureen siniseen asti. 

Ja pian sama uudestaan. Kestääkö tätä hurjinkaan mikkihiiripää!
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TEHTÄVÄNANTO:
Jakautukaa kuuteen (6) ryhmään satunnaisesti (esimerkiksi laskemalla 1,2,3,4,5,6 ja 1,2,3 
jne.).  

Kukin ryhmä yrittää ratkaista lorusta ryhmänumeronsa mukaisen kohdan. 

Joku oppilaista lukekaa ensin ääneen yllä olevan arvoituslorun, jossa käsitellään vesihuoltoa. 

Ääneen lukemisen jälkeen saatte tekstin myös nähtäväksenne. 

Kun ryhmä on keksinyt ja kirjoittanut ylös paperille mistä kyseisessä kohdassa on heidän 
mielestään kysymys – huutakaa hep ja viekää lappu opettajalle!  

Halutessa voidaan leikkimielisesti kilpailla, kuka on nopein.

Jos tehtävä tuntuu ylivoimaiselta, voi opettaja tiputella pieniä vihjeitä. Käykää vastaukset läpi 
numerojärjestyksessä. Menivätkö veikkaukset kohdalleen?
 
Katsokaa aiheeseen liittyvä video. 

Videon jälkeen voitte vielä täydentää ryhmittäin jokaista kohtaa. 

Lukekaa uusi versio ääneen.  Lukekaa lopuksi vielä ääneen alkuperäinen arvoitusloru.  Tuliko 
siihen tolkkua?

MALLIVASTAUS
1) Vesimolekyylit liikkuvat vapaasti vesihöyrynä ilmassa ja törmäilevät satunnaisesti toisiinsa. Sitten ne kohtaavat ilmassa 
pienhiukkasen ja alkavat tiivistyvä sen ympärille pisaraksi. Pisara kasvaa niin isoiksi ja painaviksi, että tippuu lopulta 
maahan.

2) Pisarat suodattuvat maakerrosten läpi pohjaveteen. 

3) Pohjavesi pumpataan vedenkäsittelylaitokselle. Vedenkäsittelylaitoksella veden pH säädetään sopivaksi. (Liian hapan 
vesi syövyttää putkistoa.)

4) Vesi kulkee vesijohtoverkostoa pitkin kodin vesihanaan ja juomalasiin. Juomalasista matka jatkuu alas kurkusta, 
päätyen lopulta pissana vessanpönttöön. 

5) WC-pöntön sisältö huudellaan puhtaalla vedellä alas viemäriverkostoon ja jäteveden puhdistuslaitokselle.

6) Jäteveden puhdistuslaitoksen puhdistusprosessin jälkeen vesi lasketaan purkuvesistöön. Vesi jatkaa kiertoaan. 
Mikkihiiripää viittaa vesimolekyylin rakenteeseen, joka muistuttaa kovasti Disneyn luoman Mikkihiiri-hahmon päätä. 
Kaksi pientä vetyatomia (korvat) ja yksi iso happiatomi (pää).
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  1. Mihin käytät vettä kotonasi? 

a. Miettikää mihin kaikkeen sinä ja muut perheenjäsenesi käytätte vettä kotona. 

b. Listatkaa käyttökohteet tärkeysjärjestykseen ja perustelkaa valintanne. 

c. Seuraa kotonasi yhden päivän ajan, mihin kaikkeen vettä käytetään. Kysele myös 
muilta perheenjäseniltä mihin he vettä käyttävät. Kirjaa tiedot ylös.

d. Keskustele kotisi vedenkäytöstä parisi kanssa. Huomaatteko eroja? 

e. Miettikää yhdessä, miten kotinne vedenkäyttöä voisi vähentää. 

f. Piirtäkää ja/tai leikatkaa lehdestä kuvia ja tehkää kokooma taideteos, josta nähdään 
mihin kaikkeen vettä kotona käytetään. Voitte toteuttaa työn myös käyttäen 
kierrätysmateriaaleja.  

g. Miettikää, mistä talousvettä saatiin Suomessa entisaikaan, kun vesijohtoverkosto 
ei tuonut vettä kotihanaan. Miten hanaveden ja viemäriverkoston puuttuminen 
vaikutti/vaikuttaisi arkipäivän elämääsi?  Etsikää tietoa internetistä ja haastatelkaa 
isovanhempianne/muita vanhoja ihmisiä siitä minkälaista elämä oli heidän 
nuoruudessaan.
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  2. Tee oma vesitarinasi 

a. Katsokaa video ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä.”

b. Kirjoita vapaamuotoinen tarina näkemäsi videon pohjalta. Voit kirjoittaa tekstin 
vapaasti valitsemastasi kohdasta ja valita oman näkökulman asioiden tarkasteluun. 

c. Voit kirjoittaa vaihtoehtoisesti myös runon tai räpin. 

d.  Anna työllesi nimi. 

e. Kehittäkää yhdessä tekstienne pohjalta teatteriesitys tai kertokaa tarina tanssin / 
liikekielen avulla. 

f. Voit / voitte esittää pantomiimin jostakin videon kohdasta ja muut yrittävät arvata 
/ kertoa mistä on kysymys. 
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  3. Ketkä hoitavat vesihuoltoa? 

a. Katsokaa video ”Veeti Vesipisara vesihuollon pyörteissä.”

b. Kertokaa/kirjatkaa ylös videota katsoessanne, mitä kaikkia vesihuoltoon liittyviä 
ammatteja/töitä siinä mainitaan. Miettikää, jäikö jokin vesihuoltoon liittyvä ammatti/
työ mainitsematta?

c. Miettikää yhdessä opettajan kanssa, missä oppilaitoksissa kyseisiä ammatteja voi 
opiskella, ja mitä tieto- ja taitoaineita niihin opiskellaan.

d. Pyytäkää paikallisesta vesilaitoksesta vesihuollon ammattilainen kertomaan omasta 
ammatinvalinnastaan ja toimenkuvastaan. Kun tiedätte, kuka on tulossa, lähettäkää 
hänelle jo etukäteen kysymyksiä, joihin toivotte vastauksia. Voitte myös tiedustella 
mahdollisuutta vierailla vesilaitoksella.

e. Etsikää tietoa internetistä alueenne vesilaitoksen sivuilta (esim. joensuunvesi.fi, hsy.
fi) sekä valtakunnallisesta palvelusta vesi.fi. 

f. Pelatkaa pareittain Liri ja Lori Vesihuollon -noppapeliä, joka löytyy esim. Helmiä 
kotihanasta -esitteestä. Miettikää pelatessanne mitä ammattilaista tarvitaan 
missäkin vaiheessa.
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  4. Rakenna oma vesihuoltosysteemi  

Katsokaa video ja tutustukaa esitteen sisältöön. Etsikää tietoa myös alueenne 
vesihuoltolaitoksen sivuilta ja muualta internetistä. Voitte myös selvittää mahdollisuutta 
vierailla vesihuoltolaitoksella tai saada sieltä asiantuntija vierailemaan koululla.

A Kertokaa 

a. miten raakavesi käsitellään ennen kuin se virtaa kodin vesijohtoverkkoon? miksi?

b. mitä eri puhdistusvaiheita kodissa käytetty vesi käy läpi ennen purkua vesistöön? 
miksi?

c. mitä ”sivutuotteita” syntyy jätevettä puhdistettaessa? mitä niille tehdään?

B Rakentakaa kierrätysmateriaaleista

a. raakaveden käsittelylaitos

b. koti, jossa esillä kaikki veden käyttöpisteet

c. jätevedenkäsittelylaitos

Voitte jakaa tehtävät ryhmien kesken ja rakentaa osat erillisille pahvialustoille. Yhdistäkää 
lopuksi kaikki osat toisiinsa. Miettikää voisiko lopullisen kollaasin viedä esille johonkin 
julkiseen tilaan esim. kirjastoon tai tekniikan museoon.

C. Kehittäkää vesihuoltoketju, jossa jokainen (yksin tai parin kanssa) vastaa yhdestä 
vesihuoltoketjun tehtävästä. Ilmaiskaa tapahtumat liikkein. Kertokaa lopuksi mistä 
toiminnasta oli kysymys, jos katsojat eivät itse ole sitä jo arvanneet. 

D. Kehittäkää vesihuoltoketju, jossa jokainen (yksin tai parin kanssa) vastaa yhdestä 
vesihuoltoketjun tehtävästä. Ilmaiskaa tapahtumat käyttäen eri soittimien ääniä tai muulla 
tavalla tuotettuja ääniä (ei kuitenkaan puhuen) – voitte halutessanne liittää mukaan myös 
liikkeen. Kertokaa lopuksi mistä toiminnasta oli kysymys, jos katsojat eivät itse ole sitä jo 
arvanneet. 

E. Pelatkaa pareittain Liri ja Lori Vesihuollon -noppapeliä (löytyy esim. esitteestä). Huom! 
Lukekaa pysähdysaskelman teksti aina ääneen.
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  5. Mistä kodin vesilasku koostuu? 

Tutki seuraavilla sivuilla esiteltyä Helsingin seudun 
ympäristöpalvelujen -kuntayhtymän (HSY) esimerkki vesilaskua 
(tai / kotisi / taloyhtiönne vesilaskua).  (Kannattaa tarkistaa 
löytyykö hsy.fi -sivuilta päivitetty versio.)

 

a. Mitä kaksi eri maksuperustetta laskussa erotellaan? 

b. Mihin laskun osiin voit itse veden kulutuksellasi vaikuttaa?

c. Selvitä mitä tarkoittaa arviolasku / tasauslasku?

d. Mitä tarkoittaa ALV%? mistä se maksetaan? mihin kerätyt rahat käytetään?

e. Piirrä piirakkakuva, jossa erittelet laskun eri osamaksujen suuruuden euroina/
prosentteina.

f. Minkä osamaksun suuruus oli suurin? Miksi arvelet näin olevan?

g. Listaa mitä muita olennaisia tietoja laskussa on? miksi ne ovat tärkeitä?
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Lähde: HSY.
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Lähde: HSY.



KODIN VESIETIKETTI + VESIHUOLLON AAKKOSET |  OPETTAJAN OPAS |  14.04.2021 

38

O
P

P
IL

A
A

N
  

T
E

H
TÄ

V
Ä

T 

  6. Suuren vesilaskun arvoitus 

Vanhempasi saivat hurjan ison vesilaskun ja haluavat selvittää mihin vettä perheessänne 
kuluu. Katseet kääntyvät sinuun.  Mielestäsi ”tuomio” vedenkäytöstäsi on annettu jo 
ennen tutkintaa, ja päätät todistaa syyttömyytesi.  Kirjaat ylös yhtenä (viikonlopun) 
päivänä, mihin kaikkeen ja kuinka paljon käytät vettä kotona. Sisällytä arvioon myös 
kodinkoneiden käyttämän ja astioiden käsinpesussa kuluvan vesimäärän, vaikka et 
näihin toimintoihin itse osallistuisikaan(!). 

Ennen kuin ryhdyt toden teolla selvittämään asiaa, arvioi kuinka paljon kulutat päivittäin 
vettä eri toimintoihin: peseytymiseen, keittiössä (ruuanlaitto, juoma), WC:ssä yms. 

Oheistietoa: Voit arvioida kuluttamasi veden määrää käyttäen apunasi esimerkiksi ämpäriä ja litran 
mitta-astiaa. Juoksuta vettä hanasta/suihkusta ämpäriin minuutin ajan ja mittaa kertyneen veden määrä. 
Käytä samaa voimakkuutta kuin mitä normaalisti käytät – älä bluffaa! Ota aika, kuinka pitkään olet 
suihkussa, kuinka kauan peset käsiäsi jne. Huomioi myös mahdollisesti esimerkiksi hammaspesulla 
turhaan laskettu vesi. Pyöristä ajat lähimpään minuuttiin. Jos kotonasi on asuntokohtainen vesimittari, 
kirjaa vesimittarin lukema ylös aloittaessasi seurannan ja lopettaessasi sen.

Huom! Sisällytä mukaan ainakin yksi pyykinpesukerta, vaikkei sitä kyseisenä päivänä käytettäisikään. 

Vesikaluste tai kodinkone vedenkulutus litroina

WC: pieni huuhtelu 2

WC: iso huuhtelu 4

WC vain yksi huuhteluvalinta 6

Pyykinpesukone per pesukerta 60

Astianpesukone per pesukerta 12

Laske 

a. kuinka paljon eri toimiin kului vettä litroina (l)

b. päivän kokonaisvedenkulutus litroina (l) 

c. eri toimien osuus päivien kokonaisvedenkulutuksesta prosentteina (%), 



KODIN VESIETIKETTI + VESIHUOLLON AAKKOSET |  OPETTAJAN OPAS |  14.04.2021 

39

O
P

P
IL

A
A

N
  

T
E

H
TÄ

V
Ä

T 

Jaottele vedenkulutus pääryhmiin seuraavasti: peseytyminen, wc-huuhtelu, keittiö 
(ruuanlaitto, tiskaus, juomavesi), muu.

Piirrä piirakkakuvaaja vedenkulutuksesta pääryhmittäin litroina (l) ja prosentteina (%).  
Voit kokeilla myös muita esitystapoja.

Ota selvää/arvioi

d. Kuinka paljon suomalainen käyttää vettä vuorokaudessa keskimäärin. Ero omaasi?

e. Miten vierustoverisi vedenkäyttö erosi omastasi. 

f. Vertaa laskennan tulosta etukäteisarvioosi omasta vedenkäytöstäsi (ilman 
kodinkoneiden vedenkulutusta). Yllätyitkö?

g.  Jos teillä on asuntokohtainen vesimittari, laske sen ilmoittama vedenkulutus kyseisen 
vuorokauden aikana. Vähennä oma vedenkulutuksesi määrä (ilman kodinkoneiden 
vedenkulutusta) vesimittarin ilmoittamasta kokonaisvedenkulutuksesta. Oliko saatu 
erotus suurempi vai pienempi kuin oma kulutuksesi?

h. Mieti miten kotinne vesilaskua voisi vähentää?

i. Selvitä mitä tarkoittaa kestävä vedenkäyttö.

j. Tekikö vesilaitoksen laskutus pilkkuvirheen, liruttiko WC:n hana, vai olitko unohtunut 
suihkuun? 

Menestystä vesilaskun kutistukseen!
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  7. Rasvainen uutinen 

Vessavesi lainehti Helsingin sydämessä!
Moni työhön matkaava 

piteli nenäänsä ja kiihdytti 
vauhtiaan entisestään sateisena 
maanantaiaamuna, kun ohitti 
Helsingin päärautatieaseman. 
Rehellistä kakkavettä lillui ka-
dulla parhaimmillaan polven-
korkeudella, ja lemu oli sanoin 
kuvaamaton. 

”Näin pahalta ei haise edes 
eduskunnan unisex-vessassa”, 
totesi kansanedustaja Titityy 
kiirehtiessään kohti pikkupar-
lamenttia. 

Tavoitimme HSY:n vesi-
huollon vastaavan insinöörin 
Takkulan, joka kertoi, että syy 
haisevaan tulvaan on jo löydet-
ty, ja että vessanesteet saadaan 
viimeistään tiistaina parem-
paan talteen. 

”Vesihuollon kalusto on 
just nyt näiden pirun kaato-

sateiden vuoksi kovassa käy-
tössä, mutta kyllä meikäläiset 
tekee parhaansa, jotta saadaan 
homma hanskaan”, huokaili 
insinööri, kun tivasimme syytä 
vesihuollon takkuiluun.

Takkulan vinkkaamana 
lähdimme jututtamaan lähei-
sen kahvilaravintolan omistaja 
Munkkilaa. Hän selitteli pos-
ket punoittaen:

 ”Meillä oli kokki kippeenä, 
ja mä jouduin äkkiseltään ite 
tuuraan keittiöön. Siinä hässä-
kässä tais lorahtaa vähän pais-
torasvaa viemäriin. Sattuuhan 
näitä virheitä…tekevälle.”

HSY:n Takkula tarkensi 
asiaa kertoen, että viemäriin 
oli joutunut satoja litroja käy-
tettyä paistorasvaa. Se aiheutti 
niin massiivisen tukoksen, että 
myös ulostepitoista viemäri-

vettä pääsi pursuamaan suuria 
määriä pitkin katua.

”Mikään saamarin kissan-
rasva ei kuulu viemäriin. Se 
pitää heittää sinne bioon tai pa-
kata maitotölkkiin ja kipata se-
kajätelaatikkoon – sen jo toki 
teinikin ymmärtää!” murahti 
Takkula.

”Nämä tukosten avaamiset 
maksavat tukun ihka oikeaa ra-
haa, ei ne ole mittään ilmaista 
lystiä. ”

Tiistaina toimitus kävi vielä 
vahinkopaikalla tarkastamassa 
tilanteen: katu oli kuiva, mut-
ta sankka kärpäsparvi surrasi 
ilmassa mitä ilmeisemmin tuh-
din jälkilemun houkuttelemi-
na.
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Tutustu yllä olevaan artikkeliin. Etsi tietoa myös internetistä ja 
haastattelemalla vanhempia ihmisiä.

a. Kerro vesihuollon näkökulmasta lineaarisena tarinana mitä 
on tapahtunut. Missä on menetelty väärin?

b. Mieti missä viestintäkanavassa uutinen on julkaistu? miksi 
päättelet niin?

c. Listaa eri viestintäkanavia, mistä ihmiset saavat nykyisin 
tietoa. Minkä kanavan kautta saat itse eniten tietoa?

d. Muokkaa oheinen vesihuollon uutinen/ jokin muu vesihuollosta 
julkaistu uutinen/ itse keksimäsi vesihuollon uutinen edellisessä 
kohdassa eri viestintäkanaviin sopivaksi. 

e. Mieti miten uutisen välttämä viesti muuttuu eri viestintäkanavissa: mitä asiat 
korostuvat? jätetäänkö jotain kertomatta?  

f. Kuinka luotettavaa arvelet eri viestintäkanavien jakaman tiedon olevan?

g. Selvitä mitä viestintäkanavia Suomessa oli käytössä eri vuosikymmeninä: 1960- ja 
1980- luvuilla ja vuonna 2021.  Miten tiedonvälitys on muuttunut vuosikymmenten 
saatossa? 
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  8. Vesihuollon loruarvoitus 

 
 

Mistä on kysymys?

1) 
Molekyylit vikkelät ilmassa nyt rynnivät. 
Kaveri pienhiukkasen on kohta yks, jos toinenkin. 
Kimppa kasva suuremmaksi tiivistyen…pisaraksi.  
Painovoima voiton saa, jättiläinen parahtaa ja…alas läsähtää! 

2)
Soramaan väleihin katoaa. 
Kerrosta monta pimeää,
alaspäin mennään näin, 
minne päädytään?
Pohjalle – kosteaan! 

3)
Ei matka toki tähän jää, vaan imussa ylös kiidetään! 
Happamimmat poistetaan.

4)
Taas tukkaputkella liidetään! Valoon vain tuokioksi, jo edessä häämöttää uudet rastit: 
kurkku kuiva ja torvi pimeä.  Lirun lorin, mennään – kohti tuntemattomaa, vettä valkeaa? 

5)
Kaverit puhtaat päälle huuhdellaan, kaikki kimpassa moskasakkiin päädytään! 
Yhdessä lillutaan läpi altaiden lukuisten, ja monenmoisten toimien. 
Homma käy lähes yli voimien! 

6)
Vähitellen kirkastuu, kun putken pää lähestyy. 
Siistissä rivissä rohkeasti, hypitään suureen siniseen asti. 

Ja pian sama uudestaan. Kestääkö tätä hurjinkaan mikkihiiripää!
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Jakautukaa kuuteen (6) ryhmään satunnaisesti (esimerkiksi laskemalla 
1,2,3,4,5,6 ja 1,2,3 jne.).  

Kukin ryhmä yrittää ratkaista lorusta ryhmänumeronsa mukaisen 
kohdan. 

Joku oppilaista lukekaa ensin ääneen yllä olevan arvoituslorun, 
jossa käsitellään vesihuoltoa. 

Ääneen lukemisen jälkeen saatte tekstin myös nähtäväksenne. 

Kun ryhmä on keksinyt ja kirjoittanut ylös paperille mistä 
kyseisessä kohdassa on heidän mielestään kysymys – huutakaa hep 
ja viekää lappu opettajalle!  

Halutessa voidaan leikkimielisesti kilpailla, kuka on nopein.

Jos tehtävä tuntuu ylivoimaiselta, voi opettaja tiputella pieniä vihjeitä. Käykää vastaukset 
läpi numerojärjestyksessä. Menivätkö veikkaukset kohdalleen?
 
Katsokaa aiheeseen liittyvä video. 

Videon jälkeen voitte vielä täydentää ryhmittäin jokaista kohtaa. 

Lukekaa uusi versio ääneen. 
 
Lukekaa lopuksi vielä ääneen alkuperäinen arvoitusloru.  Tuliko siihen tolkkua?
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