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Johdanto

Vesihuollon alueellisella yleissuunnittelulla tarkoitetaan usean kunnan kattavaa 
vesihuollon suunnittelua, jota kunnat ja alueen tärkeimmät vesihuoltolaitokset te-
kevät yhdessä alueen ympäristökeskusten kanssa. Joissakin työryhmissä oli mu-
kana myös runsaasti vettä käyttävän teollisuuden edustus. Se on tärkeä element-
ti kuntien välisen yhteistyön kehittämisessä, kuntien välistä yhteistyötä koskevi-
en päätösten valmistelussa sekä tärkeiden vesihuoltohankkeiden rahoitusta han-
kittaessa. Vuonna 2001 voimaan tullut vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa kuntia 
osallistumaan vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun, jos tällainen suunnit-
telu on alueella käynnissä.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on tehty vuodesta 1968 alkaen 
yhteensä yhdeksäntoista vesihuollon alueellista yleissuunnitelmaa. Suunnitelmi-
en laatimiseen on käytetty paljon rahaa ja aikaa, mutta niiden merkitystä vesi-
huollon kehittymiseen ja toteuttamiseen ei ole tutkittu. Tämän työn tarkoitukse-
na on ollut tarkastella näiden suunnitelmien ja koko suunnitteluprosessin kehit-
tymistä vuosien varrella sekä tutkia suunnitelmien vaikutusta alueen vesihuol-
lon kehitykseen. Lisäksi tavoitteena on ollut arvioida vesihuollon alueellisen yleis-
suunnittelun tarpeellisuutta tulevaisuudessa sekä pohtia mahdollisia kehityside-
oita suunnitteluprosessin parantamiseksi. 

Tutkimukseen otettiin mukaan vain selkeät, tietyn kaavan mukaan tehdyt, 
vesihuollon alueellisen yleissuunnitelmat. LSU:n alueella on lisäksi tehty mm. 
alueellisia kriisinajan suunnitelmia, jotka poikkeavat rakenteeltaan näistä suun-
nitelmista. 

Tutkimus pohjautuu merkittävästi näihin suunnitelmiin. Käytettävissä on ol-
lut suunnitelmat osaraportteineen sekä osa työryhmän suosituksista. Koska työn 
tarkoituksena on selvittää suunnitelmien tarkoituksenmukaisuutta ja niiden sisäl-
lön muuttumista, suunnitelmien sisältöä on tarkasteltu melko yksityiskohtaisesti. 
Tekstissä suunnitelmiin ei ole erikseen viitattu. Lisäksi tutkimuksessa on käytet-
ty apuna Länsi-Suomen ympäristökeskuksen sekä alueen kuntien, vesilaitosten 
ja konsulttitoimistojen edustajien haastatteluita, jotka on suoritettu vierailemalla 
haastateltavien luona kesällä 2004. Haastatteluiden tietoja on käytetty työn niissä 
kohdissa, joissa asiat tulivat esiin tekstissä. 

Työ koostuu yhteensä seitsemästätoista luvusta. Aluksi vesihuollon alueellis-
ta yleissuunnitteluprosessia ja sen merkitystä on käsitelty yleisellä tasolla. Tämän 
jälkeen luvussa 3 on esitelty Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella tehdyt 
vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat, ja luvuissa 4 – 12 tutkittu niiden sisäl-
lön ja koko suunnitteluprosessin kehittymistä. Lainsäädännön vaikutusta suun-
nitelmien sisältöön on pohdittu luvussa 13.

Luvussa 14 on tarkasteltu suunnitelmien toteutumista alueella kuntaryhmit-
täin sekä valtion vesihuoltotöiden avulla. Luvussa 15 käsitellään vesihuollon alu-
eellisen yleissuunnittelun kytkeytymistä vesihuollon jatkosuunnitteluun ja mui-
den alojen suunnitelmiin. Lopuksi esitetään kehitysideoita suunnitteluprosessil-
le sekä tutkimuksen johtopäätökset.  

1
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Yleissuunnitteluprosessi

2.1.Vesihuollon.alueellinen.yleissuunnittelu

Vuonna 2001 voimaan tulleessa vesihuoltolaissa (119/2001) korostetaan kuntien 
vastuuta vesihuollon järjestämisestä alueellaan. Siinä kuntia velvoitetaan paitsi 
laatimaan kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat myös osallistumaan 
vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon alueellisella yleissuunnit-
telulla tarkoitetaan usean kunnan kattavaa vesihuollon suunnittelua, jota kunnat 
ja alueen tärkeimmät vesihuoltolaitokset tekevät yhdessä alueen ympäristökeskus-
ten kanssa. Tällaista alueellista suunnittelua on toteutettu Suomessa jo 1960-luvul-
ta alkaen. Suunnittelun painopiste on ollut Länsi-Suomessa. 

Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelma on sellainen suunnitelma, jonka 
avulla voidaan päättää tarvittavista vesihuollon kehittämistoimenpiteistä 5 – 10 
vuodeksi eteenpäin riittävän varmana siitä, että hankkeet eivät muuttuvissakaan 
olosuhteissa osoittaudu hukkainvestoinneiksi. Suunnitelman tulisi lisäksi olla ko-
konaisuus, josta ilmenevät kaikki vesihuollon päätoiminnot: vedenhankinta ja ja-
kelu, viemäröinti ja jätevesien käsittely. Vaikka ongelmalähtöisesti keskityttäisiin-
kin jonkin toiminnon tarkastelemiseen, suunnitelmasta olisi kuitenkin käytävä il-
mi, kuinka muut toiminnot on hoidettu ja tullaan hoitamaan. (Santala & Vikman 
2001)

Tällaiseen ylikunnalliseen suunnitteluun on lähdetty yleensä silloin, kun yh-
tä kuntaa laajempi vesihuollon tarkastelu on nähty tarkoituksenmukaiseksi. Ve-
sihuollon alueellisen yleissuunnittelun tarve on ainakin seuraavissa tapauksissa 
(Santala & Vikman 2001)

kokonaistaloudellisesti edullisempien ja kestävien vesihuolto- ja vesien-
suojeluratkaisujen edistäminen eli usein ylikunnalliset ja niitä laaja-alai-
semmat seudulliset tarkastelut
suurten vesiensuojeluongelmien ratkaiseminen
vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden parantaminen
laitoskohtaisten vesiensuojelun tavoitteiden asettaminen ja toimenpide-
ohjelmien laatiminen
vesihuoltopalveluiden kehittäminen ja tehostaminen
haja-asutusalueiden vesihuollon kehittäminen yli kuntarajojen
vesihuollon huomioon ottaminen maakunta- ja yleiskaavoissa
lietteiden keräilyn, käsittelyn, sijoittamisen ja hyötykäytön suunnittelu ja 
kehittäminen yli kuntarajojen
aiemman suunnitelman päivittäminen

•

•
•
•

•
•
•
•

•
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2.2.Alueellisen.yleissuunnittelun.merkitys

Vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat ovat hyvin merkityksellisessä asemas-
sa edistettäessä alueen vesihuoltoa ja vesihuoltohankkeita. Se on tärkeä element-
ti kuntien välisen yhteistyön kehittämisessä, kuntien välistä yhteistyötä koskevi-
en päätösten valmistelussa sekä tärkeiden vesihuoltohankkeiden rahoitusta han-
kittaessa (Santala & Vikman 2001). Kuntien ja vesilaitosten edustajien haastatte-
luissa kesällä 2004 nousi esiin etenkin yhteistyön edistäminen ja vesihuollon jär-
jestelmällinen ja kauaskantoinen alueellinen kehittäminen, jolloin kukin kunta ei 
aja ainoastaan omia etujaan ja vältytään turhilta yksittäisiltä projekteilta. Alueel-
listen yleissuunnitelmien ja suunnitteluprosessin koettiin toimivan virikkeenanta-
jina. Suunnittelun aikana ihmiset kohtaavat, tutustuvat toisiinsa ja pääsevät kes-
kustelemaan asioista, jolloin syntyy ajatus yhteistoiminnasta.

Samoin vesihuollon alueellista yleissuunnitelmaa pidettiin haastatteluissa 
hyvänä ponnistuslautana hankkeiden toteutusta ja rahoitusta järjestettäessä. Val-
tion ja EU:n rahoitustukien saamisen lisäksi pidettiin tärkeänä sitä, että myös kun-
nan tai kaupungin on helpompi myöntää rahoitus hyvin suunnitellulle projektille. 
Alueellisen suunnittelun merkitys hankkeiden rahoitukselle korostuu lisäksi yh-
dyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamista koskevissa säännöksissä, joissa 
vesihuoltoavustuksen myöntämisen edellytyksenä todetaan olevan hanketta var-
ten laadittu hyväksyttävä suunnitelma kustannusarvioineen, jota laadittaessa on 
otettu huomioon alueellinen yleissuunnitelma ja kunnan vesihuollon kehittämis-
suunnitelma (Santala & Vikman 2001). 

Alueellista yleissuunnitelmaa voidaan käyttää erilaisten, esimerkiksi vesilain 
ja ympäristönsuojelulain mukaisten, lausuntojen pohjana. Suunnitelman pohjalta 
on voitu myös jatkaa tarkempaa suunnittelua kunnissa mm. laatimalla kuntakoh-
tainen vesihuollon kehittämissuunnitelma. Usein sama konsultti on laatinut alu-
eelle kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat alueellisen yleissuunni-
telman jatkeena.

Useimmiten vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa keskeisenä asiana 
on tarkasteltu investointeja. Toisaalta nykyisin myös laitosten ylläpidon ja organi-
soinnin kehittämisellä sekä jätevesilietteiden käsittelyn ja sijoituksen järjestämisel-
lä on kasvava merkitys. Lisäksi viimeaikoina voimakkaasti esiin noussut vesihuol-
tolaitosten liikelaitostaminen, yhtiöittäminen, laitosten yhdistäminen ja palvelui-
den ulkoistaminen lisäävät suunnittelun tarvetta. (Santala & Vikman 2001) 

2.3.Suunnitteluprosessi.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella vesihuollon alueellinen yleissuun-
nittelu on lähtenyt useimmissa tapauksissa liikkeelle selkeästä tarpeesta. Varsinai-
nen käynnistämisaloite on yleensä tullut vesi- ja ympäristöhallintoviranomaisilta 
(ympäristöhallinnon muutokset on esitetty liitteessä 1), kun kunnissa on ilmennyt 
puutteita vedenhankinnassa tai viemäröinnissä. Tällöin ongelmaa on lähdetty rat-
kaisemaan laajemman alueen kanssa yhdessä, jotta on saatu selville, miten vesi-
huolto olisi kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisinta järjestää. 

Alkuaikoina oli pieniä vaikeuksia saada kunnat kiinnostumaan laajemmasta 
ylikunnallisesta suunnittelusta, mutta myöhemmin tällaisia ongelmia ei ole enää 
ollut. Nykyisin vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa kunnat osallistumaan vesi-
huollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Säännöksen tarkoituksena on juuri saa-
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da kaikki kunnat mukaan suunnitteluun, kun siihen on tarvetta alueellisesta nä-
kökulmasta (Kaatra et al. 2002). 

 Suunnittelun keskeisimmät osapuolet, viranomaistaho sekä kunnat ja vesi-
yhtymät, toimivat yhdessä suunnitelman teettäjänä, tai joskus harvemmin itse te-
kijänä. Ne perustavat työtä ohjaavan ja valvovan työryhmän, jonka jäsenet edus-
tavat kutakin tilaajaosapuolta. Varsinaisen suunnittelutyön on tehnyt yleensä tar-
jouskilpailun perusteella valittu alan konsulttitoimisto. 

Päätettäessä suunnitteluun ryhtymisestä osapuolet määrittelevät suunnitel-
man tarkoituksen ja tavoitteet. Tässä vaiheessa laaditaan myös suunnitteluohjel-
ma, jossa määritellään suunnittelualue, suunnitteluprosessi sekä työn aikataulu. 

Tarjouspyyntö suunnitteluohjelmineen lähetetään alueen konsulttitoimis-
toille tarjouksen tekoa varten. Konsulttitoimistoilla on ollut mahdollisuus tarken-
taa suunnitteluohjelmaa tai tehdä ehdolle kokonaan uusi suunnitteluohjelma. 
Käytännössä tarjoukset ovat olleet suunnitteluohjelman mukaisia tai pienillä tar-
kennuksilla täydennettyjä. Suunnittelutyön tekijä on valittu yleensä hinnan mu-
kaan, eli halvimman tarjouksen tehnyt toimisto saa suunnittelutyön. Viimeisten 
kokemusten perusteella työhön määriteltyjä henkilöitä pitäisi yksilöidä tarkemmin 
konsulttitoimistoa valitessa. Samoin tulisi valvoa, että sovitut henkilöt myös vas-
taavat kyseisestä työstä konsulttitoimistoissa. 

1990-luvun alussa on suunnitteluprosessiin otettu mukaan vaihe, jossa tar-
jousten jälkeen edullisimmaksi katsotun konsultin kanssa on käyty sopimusneu-
vottelu. Neuvottelussa käydään vielä suunnitteluohjelma yhdessä läpi ja neuvo-
tellaan asiat, ettei kummallekaan osapuolelle jää näkemyseroja. Neuvottelun pöy-
täkirja on liitetty mukaan sopimukseen.

Kun sopimus on tehty, konsultti aloittaa suunnitelman laatimisen. Ennalta 
sovituissa suunnittelun vaiheissa pidetään suunnittelukokouksia, joissa käydään 
suunnitelmaluonnosta läpi ja tehdään siihen ehdotuksia ja korjauksia. Itse suun-
nittelu koostuu viidestä erillisestä osiosta, joista tehdään myös kirjalliset osarapor-
tit: 

Perusselvityksistä 
Ennusteista ja tavoitteista 
Suunnitteluvaihtoehdoista 
Alustavasta suunnitelmasta 
Kustannusten jaosta ja toteuttamisorganisaatiosta 

Suunnitelmasta laaditaan myös noin 30 – 50 sivun mittainen erillinen raportti ”Tii-
vistelmä”, joka sisältää yhteenvedon kaikista osaraporteista. 

Suunnitteluohjelma on pysynyt kautta aikojen pääpiirteissään samanlaisena. 
Vesihuollon kehittyessä on mukaan tarkasteluun tullut uusia asioita, kuten krii-
si- ja poikkeusolojen vedensaannin turvaaminen, lietteenkäsittely ja -sijoitus se-
kä pohjavesien suojelu.

Kun suunnitelma on valmis, se esitellään julkisesti yleisölle, kuten kuntien 
virkamiehille ja luottamusmiehille sekä tiedotusvälineille. Esittelytilaisuudessa 
suunnitelma laitetaan lausunnoille alueen viranomaisille, kunnille ja vesilaitoksil-
le. Lopuksi lausunnoista kerätään yhteenveto, jonka perusteella suunnitelmaa täy-
dennetään ja korjataan sekä laaditaan työryhmän suositus jatkotoimenpiteiksi. 

Lopullisen suunnitelmaraportin valmistumisen jälkeen suunnittelu on saatu 
päätökseen. Tämän jälkeen työryhmä ei enää kokoonnu, eikä tämä ryhmä seuraa 
enää suunnitelman toteutumista. Vastuu suunnitelman toteuttamisesta ja yhteis-
työmuotojen kehittämisestä jakautuu suunnittelualueen kunnille, vesihuoltolai-
toksille ja mahdollisille muille tahoille. Kun esiin on noussut riittävästi uusia vesi-
huollon ongelmia, on käynnistetty uusi suunnittelukierros. Kuvassa 2 on esitetty 
kaaviokuva vesihuollon alueellisen yleissuunnitteluprosessin eri vaiheista.

•
•
•
•
•
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Kuva 2. Vesihuollon yleissuunnittelussa normaalisti käytettävä suunnitteluprosessi. Suunnittelusta liikkeelle lähteneiden 
hankkeiden toteutuksen ja uuden suunnittelutarpeen välinen aikajänne on noin 5 – 10 vuotta.
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 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on tehty yhteensä 19 vesihuollon alu-
eellista yleissuunnitelmatasoista suunnitelmaa, joista 13 käsittää sekä vedenhan-
kinnan että jätevesien johtamisen ja käsittelyn, viisi pelkän vedenhankinnan sekä 
yksi ainoastaan jätevesien johtamisen ja käsittelyn. Tässä luvussa on käyty kaik-
ki suunnitelmat läpi pääpiirteineen. Teksti on laadittu suoraan yleissuunnitelmien 
pohjalta. Liitteessä 2 on esitetty kartat eri vuosikymmenillä tehtyjen suunnitelmi-
en suunnittelualueista. Suunnitelmien tärkeimmät numerotiedot on koottu taulu-
koihin 1, 2 ja 3, joissa suunnitelmat ovat aikajärjestyksessä.

3.1.Lapuanjoki-.ja.Kyrönjokilaakson.vesihuollon.
yleissuunnitelma,.valmistunut.1968.

Ensimmäinen nykyisen Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella laadittu vesi-
huollon alueellinen yleissuunnitelma käsitti seuraavat 29 kuntaa: Alahärmä, Ala-
vus, Ilmajoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Jepua, Kauhajoki, Kauhava, Koivulahti, Kuor-
tane, Kurikka, Laihia, Lapua, Maksamaa, Munsala, Mustasaari, Nurmo, Oravai-
nen, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Sulva, Töysä, Uudenkaarlepyyn kaupunki, Uuden-
kaarlepyyn maalaiskunta, Vaasa, Vähäkyrö, Vöyri, Ylihärmä ja Ylistaro. Vuoden 
1960 yleisen väestönlaskennan mukaan alueen kuntien asukasluku oli yhteensä 
238 100. 

Alueella oli 91 yhteistä vesijohtolaitosta, joista suurin osa oli pieniä, muuta-
man kymmenen taloutta käsittäviä. Ne jakoivat vettä kulutukseen yhteensä 28 800 
m3/d. Vaikka pintaveden käytöstä oli suurimmaksi osaksi siirrytty pohjaveteen, 
pienten laitosten ongelmana oli huono raakaveden laatu, käsittelemättömän ve-
den käyttö sekä puhdistamoiden puutteellisesta hoidosta aiheutunut huono toi-
minta. Merkittävimmät pintaveden käyttäjät olivat Vaasan ja Seinäjoen kaupungit 
sekä Nurmon kunta. Lisäksi monilta vedenottamoilta puuttui vesioikeuden lupa, 
eikä yhdelläkään vedenottamolla ollut vesioikeuden vahvistamia suoja-alueita.

Suunnitelma-alueen jätevedet laskettiin pääosin käsittelemättöminä vesis-
töön, ainoastaan Vaasan kaupungilla, Kauhavan Likaviemäri Oy:llä ja Tervajoen 
Vesihuolto Oy:llä oli käytössään jonkin asteinen jätevedenpuhdistamo. Alueen 
pienestä järviprosentista johtuvat jokien yli- ja alivirtaamien suuret erot vaikeut-
tivat jokivesistöjen käyttöä mm. vesihuoltoon ja yhä suuremman merkityksen saa-
neeseen virkistyskäyttöön. Suurin osa jokivesistöistä oli kesäaikana varsinkin taa-
jamien kohdalla niin likaantuneita, että ne olivat osittain uimakelvottomia.

Vuonna 2000 vedenkulutuksen ennustettiin olevan 116 000 m3/d, jolloin se oli-
si kasvanut nelinkertaiseksi vuoden 1966 kulutukseen verrattuna. Vedenkulutus 
jäi todellisuudessa puoleen ennustetusta, sillä vuonna 1999 alueella käytettiin vet-
tä 58 000 m3/d (Lapinlampi & Raassina 2002a). Suunnitelman mukaan alueen ve-
denhankintaa kehitettäessä tulisi pyrkiä pohjavesivarojen hyväksikäyttöön suu-
rempien yksiköiden ja ylikunnallisen vedenjakelujärjestelmän avulla. Tärkeim-

�
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män runkojohto-osuuden muodostaisi Lapuan Lappakankaan ja Kauhajoen Hyy-
pän välille rakennettava vesijohto. Tulevaisuuden vedenhankinnan kannalta pi-
täisi myös selvittää pohjavesien suojaamisen mahdollisuudet ja tarve sekä turva-
ta näiden pohjavesien säilyminen puhtaana. 

Vesistöön johdettavat jätevedet edellytetään puhdistettavaksi vähintään ma-
talatehoisella biologisella puhdistuksella kaikissa taajamissa vuoteen 1975 men-
nessä. Lisäksi vesistöjärjestelytöiden yhteydessä rakennettavia altaita tulisi käyt-
tää mahdollisimman tehokkaasti alivirtaamien lisäämiseen, jolloin ne lisäävät mer-
kittävästi vesistöjen jätevesien vastaanottokykyä kriittisimpinä aikoina. Vesistöjär-
jestelyjen avulla voitaisiin myös jokiuoman vedenkorkeudet järjestellä niin, että ne 
olisivat kesäkuukausina virkistyskäytön kannalta sopivalla korkeudella.

Kuvassa 3 on esitetty Lappavesi Oy:n Porrasojan vesilaitos Kuortaneella, joka 
on nykyisin osa Lapuan ja Kauhajoen välistä vesijohtoverkostoa.

 
Kuva 3. Lappavesi Oy:n Porrasojan vesilaitos Kuortaneella. Lappaveden alueen vedenhankin-
ta pohjautuu jo vuonna 1968 valmistuneeseen Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson vesihuollon 
yleissuunnitelmaan.
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Taulukko 1. Vesihuollon yleissuunnitelmien yleiset numerotiedot.

Suunnitelma

Valmis-
tumis-
vuosi Suunnitelman tekijä

Suunnittelu-
jakson
loppuvuosi

Kuntien
luku-
määrä

Asukasluku
suunnittelu-
hetkellä

Arvioitu
asukasluku
suunnittelujak-
son lopussa

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
vesihuollon yleissuunnitelma 1968 Maa ja vesi Oy 2000 29 238100 282600

Lestijoen, Perhonjoen ja 
Luodonjärven vesistöalueen 
vesihuollon yleissuunnitelma 1973 Maa ja vesi Oy 2000 25 127687 138000

Suupohjan vesihuollon 
yleissuunnitelma 1974 Maa ja vesi Oy 2000 9 45453 41500

Kyrönjokilaakson vedenhankinnan 
yleissuunnitelma 1973 Maa ja vesi Oy 2000 8 99989 102500

Vaasan seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma 1975 Maa ja vesi Oy 2000 9 97112 105300

Kristiinanseudun vesihuollon 
yleissuunnitelma 1976 Suunnittelukeskus Oy 2000 4 23706 26100

Lappajärven ympäristön 
vesihuollon yleissuunnitelma 1976 Oy Vesi-Hydro Ab 2000 3 16588 15500

Kyrönmaan vesihuollon 
yleissuunnitelma 1980 Oy Vesi-Hydro Ab 2000 5 26388 29900

Evijärven, Kaustisen, Teerijärven 
ja Vetelin alueen vedenhankinnan 
yleissuunnitelma 1981 Oy Vesi-Hydro Ab 2010 4 13260 15200

Generalplan över 
vattenförsörjningen i Jakobstad, 
Nykarleby och Pedersöre 1982 Maa ja vesi Oy 2010 3 36925 45100

Lestijokilaakson, Kälviän, 
Lohtajan ja Ullavan 
vedenhankinnan yleissuunnitelma 1983 Oy Vesi-Hydro Ab 2010 7 21811 28210

Alahärmän kunnan, Kauhavan 
kaupungin ja Ylihärmän kunnan 
jätevesien johtaminen ja käsittely 1987 Maa ja vesi Oy 2010 3 17463 18900

Generalplan för 
vattenanskaffningen i Jakobstad, 
Nykarleby och Pedersöre 1995 Oy Vesi-Hydro Ab 2020 3 37476 48300

Seinäjoen seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma 1997 Oy Vesi-Hydro Ab 2020 10 109740 117250

Järviseudun ja Perhonjoen 
yläosan vesihuollon 
yleissuunnitelma 1999 Oy Vesi-Hydro Ab 2020 7 31100 30570

Lestijokilaakson sekä Kälviän, 
Lohtajan ja Ullavan vesihuollon 
alueellinen yleissuunnitelma 2002 Oy Vesi-Hydro Ab 2025 7 23070 23540

Kuusiokuntien vesihuollon 
yleissuunnitelma 2004 Oy Vesi-Hydro Ab 2030 6 29152 28795

Härmänmaan vesihuollon 
yleissuunnitelma 2004 Oy Vesi-Hydro Ab 2030 4 30206 31150

Suupohjan vesihuollon 
yleissuunnitelma 2004 Air-ix Ympäristö Oy 2030 8 49202 50200
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Taulukko 2. Tiedot vesihuollon yleissuunnitelmien vedenkulutuksesta. Mikäli suunnitelmassa ei esiintynyt jotakin tietoa, sitä ei ole laskettu tai arvioitu taulukkoon. 

-

-

Suunnitelma

Vesilaitoksiin
liittynyt
asukasmäärä
suunnitteluhet-
kellä
(%)

Ennustettu
liittymispro-
sentti
suunnittelu-
jakson
lopussa
(%)

Ominais-
kulutus
suunnittelu-
hetkellä
(l/as*d)

Ennustettu
ominaiskulutus
suunnittelujakson
lopussa
(l/as*d)

Vedenkulutus
keskimäärin
suunnitteluhet-
kellä
(m3/d)

Ennustettu
vedenkulutus
suunnitteluak-
son lopussa
(m3/d)

Suurimmat vettä käyttävät 
teollisuuslaitokset
suunnitteluhetkellä

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
vesihuollon yleissuunnitelma 43 94 282

kaupungit 550, 
kauppalatasoiset

taajamat 450, 
suurehkot taajamat 

400, pienet taajamat 
350, haja-as. 300 28815 115900

Alkoholiliike Oy, Keppo Oy:n 
minkkitarhat, Kauhajoen 
Osuusmeijerit, Maan Liha Oy, 
Lapuan patruunatehdas, 
Osuusteurastamo Itikka, 
Osuuskunta Maitojaloste

Lestijoen, Perhonjoen ja 
Luodonjärven vesistöalueen 
vesihuollon yleissuunnitelma 64 95

kaupungit 450, 
keskustaajamat 300-
350, muut taajamat ja 

haja-as. 250-300 11302 51273

Outokumpu Oy, Kemira Oy, Oy 
W. Schauman Ab, Hämeen 
peruna Oy, Evijärven 
perunatehdas, Pohjanmaan 
peruna, Järviseudun peruna Oy 

Suupohjan vesihuollon 
yleissuunnitelma 60 96

100-297
vaihteluväli eri 

laitoksilla

kaupunkitaajamat 350
400, muut taajamat 

300-350, haja-as 300 4060 13025 T:mi Bjarne Smeds

Kyrönjokilaakson vedenhankinnan 
yleissuunnitelma 51 90

200-300
vaihteluväli eri 

laitoksilla

Seinäjoki 500, 
keskustaajamat 350-
400, muut taajamat 

300-350, haja-as. 250
300 20375 61520

Oy Alko Ab, Maan Liha Oy, 
U.Viljanmaa, Hirvikylän 
osuusmeijeri, Itikka, Maitojaloste, 
Lapuan Patruunatehdas, Lapuan 
osuusmeijeri, Lapuan 
perunajauhotehdas

Vaasan seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma 80 100 270

Vaasa 500, 
taajamat(1000-
5000as) 400, 

taajamat<1000as
350, haja-as. 300 21000 46300

Pohjanmaan peruna, Oy 
Isokyrön tehdas, Oravaisten 
verkatehdas, Oy Keppo Ab

Kristiinanseudun vesihuollon 
yleissuunnitelma 60 96 210 330 2340 8270

Pohjolan Voima Oy, T:mi Bjarne 
Smeds, Oy Metsä-Botnia Ab 
(rakenteilla)

Lappajärven ympäristön 
vesihuollon yleissuunnitelma 54 95 179 350 1575 5180

Alajärven perunajauhotehdas, 
Pohjanmaan Peruna Oy, 
Järviseudun peruna Oy

Kyrönmaan vesihuollon 
yleissuunnitelma 84 94 175 300 3850 8480

Hämeen peruna, Oy Finncrown 
Ab

Evijärven, Kaustisen, Teerijärven 
ja Vetelin alueen vedenhankinnan 
yleissuunnitelma 68 96 244 340 1885 4940 Evijärven Perunajauhotehdas Oy

Generalplan över 
vattenförsörjningen i Jakobstad, 
Nykarleby och Pedersöre 93 100 250 9910 16390 Oy Wilh. Schauman Ab

Lestijokilaakson, Kälviän, Lohtajan 
ja Ullavan vedenhankinnan 
yleissuunnitelma 92 99 247 320 4960 10570

Keski-Pohjan Juustokunta, 
Maitokolmio, Pouttu Oy

Alahärmän kunnan, Kauhavan 
kaupungin ja Ylihärmän kunnan 
jätevesien johtaminen ja käsittely 1615 3690

Alahärmän tärkkelys Oy, Härmän 
Seudun Osuusmeijeri, Aurajoki 
Oy

Generalplan för 
vattenanskaffningen i Jakobstad, 
Nykarleby och Pedersöre 98 100 264

Jakobstad, Nykarleby 
300, Pedersöre 250 9742 13840 Oy Wilh. Schauman Ab

Seinäjoen seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma 92 100 212 220 29790 40140

Primalco Oy, Lapuan Peruna Oy, 
Atria Oy, Valio Oy, Kationi Oy, 
Lapuan Proteiini Oy, Lapuan 
Nahka Oy 

Järviseudun ja Perhonjoen 
yläosan vesihuollon 
yleissuunnitelma 98 100 250 7628 10300

Evijärven Perunajauhotehdas 
Oy, Paavon Peruna, Järviseudun 
Peruna, Mattovärjäämö

Lestijokilaakson sekä Kälviän, 
Lohtajan ja Ullavan vesihuollon 
alueellinen yleissuunnitelma >90 100 326 7538 8320

Hätälä Oy, Pouttu Oy, Valio 
Juustot Oy, OSK Maitokolmio

Kuusiokuntien vesihuollon 
yleissuunnitelma

lähes kaikki 
asukkaat 215

215, tai kasvaa 
hieman 5120 6790

Cool West Ltd. 
(vedenpullottamo)

Härmänmaan vesihuollon 
yleissuunnitelma >90 100 285 8708 9160

Härmä Food Oy, Kationi Oy, 
Lapuan Peruna Oy

Suupohjan vesihuollon 
yleissuunnitelma 98 100 12558 13876

Nevalan Peruna Oy, Isojoen 
Taimen Oy, Vanhakylän 
Kalanviljelylaitos, Hartwall, 
Suupohjan Perunalaakso Oy, A-
Pihvi Kauhajoki Oy, Estrella Oy
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Suunnitelma

Viemärilaitok-
siin liittynyt 
asukasmäärä
suunnittelu-
hetkellä
[%]

Ennustettu
liittymispro-
sentti suunnit-
telujakson
lopussa
[%]

Jätevesi-
määrä
suunnittelu-
hetkellä
[m3/d]

Ennustettu
jätevesimäärä
suunnittelu-
jakson lopussa
[m3/d]

Vuotovesi-
määrä
suunnittelu-
hetkellä
[%]

Ennustettu
vuotovesi-
määrä
suunnittelu-
jakson
lopussa
[%]

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
vesihuollon yleissuunnitelma 34 36580 142400

Lestijoen, Perhonjoen ja 
Luodonjärven vesistöalueen 
vesihuollon yleissuunnitelma 39 19303 55793 60 - 100 20 - 45

Suupohjan vesihuollon 
yleissuunnitelma 12 3646 12000

Vaasan seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma 50400 as 4451 14770 75 45

Kristiinanseudun vesihuollon 
yleissuunnitelma 21 67 3500 8160 80 - 400 40

Lappajärven ympäristön 
vesihuollon yleissuunnitelma 11 1130 3830 100 50

Kyrönmaan vesihuollon 
yleissuunnitelma 27 68 3630 6472 50 20

Alahärmän kunnan, Kauhavan 
kaupungin ja Ylihärmän kunnan 
jätevesien johtaminen ja käsittely 45 60 3035 5538

Seinäjoen seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma 63 66 28080 32250 30 30

Järviseudun ja Perhonjoen 
yläosan vesihuollon 
yleissuunnitelma 37 46 3677 4583 50 - 70 30

Lestijokilaakson sekä Kälviän, 
Lohtajan ja Ullavan vesihuollon 
alueellinen yleissuunnitelma 53 62 4668 5515 30

Kuusiokuntien vesihuollon 
yleissuunnitelma 48 56 4510 4765 30

Härmänmaan vesihuollon 
yleissuunnitelma 58 67 5956 8505 30

Suupohjan vesihuollon 
yleissuunnitelma 44 61 6346 7811 30

Taulukko 3. Vesihuollon yleissuunnitelmien jätevesitiedot. Suunnitelmien teksteistä ei alkuaikoina käynyt ilmi ennusteita viemäriverkostoon liittyneestä asu-
kasmäärästä. Samoin tiedot vuotovesimääristä puuttuivat joistakin suunnitelmista.
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3.2.Lesti-,.Perhonjoen.ja.Luodonjärven.vesihuollon.
yleissuunnitelma,.valmistunut.1973.

Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven suunnitelma-alueeseen kuuluivat Kokkolan ja 
Pietarsaaren kaupungit sekä Alajärven, Evijärven, Halsuan, Himangan, Kaarlelan, 
Kannuksen, Kaustisen, Kortesjärven, Kruunupyyn, Kälviän, Lappajärven, Lesti-
järven, Lohtajan, Luodon, Perhon, Pietarsaaren maalaiskunnan, Purmon, Soinin, 
Toholammin, Ullavan, Vetelin, Vimpelin ja Ähtävän kunnat. Alueen 25 kunnassa 
oli yhteensä 127 700 asukasta vuonna 1970. 

Suunnitelma-alueen lievästi happamat pohjavedet sisältävät paljon rautaa, 
mangaania ja paikoin myös humusta. Alueella oli 40 jatkuvan valvonnan alaista 
laitosta, joista kuusi käytti pintavettä, sekä lisäksi 19 pientä vesilaitosta. Laitosten 
jakama vesimäärä oli vuonna 1971 yhteensä keskimäärin noin 15 900 m3/d, josta 
teollisuusvettä noin 3700 m3/d, ja pienten vesilaitosten jakama vesimäärä oli noin 
400 m3/d. Merkittävin pintavedenkäyttäjä oli Pietarsaaren kaupunki. Raakave-
den korkean rautapitoisuuden takia laitokset toimivat vain tyydyttävästi, ja suu-
rella osalla laitoksista oli vaikeuksia suurimman vuorokausikulutuksen tyydyttä-
misessä. 

Alueella toimi 17 viemärivedenpuhdistamoa, joista kahdeksan oli lammikoi-
ta. Useimmat aktiivilietelaitokset olivat vasta käynnistysvaiheessa, mistä johtuen 
puhdistustulokset olivat vielä melko heikkoja. Lähes kaikissa alueen vesistöissä oli 
havaittavissa jätevesien vaikutukset, jotka ilmenivät tavallisimmin hapen vajauk-
sena sekä kohonneina ravinnepitoisuuksina ja suolistobakteerimäärinä kuormit-
tavan lähteen alapuolisessa vesistönosassa. Etenkin taajamien alapuolella esiinty-
neistä korkeista suolistobakteerimääristä johtuen oli uiminen tietyillä jokiosuuk-
silla ajoittain terveydellisesti arveluttavaa. Kokkolan ja Pietarsaaren edustalla asu-
tuksen ja teollisuuden jätevedet aiheuttivat haittaa myös merialueen kalastuksel-
le ja virkistyskäytölle. 

Suunnitelmassa todetaan, että kuntien välillä tullaan tulevaisuudessa tarvit-
semaan yhteistoimintaa vedenhankinnan järjestämisessä. Asutuksen vedenkäy-
tön ennustettiin kasvavan vuoteen 2000 mennessä arvoon 51 000 m3/d eli yli ne-
linkertaiseksi vuoden 1971 tasosta. Toteutuma jäi kuitenkin huomattavasti pienem-
mäksi, sillä vuonna 1999 vedenkulutus oli noin 30 000 m3/d (Lapinlampi & Raas-
sina 2002a).  Yhteistoiminta on tarpeen etenkin haja-asutuksen jakelujohtojen ra-
kentamisessa sekä vedenjakelun turvaamisessa mm. kriisitilanteissa. Määrällises-
ti alueen pohjavedet riittäisivät koko alueen vedentarpeen tyydyttämiseen, mut-
ta niiden alueellisesta jakautumisesta johtuen ei ole taloudellisesti kannattavaa 
pyrkiä hoitamaan koko suunnitelma-alueen vedentarvetta pohjavesivaroin. Kos-
ka Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Luodossa joudutaan ainakin osittain käyttämään 
raakavesilähteenä Ähtävänjokea ja Luodonjärveä, olisi Ähtävänjoen vesistöalu-
een laatu säilytettävä raakaveden ottoon soveltuvana. Alueella olikin jo ryhdytty 
toimiin perunatehtaiden aiheuttaman kuormituksen pienentämiseksi ja tasaami-
seksi ympäri vuoden. Muut vesistöt olisi pyrittävä säilyttämään ainakin virkistys-
käyttöön soveltuvana.

Jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta olisi pyrittävä rajoittamaan jätevesien te-
hokkaalla puhdistamisella ja sopivalla purkupaikan valinnalla. Vähäjärvisiin joki-
vesistöihin sopivaksi puhdistamotyypiksi ehdotetaan biologista puhdistamoa rin-
nakkaissaostuksella tehostettuna. Suurimmalle osalle alueen taajamista olisi tar-
koituksenmukaista rakentaa oma puhdistamo, vaikka viemäriveden määrät ovat 
vähäisiä ja puhdistamot siten pieniä. Lähinnä Kokkolan alueella, Lappajärven ym-
päristössä, Pietarsaaren seudulla sekä Vetelin ja Kaustisen alueella tulisi kysymyk-
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seen useiden taajamien jätevesien käsittely yhteisessä puhdistamossa. Ähtävänjo-
en varrella tulisi toteuttaa biologisen puhdistuksen ja fosforin poiston lisäksi myös 
typenpoisto jo 1980-luvulla. 

3.3.Suupohjan.vesihuollon.yleissuunnitelma,.
valmistunut.1974.

Suupohjan alueella sijaitsevat Kaskisten ja Kristiinankaupungin kaupungit sekä 
Isojoen, Jurvan, Karijoen, Korsnäsin, Maalahden, Närpiön ja Teuvan maalaiskun-
nat. Suunnitelma-alueen yhdeksän paikkakunnan asukasmäärä oli yhteensä 45 
450 vuonna 1973. 

Vedenhankinnan järjestämisestä alueella oli aiheutunut huomattavia kustan-
nuksia rajoitettujen pohjavesivarojen, maaperän hienojakoisuuden ja pintavesi-
en heikon laadun takia. Luontaisten vedenhankintaedellytysten puuttuminen oli 
johtanut yhteisten vesilaitosten muodostamiseen varsin harvaan asutuillakin alu-
eilla. Alueella oli yhteensä 65 yli neljänkymmenen asukkaan vesilaitosta, joista 36 
kuului jatkuvan valvonnan alaisuuteen. Jatkuvan valvonnan alaisissa laitoksissa 
ei ollut 19 tapauksessa suoritettu lainkaan vedenkäsittelyä. Alueen pintavesivaro-
ja käytettiin vedenhankintaan Kaskisten ja Kristiinankaupungin vesilaitoksilla, ja 
myös pääosa kasvihuoneviljelmien kasteluvedestä otettiin pintavesivaroista. Kes-
kimääräinen vedenkulutus oli tuolloin 4 060 m3/d. Ennusteen mukaan se tulisi kas-
vamaan noin määrään 13 000 m3/d vuoteen 2000 mennessä. Todellisuudessa ve-
denkulutus jäi hieman alle ennusteen, ollen 10 500 m3/d vuonna 1999 (Lapinlam-
pi & Raassina 2002a).

Viemäröinnin järjestäminen oli suunnitelma-alueella alkuvaiheessaan; yh-
teenkään kunnalliseen viemärilaitokseen ei sisältynyt viemärivedenpuhdistamoa. 
Myös alueen teollisuuslaitokset laskivat useissa tapauksissa puhdistamattomia jä-
tevesiä vesistöihin. Jätevesien aiheuttamaa vesistön likaantumista voitiin havaita 
etenkin taajamien kohdalla, mutta hygieenisen likaantumisen kannalta tilanne oli 
huono myös pelkästään haja-asutuksen kuormittamilla latvaosilla. Veden yleisestä 
huonosta laadusta johtuen jokien käyttö virkistystarkoituksiin oli rajoitettua. 

Kaikissa suunnitelma-alueen kunnissa vedenhankintaa jouduttaisiin suun-
nittelujakson aikana kehittämään. Koska alueen pintavesivarat soveltuvat huo-
nosti vesilaitosten raakavedeksi, pyrittäisiin vedenhankinnassa mahdollisuuksi-
en mukaan käyttämään laadultaan hyviä pohjavesivaroja. Pohjavesivarojen epä-
tasaisesta jakautumisesta johtuen niiden käyttöönotto edellyttäisi alueellista yh-
teistoimintaa. Alustavan vertailun mukaan olisi kuitenkin taloudellisesti edullis-
ta ratkaista sekä Kaskisten että Kristiinankaupungin vedenhankinta jatkossakin 
pintavesivaroin. 

Suunnitelmassa todetaan, että jätevesien jo vesistöissä näkyvä vaikutus tulee 
lisääntymään viemäröinnin laajentuessa ja jätevesimäärien kasvaessa. Viemärive-
denpuhdistamoiden rakentamisessa onkin pidetty tavoitteena, että kussakin taa-
jamassa olisi viemäröinti ja jätevesien käsittely suoritettu 1980-luvun alkuun men-
nessä. Suunnitelma-alueen taajamat olivat suurelta osin pieniä ja sijaitsivat kauka-
na toisistaan, joten keskitetyt jätevesien käsittelyratkaisut tulisivat kysymykseen 
vain harvoissa tapauksissa. Kustannusvertailun mukaan yhteistoimintaa kannat-
taisi suunnitella tarkemmin Kristiinankaupungin keskustan ja Lapväärtin sekä 
Kaskisten ja Närpiön välillä. Vesiensuojelullisten näkökohtien kannalta saattaisi 
puhdistamoiden yhdistäminen olla tarkoituksenmukaista, vaikka se ei puhtaasti 
taloudellisesti tarkasteltuna olisikaan edullista. 
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3.4.Kyrönjokilaakson.vedenhankinnan.
yleissuunnitelma,.valmistunut.1973.

Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelma sai alkunsa, kun vesihalli-
tus ja kunnat katsoivat tarpeelliseksi täydentää ja tarkentaa vuonna 1968 valmis-
tunutta Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson vesihuollon yleissuunnitelmaa Seinäjoen 
kaupungin, Lapuan ja Kurikan kauppaloiden sekä Ilmajoen, Jalasjärven, Kauhajo-
en, Kauhavan ja Nurmon kuntien osalta. Näissä kahdeksassa kunnassa oli vuon-
na 1971 yhteensä 100 000 asukasta.

Alueen lähes sata vesilaitosta jakoivat vettä kulutukseen keskimäärin 20 400 
m3/d. Pääosassa pohjavesiesiintymiä vesi oli rautapitoista. Ainoastaan Kauhajoen 
ja Lappakankaan esiintymistä oli saatavissa suurehkoja määriä pohjavettä, joka 
vaatisi vain alkaloinnin ennen käyttöönottoa. Suuret puhdistamot toimivat yleen-
sä moitteettomasti, mutta pienissä laitoksissa puhdistustulos oli usein epätyydyt-
tävä. 

Merkittävimmät alueen pintavesilaitoksista olivat Seinäjoen ja Nurmon lai-
tokset, joiden käyttämä raakavesi oli melko huonolaatuista ja laadultaan vaihtele-
vaa. Vesistön järjestelytöillä pyrittiin kyllä tasoittamaan virtaamavaihteluita ja ve-
siensuojelutoimenpiteillä parantamaan veden laatua, mutta suunnitelma-alueen 
pintavesien kelpoisuutta vesilaitosten raakavedeksi tuskin pystyttiin oleellisesti 
parantamaan. Vesistöjen käyttömuotoina tulivatkin lähinnä kysymykseen kastelu, 
virkistyskäyttö sekä runsaasti vettä käyttävän teollisuuden vedenhankinta. 

Vesilaitosten johtoverkot oli rakennettu pääosin 1950-luvun loppupuolella tai 
sen jälkeen, joten ne olivat kunnoltaan hyviä. Muoviputkea oli käytetty ylivoimai-
sesti eniten, joskin myös valurauta- ja asbesti-sementtilinjojakin oli paljon. Pienil-
lä vesilaitoksilla oli vielä käytössä vanhoja puuputkiverkkoja, joiden verkostopai-
ne oli pieni sekä vuotovesimäärät suuria. 

Suunnittelualueen vedenkulutuksen ennustettiin vuonna 2000 olevan 61 500 
m3/d, jolloin se olisi noin puolet arvioiduista pohjavesivaroista. Vedenkulutus oli 
kuitenkin vuoden 1999 tilastojen mukaan ainoastaan 26 000 m3/d (Lapinlampi & 
Raassina 2002a). Helpoin vedenhankintatilanne oli Kauhajoella, jossa hyvälaa-
tuista pohjavettä oli runsaasti yli kunnan tarpeen. Arvioidut pohjavesivarat olivat 
suunnittelujakson vedenkulutusennustetta suuremmat myös Kurikassa, Ilmajoel-
la ja Lapualla, mutta Kurikan ja Ilmajoen esiintymien käyttömahdollisuuksia vä-
hensi niiden hajanaisuus, korkea rautapitoisuus sekä suoja-alueiden muodosta-
misen vaikeus. 

Suupohjan alueen kunnilla, Kauhajoella, Kurikalla, Jalasjärvellä ja Ilmajoella 
oli jo vähäisessä määrin vesihuollon yhteistoimintaa. Lappaveden alueella Lapua 
ja Kauhava olivat perustaneet vuonna 1972 Lappavesi -nimisen osakeyhtiön, jo-
hon myös Nurmon ja Kuortaneen kunnat olivat liittyneet. Alustavassa suunnitel-
massa esitettiinkin alueen vedenhankinnan järjestämiseksi kolme erilaista yhteis-
toimintaan perustuvaa vaihtoehtoa, joissa suunnittelualue jaettiin kahteen tai kol-
meen yhteistoiminta-alueeseen. Suupohjan suunta ja Lappaveden alue muodos-
taisivat omat yhteistyöalueensa. Seinäjoki hoitaisi vedenhankintansa joko pinta-
vesivaroin tai liittyisi toiseen yhteistoiminta-alueista. Näin koko alueen vedenhan-
kinta olisi mahdollista hoitaa pohjavesivaroin, ja puhdistettua pintavettä käyttäi-
si vain muutama teollisuuslaitos Seinäjoella ja Nurmossa.
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3.5.Vaasan.seudun.vesihuollon.yleissuunnitelma,.
valmistunut.1975.

Vaasan seudun suunnittelualueeseen kuuluvat Isokyrön, Laihian, Maksamaan, 
Mustasaaren, Oravaisten, Vaasan, Vähäkyrön, Vöyrin ja Ylistaron kunnat, joiden 
yhteinen väestömäärä oli vuonna 1974 noin 97 000. Kyseinen suunnitelma on toi-
nen alueella tehty vesihuollon yleissuunnitelma, sillä nämä yhdeksän kuntaa kuu-
luivat myös vuonna 1968 valmistuneen Lapuan- ja Kyrönjokilaakson vesihuollon 
yleissuunnitelman suunnittelualueeseen. 

Vuoden 1974 alussa alueella toimi 27 jatkuvan valvonnan alaista vesilaitos-
ta. Asutuksen vedenkulutus oli tuolloin 21 000 m3/d, ja sen ennustettiin kasvavan 
määrään 45 800 m3/d vuoteen 2000 mennessä. Vuoden 1999 kulutettu vesimäärä 
oli kuitenkin vain noin puolet ennustetusta, 22 500 m3/d (Lapinlampi & Raassina 
2002a). Jokien vedenlaatu oli luonnonolosuhteiden ja jätevesikuormituksen takia 
heikko, mutta siitä huolimatta pintavesiä käytettiin asutuksen ja teollisuuden raa-
kavesilähteinä. Alueen neljästä pintavesilaitoksesta merkittävin oli Vaasan kau-
pungin vesilaitos, joka otti raakavetensä Kyrönjoesta. Alueen pohjavesivarojen 
käyttöönottoa rajoitti veden heikko laatu. 

Suunnitelma on rajattu jätevesien käsittelyn ja johtamisen osalta siten, että 
Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta on jätetty jätevesitarkastelun ulkopuolelle. 
Tarkastelluissa Vaasan ympäristöalueen kunnissa viemäröinti oli järjestetty jo mel-
ko pitkälle. Alueella oli yhdeksän viemärilaitosta, joista seitsemällä suoritettiin jon-
kin asteinen viemärivesien käsittely. Neljässä taajamassa ei ollut lainkaan viemä-
rilaitosta. Suurin osa vesistöalueiden likakuormituksesta aiheutuikin teollisuuden 
jätevesistä, joita laskettiin useissa tapauksissa puhdistamattomina vesistöihin. 

Useimmissa kunnissa vedensaannin turvaaminen kaikissa kulutustilanteis-
sa vaati laitosten laajennuksia jo kyseiseltä vuosikymmeneltä alkaen. Kuntien vä-
linen yhteistyö vedenhankinnassa olisi tarpeen vesivarojen paikallisen niukkuu-
den ja veden laatutekijöiden takia. Yhteistyötä tarvittaisiin myös haja-asutuksen 
jakelujohtojen rakentamisessa ja vedenjakelun varmistamisessa. Suunnitelmassa 
oli vedenhankinnan järjestämiseksi tutkittu tarkemmin kolmea eri vaihtoehtoa, 
joissa kaikissa ehdotettiin kuntien välille yhteistyötä joko kaikkien kuntien kesken 
tai kahtena erillisenä yhteistoimintaryhmänä. Suurin osa alueen käyttövedestä oli 
suunniteltu tuotettavaksi Vaasan pintavesilaitoksella. Pohjavettä otettaisiin lähin-
nä esiintymistä, joiden vesi vaatisi enintään normaalin raudan- ja mangaaninpois-
tomenetelmän. Koska suunnittelualueen vedenhankinnan kehittämisessä ja var-
mistamisessa myös pohjavesillä oli tärkeä osuus, olisi pohjavesiesiintymien suo-
jaamiseen kiinnitettävä riittävästi huomiota. 

Vaikka jätevesien määrän oletettiinkin lisääntyvän suunnitteluajanjakson ai-
kana, suunniteltujen puhdistustoimenpiteiden ansiosta jätevesien vesistöihin ai-
heuttama kuormitus tulisi pienenemään. Sisämaassa jokiin purkautuvilta puhdis-
tamoilta vaadittiin BHK7:n ja fosforin vähenemäksi 90 % ja typen 30 %, kun taas 
rannikoilla mereen purkautuvilla puhdistamoilla fosforin poistumaksi riitti 70 %. 
Viemäröintijärjestelyjen tavoitteena pidettiin asetettujen puhdistusvaatimusten 
täyttämistä 1980-luvun alkuun mennessä. Suunnitelman mukaan jätevesien puh-
distus suoritettaisiin joko kaikissa kunnissa erikseen tai pienimuotoisessa yhteis-
työssä muutaman kunnan kesken. 
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3.6.Kristiinanseudun.vesihuollon.yleissuunnitelma,.
valmistunut.1976.

Kristiinanseudun vesihuollon yleissuunnitelma on jatkoa vuonna 1974 laadittuun 
Suupohjan vesihuollon yleissuunnitelmaan. Tämän Karijoen, Kaskisten, Kristii-
nankaupungin ja Närpiön aluetta koskevan suunnitelman tarkoituksena on ollut 
tarkentaa ja täydentää aikaisemmassa suunnitelmassa esitettyjä vaihtoehtoja se-
kä selvittää mahdolliset uudet vaihtoehdot. Alueella oli vuoden 1976 alussa 23700 
asukasta.

Suunnittelualueella oli yhteensä 20 yhteistä vesilaitosta, joista yhdeksän oli 
jatkuvan valvonnan alaisia. Vedenkulutuksen, joka oli vuonna 1975 noin 2300 m3/
d, ennustettiin nousevan vuosituhannen loppuun mennessä yli kolminkertaisek-
si. Ennuste osoittautui kuitenkin hieman liian suureksi, sillä vedenkulutus oli 5 400 
m3/d vuonna 1999 (Lapinlampi & Raassina 2002a). Ratkaisuja vedenhankinnan jär-
jestämiseksi kiirehti se, että Kristiinankaupunki ja Kaskinen olivat pintaveden va-
rassa ja ettei Närpiön pohjavesivarat riittäisi kuin seuraavan vuosikymmenen al-
kupuolelle. Lisäksi vedenhankintalaitteiden kapasiteetti oli pian käymässä riittä-
mättömäksi. 

Kristiinan seudun viemäröinti oli järjestetty vielä melko vaatimattoman tekni-
sen tason mukaisesti. Alueen ainoa kunnallinen viemärivedenpuhdistamo oli När-
piön keskustassa. Muut kunnat laskivat jätevedet puhdistamattomina vesistöön. 
Suunnittelualue oli viemärivesipuolella jäljessä vesipiirin yleistä tasoa sekä viemä-
röinnin piiriin kuuluvan väestömäärän että viemäriverkkoon kuuluvan, mutta vie-
märivesien käsittelyn ulkopuolella olevan asutuksen suhteen. Suunnittelualueen 
teollisuus- ja erillislaitoksilla oli yleensä oma viemäröintijärjestelmänsä, ja viidellä 
näistä oli myös omat puhdistuslaitokset. 

Jo Suupohjan suunnitelma osoitti, että vesihuollon järjestäminen Kristiinan-
kaupungin seudulla olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa useiden kuntien yhteis-
hankkeena. Kristiinanseudun suunnitelmassa valittiin vedenhankinnan useista 
erillisistä kuntakohtaisista ja yhteistoimintavaihtoehdoista tarkempaan tarkaste-
luun viisi edullisinta. Yhteistyö kuntien sekä Oy Metsä-Botnia Ab:n välillä on eri 
laajuisena mukana kaikissa vaihtoehdoissa. Karijoella pohjavesivarat riittävät ko-
ko suunnittelujakson ajaksi, joten suunnitelman mukaan se hoitaakin vedenhan-
kintansa niiden avulla. Muissa kunnissa pohjavesivarat eivät ole niin kattavat, 
vaan ne joutuvat käyttämään ainakin osittain pintavettä tai mahdollisesti teko-
pohjavettä. 

Viemärivesien johtamis- ja käsittelyvaihtoehtoina on tutkittu yhtä erillisvaih-
toehtoa, jossa jokaisella laajemmalla taajamalla on oma viemärivesien käsittelylai-
tos, sekä kahta eri laajuiseen yhteistyöhön perustuvaa vaihtoehtoa. Suunnitelmas-
sa kuitenkin päädytään siihen, että viemärivesien johtamista ja käsittelyä kannat-
taa tutkia yhteistoimintavaihtoehtojen pohjalta. Niissä yhteistyössä olisivat Kaski-
sissa Kaskinen ja Oy Metsä-Botnia Ab, Kristiinankaupungissa Kristiinankaupun-
gin keskus, Lapväärtti, Tiukka ja Karijoki sekä Närpiössä keskusta, Yttermark ja 
mahdollisesti Ylimarkku. Lisäksi vanhojen vuotavien betonisten viemäriputkien 
uusiminen ja sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin siirtyminen tulisivat olemaan 
70-luvun lopun ja 80-luvun alun tavoitteita. 



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .. .Alueelliset ympäristöjulkaisut 412��

3.7.Lappajärven.ympäristön.vesihuollon.
yleissuunnitelma,.valmistunut.1976

Lappajärven ympäristön vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu Lestijoen, Per-
honjoen ja Luodonjärven vesistöalueen vesihuollon yleissuunnitelman pohjalta. 
Suunnittelualue käsittää Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien alueet, mut-
ta Alajärven kunnan osalta suunnitelmaan sisältyy vain vedenhankinta. Alueen 
asukasluku oli 16 600 vuonna 1975.

Alueella oli yhteensä 24 vesilaitosta, jotka jakoivat vettä kulutukseen keski-
määrin 1600 m3/d. Alajärvellä käytettiin enimmäkseen pohjavettä, mutta Lappajär-
vellä ja Vimpelissä raakavesi otettiin pääasiassa Lappajärvestä. Suunnittelualueen 
vedenottamoiden tuotto oli yleensä vielä riittävä, mutta käyttöveden laatu ei mo-
nessa tapauksessa ollut tyydyttävä, vaan toimenpiteisiin hyvän käyttöveden saa-
miseksi alueelle oli ryhdyttävä pikaisesti. Varsinkin käsittelemättömän pintaveden 
käytöstä vesilaitoksilla olisi luovuttava välittömästi. Pohjavettä käyttävien vesilai-
tosten vesi oli yleensä hygieenisesti moitteetonta, mutta se sisälsi paljon rautaa.

Viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn osalta suunnittelualueeseen kuuluu 
vain Lappajärven ja Vimpelin kunnat, joissa yleisiin viemärilaitoksiin oli toistai-
seksi liittynyt vain pieni osa koko asukasmäärästä. Lappajärvellä jätevedet puh-
distettiin lammikkopuhdistamossa ja Vimpelin kunnan viemärilaitoksella imeytys-
ojastossa. Puhdistamot toimivat kesäaikaan tyydyttävästi, mutta talvisin puhdis-
tustulos oli ollut huono. Vimpelissä viemäröityjen jätevesien arvioitiin noin kym-
menkertaistuvan vuoteen 1980 mennessä, Lappajärvellä suhteellinen kasvu en-
nustettiin hiukan hitaammaksi. Viemäriverkkoa laajennettaessa puhdistamoiden 
kapasiteetin oletettiin käyvän riittämättömäksi molemmissa kunnissa aivan lähi-
vuosina. 

Vuonna 2000 vedenkulutuksen ennustettiin olevan keskimäärin 5 200 m3/d, 
mutta todellisuudessa vedenkulutus jäi vuoden 1999 tilastojen mukaan määrään 
3 900 m3/d (Lapinlampi & Raassina 2002a). Alajärven kunnan alueen pohjavedet 
riittäisivät yli oman tarpeen suunnittelujakson loppuun asti, mutta Lappajärven 
ja Vimpelin kuntien alueella ei ollut löydetty antoisuudeltaan kovin merkittäviä 
pohjavesiesiintymiä. Merkitystä oli sen sijaan suunnittelualueen ulkopuolella Per-
hon, Vetelin ja Vimpelin raja-alueilla sijaitsevalla esiintymällä, jonka antoisuudek-
si oli arvioitu 3000 m3/d. Alueen vedenhankinta olisi näillä vesivaroilla mahdollis-
ta järjestää veden riittävyyden puolesta pohjaveden käyttöön perustuvaksi. Li-
säksi suunnitelmassa kehotetaan kiinnittämään huomiota soranottoon, jotta poh-
javeden muodostumisen kannalta tärkeät laajat ja yhtenäiset harjualueet saatai-
siin säilytettyä ehjinä. 

Lappajärven suojelulle asetettiin korkeat vaatimukset, koska sillä oli alueelli-
sesti suuri merkitys raakavesilähteenä sekä kalastus- ja virkistyskäyttöalueena. Jä-
tevesimäärien kasvaessa niistä aiheutuvan kuormituksen pitäminen vuoden 1975 
tasolla vaatisi tehokasta biologis-kemiallista tai muuta vastaavan tehoista käsitte-
lyä. Lappajärven suojelun kannalta paras ratkaisu olisi jätevesien johtaminen jär-
ven ohi ja purkaminen Ähtävänjokeen. Tämä olisi mahdollista, jos kuntien jäte-
vesien puhdistus keskitettäisiin yhteispuhdistamoon. Myös haja-asutuksesta sekä 
maa- ja metsätaloudesta tulevaa kuormitusta olisi kyettävä rajoittamaan. 
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3.8.Kyrönmaan.vesihuollon.yleissuunnitelma,.
valmistunut.1980

Kyrönmaan vesihuollon yleissuunnittelun pohjana on ollut vuonna 1975 valmis-
tunut Vaasan seudun vesihuollon yleissuunnitelma. Kyrönmaan suunnittelualue 
käsittää Isokyrön, Laihian, Vähäkyrön ja Ylistaron kunnat sekä vedenhankinnan 
osalta Mustasaaren kunnan eteläosan. Vuonna 1979 alueella oli 26 400 asukasta. 
Suunnittelun yhteydessä tarkasteltiin myös mahdollisuuksia veden hankkimiseksi 
Vaasan kaupungin vesilaitoksesta sekä myös veden toimittamiseksi Vaasaan.  

Alueella oli jo olemassa laajalla alueella toimivia vesilaitoksia ja kuntien ra-
jojen yli tapahtuvaa vedenhankintaa. Vesilaitosten kapasiteetti oli kuitenkin kaik-
kialla suunnittelualueella käymässä riittämättömäksi. Erityisen kiireellistä oli saa-
da lisävettä Laihialle ja Mustasaareen. Vähäkyrönsä sekä Isonkyrön ja Ylistaron 
alueella vettä oli riittävästi, mutta puhdistuskapasiteettia tarvittiin lisää. Alueen 
30 vesilaitosta jakoi tuolloin vettä kulutukseen 3900 m3/d, mutta vedenkulutuk-
sen ennustettiin kasvavan yli kaksinkertaiseksi vuoteen 2000 mennessä, jolloin 
sen oletettiin olevan noin 8500 m3/d. Ennuste osoittautui kuitenkin liian suurek-
si, sillä vuonna 1999 vedenkulutus oli ainoastaan 4 700 m3/d (Lapinlampi & Raas-
sina 2002a). 

Alueella oli seitsemän viemärilaitosta, joissa kuudessa suoritettiin jätevesien 
puhdistus. Useimmilla puhdistamoilla puhdistuskapasiteetti alkoi olla riittämätön, 
joten myös viemäröinnin laajentaminen ja jätevesien käsittelyn tehostaminen oli 
tarpeellista koko alueella. Ongelmaksi koettiin myös haja-asutusalueiden jätevesi-
kuormitus, joka tulisi lisääntymään vedenkulutuksen kasvaessa. 

Alueen vedenhankinta tulisi vaatimaan suuria kustannuksia lähinnä pitkistä 
veden siirtomatkoista johtuen. Alustavassa suunnitelmassa tarkasteltiin tarkem-
min kolmea vedenhankintavaihtoehtoa, joissa kaikissa kuntien välinen yhteistyö 
oli tärkeässä asemassa. Isokyrö ja Ylistaro muodostavat yhteistoiminta-alueen kai-
kissa vaihtoehdoissa. Laihia ja Mustasaari joko muodostavat yhteistoiminta-alu-
een tai hankkivat vetensä erillään suunnittelualueen ulkopuolisista naapurikun-
nista. Vain Vähäkyrö hoitaisi vedenhankinnan kaikissa vaihtoehdoissa itsenäises-
ti laajentamalla tuolloista vesilaitostaan. 

Alustavan suunnitelman mukaan alueen jätevesihuolto voitaisiin hoitaa jo-
ko rakentamalla yhtenäinen viemäriverkosto ja keskittämällä jätevesien puhdistus 
tai laajentamalla ja saneeraamalla erillisiä viemärilaitoksia ja puhdistamoita. Puh-
distusvaatimuksena oli pidetty Laihianjokeen tai mereen johdettavien jätevesien 
osalta rinnakkaissaostuksella saavutettavaa puhdistustulosta. Kyrönjokeen johdet-
tavat jätevedet vaadittiin puhdistettavaksi vähintään jälkisaostuslaitoksessa, kos-
ka Kyrönjoki tulisi olemaan Vaasan kaupungin raakavesilähde. 

3.9.Evijärven,.Kaustisen,.Teerijärven.ja.Vetelin.alueen.
vedenhankinnan.yleissuunnitelma,.valmistunut.1981.

Suunnittelualue käsittää Evijärven, Kaustisen ja Vetelin kunnat sekä Kruunupyyn 
kunnasta Teerijärven alueen. Lisäksi suunnitelmassa on varauduttu veden toimit-
tamiseen Alavetelin kaakkoisosaan. Suunnittelualueella oli 13 300 asukasta vuon-
na 1980. 



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .. .Alueelliset ympäristöjulkaisut 412��

Alueella toimi 17 vesilaitosta, jotka jakoivat vettä kulutukseen keskimäärin 
2 200 m3/d. Vedentarpeen oletettiin kasvavan yli kaksinkertaiseksi vuoteen 2010 
mennessä, mikä edellytti vesilaitosten laajentamista kaikissa kunnissa. Lisävettä 
tarvittiin kiireellisimmin Evijärvellä ja Vetelissä. Vuonna 1999 alueen vedenkulu-
tus oli kuitenkin vain 3 600 m3/d (Lapinlampi & Raassina 2002a).

Suunnittelualueella riittäisi hyvälaatuista pohjavettä koko suunnittelujakson 
ajaksi; inventoituja pohjavesivaroja oli yhteensä 14 700 m3/d, joista 5 400 m3/d vaa-
ti käsittelykseen vain alkaloinnin. Ongelmana olikin esiintymien tarkoituksenmu-
kainen käyttöönotto ja käyttö. Ainoastaan Evijärvellä ei ollut saatavissa oman kun-
nan alueelta riittävästi pohjavettä, lisäksi kunnan vedenjakelujärjestelmän johto-
verkkoa olisi laajennettava kiireellisesti. Alueen muissa kunnissa pohjavesi riittäisi 
tyydyttämään vähintään oman kunnan vedentarpeen ja vesijohtojen rakentamis-
tarve oli vähäisempää. Ongelmana niillä sen sijaan oli säiliötilan puute.

Alustavien vertailujen ja kustannuslaskelmien perusteella jatkosuunnitte-
luun valittiin kolme vedenhankintavaihtoehtoa. Yhdessä vaihtoehdossa kukin 
kunta hoitaisi vedenhankinnan pääasiassa erikseen, ja kahdessa vaihtoehdossa 
vedenhankinta hoidettaisiin yhteistoimin. Varsinkin yhteistoimintavaihtoehdois-
sa tarvittaisiin pitkiä siirtojohtoja, mutta kokonaisuutena ne näyttäisivät kuitenkin 
tarkoituksenmukaisemmilta ratkaisuilta. Niissä vedenhankintajärjestelmä muo-
dostuisi varsin käyttövarmaksi, koska rinnakkain käytettäisiin monia pohjave-
denottamoita ja vesijohtoverkot tulisivat liittymään toisiinsa. Myös veden laatu 
tulisi olemaan hyvä, koska käyttöön otettaisiin vain parhaat pohjavesiesiintymät 
ja reserviin jäisi käyttökelpoisia pohjavesivaroja kaikissa kunnissa Evijärveä lu-
kuun ottamatta.

3.10.Generalplan.över.vattenförsörjningen.i.Jakobstad,.
Nykarleby.och.Pedersöre,.valmistunut.1982

Suunnittelualueeseen kuuluvat Pietarsaari, Uusikaarlepyy ja Pedersöre, joiden 
asukasmäärä oli vuoden 1981 alussa yhteensä 36 900. Suunnitelmassa käsitellään 
vedenhankintaa kaikkien kuntien osalta, mutta jätevesitarkastelussa on mukana 
vain Uusikaarlepyy. 

Suunnittelualueen vedenkulutus oli 1980-luvun alussa 7760 m3/d, ja sen en-
nustettiin nousevan määrään 13 000 m3/d vuoteen 2010 mennessä. Todennäköises-
ti ennuste osoittautuu liian suureksi, sillä vuonna 1999 vedenkulutus oli 10 200 m3/
d, ja nykyisen käsityksen mukaan vedenkulutus pysyy samalla tasolla myös tule-
vaisuudessa (Lapinlampi & Raassina 2002a). Alueen suurin vesilaitos, kapasitee-
tiltaan 7500 m3/d, oli pintavettä käyttävä Pietarsaaren vesilaitos. Noin puolet koko 
alueen vesihuollosta hoidettiinkin pintavesivaroin. Pohjavesilaitoksista suurin oli 
Kovjoki Vatten Ab, jonka kapasiteetti oli 6800 m3/d. Pohjavesivarat riittäisivät hy-
vin Uudenkaarlepyyn ja Pedersören vedentarpeen tyydyttämiseen koko suunnit-
telujakson ajan, vain vesilaitoskapasiteetti oli liian pieni. Uudessakaarlepyyssä ve-
silaitoksen kapasiteetti riittäisi noin vuoteen 1990, mutta Pietarsaaressa koko kapa-
siteetti oli käytössä huippukulutuksen aikaan jo suunnitteluhetkellä. 

Pohjana vesihuollon kehittämiselle pidettiin sitä, että pohjavesivarat olisivat 
riittävät vedentarpeen tyydyttämiseen koko suunnittelujakson ajan. Tosin veden-
käytön hoitaminen hyvälaatuisin pohjavesivaroin vaatisi yhteistyötä kuntien kes-
ken. Alustavassa suunnitelmassa tarkasteltiin yhtä vaihtoehtoa, jossa Pietarsaari 
käyttäisi edelleen pintavettä ja kahta yhteistoimintavaihtoehtoa, joissa koko alu-
een vedenhankinta hoidettaisiin pohjaveden tai tekopohjaveden avulla. Toteu-
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tettavasta vedenhankintavaihtoehdosta huolimatta kuntiin olisi rakennettava li-
sää säiliötilaa. 

Suunnittelualueen jätevesihuolto puhdistamoineen oli rakennettu suurim-
maksi osaksi lähivuosina. Muutamat pienet taajamat sekä suurin osa teollisuudes-
ta, joka ei ollut liittynyt yleiseen viemäriverkkoon, laski jätevetensä puhdistamat-
tomana vesistöön. Suunnitelmassa tarkasteltiin jätevesiasioita ainoastaan Uuden-
kaarlepyyn osalta, jossa jätevesien puhdistus suoritettiin ainoastaan keskustassa. 
Tämäkin rinnakkaissaostusta käyttävä jätevedenpuhdistamo oli ylikuormitettu.

Suunnittelun yhteydessä tutkittiin kahta vaihtoehtoa, joissa jätevedet puh-
distettaisiin joko jokaisessa taajamassa erikseen tai ne johdettaisiin puhdistetta-
vaksi yhteiselle puhdistamolle kaupungin keskustaan. Koska keskitetty jätevesi-
en puhdistus tulisi pitkistä välimatkoista johtuen melko kalliiksi, suunnitelmassa 
suositeltiin erillisiä puhdistamoita. Keskustan olemassa olevaan laitokseen ehdo-
tettiin rakennettavaksi esikäsittelylaitos, jolloin puhdistamon teho riittäisi suunnit-
telujakson loppuun asti. Munsalan alueelle suositeltiin rakennettavaksi jälkisaos-
tuslaitos vuonna 1985 ja Jepualle rinnakkaissaostuslaitos vuonna 1986.    

3.11.Lestijokilaakson,.Kälviän,.Lohtajan.ja.Ullavan.
vedenhankinnan.yleissuunnitelma,.valmistunut.1983

Suunnittelualue käsittää Lestijokilaakson kunnat eli Himangan, Kannuksen, To-
holammin ja Lestijärven sekä lisäksi Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnat. Alue si-
sältyi osana myös vuonna 1973 valmistuneeseen Lestijoen, Perhonjoen ja Luodon-
järven vesistöalueen vesihuollon yleissuunnitelmaan. Suunnittelualueen asukas-
luku oli 21 800 vuonna 1981.

Alueella oli yhteensä 22 vesilaitosta, joista yksitoista oli pieniä alle 200 asuk-
kaan laitoksia. Yhteensä ne jakoivat vettä kulutukseen suunnitteluhetkellä noin 
4960 m3/d. Suunnittelualueen vesilaitoksilla oli jo tuolloin olemassa laajat ja lähes 
koko kunnan alueen kattavat jakeluverkostot. Lestijärvellä järven itäpuolen vesi-
huolto oli kuitenkin toistaiseksi järjestämättä. Toinen yhtenäinen, laajahko alue, 
jolla vesihuolto oli puutteellinen, oli Kälviän ja Ullavan välinen alue. Lisäksi lai-
toksilla esiintyviä ongelmia olivat mm. pohjavedenottamoiden kapasiteetin riittä-
mättömyys, vesisäiliötilavuuden puute sekä päävesijohtokapasiteetin riittämättö-
myys.

Vuoteen 2010 mennessä vedenkulutuksen ennustettiin nousevan määrään 
10 600 m3/d. Vuoteen 1999 mennessä vedenkulutus oli noussut määrään 7000 m3/d 
(Lapinlampi & Raassina 2002a). Vedenkulutuksen arvioitu suurehko kasvu johtui 
osittain teollisuuden vedenkulutuksen kasvusta ja siitä, että pienet yksityiset vesi-
laitokset oletettiin liitettäväksi suunnittelujakson aikana keskitettyyn vedenjakelu-
järjestelmään. Määrällisesti riittävän ja hyvän käyttöveden saannin turvaamisek-
si useiden vesilaitosten oli ryhdyttävä laajennustoimenpiteisiin. Myös vedenjake-
lun varmistamiseen olisi kiinnitettävä huomiota. 

Alustava suunnitelma oli laadittu kolmesta vedenhankintavaihtoehdosta, 
joista kahdessa vaadittiin nykyistä laajempaa yhteistoimintaa eri vesilaitosten kes-
ken. Suunnittelualueella vedenhankinta voitaisiin hoitaa pohjavesivaroin, joten 
kaikissa suunnitteluvaihtoehdoissa käyttöön saataisiin hyvää ja laadultaan tasais-
ta vettä. Kuitenkin katsottiin, että ensisijaisesti olisi hyvä ottaa käyttöön pohjave-
det, jotka eivät vaadi muuta kuin alkalointikäsittelyn. Tällaisia pohjavesiä oli saa-
tavissa Kannuksen käytössä olevista pohjavesiesiintymistä sekä Lestijärven ja Ul-
lavan alueen pohjavesiesiintymistä. Kaikissa vedenhankintavaihtoehdoissa oletet-
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tiin kuntien keskustaajamiin rakennettavaksi vesisäiliöt, joilla voitaisiin tasata vuo-
rokauden aikana tapahtuvat kulutusvaihtelut. Kiireellisimmin vesisäiliötilaa tar-
vittiin Kälviällä, Himangalla ja Toholammilla. 

3.12.Alahärmän.kunnan,.Kauhavan.kaupungin.ja.
Ylihärmän.kunnan.jätevesien.johtaminen.ja.käsittely,.
valmistunut.1987

Suunnittelualue käsittää Alahärmän ja Ylihärmän kunnat sekä Kauhavan kaupun-
gin, joissa oli vuonna 1986 yhteensä 17 463 asukasta. Alueen keskimääräinen ve-
denkulutus oli tuolloin 1860 m3/d ja viemärivesimäärä 3040 m3/d.

Alueella oli yhteensä viisi jätevedenpuhdistamoa. Alahärmän kunnan alueel-
la sijaitsevilla kolmella jätevedenpuhdistamolla sekä Ylihärmän puhdistamolla jä-
tevedet käsiteltiin biologisella rinnakkaissaostuksella. Kauhavan kaupungin kes-
kustaajaman jätevedenpuhdistamona toimi 1960-luvulla rakennettu lammikko-
puhdistamo, jonka toimintaa oli 1970-luvulla tehostettu lisäämällä puhdistamoon 
saostuskemikaalin syöttö. Suunnittelualueella syntyvien jätevesien purkuvesistö-
nä toimi Lapuanjoki. 

Osalla puhdistamoista mitoitusarvot olivat jo suunnitteluhetkellä ylittyneet 
ja lopuilla niiden oletettiin ylittyvän heti seuraavan vuosikymmenen vaihtees-
sa. Myös lupaehdot olivat ylittyneet joltakin osin kaikissa puhdistamoissa. Lisäk-
si kaikilta puhdistamoilta puuttui sakokaivolietteen vastaanottoyksikkö, lietteen 
koneelliset kuivauslaitteet sekä kuivatun lietteen varastotilat. Länsi-Suomen Vesi-
oikeus ja Korkein hallinto-oikeus olivat jo velvoittaneet Kauhavan kaupungin te-
hostamaan jätevesien puhdistusta vähintään jälkisaostustyyppisen puhdistamon 
tasolle.

Suunnitelmassa esitetään seitsemän erilaista vaihtoehtoa jätevesien johtami-
seksi ja puhdistamiseksi. Suunnitellut vaihtoehdot vaihtelevat suunnitteluhetken 
puhdistamoiden laajennuksesta erilaisiin keskitettyihin ratkaisuihin. Etusijalla pi-
detään kuitenkin vaihtoehtoa, jossa Kauhavan kaupunki rakentaa uuden puhdis-
tamon ja hoitaa jätevetensä itse, ja muulta alueelta tulevat jätevedet puhdistetaan 
uudella Alahärmän Voltin alapuolelle rakennettavalla puhdistamolla. Toteutetta-
vasta vaihtoehdosta riippumatta kaikille puhdistamoille on rakennettava sakokai-
volietteen vastaanottoyksikkö ja kuivatun lietteen varastotilat sekä hankittava liet-
teen kuivauslaitteet. 

3.13.Generalplan.för.vattenanskaffning.och.kristida.
vattenanskaffning.i.Jakobstad,.Nykarleby.och.
Pedersöre,.valmistunut.1993.

Generalplan för vattenanskaffning och kristida vattenanskaffning i Jakobstad, Ny-
karleby och Pedersöre perustuu vuonna 1982 valmistuneeseen samaa aluetta käsit-
televään vedenhankinnan yleissuunnitelmaan. Suunnittelualueeseen kuuluu Pie-
tarsaaren ja Uudenkaarlepyyn kaupungit sekä Pedersören kunta, joiden yhteinen 
asukasluku vuonna 1991 oli 37 480. Suunnitelmassa tutkitaan suunnittelualueen 
lisäksi mahdollisuutta hankkia pohjavettä Kronobyyn ja Oravaisten alueilta. 
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Pietarsaaressa vedenhankinnasta vastasi kaupungin vesilaitos, joka otti raa-
kavetensä Ähtävänjoesta. Laitoksen kapasiteetti oli riittävä, mutta kriisinajan ve-
denhankinnan turvaamiseksi olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Uudessakaarle-
pyyssä oli viisi ja Pedersöressä kolme yli 200 asukkaan vesilaitosta. Alueella käy-
tettiin pohjavettä, jolloin laitoksilla oli parempi käyttövarmuus myös kriisitilanteis-
sa. Koko suunnittelualueen vedenkulutus oli tuolloin 9 740 m3/d ja sen ennustettiin 
nousevan määrään 13 800 m3/d vuoteen 2020 mennessä. Uudenkaarlepyyn ja Pe-
dersören alueella pohjavesivarat riittäisivät tulevaisuudessakin vähintään omaan 
tarpeeseen, mutta Pietarsaaressa ei ollut riittävästi pohjavesivaroja.

Alustavassa suunnitelmassa tarkasteltiin vedenhankinnan järjestämiseksi kol-
mea eri vaihtoehtoa. Kahdessa vaihtoehdossa vedenhankinta pohjautuisi nykyi-
seen systeemiin, jolloin kunnat toimisivat joko täysin itsenäisesti tai pienimuotoi-
sessa yhteistyössä kriisinajan vedenhankinnan turvaamiseksi. Kolmannessa vaih-
toehdossa koko suunnittelualue olisi yhteistyössä keskenään, jolloin myös Pietar-
saaren vedenhankinta voitaisiin hoitaa pohjavesivaroin. Nykyiseen systeemiin 
pohjautuva vedenjakelusysteemi olisi kustannuksiltaan edullisin, mutta käyttö-
varmuuden ja kriisinajan vedenhankinnan kannalta pohjavesivaroihin pohjau-
tuva yhteistyövaihtoehto olisi paras.

Suunnitelmassa on pyritty siihen, ettei vedenjakelu merkittävästi huonone 
erityistilanteissakaan. Vesilaitoksilla tulisi olla vesivaroja tällaisten tilanteiden va-
ralle joko yhdysjohtojen avulla johdettavissa tai varastoaltaassa. Toteutettavasta 
vaihtoehdosta huolimatta alueella tulisi täydentää pohjavesitutkimuksia, hankkia 
uusia vedenottoalueita, tutkia suojelualueiden tarve sekä hankkia lisää vedenot-
to- ja rakennuslupia.

3.14.Seinäjoen.seudun.vesihuollon.yleissuunnitelma,.
valmistunut.1997

Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelma käsittää Ilmajoen, Jalasjärven, 
Kauhavan, Kuortaneen, Kurikan, Lapuan, Nurmon, Peräseinäjoen, Seinäjoen ja 
Ylistaron kunnat. Alueella oli vuonna 1996 yhteensä 109 740 asukasta. 

Suunnittelualueella on jo olemassa laajalla alueella toimivat vesilaitokset, ja 
liittyminen vesilaitoksiin on varsin yleistä. Pohjavesiesiintymät sijaitsevat usein 
etäällä kulutusalueista ja monet ovat lisäksi kovin pieniä ja laadultaan huono-
ja, mistä johtuen suunnittelualueella hankitaan jo nykyisin pohjavettä alueen ul-
kopuolelta. Pintaveden käytöstä ta-lousveden valmistuksessa on luovuttu, kos-
ka Kyrönjoen ja Lapuanjoen vesistöt soveltuvat huonosti vesilaitoksen raakavesi-
lähteeksi. Vesilaitoksista otettava vesimäärä kasvaa liittyneiden asukkaiden mää-
rän kasvaessa ja erityisesti teollisuuden vedentarpeen lisääntyessä. Koko alueen           
talousvedentarpeeksi on vuonna 2020 arvioitu 40 100 m3/d. Suunnitteluhetkellä 
vesilaitoksista otettava vesimäärä oli noin 30 000 m3/d.

Viemärilaitokset puhdistamoineen on rakennettu pääasiassa vain keskustaa-
jamien kaavoitetuille alueille. Alueen yhdeksästä jätevedenpuhdistamosta viisi on 
saneerauksen tarpeessa joko riittämättömän mitoituksen tai huonon kunnon ta-
kia. Jätevesien käsittelyssä alueella on tavoitteena tehokasta rinnakkaissaostusta 
vastaava puhdistustaso. Usein myös tehokkaat toimenpiteet vuotovesien vähen-
tämiseksi ovat tarpeen. Toistaiseksi alueella on kuntien välistä yhteistoimintaa ja 
siirtoviemäreitä vain Nurmossa ja Lapualla.

Vedenhankinnan suunnittelussa oli pyritty erityisesti vedenhankinnan var-
muuteen kaikissa olosuhteissa, jolloin käytettävissä olisi oltava yhdysjohtoja ja ot-
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tamokapasiteettia yli normaaliaikojen tarpeen. Suunnitelman ensisijaisena tavoit-
teena oli selvittää, miten yhteistoimintaa olisi tarpeen ja mahdollista kehittää eri-
tyisesti veden häiriöttömän jakelun turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa vuoteen 
2020 asti. Tavoitteena oli lisäksi mahdollistaa kaikkien halukkaiden liittyminen kes-
kitettyyn vedenjakeluun. 

Suunnitelmassa ehdotettiinkin, että koko suunnittelualueen vedenhankin-
ta hoidettaisiin yhteistoiminnassa. Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n ja Lappavesi Oy:n 
laitosten välille rakennettaisiin yhdysjohto, mikä olisi edullista myös asetettujen 
käyttövarmuustavoitteiden kannalta. Lisäksi yhteistyövaihtoehto on kustannuk-
siltaan erillisiä laitoksia edullisempi.

Suunnitelmassa on tarkasteltu myös tarvetta ja mahdollisuuksia laajentaa 
viemäröintialuetta. Viemäröintiä laajennettaisiin uusille kaava-alueille ja haja-asu-
tusalueen taajamiin. Vertailujen perusteella on todettu, että koko alueen kattavat 
viemärivesijärjestelmät ovat epärealistisen kalliita. Suunnitelmassa oli tutkittu tar-
kemmin kahta vaihtoehtoa, joissa jätevesien käsittely hoidetaan joko pääpiirteis-
sään nykyiseen tapaan, käyttäen nykyisiä puhdistamoita ja niitä tarpeen mukaan 
laajentaen, tai keskittämällä Seinäjoen, Nurmon, Ylistaron ja Lapuan alueen jäte-
vesien käsittely Lapualle. 

3.15.Järviseudun.ja.Perhonjoen.yläosan.vesihuollon.
yleissuunnitelma,.valmistunut.1999 

Suunnittelualue käsittää Alajärven, Evijärven, Kortesjärven, Lappajärven, Perhon, 
Vetelin ja Vimpelin alueet. Suunnitelman ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, on-
ko yhteistoimintaa tarpeen kehittää. Erityisesti suunnitelmassa tarkastellaan ve-
den häiriötöntä jakelua kaikissa oloissa ja viemärilaitosten laajentamistarvetta ja   
-mahdollisuuksia. Alueen asukasluku oli tuolloin noin 31 000. 

Alueella kulutettiin vettä 7 630 m3/d, ja vedenkulutuksen ennustettiin nouse-
van määrään 10 300 m3/d vuoteen 2020 mennessä. Suunnittelualueella oli vähän 
käyttökelpoisia pohjavesiesiintymiä, erityisesti Evijärven pohjavesitilanne oli vai-
kea. Tuolloisten ottamoiden avulla ei kaikissa kunnissa ollut saatavissa riittäväs-
ti vettä vuoden 2020 tarpeisiin. Varakapasiteettia ei ollut käytettävissä eikä kriisi- 
ja käyttöhäiriötilanteissa vedensaantia voitu silloisin järjestelyin turvata, joten oli 
tarpeen suunnitella ja rakentaa vedenottamoita ja mahdollisesti vesilaitosten vä-
lisiä yhdysjohtoja. Yksittäisillä vesilaitoksilla oli myös ongelmia mm. raudan pois-
ton, veden riittävyyden ja verkoston paineen kanssa.  

Alueen viemärilaitokset oli rakennettu yleensä vain kuntien keskustaajamiin. 
Tämän lisäksi oli muutamia pieniä viemäröintialueita, joiden jätevedet käsiteltiin 
pienpuhdistamoissa. Kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden orgaaninen kuormi-
tus ja fosforikuormitus olivat keskimääräisesti ottaen pienentyneet vuosi vuodel-
ta, mutta typpikuormituksessa oli ollut todettavissa nouseva trendi. Ainoastaan 
Vimpelissä jätevedenpuhdistamo vaati laajennus- ja saneeraustoimenpiteitä toi-
miakseen lupaehtojen mukaisesti. Tehokkaita vuotoveden vähentämistoimenpi-
teitä viemäristössä sen sijaan tarvittaisiin koko suunnittelualueella. 

Tavoitteena oli, että kaikki suunnittelualueen taloudet ja kiinteistöt liitetään 
tai voidaan liittää koko kuntaa tai laajempaa aluetta palvelevaan vedenhankinta-
järjestelmään. Vedenhankintavaihtoehdoissa on pyritty siihen, että pienistä yksi-
tyisistä vedenottamoista voidaan haluttaessa luopua. Alustavaan suunnitelmaan 
valittiin kolme vedenhankintavaihtoehtoa. Vaihtoehdoiksi on valittu ns. 0-vaih-
toehto, jossa ei ole suunnitteluhetkeä laajempaa yhteistoimintaa sekä kaksi koko 
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alueen kattavaa yhteistoimintavaihtoehtoa, jotka on valittu toimintavarmuuden 
ja taloudellisuuden perusteella.

Viemäröinnin osalta tavoitteena oli ainakin kaikkien kaava-alueiden viemä-
röinti jätevedenpuhdistamoihin. Samalla arvioitiin myös mahdollisuudet ja tarve 
muidenkin taajamien keskitettyyn viemäröintiin ja jätevesien puhdistukseen. Li-
säksi haja-asutusalueita varten olisi tarpeen laatia kunnittaiset yleissuunnitelmat 
jäteveden käsittelymenetelmistä ja käsittelyvaatimuksista. Tavoitteena oli myös, 
että vesistöön johdettava kuormitus alenee. Yhdyskuntajätevesien puhdistusas-
teen tuli olla fosforin ja orgaanisen aineen osalta vähintään 95 % ja typen osalta 
tuli pyrkiä mahdollisimman suureen reduktioasteeseen. 

Viemäröintivaihtoehtoja valittiin jatkosuunnitteluun kaksi. Toisessa viemä-
röinti hoidettaisiin silloiseen tapaan ja toisessa Alajärven Luoma-ahon, Vimpelin, 
Lappajärven ja Evijärven jätevedet johdettaisiin puhdistettavaksi Evijärvelle ra-
kennettavalle puhdistamolle, josta puhdistetut jätevedet johdettaisiin Ähtävänjo-
keen. Tässä vaihtoehdossa oli tavoitteena Lappajärven ja Evijärven vedenlaadun 
parantaminen. Toteutettavasta viemäröintivaihtoehdosta riippumatta kuntien vä-
listä yhteistyötä tulisi kehittää ja laajentaa mm. lietteen kompostoinnissa tai muus-
sa jatkokäsittelyssä.

3.16.Lestijokilaakson.sekä.Kälviän,.Lohtajan.ja.Ullavan.
vesihuollon.alueellinen.yleissuunnitelma,.valmistunut.
2002

Suunnittelualue käsittää Lestijokilaakson kunnat Himangan, Kannuksen, Lestijär-
ven ja Toholammin sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntien alueet. Suunnittelu-
alueella oli vuonna 2000 yhteensä noin 23 100 asukasta. 

Koko suunnittelualueen talousvedentarve oli 7 530 m3/d ja sen arvioitiin kas-
vavan määrään 8 300 m3/d vuoteen 2025 mennessä. Alueelle oli saatavissa riittäväs-
ti pohjavettä, joten tarvetta pintavesien käyttöön ei ollut. Vedenhankinnasta ja ja-
kelusta vastasivat useat eri vesilaitokset, joiden välillä oli jo paljon yhteistyötä, yh-
teisiä ottamoita ja yhdysjohtoja. Sen sijaan monet pienemmät laitokset olivat häi-
riötilanteissa varsin haavoittuvia, koska niillä oli yleensä vain yksi vedenottamo 
eikä johtoyhteyksiä häiriötilanteiden varalle ollut rakennettu. 

  Alueen jätevesien puhdistus oli suunnitteluhetkellä tyydyttävällä tasolla. 
Viemärilaitokset oli rakennettu keskustaajamiin kaavoitetuille alueille ja muuta-
maan muuhun suurehkoon taajamaan. Kaikki viemäröidyt jätevedet puhdistet-
tiin biologis-kemiallisesti ennen vesistöön johtamista, ja puhdistamot olivat toimi-
neet tuolloisten lupaehtojen mukaisesti. Vesihuollon erityisenä ongelmana oli ve-
sihuoltoverkostojen ikääntymisestä ja rappeutumisesta johtuva kunnon huono-
neminen. Myös useat jätevedenpuhdistamot olivat saneerauksen tarpeessa. Li-
säksi ongelmana olivat haja-asutuksen viemäröintitilanne ja jätevesien käsittelyn 
riittämätön taso.

Vedenhankinnan osalta tutkittiin alustavasti kuutta perusvaihtoehtoa, joista 
kaksi valittiin jatkosuunnitteluun. Ensimmäinen vaihtoehto perustui silloiseen ve-
denhankintajärjestelmään, eikä yhteistoimintaa kuntien välillä juurikaan lisättäi-
si. Ainoastaan Kälviän ja Ullavan välille rakennettaisiin yhdysjohto. Toisessa vaih-
toehdossa yhteistoimintaa kuntien kesken laajennettaisiin rakentamalla uusia yh-
dysvesijohtoja väleille Kälviä – Kannus, Kannus – Toholampi ja Ullava – Kälviä. Li-
säksi arvioitiin, että vesijohtoverkoston ikääntymisen ja rappeutumisen seurauk-
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sena tulisi merkittävää uudelleenrakentamis- ja saneeraustarvetta jo lähivuosis-
ta alkaen.

Viemäröinnin ja jätevesien johtamisen osalta oli alustavasti tutkittu kahdek-
saa perusvaihtoehtoa. Jatkosuunnitteluun otettiin taloudellisesti edullisin vaihto-
ehto, jossa viemäröinti hoidettaisiin lähes silloiseen tapaan, kuntakohtaisin ja osit-
tain taajamakohtaisin puhdistamoin. Lisäksi jatkosuunnitteluun oli vesiensuoje-
lullisin perustein valittu vaihtoehto, jossa pääosa suunnittelualueen jätevesistä 
johdettaisiin vuoteen 2025 mennessä Himangalle rakennettavalle keskuspuhdis-
tamolle. Tässä vaihtoehdossa Toholammin Sykäräisen, Lestijärven ja Ullavan liit-
tyminen yhteisviemäriin otettiin huomioon optiona. Lisäksi viemäriverkostojen 
saneeraus tulisi aiheuttamaan suuria kustannuksia.   

3.17.Kuusiokuntien.vesihuollon.yleissuunnitelma,.
valmistunut.2004

Kuusiokuntien suunnittelualue käsittää Alavuden, Kuortaneen, Lehtimäen, Soi-
nin, Töysän ja Ähtärin kunnat, joiden asukasluku oli vuonna 2002 yhteensä noin 
29 150. Kyseiselle alueelle ei ole aikaisemmin tehty vesihuollon alueellista yleis-
suunnitelmaa.

Suunnittelualueella oli jo suunnitteluhetkellä riittävästi pohjaveden hankin-
takapasiteettia, myös tarvittavat vedenottamot ja vedensiirtojärjestelmät oli jo pää-
osin rakennettu. Vedenkulutus oli vuonna 2002 kaikkiaan 5 120 m3/d, ja alueen ko-
konaisvedentarpeen arvioitiin vuonna 2030 olevan noin 7 400 m3/d. Yhteistoimin-
taa kuntien ja laitosten välillä oli yhdysjohtojen sekä kunnossapidon ja rakenta-
misen yhteistyön muodossa. 

Koko suunnittelualueen jätevedet puhdistettiin biologis-kemiallisesti ennen 
vesistöön purkamista, ja jätevedenpuhdistamot olivat toimineet varsin hyvin. 
Ongelmana olivat osalla suunnittelualuetta viemäriverkostojen vuotovedet, jotka 
huononsivat puhdistustulosta, sekä haja-asutusalueiden suuri jätevesikuormitus. 
Suunnittelualueen jätevedenpuhdistamoiden aiheuttaman kuormituksen arvioi-
tiin olevan 0,1 – 1,5 % vesistöjen kokonaiskuormituksesta. Pääosa suunnittelualu-
een vesistöihin kohdistuvasta kuormituksesta olikin hajakuormitusta. 

Suunnittelun alkuvaiheessa tarkasteltiin tarpeita ja mahdollisuuksia veden-
hankinnan uudelleen järjestämiseen, mutta alustavien selvitysten perusteella pää-
dyttiin vedenhankinnan kehittämiseen vanhalta pohjalta. Jatkosuunnitteluun va-
littiin kaksi vedenhankintavaihtoehtoa, joista toinen perustui silloiseen vedenhan-
kintajärjestelmään, eikä yhteistoimintaa kuntien välillä lisättäisi muuten kuin ra-
kentamalla yhdysjohto Ähtärin ja Lehtimäen välille. Toisessa vaihtoehdossa yh-
teistoimintaa kuntien kesken laajennettaisiin rakentamalla uusia yhdysvesijoh-
toja väleille Kuortane – Alavus, Lehtimäki – Soini, Lehtimäki – Ähtäri ja Ähtäri – 
Töysä.  Lisäksi ikääntyvä vesijohtoverkosto vaatisi saneerausta ja uudelleenraken-
tamista. 

Viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä suunniteltaessa alustavaan suunnitel-
maan otettiin taloudellisin perustein mukaan vaihtoehto, jossa viemäröinti hoi-
dettaisiin lähes silloiseen tapaan, kuntakohtaisin puhdistamoin. Ainoastaan Kuor-
taneen jätevedet johdettaisiin Lapualle puhdistettavaksi. Lisäksi jatkosuunnitte-
luun oli päätetty valita vaihtoehto, jossa Ähtärin ja Töysän jätevedet johdettaisiin 
Alavudelle, Lehtimäen jätevedet Soiniin ja Kuortaneen jätevedet Lapualle. Lisäk-
si haja-asutuksen viemäröinti ja jätevesien käsittely tulisi aiheuttamaan merkittä-
viä kustannuksia.
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3.18.Härmänmaan.vesihuollon.yleissuunnitelma,.
valmistunut.2004

Härmänmaan suunnittelualue käsittää Alahärmän, Kauhavan, Lapuan ja Ylihär-
män kuntien alueet. Vuonna 2001 alueen väkiluku oli yhteensä 30 206. Suunnitte-
lualueella lähes kaikki kiinteistöt ovat liittyneet tai voisivat jo nyt liittyä yhteisiin 
vesilaitoksiin. Tulevaisuudessa veden laatuvaatimusten kiristyessä ja käyttökus-
tannusten noustessa halukkuus liittyä suurempiin laitoksiin oletettavasti lisääntyy. 
Suunnittelualueen vedenkulutus oli suunnitteluhetkellä noin 8700 m3/d ja suun-
nittelujakson lopussa vuonna 2030 sen oletettiin olevan 9160 m3/d. Suunnittelu-
alueelta olisi saatavissa riittävästi pohjavettä vesilaitosten tarpeeseen. Kauhaval-
la ja Lapualla vedenhankinnan hoitaa Lappavesi Oy, jolla on riittävästi vedenot-
tokapasiteettia. Yhteistyötä ja yhdysjohtoja laitosten välillä tulisi kuitenkin paran-
taa. Alahärmässä ja Ylihärmässä vedenhankinnasta vastaavat pääasiassa Alahär-
män kunnan vesilaitos ja Ylihärmän Vesiosuuskunta. Ylihärmän ja Alahärmän vä-
lille on suunnitteilla kriisivesijohto, joka olisi tarkoitus toteuttaa kuntien välille tu-
levan siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä. 

Alahärmässä on kolme jätevedenpuhdistamoa, jotka kaikki on rakennettu jo 
1970-luvulla ja olisivat perusteellisen saneerauksen tarpeessa. Myöskään Ylihär-
män puhdistamon kapasiteetti ei ennusteen mukaan riitä kaikilta osin suunnitte-
lujakson loppuun saakka. Alahärmän ja Ylihärmän kunnat ovatkin päättäneet yh-
teispuhdistamon rakentamisesta Alahärmän Volttiin. Lapualla ja Kauhavalla puh-
distamon kapasiteetti on riittävä. Tosin Kauhavalla on ryhdyttävä tehokkaisiin toi-
menpiteisiin viemäriverkon vuotovesien vähentämiseksi, sillä lupaehtojen mah-
dollisesti kiristyessä ei puhdistusteho ole muuten riittävä tulvakausina. Jokaisessa 
kunnassa on tarvetta viemäröintialueiden laajentamiselle.

Alustavassa suunnitelmassa on tarkasteltu tarkemmin kahta vedenhankinta-
vaihtoehtoa. Toisessa vaihtoehdossa lisättäisiin kuntien sisäistä yhteistoimintaa eri 
vesilaitosten välillä sekä rakennettaisiin jo suunniteltu kriisivesijohto Alahärmän 
ja Ylihärmän välille. Toisessa vaihtoehdossa Alahärmän ja Ylihärmän välisen vesi-
johdon lisäksi rakennettaisiin yhdysjohto Kauhavan ja Ylihärmän välille. Suunnit-
telussa tarkastellaan lisäksi, miten vesijohtojen ja viemärien rakentamisohjelmat 
saadaan yhdistettyä tarkoituksenmukaisesti. Tässä otetaan huomioon myös put-
kijohtojen rajallisesta käyttöiästä johtuva uusimistarve. 

Viemäröinti ja jätevesien käsittely on pyrittävä hoitamaan niin, että vesistö-
kuormitus alenee nykyisestään, erityisesti haja-asutusalueiden osalta. Tavoitteena 
on kaikkialla tehokasta rinnakkaissaostusta vastaava puhdistusteho. Viemärilaitos-
ten osalta on erityisen tärkeää vuotovesien vähentäminen, jolloin luodaan edelly-
tykset puhdistuksen onnistumiselle kaikissa tilanteissa. Alahärmän ja Ylihärmän 
osalta on jo päätetty uuden yhteispuhdistamon rakentamisesta Alahärmän Volt-
tiin. Jätevedenpuhdistuksen osalta onkin tarkasteltu vain Kauhavan jäteveden-
puhdistuksen eri mahdollisuuksia. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoeh-
dot, joissa Kauhavan jätevesien puhdistus hoidetaan nykyisellä puhdistamolla tai 
ne johdetaan Lapuan puhdistamolle. Lapualla jätevesien puhdistus tapahtuu ny-
kyisellä puhdistamolla.
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3.19.Suupohjan.vesihuollon.yleissuunnitelma,.
valmistunut.2004

Suupohjan alueen yleissuunnitelma käsittää Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan 
kuntien sekä Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien 
vesihuollon. Alueella asui vuoden 2002 alussa noin 49 000 ihmistä. 

Suunnittelualueen vedenhankinta tapahtuu tällä hetkellä pääosin kunnittain. 
Isojoella, Jurvalla, Karijoella, Kristiinankaupungilla ja Teuvalla vedenhankinnasta 
vastaavat kuntien tai kaupunkien omat vesilaitokset tai liikelaitokset. Kauhajoella 
ja Närpiöllä on omat vesihuoltoyhtiöt, jotka hankkivat vetensä itse tai ostavat sen 
muualta. Alueen vedenkulutus oli suunnitteluhetkellä yhteensä 11 800 m3/d. Ve-
denkulutuksen ennustettiin suunnittelujakson aikana kasvavan noin 1 300 m3/d, 
mikä johtuu pääosin teollisuuden vedenkulutuksen kasvusta. Vedenkulutus olisi 
siten 13 900 m3/d vuonna 2030. Suunnitelman mukaan suunnittelualueen kuntien 
vedenhankinnassa ei ollut ilmennyt ongelmia. 

Kaikissa muissa kunnissa paitsi Karijoella ja Kaskisissa on kunnallinen jäte-
vedenkäsittelylaitos. Karijoen jätevedet käsitellään Kristiinankaupungissa ja Kas-
kisten jätevedet Kaskisissa sijaitsevalla Oy Metsä-Botnia Ab:n jätevedenpuhdis-
tamolla. Puhdistamot on alun perin mitoitettu ja rakennettu pelkästään orgaani-
sen aineen ja fosforin poistoa varten. Ne on pääosin rakennettu 1970-, 80- ja 90-
lukujen aikana, joten niiden rakenteet ja perustekniikka ovat hyvin erikuntoisia. 
Suunnitteluhetkellä puhdistamot toimivat suhteellisen hyvin ja täyttivät orgaa-
nisen kuormituksen ja fosforikuormituksen lupaehdot muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta. 

Suunnittelualueen vedenhankinta oli jo suunnitteluhetkellä järjestetty toimi-
vasti, joten suunnitelmassa on keskitytty vesilaitosten vedenhankinnan varmis-
tamiseen vesilaitosten välisiä varmuusyhteyksiä tai varavedenottamoita rakenta-
malla. Vedenjakelu tulisi järjestää siten, että mahdollisimman monen kunnan ve-
sijohtoverkostot olisivat yhteydessä toisiinsa. Laitosten toimintaa täytyisi kehittää 
niin, että alueellinen yhteistyö toimii tehokkaasti ja pohjavesivaroja voitaisiin hyö-
dyntää mahdollisimman laajasti. Osa yhdysjohdoista toteutettaisiin samaan kai-
vantoon siirtoviemärin kanssa, jolloin hanke toteutettaisiin luonnollisesti samassa 
aikataulussa siirtoviemärihankkeen kanssa.  

Jätevedenkäsittelyn osalta suunnitelmassa on päädytty keskitettyyn ratkai-
suun, jossa jätevesien käsittely hoidettaisiin rannikolla Kristiinankaupunki – När-
piö – Kaskinen alueella. Täydessä laajuudessaan jätevesien yhteiskäsittely koski-
si Isojokea, Kristiinankaupunkia, Karijokea, Närpiötä, Kaskisia, Teuvaa ja Jurvaa. 
Kauhajoki toimisi tulevaisuudessakin omana yksikkönä. Hankkeen yhteydessä 
suunnittelualueelle rakennettaisiin kahdeksan siirtoviemärilinjaa, joiden yhteispi-
tuus olisi 120 km. Samalla olisi luonnollista uudistaa myös jäteveden johtamises-
ta ja puhdistamisesta vastaavaa organisaatiota siten, että se vastaisi mahdollisim-
man hyvin uutta tilannetta. 
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Suunnittelutyön organisointi ja 
ohjaus

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson suunnitelma (1968) poikkeaa sisältönsä ja raken-
teensa lisäksi muista suunnitelmista myös organisoinnin ja ohjauksen suhteen. 
Suunnittelu lähti liikkeelle, kun kesäkuussa 1967 Maataloushallituksen insinöö-
riosasto muodosti työryhmän suunnitelman laatimista varten. Työryhmässä oli-
vat edustettuina Maataloushallituksen insinööriosasto, Vaasan maanviljelysinsi-
nööripiiri, Etelä-Pohjanmaan Seutukaavaliitto ja Regionplaneförbundet för Wasa 
läns kust område. Myös suunnittelun rahoitus tuli Maataloushallituksen insinöö-
riosastolta. Avustavaksi konsultiksi otettiin Maa ja vesi Oy, jonka asiantuntemus-
ta kyseisen alueen vesihuoltoasioissa pidettiin siihen aikaan laajimpana ja jota pi-
dettiin siihen aikaan pätevimpänä ja asiantuntevimpana konsulttitoimistona ve-
sihuoltoasioissa Suomessa. Työtä ei kuitenkaan annettu kokonaisuudessaan kon-
sulttitoimiston tehtäväksi, vaan suunnittelutyö tehtiin valtion hallinnon ja konsul-
tin kiinteänä yhteistyönä. 

Jo heti seuraavissa suunnitelmissa, Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven vesi-
huollon yleissuunnitelmassa (1973) ja Suupohjan vesihuollon yleissuunnitelmas-
sa (1974), suunnittelun pohjaksi laadittiin nykyisinkin käytössä oleva suunnitte-
luohjelman runko. Suunnitteluohjelmat laadittiin Vaasan ja Kokkolan vesipiireis-
sä vesihallituksen avustuksella. Tästä asti vesihuollon alueellinen yleissuunnitte-
lu on koostunut viidestä erillisestä osiosta: 

Perusselvityksistä 
Ennusteista ja tavoitteista
Suunnitteluvaihtoehdoista
Alustavasta suunnitelmasta
Kustannusten jaosta ja toteuttamisorganisaatiosta 

Tarjouspyynnöt esitettiin kolmelle tai neljälle konsulttitoimistolle, joilla katsottiin 
olevan kokemusta ja asiantuntemusta vesihuollon alueellisesta yleissuunnittelus-
ta. Konsultin valinnassa painotettiin tuolloin kustannusten lisäksi työn toteutta-
miseen esitettyjen henkilöiden asiantuntemusta ja kokemusta vesihuollon suun-
nittelusta. 

Suunnittelu tehtiin edelleen eri osapuolten yhteistyönä. Vesipiirien vesitoi-
mistojen osuus oli erityisen merkittävä ensimmäisessä osaraportissa ”Perusselvi-
tykset”, joka luovutettiin Kyrönjoki- ja Lapuanjokilaakson (1968) sekä Lesti-, Per-
honjoen ja Luodonjärven (1973) suunnitelmissa konsulttien käyttöön varsin vii-
meistellyssä muodossa. Yleissuunnitelman tavoitteeksi asetettiin selvittää ja tutkia 
vedenhankinnan sekä jätevesien käsittelyn ja johtamisen vaihtoehtoiset ratkaisut 
sillä tarkkuudella, että tarvittavat päätökset kokonaisratkaisuista voitaisiin tehdä 
ja että toteuttamisen edellyttämät yksityiskohtaiset suunnitelmat voitaisiin laatia 
yleissuunnitelman pohjalta. Erityisesti huomiota pyrittiin kiinnittämään vaiheit-
taiseen toteuttamiseen, kustannuksiin sekä ratkaisujen vaikutuksiin vesistöissä.

Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelmassa (1973) suunnittelu-
prosessiin tulivat aktiivisemmin mukaan myös suunnittelualueen kunnat. Työtä 
varten muodostettiin erikseen johtoryhmä ja työn käytännöllisestä suorittamises-
ta vastaava työryhmä. Kuntien edustajia osallistui molempiin ryhmiin, mutta pu-

•
•
•
•
•
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heenjohtaja ja sihteeri valittiin kuitenkin vielä paikallisesta vesipiiristä. Suunnit-
telutyö annettiin kokonaan insinööritoimiston tehtäväksi. Suunnitelman lähtötie-
dot hankittiin kunnilta, vesilaitoksilta ja osittain ympäristökeskuksesta. Johtoryh-
mä ja erillinen työryhmä olivat mukana myös vuonna 1975 valmistuneessa Vaa-
san seudun vesihuollon yleissuunnitelmassa.

Vuonna 1976 valmistuneessa Kristiinanseudun vesihuollon yleissuunnitel-
massa johtoryhmä jäi pois ja työryhmän tehtäväksi tuli vastata suunnittelun to-
teuttamisesta kokonaisuudessaan. Tässä suunnitelmassa laadittiin ensimmäistä 
kertaa suunnittelutyötä varten kuntien sisäinen osa-aluejako. 

Seuraavassa suunnitelmassa, eli Lappajärven ympäristön vesihuollon yleis-
suunnitelmassa (1976), työryhmään tulivat mukaan myös suurimpien vesihuol-
toyhtymien edustajat. Nyt työryhmään osallistui edustajia kaikilta tahoilta, joita 
yleissuunnittelu kosketti: vesihallituksesta, vesipiiristä, kunnista ja vesiyhtymis-
tä. 1990-luvun lopussa, Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelmassa (1997), 
maakunnan vastuuta vielä lisättiin muuttamalla työryhmän sisäistä järjestäyty-
mistä niin, että myös työryhmän puheenjohtaja valittiin joko kunnan tai vesilai-
tosten edustajien joukosta.

Rahoitus vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun toteuttamiseen on tullut 
valtiolta Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson (1968), Lesti- Perhonjoen ja Luodonjär-
ven (1973) sekä Suupohjan (1974) suunnitelmissa. Vuonna 1973 valmistuneessa Ky-
rönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelmassa kunnat olivat ensimmäisen 
kerran mukana osallistumassa kustannuksiin. Tämän jälkeen rahoituksen pääpe-
riaatteena on ollut, että valtion osuus on noin 30 % ja loppu jaetaan muiden osal-
listujien, eli kuntien ja vesiyhtymien, kesken. Kustannusten jako on voitu suorit-
taa asukasmäärien, verkostoon liittyneen asukasmäärän, veroäyrien tai esimer-
kiksi vesimäärien suhteen. Työryhmä on tehnyt ehdotuksen jaosta kuntien päät-
täville elimille.

Konsulttitoimistojen, kuntien ja vesilaitosten edustajien haastatteluissa ym-
päristökeskuksen ja konsultin rooli suunnitteluprosessissa koettiin melko voimak-
kaana. Toisaalta kuntien ja vesilaitosten edustajat pitivät omia vaikuttamismah-
dollisuuksiaan hyvinä, ja suunnitteluilmapiirin koettiin olevan myönteinen myös 
kunnista tai vesihuoltolaitoksista lähtevälle aloitteellisuudelle. Ympäristökeskuk-
sen todettiin tuoneen suunnitteluun kauaskantoisempia vesihuollollisia näkökul-
mia yksittäisten kuntien intressien rinnalle, mitä pidettiin erittäin hyvänä asiana.  
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Perusselvitykset

5.1.Luonnonolosuhteet

5.1.1.Pohjavedet

Nykyisen Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella alettiin tehdä pohjavesi-
tutkimuksia järjestelmällisesti vuonna 1971. Pohjavesivarojen inventointi suori-
tettiin suunnittelun yhteydessä Lapuan- ja Kyrönjokilaakson (1968) ja vielä Lesti-, 
Perhonjoen ja Luodonjärven (1973) suunnitelmissa. Tämän jälkeen valmistuneis-
sa suunnitelmissa pohjavesitiedot perustuvat pitkälti jo tehtyihin inventointeihin, 
joiden tietoja on mahdollisesti päivitetty ja lisätty uusien tutkimusten mukaisesti. 
Myöhemmin suunnittelualueiden pohjavesitiedot on saatu useimmiten vesipiirin 
tai ympäristökeskuksen sekä kuntien ja vesilaitosten tekemistä pohjavesialuekar-
toituksista ja -tutkimuksista.  

Suunnittelualueella sijaitsevat pohjavesialueet on 1970-luvun alkupuoliskolla 
esitetty liitteenä olevassa taulukossa kunnittain, tekstissä on ollut vain yhteenveto 
koko alueen pohjavesien määrästä ja laadusta. Lappajärven ympäristön suunnitel-
masta (1976) lähtien pohjavesialueet määrineen ja laatuineen on esitelty liitteellä 
olevan taulukon lisäksi sanallisesti tekstissä. 1990-luvulla liitteistä on luovuttu ko-
konaan, ja pohjavesialueet on käsitelty pelkästään tekstissä. Pohjavesialueiden si-
jainti on esitetty kaikissa suunnitelmissa liitteenä olevalla kartalla. 1980-luvulta asti 
suunnitelmissa on tarvittaessa käsitelty myös suunnittelualueen ulkopuolisia poh-
javesivaroja, mikäli niiden on arvioitu vaikuttavan suunnitteluvaihtoehtoihin.

Pohjavesialueiden esittelyn yhteydessä on kerrottu esiintymien antoisuuden 
lisäksi veden laadusta, jos nämä tiedot ovat olleet saatavilla. 1970-luvun suunnitel-
missa pohjaveden laatutiedot on ilmoitettu tarkimmin ”laatuluokkia” apuna käyt-
täen. 1980- ja 1990-luvuilla pohjavesien laatu ilmoitettiin yleensä tekstissä muuta-
malla sanalla tai jakamalla pohjavesialueet kolmeen ryhmään niistä otettavan ve-
den vaatiman käsittelymenetelmän mukaan. Järviseudun ja Perhonjoen yläosan 
suunnitelmasta (1999) lähtien on käytetty nykyistä pohjavesialueiden luokittelu-
menetelmää, jossa alueet jaetaan kolmeen luokkaan sen mukaan, kuinka hyvin 
ne soveltuvat pohjaveden hankintaan. Luokan lisäksi uusimmissa suunnitelmissa 
on mainittu veden laadusta sanallisesti tai kerrottu millaisen käsittelyn vesi vaa-
tii ennen käyttöönottoa. 

Suomen pohjavesialueet on luokiteltu vedenhankintaan soveltuvuuden ja 
tärkeyden perusteella yhteensä kolme kertaa. Ensimmäinen luokitus suoritettiin 
1970-luvun puolivälissä, toinen 1980-luvun alussa ja kolmas 1990-luvulla. Jokai-
sella luokituskerralla on hankittu lisää tietoa pohjavesien laadusta ja tarkennettu 
pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia. 

Tekopohjavesi

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson suunnitelmassa (1968) on analysoitu tekopohja-
veden muodostamismahdollisuudet. Tätä asiaa on vielä tuolloin pidetty niin tär-
keänä, että sitä on käsitelty suunnitelmassa hyvin perusteellisesti. 1970-luvun lop-
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pupuolen suunnitelmissa on todettu, että myös tekopohjaveden muodostaminen 
joillakin pohjavesialueilla voi tulla kysymykseen, mutta asiaa täytyisi ensin tutkia. 
Myöhemmin tähän asiaan ei ole juurikaan puututtu, sillä alueen pintavedet ovat 
laadultaan niin huonoja, ettei niitä voisi käyttää puhdistamattomina tekopohja-
veden valmistukseen. 

Pohjavesialueiden suojeleminen

Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelmassa (1973) oli käsitelty ensim-
mäistä kertaa suoja-aluekysymyksiä. Tuolloin pohjavesialueet oli tekstissä jaettu 
kolmeen ryhmään niiden muodostumisalueilla sijaitsevien riskien mukaan. Seu-
raavan kerran pohjavesialueiden turvaamiseen oli puututtu Lappajärven vesi-
huollon yleissuunnitelmassa vuonna 1976, jolloin nostettiin esiin maa-aineksen 
oton yhteys pohjavesivaroihin. Maa-aineksista kerrottiin suunnitelmissa 1980-lu-
vun alkupuolelle saakka. Suunnitelmissa oli inventoitu suunnittelualueen sora- ja 
hiekkavarat ja arvioitu kiviaineksen kulutusta alueella suunnittelujakson aikana. 
Tosin maa-aineksen oton yhteys pohjavesivarojen laatuun mainittiin vain luvun 
lopussa, jossa sora- ja hiekkavarojen ottoon kehotetaan ensisijaisesti käyttämään 
pieniä ja hajanaisia alueita ja säilyttämään laajat ja yhtenäiset harjualueet ehjinä 
pohjavesivarojen hyötykäyttöä varten.

2000-luvulle tultaessa on puututtu uudestaan ihmisen toiminnasta pohja-
vesivaroille aiheutuviin riskeihin. Järviseudun ja Perhonjoen yläosan vesihuol-
lon yleissuunnitelmassa (1999) on lueteltu kaikki alueen pohjavesialueilla sijait-
sevat pohjavettä vaarantavat kohteet ja Kuusiokuntien ja Härmänmaan suunni-
telmissa (2004) on kerrottu pohjavesialueilta otettujen maa-ainesten määrä. Suu-
pohjan suunnitelmassa (2004) on mainittu alueelle laaditut pohjavesialueen suo-
jelusuunnitelmat. 

5.1.2.Pintavedet

Kaikissa suunnitelmissa on käyty läpi vesistöjen tai vesistöalueiden yleiskuvaus, 
kuten sijainti, pinta-ala, luonnonolosuhteet, sekä jokien virtaamat ja vedenlaatu. 
Muuten vesistötietojen käsittelyn tarkkuus on vaihdellut suunnitelmakohtaises-
ti. Ensimmäisissä, 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa valmistuneissa suun-
nitelmissa vesistöjä ja niiden hydrologiaa on käsitelty hyvin tarkasti. 1980-luvulla 
vesistöt on jätetty vähemmälle huomiolle. Useimmissa vedenhankintaan keskit-
tyneissä suunnitelmissa pintavesivaroja ei ole käsitelty ollenkaan, koska pintave-
siä ei ole suunniteltu käytettäväksi suunnittelualueiden vedenhankinnassa. Myös 
Alahärmän kunnan, Kauhavan kaupungin ja Ylihärmän kunnan jätevesisuunni-
telmassa (1987) on pintavesivarat jätetty kokonaan huomiotta. 2000-luvun taitteen 
suunnitelmissa on taas ensimmäisten suunnitelmien tapaan käsitelty pintavesiva-
rat hyvin tarkasti. Sen sijaan uusimmissa 2000-luvun suunnitelmissa esitetään tii-
viisti vain vesihuollon kannalta olennaiset asiat, kuten vesistöjen yleispiirteet, vir-
taamat ja veden laatu. 

Veden laatua on kuvattu joissakin suunnitelmissa vain muutamalla sanalla ja 
toisissa tarkasti analyysitulosten avulla. 1970 -luvun puoliväliin saakka vesistöjen 
laatu on esitetty tutkimustuloksin liitteenä olevassa taulukossa, mutta Kristiinan-
seudun ja Lappajärven ympäristön suunnitelmissa (1976) laatua arvioitiin vain 
ympäripyöreästi sanallisesti. Myös Kyrönmaan suunnitelmassa (1980) on tekstis-
sä esitettyjen arvioiden lisäksi käytetty taulukoita ja käyriä kuvaamaan veden laa-
dun muutoksia. 1990-luvun loppupuolelta lähtien on sanallisen analysoinnin yh-
teydessä esitetty tärkeimmät vesistön tilaa kuvaavat parametrit numeroarvoin.

1970-luvun puolessa välissä vesistöjen tilan kuvaamiseen alettiin käyttää laa-
tuluokituksia, joilla havainnollistettiin veden ja vesistön laadun sekä vesistön eri 
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käyttömuotojen välistä yhteyttä. 1970-luvulla oli pääasiassa käytössä Ruotsissa ke-
hitetty vesistöluokitusmenetelmä, jossa on tarkasteltu vesistöjä neljältä eri kannal-
ta: normitus on annettu erikseen veden käytöstä vedenhankintaan, uintiin ja ka-
lastukseen sekä jätevesien yleisestä vaikutuksesta. Ruotsalaista mallia käytettiin, 
koska vesihallituksessa 1970-luvun alusta lähtien käytössä ollut vesistöjen yleinen 
käyttökelpoisuusluokitus oli osoittautunut yksinään riittämättömäksi vesistöjen ti-
lan ja muutosten arviointiin ja tässä tapauksessa käyttömuotokohtaiset veden laa-
tuluokitukset olivat tarpeellisia (Vesi- ja ympäristöhallitus 1988). 

Tuolloin vesistöjen laatuluokituksesta oli suunnitelmissa oma lukunsa, jossa 
kerrottiin myös itse luokitusmenetelmästä, sen suorittamisesta ja luokkien raja-ar-
voista. Vesi- ja ympäristöhallituksen yleisen käyttökelpoisuus- ja virkistyskäyttö-
luokituksen valmistuttua vuonna 1988, se syrjäytti ruotsalaisen luokitusmenetel-
män. Tätä mallia on käytetty nykypäivään asti. Tosin 1990- ja 2000-luvun suunni-
telmissa luokittelusysteemi on jäänyt melko vähälle huomiolle, sillä suunnitelmis-
sa mainitaan enää ohimennen laatua käsiteltäessä, mihin luokkaan vesistö kuu-
luu. 

Lähes kaikissa suunnitelmissa on pintavesien laadun analysoinnin yhtey-
dessä pohdittu sanallisesti myös jätevesien osuutta vesien tilaan. Tosin kuormi-
tusta on useimmiten käsitelty vain toteamalla, että jätevedet vaikuttavat vesistön 
tilaan heikentävästi. Vesistöjen kuormitusta on tässä yhteydessä käsitelty tarkem-
min kuormitusarvojen avulla Järviseudun ja Perhonjoen yläosan (1999), Lestijoki-
laakson, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan (2002) sekä Suupohjan (2004) suunnitelmis-
sa. Kuusiokuntien suunnitelmassa (2004) on mainittu tekstissä muutama kuormi-
tuksen suuruutta kuvaava arvo. Muissa suunnitelmissa tarkemmat kuormitusar-
vot on käsitelty viemärilaitosten yhteydessä. 

Pintavedet vedenhankintavesistöinä

Tässä yhteydessä ei ole juurikaan arvioitu pintavesien soveltuvuutta ja merkitys-
tä raakavesilähteenä, koska alueen pintaveden ovat niin huonolaatuisia, ettei nii-
tä ole juuri suunniteltu käytettäväksi vedenhankintaan. Kahdessa suunnitelmassa, 
Lesti- Perhonjoen ja Luodonjärven suunnitelmassa (1973) ja Järviseudun ja Perho-
joen yläosan suunnitelmassa (1999), asia on huomioitu lyhyesti tekstissä, sekä kol-
messa 1970-luvun lopun suunnitelmassa asiaa on tarkasteltu vesistöjen laatuluo-
kituksen yhteydessä. Muissa suunnitelmissa sitä ei ole käsitelty ollenkaan. 

5.2.Vesihuollon.tila

5.2.1.Vesihuoltolaitokset

Suunnitelmissa on yleensä aluksi kerrottu yleistä asiaa alueen vesihuollosta ja sen 
tilasta. Kaikissa suunnitelmissa on lueteltu kunnittain alueen vesilaitokset ja vie-
märilaitokset sekä esitetty niiden sijainnit kartalla. Tämän jälkeen on merkittä-
vimmät ja suurimmat laitokset esitelty tarkemmin. Vesilaitoksista on kerrottu liit-
tyjämäärät, vedenkulutus, vedenottamot, lupa-asiat, raakaveden laatu joko sanal-
lisesti tai muutaman analyysituloksen avulla sekä puhdistusmenetelmä. Viemä-
rilaitoksista on lueteltu liittyjämäärät, puhdistusmenetelmä, lupatilanne ja puh-
distamolle tuleva kuormitus (alussa vain tuleva, mutta uusimmissa myös lähtevä 
ja puhdistustulos). Lisäksi kaikissa suunnitelmissa on käsitelty teollisuuden vesi-
huoltotilannetta.
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Käsitellyn veden laatu

Raakaveden laatua suunnitelmissa on käsitelty suhteellisen hyvin, mutta tiedot 
käsitellyn veden laadusta ovat melko suppeat. Käsitellyn veden osalta on koko 
suunnitteluhistorian ajan ollut käytössä vain sanallinen arviointi, eikä analyysitu-
loksia ole esitetty ollenkaan. 1970-luvun suunnitelmista löytyi mainintoja talousve-
den laadusta, muttei kuitenkaan kaikkien laitosten osalta. 1980-luvulla ja 1990-lu-
vun alussa sanallinen maininta oli jokaisen laitoksen kohdalla. Tekstissä saattoi lu-
kea esimerkiksi, että vesi täyttää tai ei täytä laatuvaatimuksia, sisältää liikaa rautaa, 
on putkistoja syövyttävää, on laadultaan hyvää tai tyydyttävää tai että vesi on sel-
laisenaan hyvää juoma- ja talousvettä. Sen sijaan uusimmissa suunnitelmissa laa-
dusta ei puhuta ollenkaan. Poikkeuksena on Suupohjan suunnitelma (2004), jossa 
käsitellyn veden laatua on käsitelty omassa lyhyessä kappaleessaan. 

Puhdistetun veden laatutiedot on esitetty suunnitelmissa hyvin suppeasti, 
koska yhtenäisiä tietoja ei ole ollut käytettävissä. Talousveden laadun tarkkailu ja 
valvonta kuuluu kunnan terveysviranomaiselle, joka raportoi vedenlaadusta lää-
ninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolle. 

Viemärivesikuormitus 

Viemärivesikuormituksen tarkastelu on otettu mukaan heti ensimmäisestä suun-
nitelmasta lähtien. Suunnittelualueiden kuormitusarvoja on esitetty kuntakohtai-
sesti ja/tai vesistöalueittain tekstissä tai taulukoissa, vanhemmissa suunnitelmissa 
molemmilla tavoilla. Seinäjoen suunnitelmasta (1997) lähtien kuormitusarvot on 
mainittu tekstissä puhdistamokohtaisesti. 

Suunnitelmissa ilmoitetuista kuormitusarvoista ei selviä jätevesien vaikutus 
vesistöissä, eikä sitä ole sen kummemmin sanallisestikaan selitetty. Poikkeuksena 
on Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven suunnitelma (1973), jossa on tekstissä ana-
lysoitu veden laatua ja jätevesien vaikutusta purkupaikan lähistöllä. Apuna on 
käytetty suunnitelmassa liitteenä olevaa taulukkoa ”Jätevesien vaikutus purku-
vesistöön”, jossa on esitetty purkuvesistön laatu purkupaikan ylä- ja alapuolella. 
Muutamassa suunnitelmassa on mainittu ohimennen, ettei viemärivesien osuus 
joen kokonaiskuormitukseen ole suuri, mutta paikallista merkitystä niillä sen ti-
laan kuitenkin on.  

Lietteenkäsittely

Lietteenkäsittely ja sijoitus on otettu mukaan suunnitelmaan vasta Alahärmän, 
Kauhavan ja Ylihärmän jätevesisuunnitelmassa (1987). Siitä lähtien suunnitelmis-
sa on kerrottu, kuinka jätevedenpuhdistamoilta tulevat lietteet käsitellään.

5.2.2.Vesihuollon.verkostot

Vesijohtojen ja viemäreiden pituuksista ja materiaaleista on kerrottu jo heti ensim-
mäisistä suunnitelmista alkaen. Viemärien vuotovesimäärät on ensimmäistä ker-
taa ilmoitettu Kristiinanseudun suunnitelmassa (1976), mutta silloinkin määrä on 
laskettu yhdessä hulevesien kanssa. Seuraavan kerran viemärien vuotovesiin on 
puututtu 1990-luvulla Seinäjoen seudun suunnitelmassa (1997), ja tämän jälkeen 
vuotovesien osuus on ilmoitettu jokaisessa suunnitelmassa. Poikkeuksen tästä te-
kee Alahärmän, Kauhavan ja Ylihärmän jätevesisuunnitelma, jossa verkostoa ei 
ole käsitelty ollenkaan. Vesijohtojen vuotovesistä on puhuttu vasta uusimmassa, 
vuonna 2004 valmistuneessa Suupohjan suunnitelmassa.
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Ennusteet ja tavoitteet

6.1.Ennusteet

6.1.1.Asutuksen.ja.elinkeinoelämän.kehitysennusteet

Ennusteet ja tavoitteet -osaraportti alkaa kaikissa suunnitelmissa ”perusennusteil-
la” eli ennusteilla alueen asutuksen ja elinkeinoelämän kehityksestä. Nämä tiedot 
ovat pohjana arvioitaessa vesilaitosten liittyjämääriä ja sitä kautta alueiden veden-
kulutusta ja jätevesimääriä. Tiedot asutuksesta ja elinkeinorakenteesta sekä niiden 
ennusteista on saatu seutukaavaliitoilta ja kunnilta. Kuntien ennusteet ovat aina 
olleet hieman seutukaavaliiton ennusteita positiivisempia, joten suunnittelun yh-
teydessä on alkuun keskusteltu, minkä ennusteiden pohjalle suunnitelmat laadi-
taan. 1980-luvulta saakka, jolloin kunnat tulivat aktiivisemmin mukaan suunnit-
teluun, on käytäntönä ollut toimia kuntien ennusteiden mukaan. 

Asukasmäärän kehitystä on koko suunnitteluhistorian ajan arvioitu erikseen 
taajamissa ja haja-asutusalueella. Lisäksi 1970-luvun puolivälistä saakka suunnit-
telutyötä varten on laadittu kuntien sisäinen osa-aluejako. 1970-luvulla väkilu-
vun oletettiin vuoteen 2000 mennessä kasvavan kaupungeissa 1,5 – 2,0 -kertaisek-
si, mutta vastaavasti vähenevän maalaiskunnissa. Samoin keskustaajamien asu-
kasluvun ennustettiin lisääntyvän ja haja-asutusalueen väestön vähenevän. Koko 
suunnittelualueella väkiluvun oletettiin kasvavan; ainoastaan Suupohjan suunni-
telmassa (1974) asukasmäärän ennustettiin hieman alenevan. Lappajärven ympä-
ristön suunnitelmassa (1976) on poikkeuksellisesti pohdittu asukasmäärien kehi-
tyksen lisäksi myös huvila-asutuksen kehitystä, koska loma-asutuksella on mer-
kittävä vaikutus Lappajärven kuormittajana. 

Vielä 1980-luvulla oltiin asukasmäärän kasvun suhteen optimistisia, mutta 
1990-luvun puolivälistä lähtien väestömäärän ei ole enää oletettu kasvavan. En-
nusteita laadittaessa on lähdetty siitä, ettei minkään kunnan asukasluku merkit-
tävästi vähene vaan väkiluku pysyy samalla tasolla kuin suunnitteluhetkellä. Vii-
meisimpänä valmistuneessa Suupohjan suunnitelmassa (2004) myönnetään, että 
työssä käytetään vuoden 2030 väestöennusteena suunnitteluhetken tasoa, koska 
maakuntaliiton ja tilastokeskuksen ennusteiden mukaan kaikkien kuntien väkilu-
vut vähenevät. Kuntien sisällä asukkaiden on edelleen oletettu keskittyvän kes-
kustoihin ja muihin taajamiin. 

Kuten kuvista 4 ja 5 havaitaan, tulevaisuuden väestömäärä on ennustettu 
usein todellista suuremmaksi. Kuvaajissa on verrattu malliksi Vaasan seudun ve-
sihuollon yleissuunnitelman (1975) sekä kolmessa eri suunnitelmassa mukana ol-
leen Pietarsaaren kaupungin väestöennusteita asukasmäärän todelliseen kehityk-
seen.

�
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Kuva 5. Pietarsaaren kaupungin väestömäärän kehitys verrattuna suunnitelmien ennustei-
siin. Pietarsaaren asukasmäärä on pysynyt viimeisten kolmenkymmenen vuoden ajan samalla 
tasolla. Silti vielä uusimmassa, vuonna 1995 valmistuneessa, suunnitelmassa asukasmäärän 
oletetaan lähtevän selvään nousuun.

Elinkeinoelämän kehitystä on 1980-luvulle saakka ennustettu arvioimalla työpaik-
kojen lukumääräistä jakautumista eri alojen, kuten maa- ja metsätalouden, teolli-
suuden ja rakennustoiminnan sekä kaupan, liikenteen ja palveluiden kesken. Ylei-
senä piirteenä ennusteissa oli havaittavissa maa- ja metsätaloudessa toimivan vä-
estön väheneminen. Toisaalta suunnitelmissa oletettiin, että teollisuus- ja palvelu-
ammateissa tapahtuu työpaikkojen lisäystä koko suunnitelma-alueilla. 

Kuva 4. Vaasan seudun vesihuollon yleissuunnitelman (1975) väestöennuste verrattuna to-
teutumaan. Tässä tapauksessa ennuste on pitänyt paikkansa varsin hyvin, sillä suunnittelu-
jakson loppuun (vuodelle 2000) laadittu ennuste on poikennut toteutumasta ainoastaan noin 
2000 asukkaan verran. 
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Alahärmän, Kauhavan ja Ylihärmän jätevesisuunnitelmasta (1987) lähtien 
alueiden elinkeinorakennetta on arvioitu sanallisesti vedenkäytön ja jäteveden 
muodostumisen kannalta, koska suunnittelualueen kunnilla ei ole yleensä ollut 
käytettävissä täsmällisiä pidemmälle meneviä ennusteita työpaikkojen lukumää-
rän kehityksestä. Ennusteet ovat kuitenkin pysyneet samansuuntaisina, eli alku-
tuotannon merkityksen arvioidaan edelleen vähenevän ja palvelujen ja teollisuu-
den työpaikkojen vastaavasti lisääntyvän. Elinkeinorakenteen muuttumisen ei 
todeta vaikuttavan niinkään vedenkulutukseen, vaan vedenkäytön ja jäteveden 
muodostumisen alueelliseen jakautumiseen. Näin siksi, että haja-asutusalueiden 
vedenkulutuksen ei oleteta enää kasvavan maatalouden vähentyessä, kun taas 
teollisuuden ja palveluiden työpaikat keskittyvät pääasiassa keskustoihin ja taaja-
miin, jolloin vettä käytetään taajamissa suhteellisesti enemmän.    

6.1.2.Vedenkulutuksen.kehitysennuste

Ominaiskulutus

Asukasmäärien, kuntien elinkeinoelämän kehityksen ja suunnitteluhetken veden-
käyttötilanteen perusteella suunnittelualueelle on laadittu ennusteet vedenkulu-
tuksen kehityksestä. Ennusteissa on lähdetty liikkeelle kulutusluvusta eli ominais-
kulutuksesta, joka on 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa määritetty silloisten ve-
sihuolto-oppaiden, kuten Suomen kaupunkiliiton julkaisujen B 34 ”Vedenjake-
lujärjestelmän yleiset mitoitusohjeet” (v. 1970) ja B 63 ”Vesijohtojen ja viemärei-
den suunnittelu (v.1979)” mukaisesti. Koska ominaiskulutus oli 1970-luvulle saak-
ka jatkuvasti kasvanut, oletettiin kasvun myös jatkuvan samanlaisena. Ennusteet 
olivatkin ensimmäisissä, 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun suunnitelmissa ny-
kyiseen valtakunnan keskimääräiseen arvoon (noin 240 l/as·d) verrattuna melko 
suuria: ominaiskulutuksen oletettiin vuonna 2000 olevan kaupungeissa noin 500 l/
as·d, muissa taajamissa noin 400 l/as·d ja haja-asutusalueella noin 300 l/as·d. 1970-
luvun alkupuolella ominaiskulutus Suomessa oli keskimäärin 310 – 330 l/as·d (Suo-
men ympäristökeskus 2003).  

Vedenkulutuksen kasvun todettiin kuitenkin pysähtyneen 1970-luvun puo-
lenvälin tienoilla ja jo 1980-luvulla sen huomattiin pikemminkin kääntyneen pie-
noiseen laskuun. Syynä tähän kehitykseen oli mm. veden hinnan nousu jäteve-
simaksun käyttöönoton myötä. Vaikka vielä vuonna 1980 valmistuneessa Kyrön-
maan suunnitelmassa lähteenä mainitaan vuonna 1970 julkaistu Kaupunkiliiton 
julkaisu B 34 "Vedenjakelujärjestelmän yleiset mitoitusohjeet", osattiin siinä jo ot-
taa huomioon vedenkulutuksen kasvun hidastuminen. Tuolloin koko suunnitte-
lualueen keskimääräisen ominaiskulutuksen vuonna 2000 arvioitiin olevan noin 
300 l/as·d.

Vuonna 1979 julkaistun Kaupunkiliiton julkaisun B 63 "Vesijohtojen ja viemä-
reiden suunnittelu" mukaan juoma- ja talousveden kulutus vuonna 2010 olisi noin 
260 – 340 l/as·d. 1980-luvulta lähtien ominaiskulutusennusteet ovatkin laskeneet 
reilusta 300 l/as·d viimeisimpien suunnitelmien hieman yli 200 l/as·d. 

1990- ja 2000-luvun suunnitelmissa ennusteet vedenkulutuksesta ja jäteve-
den määrästä on tehty kunnilta ja vesilaitoksilta saatujen asutus- ja vedenkulu-
tustietojen perusteella. Viimeisimmissä suunnitelmissa todetaan, että yleisesti ot-
taen vedenkulutus on viime vuosina vähentynyt. Tämän kerrotaan johtuvan suu-
relta osin teollisuuden vedenkäytön vähenemisestä, mutta myös kotitaloudet ovat 
vähentäneet vedenkäyttöään jossain määrin. Lisäksi vesilaitokset ovat voineet vä-
hentää vuotoihin menevän hukkaveden määrää. Suunnitelmissa arvioidaankin, 
että vedenkulutus ei ilmeisesti enää näistä syistä laske, vaan ominaiskulutuksen 
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Kuva 6. Seinäjoen kaupungin ominaiskulutuksen ennusteet verrattuna toteutumaan. Seinä-
joella ominaiskulutus oli alueen muiden kuntien ominaiskulutuksiin verrattuna poikkeukselli-
sen korkea vuosina 1970 – 1985, mikä johtui lähinnä suuresta teollisuuden (mm. Maitojalos-
te ja Itikka) vedenkulutuksesta. 1980-luvun alkupuolella veden ominaiskulutus kuitenkin las-
ki merkittävästi mm. teollisuuden kulutuksen huomattavan vähenemisen, jätevesimaksujen 
käyttöönoton, kiinteistökohtaisen vedenkulutuksen mittaamisen ja yleisten kulutustottumus-
ten muuttumisen seurauksena. 

Veden keskimääräinen kulutus

Ennusteet alueiden keskimääräisestä vedenkulutuksesta on laadittu asukasta koh-
ti kulutettavan veden määrän (ominaiskulutuksen) ja vesilaitokseen liittyneen asu-
kasmäärän perusteella. Liittymisprosentteja ennustettaessa on lähdetty suunnit-
teluhetken tilanteesta ja selvitetty esimerkiksi väestöpistekartan perusteella väes-
tön keskittyneisyyttä kunnittain ja siten vesijohtoverkon rakentamisen todennä-
köisyyttä eri alueille. Lähtökohtana verkoston rakentamiselle on myös voitu pitää 
sitä, miten tärkeä kunkin alueen kannalta järjestetyn vesihuollon saaminen on. 

Jo ensimmäisistä suunnitelmista lähtien vesilaitoksiin liittymisprosentin on 
oletettu vuonna 2000 olevan taajamissa 100 % ja haja-asutusalueellakin yleensä 
noin 70 – 90 %. Koko suunnittelualueiden liittyjämäärien on oletettu olevan yli 90 
%, useimmiten lähempänä sataa prosenttia. Pohjanmaalla liittymisprosentit ovat 
muuta maata korkeammat, koska yleisesti huonolaatuiset vedet, pintaveden kel-
paamattomuus raakavedeksi, hyvien pohjavesialueiden sijainti kaukana toisis-
taan ja kulutusalueista sekä jokivarsien nauhamainen asutus ovat edistäneet yh-
teistoiminnan kehittymistä. Viimeisimpien suunnitelmien mukaan lähes kaikkien 
asukkaiden oletetaan olevan yhteisen vedenjakelun piirissä vuosien 2015 ja 2030 
välillä. 

Koska kokonaiskulutus on ennustettu ominaiskulutuksen ja asukasmäärän 
perusteella, on myös veden keskimääräisen kulutuksen ennusteet arvioitu 1970- ja 
1980-luvuilla liian korkeiksi. Kuvissa 7 ja 8 on esitetty esimerkkinä Suupohjan 

oletetaan tulevaisuudessa pysyvän samalla tasolla tai jopa hieman kasvavan. Ku-
vassa 6 on verrattu Seinäjoen kaupungin ominaiskulutuksen ennusteita ja todel-
lista kehitystä. 
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(1974) ja Vaasan seudun (1975) vesihuollon yleissuunnitelmien vedenkulutusen-
nuste ja verrattu sitä alueen vedenkulutuksen todelliseen kehitykseen.

Kuva 8. Vaasan seudun suunnitelman (1975) vedenkulutuksen ennuste verrattuna toteutu-
maan. Vaasan vesilaitos on mitoitettu kyseisen suunnitelman mukaan. Koska vedenkulutus 
onkin pysynyt 1970-luvulta saakka lähes samalla tasolla, on mitoitus tehty reilusti yläkant-
tiin. Samoin alavesisäiliöiden sekä runkojohtojen mitoitus kaupunkialueella on suoritettu kas-
vua ennakoivan suunnitelman pohjalta. 

Nykyisin asutuksen vedenkulutus on tasaantunut ja olemme ennusteiden suhteen 
vakaammalla pohjalla. Viime vuosina sekä asukasmäärän että vedenkulutuksen 
on oletettu tulevaisuudessakin pysyvän nykyisellä tasolla. Nykyisen käsityksen 
mukaan viime vuosien vedenkulutuksen arviot ovat melko realistisia. 

Kuva 7. Suupohjan alueen suunnitelman (1974) vedenkulutusennuste vuosille 1970 - 2000 
verrattuna alueen todelliseen vedenkulutuksen kehitykseen.
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Kriisinajan vedenhankinta

Kriisinajan vedenhankinnasta on puhuttu Ennusteet ja tavoitteet -osiossa ensim-
mäisen kerran 1990-luvun puolivälissä. Asia nousi tuolloin esiin, koska valmius-
laki tuli voimaan vuonna 1991 ja viranomaiset alkoivat vaatia kuntakohtaisia krii-
sinajan suunnitelmia. Tuolloin valmistuneessa Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn ja 
Pedersören vedenhankintasuunnitelmassa on käyty läpi erilaisia mahdollisia krii-
sitilanteita sekä laskettu vedentarve kunnittain tällaisessa erityistilanteessa. Tätä 
uudemmissa suunnitelmissa on laskettu kriisitilanteissa tarvittava vähimmäisve-
simäärä ja verrattu sitä normaaliolojen vedentarpeeseen. 

Lestijokilaakson, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan (2002) sekä Härmänmaan 
(2004) vesihuollon yleissuunnitelmissa on myös tarkasteltu alueelle kriisitilantees-
sa evakuoitavan väestön määrää sekä tämän vaikutusta vedentarpeeseen. Väestö-
määrän kasvu kriisitilanteissa ei kuitenkaan aiheuta erityisiä toimia vedenhankin-
taan, koska useimmiten tuolloin tarvittava vesimäärä ei ylitä normaaliolojen ve-
dentarvetta. Tämä siksi, että evakuointitilanteissa vedenkulutusta voidaan sään-
nöstellä. Vähimmäistarpeeksi katsotaan yleensä 120 l/as·d lisättynä sairaaloiden 
ja elintarviketuotannon tarvitsemalla vedellä. Evakuoitavan väen vedentarpeek-
si lasketaan vähimmäismäärässään 50 l/as·d, kun vettä toimitetaan vesijohtover-
kon välityksellä. 

6.1.3.Jätevesiennusteet

Jäteveden määrä ja laatu

Viemärivesimäärän ennusteiden lähtökohtana oli aluksi, että asumajäteveden 
määrä taajamissa on sama kuin ennustettu asutuksen vedenkulutus. 1970-luvun 
puolivälistä alkaen jäteveden määrän kehitystä on arvioitu viemäröintialueen laa-
jennussuunnitelmien eli viemärilaitokseen tulevaisuudessa liittyvän asukasmää-
rän ja teollisuuden arvioiden pohjalta. Myös tällöin varsinaisen jäteveden mää-
rä on oletettu yleensä samaksi kuin oletetulla viemäröintialueella kulutetun puh-
taan veden määrä.

Varsinaisen jäteveden lisäksi vuoto- ja hulevesillä on suuri vaikutus puhdista-
molle päätyvään jäteveden määrään. 1970-luvulla keskimääräisen vuotoveden ai-
heuttaman li-säyksen jätevesimäärään oletettiin laskevan vuoteen 2000 mennessä 
noin 20 - 45 %:iin, kun se suunnitteluhetkellä oli useimmiten noin 60 – 100 % var-
sinaisen jäteveden määrästä. Tuolloiset ennusteet ovat osoittautuneet hieman op-
timistisiksi, sillä vielä nykyisinkin vuotovesimäärät ovat huomattavasti ennustet-
tua suuremmat. Uusimmissa suunnitelmissa ennusteet on laadittu vuoteen 2030 
saakka, jolloin vuotovesien osuuden oletetaan olevan noin 30 %. Uuden haasteen 
tällä saralla on todettu muodostuvan vanhojen putkistojen uusimis- ja korjaamis-
tarpeesta, mikä alkaa olla ajankohtaista, jos vuotovesien määrää halutaan saada 
pienennettyä. Samoin tonteilta tulevat hulevedet tulisi yleiseen viemäriin johta-
misen sijaan erotella pois kiinteistökohtaisesti. 

Viemärilaitoksille tulevan jäteveden laadun ennusteet on laadittu yleisten 
asukasta kohti laskettujen BHK7:n, fosforin ja typen kuormitusarvojen perusteel-
la suunnitteluhetken kuormitustilanteesta liikkeelle lähtien. Alkupään suunnitel-
missa kuormitusarvojen ennustettiin vuonna 2000 olevan noin 90 g/as·d BHK7:n, 
4 g/as·d fosforin ja 15 g/as·d typen osalta. 1980-luvun lopulla ennusteet ovat hie-
man pienentyneet, ja uusimmissa suunnitelmissa suunnittelussa on käytetty ar-
voja 70 (BHK7), 3 (P) ja 13 (N). 
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Todellisuudessa jätevesikuormitus on ollut hieman alkupään ennusteita pie-
nempi, sillä vuonna 1999 kuormitusarvot olivat Länsi-Suomen ympäristökeskuk-
sen alueella jätevedenpuhdistamoille tulevan kuormituksen vuosikeskiarvosta las-
kettuna keskimäärin 66 g/as·d BHK7:n, 2,5 g/as·d fosforin ja 14,2 g/as·d typen osal-
ta. Kuormitusarvot vaihtelivat eri kuntien välillä melko runsaasti. BHK7:n arvot oli-
vat pääosin välillä 50 – 90 g/as·d ja fosforin välillä 2 - 3,5 g/as·d. Typpikuormituksen 
vaihteluväli oli noin 10 – 20 g/as·d. (Lapinlampi & Raassina 2002b)    

Vesistöön päätyvän kuormituksen suuruutta on Ennusteet ja tavoitteet -osi-
ossa ennustettu vain 1970-luvun puolivälissä valmistuneissa Vaasan seudun- ja 
Kristiinanseudun vesihuollon yleissuunnitelmissa. Sen sijaan purkuvesistöjen sie-
tokykyä ja jätevesistä niille aiheutuvaa haittaa on käsitelty kaikissa tätä uudemmis-
sa suunnitelmissa. Useimmissa suunnitelmissa purkuvesistöjä on käsitelty tarkem-
min vasta Alustavassa suunnitelmassa. 

Jätevesilietteet

2000-luvun suunnitelmissa on uutena asiana käsitelty jätevesilietteitä. Lietteiden 
käsittelystä ja niiden loppusijoituksesta aiheutuu merkittävä osa jätevesien puh-
distuksen kustannuksista, ja siksi se tulee tulevaisuudessakin olemaan yksi jäte-
vesihuollon merkittävimmistä kysymyksistä. Suunnitelmissa on ennustettu jäte-
vedenpuhdistamoille johdettavasta jätevedestä muodostuvan kuivatun ja loppu-
sijoitettavan jätevesilietteen määrä sekä haja-asutusalueilla muodostuvan jäteve-
silietteen kokonaismäärä. Ainoastaan viimeisimmässä, eli Suupohjan vesihuollon 
yleissuunnitelmassa, ei ole esitetty ennusteita, vaan siinä on käyty läpi suunnitte-
luhetken tilanne erillisen Suupohjan alueelle lietteen ja biojätteen käsittelystä teh-
dyn selvityksen mukaisesti sekä pohdittu ja vertailtu mahdollisia lietteen käsitte-
lyvaihtoehtoja. 

6.1.4.Nykyisten.vesihuoltolaitosten.kapasiteetin.riittävyys

Kyrönjokilaakson vedenhankintasuunnitelmasta (1973) lähtien on laadittujen en-
nusteiden pohjalta tarkasteltu veden saantimahdollisuuksia ja vesihuoltolaitos-
ten kapasiteetin riittävyyttä tulevaisuuden ennustetilanteissa. Veden hankinta-
mahdollisuuksia on käsitelty kunnittain ottaen huomioon vesilaitosten tiedossa 
oleva kapasiteetti, inventoidut ja tutkitut pohjavesivarat, pintavesivarat, vesijoh-
toverkoston mitoitus sekä vedenkulutuksen kehitys. Viemärilaitosten kapasiteet-
tia on arvioitu vertaamalla jäteveden määrää ja laatua jätevedenpuhdistamon ka-
pasiteettiin. 

6.1.5.Teollisuus

Teollisuuden vedentarve on ennusteissa huomioitu yleensä ominaiskulutukses-
sa, johon sisältyy talousveden kulutuksen lisäksi myös teollisuuden, maatalouden 
ym. vedenkäyttö sekä yleinen vedenkulutus eli vuotovedet ja muu mittaamaton 
vedenkulutus. Suunnitelmissa, joiden suunnittelualueella oli tuotannossaan erit-
täin paljon vettä kuluttavaa teollisuutta, ennustettiin myös teollisuuden vedenku-
lutus erikseen. Esimerkiksi Metsä-Botnia, Atria ja perunanjalostusteollisuus ovat 
olleet suunnittelussa erillisenä mukana. 

Myös jätevesimääriä ja jäteveden laatua ennustettaessa otettiin erillisenä huo-
mioon määrältään tai laadultaan huomattavasti asumajätevesistä poikkeava teolli-
suuden jätevesi. Lisäksi maatalouden vedenkulusta on käsitelty erikseen sellaisis-
sa suunnitelmissa, joiden suunnittelualueella maatalouden vedenkulutus oli mer-
kittävää muuhun kulutukseen verrattuna.  
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6.2.Tavoitteet

6.2.1.Vedenhankinta.ja.jakelu.

Alkujaan yleissuunnittelun tavoitteena vedenhankinnan osalta oli saada suun-
nittelualueelle riittävästi vettä, joka olisi saatavissa kohtuulliselta etäisyydeltä ku-
lutuspisteistä ja jonka puhdistustarve talousveden vaatimukset täyttäväksi oli-
si mahdollisimman vähäinen. Vesilaitosten raakaveden ottopaikkoina käytettä-
vät vesistöt pyrittiin säilyttämään laadultaan tähän käyttötarkoitukseen sopiva-
na, ja pintavesien käytössä pyrittiin alueelliseen yhteistyöhön laitoskoon kasvun 
mukanaan tuoman toimintavarmuuden ja käytön taloudellisuuden parantumi-
sen takia. 

1980-luvulta lähtien vedenhankinnan perustavoitteena on ollut sananmu-
kaisesti "turvata asukkaiden, teollisuuden ja maatalouden laadultaan korkealuok-
kaisen ja riittävän käyttöveden saanti". Erityisenä kysymyksenä otettiin tuolloin 
huomioon vedenhankinnan varmuuden parantaminen ja etenkin pintaveden va-
rassa toimivien vesilaitosten veden saannin turvaaminen kriisitilanteissa. Lisäksi 
pyrittiin selvittämään kuntien välisen yhteistyön tarvetta ja mahdollisuuksia täs-
sä suhteessa.

1990- ja 2000-luvulla on keskitytty edelleen vedenhankinnan varmuuden pa-
rantamiseen siten, että mahdollisissa käyttöhäiriö- ja kriisitilanteissakin veden-
jakelu voitaisiin hoitaa tyydyttävästi. Uutena päämääränä on mukaan tullut toi-
minta-alueiden laajentaminen niin, että kaikki alueet, jotka niin haluavat, voitai-
siin liittää kunnalliseen vesilaitokseen tietyn määräajan kuluessa. Myös haja-asu-
tusalueen jätevesihuollon kehittäminen on noussut viime aikoina esille, mihin on 
vaikuttanut vuoden 2004 alusta voimaan tullut Valtioneuvoston asetus (542/2003) 
haja-asutusalueiden talousvesien puhdistamisesta. 

Viimeisimmässä, Suupohjan alueelle tehdyssä suunnitelmassa oli esiin nos-
tettu myös tavoitteet kaavoituksen, rahoituksen sekä hallinnon ja organisaati-
on osalta. Vesihuollon suunnittelun tavoitteena pidettiin muun muassa tehtyjen 
maankäyttö- ja elinkeinoratkaisuiden ja kaavoituksen tukemista sekä saatavilla 
olevien vesihuollon kehittämisen tukimuotojen hyödyntämistä täysimääräisenä 
ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

6.2.2.Jätevesien.johtaminen.ja.käsittely

Jätevesien johtamisen ja käsittelyn yleiseksi tavoitteeksi mainittiin 1960-luvun lo-
pun ja 1970-luvun alun suunnitelmissa jätevesien käsittely ja purkaminen niin, et-
tä niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa, huomioiden kuitenkin käytettä-
vissä olevat taloudelliset mahdollisuudet. 1970-luvun puolivälissä tavoitteena pi-
dettiin Vesiensuojelun ja vesihuollon rahoituskomitean mietinnössä (Vesiensuo-
jelun ja vesihuollon rahoituskomitea 1970) esitettyä tavoitetta, jonka mukaan asu-
majätevesien kuormitus olisi 1970-luvun aikana saatava vähenemään puoleen sii-
tä mitä se oli vuonna 1970. Tavoitteiden saavuttamisen todettiin edellyttävän vä-
littömiä toimenpiteitä jätevesien käsittelyn aloittamiseksi.

Kristiinanseudun suunnitelmassa, vuonna 1976, mukaan otettiin vesistöjen 
käyttötavoiteluokitus, jonka tarkoituksena oli esittää havainnollisesti ne tavoit-
teet, joihin teknisillä ratkaisuilla ja järjestelyillä tulisi vesistön laadun suhteen pyr-
kiä. Luokituksessa käytettiin samoja perusteita, joita oli käytetty myös perusselvi-
tysten yhteydessä tehdyssä vesistöjen nykytilan luokituksessa. Lisäksi suunnitel-
massa todettiin vanhojen vuotavien betonisten viemäriputkien uusimisen ja seka-
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viemäröinnistä erillisviemäröintiin siirtymisen olevan 1970-luvun lopun ja 1980-
luvun alun tärkeimpiä toimenpiteitä. Käyttötavoiteluokitusta käytettiin myös sa-
maan aikaan valmistuneessa Lappajärven ympäristön suunnitelmassa, jossa ta-
voitteiden saavuttamiseksi edellytettiin jätevesien puhdistamista tehokkaalla bio-
logis-kemiallisella menetelmällä, viemäröintiä ohi Lappajärven sekä haja- ja loma-
asutuksen sekä maa- ja metsätalouden kuormituksen rajoittamista. 

Kun viemäröinti ja jätevesien puhdistus oli koko alueella saatu kohtalaisesti 
järjestettyä, alettiin 1980-luvun lopulta lähtien kiinnittää enemmän huomiota ve-
sistöjen jätevesikuormituksen alentamiseen. Tuolloin yleiseksi tavoitteeksi asetet-
tiinkin se, ettei vesistöjen jätevesikuormitus kasva enää silloisista arvoista. 1990-lu-
vun lopulta lähtien tavoitteet on asetettu valtioneuvoston vuonna 1998 vesien suo-
jelun tavoitteista vuoteen 2005 antaman periaatepäätöksen mukaisesti. Periaate-
päätös ohjaa kaikkea vesistöihin kohdistuvaa kuormittavaa toimintaa ja siinä ase-
tettujen tavoitteiden toteuttamisen seurauksena myös suunnittelualueiden vesis-
töihin kohdistuvaa kuormitusta tulee vähentää. Erityisen tärkeänä pidetään vuo-
tovesien vähentämistä, jolloin luodaan edellytykset puhdistuksen onnistumisel-
le kaikissa tilanteissa. Jotta tavoitteisiin voitaisiin todella päästä, olisi suunnitelmi-
en mukaan alennettava erityisesti keskitettyyn viemäröintiin liittymättömän asu-
tuksen jätevesikuormitusta. 
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Suunnitteluperusteet

7.1.Mitoitusperusteet

Mitoitusperusteet on esitetty suunnitelmissa eri tarkkuudella, mutta mitoituksen 
lähtökohdat ovat pysyneet kaikissa suunnitelmissa samana. Suunnittelun perus-
lähtökohtana on käytetty Ennusteet ja tavoitteet -osiossa esitettyjä keskimääräi-
sen vuorokautisen kulutuksen mukaisia vesimääriä sekä jätevesien osalta lisäksi 
niiden aiheuttamia likakuormituksia. Suunnitteluvaihtoehdot on mitoitettu suun-
nittelujakson (20 – 30 vuotta) lopun ennustettua tilannetta varten. Kunkin verkos-
ton osan tai laitoksen rakentaminen on ajoitettu sille ajankohdalle, jolloin se tarvi-
taan täydentämään siihen mennessä rakennettua vesi- ja viemärilaitosta edellises-
sä osaraportissa esitettyjen vesi- ja viemärivesimääräennusteiden mukaan. 

Mitoitusta varten on lisäksi arvioitu suurimman tunti- ja vuorokausikulutuk-
sen sekä pienimmän tuntikulutuksen arvot. Vedenottamot, puhdistamot ja pääve-
sijohdot on mitoitettu suurimman vuorokausikulutuksen mukaan. Laitoksen käyt-
töajaksi on oletettu suurimman vuorokausikulutuksen aikana 20 tuntia vuorokau-
dessa. Vuorokauden aikaiset kulutusvaihtelut on oletettu tasattavaksi kulutusalu-
eille rakennettavilla vesisäiliöillä. Vertailuihin säiliöitä ei kuitenkaan ole yleensä si-
sällytetty, koska säiliötilavuuden tarve määräytyy ensisijaisesti vedenkulutuksen 
mukaan ja vedenkulutusennusteet ovat samat eri vaihtoehdoissa. Varsinaiset ja-
kelujohdot on mitoitettu suurimmalle tuntikulutukselle.

1990-luvun loppupuolelta saakka suunnittelun tavoitteena on ollut veden-
hankinnan varmuus, ja mitoituksen lähtökohtana on pidetty sitä, että mikä tahan-
sa vedenottamo voi kerrallaan olla poissa käytöstä vedenjakelun häiriintymättä. 
Edelleen veden laadun säilyttämiseksi mahdollisimman hyvänä vedenottamoista 
otettavana vesimääränä on normaalisti pidetty enintään 80 – 90 % arvioidusta ot-
tamon jatkuvasta antoisuudesta.

 Viemärijohdot ja viemäriveden pumppaamot on mitoitettu huipputunti-
käytön mukaiselle vesimäärälle lisättynä keskimääräisellä vuotovesimäärällä. Jä-
tevedenpuhdistamoiden mitoitus on suoritettu alustavasti puhdistamoille tulevi-
en keskimääräisten viemärivesien mukaan, tai mitoitusvirtaama on laskettu Kau-
punkiliiton (julkaisu B 87) tai Vesihallituksen laskentaohjeiden mukaisesti. Puh-
distustehoksi on alkuun suunniteltu jälkisaostusta vedenhankintaan käytettävien 
jokien varsiin ja rinnakkaissaostusta meren rannalle ja muihin jokivarsiin raken-
nettaville puhdistamoille. 1990-luvulta asti jätevesien puhdistustasoksi on oletet-
tu kaikkialla hyvin toimivalla, suhteellisen väljäksi mitoitetulla rinnakkaissaostuk-
sella saavutettava puhdistustulos. Typen poistoon ei vielä 1990-luvulla varaudut-
tu, mutta ammoniumtypen hapetukseen kuitenkin pyrittiin. Sen sijaan viimeisim-
mässä, Suupohjan vesihuollon yleissuunnitelmassa (2004) suunnittelualueen suu-
ret puhdistamot on mitoitettu typenpoistovaatimuksen mukaan, joka on 70 % typ-
pireduktio vuosikeskiarvon mukaan laskettuna. 
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7.2.Kustannusperusteet

Kustannuslaskelmien perusteena on käytetty aikaisemmin rakennettujen vastaa-
vanlaisten rakenteiden ja laitteiden kustannustietoja. Arviot eri vaihtoehtojen kus-
tannuksista on laadittu suunnitteluhetken kustannustasoon. Suunnitteluvaihto-
ehdoille on määritetty investointi- eli rakennuskustannukset ja käyttökustannuk-
set. Vaihtoehtojen taloudellinen vertailu on suoritettu vertailukustannusten avul-
la, jotka saadaan rakentamiskustannusten pääoma-arvon ja suunnitteluhetkeen 
pääomitettujen käyttökustannusten summana. Investointikustannusten osalta on 
lisäksi otettu huomioon jäännösarvo suunnittelujakson lopussa.

Suunnitteluvaihtoehtojen kustannusarvioinnissa on ensisijaisesti pyritty saa-
maan vaihtoehtojen kustannusarviot vertailukelpoisiksi. Suunnitelmavaihtoehto-
ja vertailtaessa otetaan huomioon vain sellaiset kustannustekijät, jotka eri vaihto-
ehdoissa poikkeavat selkeästi toisistaan. Vedenhankintapuolella tällaisia ovat ve-
denottamot ja käsittelylaitokset syöttöjohtoineen sekä laitosten väliset yhdysjoh-
dot. Viemäröintipuolella vaihtoehtojen vertailu voidaan tehdä puhdistamoiden 
ja siirtoviemärijärjestelmien mukaan. Vaihtoehtojen keskinäisessä kustannusver-
tailussa käyttökustannuksilla ei ole kovinkaan oleellista merkitystä. Alustavassa 
suunnitelmassa kustannuslaskelmia on hieman tarkennettu sekä pyritty saamaan 
rakentamisohjelma mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi ja käytettävissä ole-
via mahdollisuuksia vastaavaksi. Alustavassa suunnitelmassa kustannusarvioissa 
on otettu huomioon myös investointien ajankohdan vaikutus.

Kustannusarvioissa ja vaihtoehtojen vertailussa on käytetty laskentaperus-
teina korkokantaa, kuoletusaikaa, vuotuisia kunnossapitokustannuksia, energian 
hintaa ja pumppauksen hyötysuhdetta. Korkokanta on vaihdellut suunnitelmas-
ta riippuen useimmiten 6 ja 10 %:n välillä. 2000-luvulla alettiin käyttää myös ma-
talampia korkokantoja. Muutamassa 2000-luvun suunnitelmassa tarkasteltiin kor-
kokannan vaikutusta kustannuksiin 0, 6 ja 12 %:n koroilla. Kuoletusaikana on käy-
tetty aluksi, 1970-luvun alun suunnitelmissa, 40 vuotta rakennusten ja putkijoh-
tojen osalta ja 15 vuotta koneistojen osalta, mutta 1970-luvun puolivälistä saakka 
rakennusten ja putkijohtojen kuoletusaikaa on lyhennetty 30 vuoteen. Vuotuiset 
kunnossapitokustannukset ovat pysyneet koko suunnitteluhistorian ajan sama-
na: rakennuksilla 0,5 %, koneistoilla 2,5 % ja putkijohdoilla 0,25 % toteuttamiskus-
tannuksista. Energian hinta on noussut alkupään suunnitelmien 10 p/kWh:sta ny-
kyhetken sähkön hintaan 0,07 euroa/kWh. Pumppauksen hyötysuhteena on ollut 
useimmiten 0,5.   
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Suunnitteluvaihtoehdot

8.1.Vedenhankinta

 Vedenhankinnan järjestämistä on tutkittu laadittuihin vedenkulutusennusteisiin 
perustuen. Suunnitteluvaihtoehtojen lukumäärä vaihtelee suunnitelmasta riip-
puen kolmesta yhdeksään. Vaihtoehdot eroavat toisistaan esimerkiksi vedenotto-
paikkojen, käyttöönottoaikataulun sekä kunnan sisäisten ja kuntien välisten joh-
tolinjojen suhteen. Vaihtoehdoista on laadittu karttamateriaalin perusteella alus-
tavat suunnitelmat kustannusvertailuineen. Tässä vaiheessa on pyritty erityises-
ti selvittämään eri vaihtoehtojen kustannusten ja käyttöominaisuuksien erot. Sel-
vityksen pohjalta voidaan valita tarkempaan jatkosuunnitteluun otettavat vaih-
toehdot.

Suunnitelmavaihtoehtoja laadittaessa 1970-luvun alussa lähdettiin liikkeel-
le erillisvaihdosta, jossa kaikki suunnittelualueen kunnat järjestäisivät vedenhan-
kintansa itsenäisesti. Myös yhteistoimintaa suunniteltiin, mutta se oli enemmän-
kin ”pakon sanelemaa”, eivätkä yhteistoiminta-alueet käsittäneet kuin muuta-
mia naapurikuntia. Käytännössä asiat tuntuivat toimivan niin, että jos oman kun-
nan alueelta ei ollut saatavissa riittävästi vettä, turvauduttiin lähimpään mahdol-
liseen käyttökelpoiseen vesiesiintymään. Suunnitelmissa ehdotettiin käytettäväk-
si useimmiten pohjavettä, mutta myös tekopohjaveden valmistusta oli tarkastel-
tu. Pintaveden käyttöä suunniteltiin alueilla, joille ei ollut taloudellisesti mahdol-
lista johtaa riittävästi pohjavettä.

Jo 1970-luvun puolivälissä alueiden yhteistyö tuli suunnitteluun mukaan voi-
makkaammin, tosin vieläkin olosuhteiden pakosta. Esimerkiksi Vaasan seudun 
suunnitelmassa (1975) ehdotetaan kaikissa suunnitteluvaihtoehdoissa yhteistyötä 
alueen kuntien tai alueen ulkopuolella olevien kuntien kesken, jopa niin, että yh-
dessä vaihtoehdossa kaikki suunnittelualueen kunnat toimisivat yhteistyössä kes-
kenään. Laajat yhteistyövaihtoehdot nousivat esille jo melko varhaisessa vaihees-
sa, koska rannikolla on puutetta hyvistä pohjavesialueista. Tässä suunnitelmassa 
on myös ensimmäisen kerran todettu käyttövarmuuden vaikuttavan toteutetta-
van vaihtoehdon valintaan. Useimmiten laajemmilla yhteistyövaihtoehdoilla py-
rittiin järjestämään koko alueen vedenhankinta hyvälaatuisen pohjaveden käyt-
töön perustuvaksi. 

Vasta 1980-luvulla alettiin kiinnittää enemmän huomiota vedenhankinnan 
varmuuteen. Kyrönmaan (1980) ja Evijärven, Kaustisen, Teerijärven ja Vetelin alu-
een (1981) suunnitelmissa on eri vaihtoehtojen varmuutta verrattu muutamalla sa-
nalla. Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören suunnitelmassa (1982) ehdo-
tetaan, että myös pintavettä raakavetenä käytettäville alueille rakennettaisiin poh-
javesilaitos kriisitilanteiden varalle. 

Kuitenkin vasta vuonna 1983 valmistuneessa Lestijokilaakson, Kälviän, Loh-
tajan ja Ullavan vedenhankintasuunnitelmassa vedenhankinnan varmuuteen 
puututaan perusteellisemmin. Suunnitelmassa todetaan, että kustannusten lisäk-
si toteutettavan vaihtoehdon valinnassa on otettava huomioon käyttöön saatavan 
veden laatu ja käyttövarmuus, sekä mahdollisesti myös yhdysvesijohdoista ha-
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ja-asutusalueiden vedenhankintaan saatava hyöty. Käyttövarmuuden kannalta 
suunnitelmassa katsottiin, että laaja-alaiseen yhteistoimintaan perustuvat laitokset 
ovat käyttövarmempia, koska niissä on enemmän vaihtoehtoisia mahdollisuuksia 
veden johtamiseen käyttöhäiriötilanteissa. Samoin, jos joku pohjavesiesiintymä 
jouduttaisiin esimerkiksi pilaantumisen takia poistamaan käytöstä, antaisivat yh-
dysvesijohdot mahdollisuuksia vedenhankinnan uudelleen järjestämiseen.

1990-luvulle tultaessa oli vedenhankinta koko nykyisen Länsi-Suomen ym-
päristökeskuksen alueella järjestetty melko toimivaksi ja suunnittelualueilla oli jo 
olemassa kuntien ja laitosten välistä yhteistoimintaa. Suunnitteluvaihtoehdot ke-
hitettiin nyt noudattaen linjaa, jossa vedenhankinta hoidetaan joko mahdollisim-
man omavaraisesti suunnitteluhetken laajuisella yhteistyöllä, laajentamalla yh-
teistyötä erityistilanteiden vedenhankinnan turvaamiseksi tai yhdistämällä kaik-
ki alueen vesilaitokset. 

Järviseudun ja Perhonjoen yläosan suunnitelmasta (1999) lähtien on veden-
hankintavaihtoehtojen suunnittelussa pyritty siihen, että pienistä yksityisistä ve-
denottamoista voidaan haluttaessa luopua. Edelleen tavoitteeksi asetettiin, ettei 
vedenjakelu häiriinny, vaikka yksi ottamo olisi poissa käytöstä. Nyt suunnitelmis-
sa voitiin jotakin vaihtoehtoa esittää toteutettavaksi käyttövarmuuden ja parem-
man vedenlaadun perusteella, vaikka se ei taloudellisesti olisikaan perusteltavis-
sa. Kuusiokuntien suunnitelmassa (2004) kuntien ja vesilaitosten yhteistyössä ote-
taan mukaan uusi näkökulma. Siinä ehdotetaan, että pitkällä tähtäyksellä kannat-
taisi myös harkita laitosten nykyistä tiiviimpää yhteistyötä esimerkiksi käytössä ja 
valvonnassa, ja myöhemmin jopa hallinnollista yhdistymistä. 

8.2.Jätevesien.johtaminen.ja.käsittely

Viemäröinnin järjestämistä on tutkittu laadittuihin viemärivesimäärä- ja kuormi-
tusennusteisiin perustuen vastaavasti kuin vedenhankinnan osalta. Viemäröintiä 
on suunniteltu sekä kuntakohtaisesti että yhteistoimintaratkaisujen pohjalta. Vaih-
toehtoja on laadittu suunnitelmasta riippuen neljästä kymmeneen.

Ensimmäisessä suunnitelmassa ei useimmille kunnille ole esitetty vaihtoeh-
toja, vaan lähes kaikille on ehdotettu jätevesien puhdistamiseksi matalatehoista 
biologista puhdistusta eli lammikkopuhdistamoa. Seuraavassa, vuonna 1973 val-
mistuneessa Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven suunnitelmassa sen sijaan on jä-
teveden käsittelyyn keskitytty jo hieman tarkemmin. Suunnitelmassa todetaan, 
että alueen kunnat sijaitsevat etäällä toisistaan, joten viemärivesien yhteiskäsitte-
lyn mahdollisuudet tulevat esille vain muutamassa tapauksessa. Suunnitelmassa 
vertaillaan kaksi vaihtoehtoa puhdistusasteen mukaan sekä pienemmille että suu-
remmille puhdistamoille. Tavoiteltavana puhdistustasona pidetään suoraa kemi-
allista saostusta tai rinnakkaissaostusta, jotka myöhemmin täydennettäisiin jälki-
saostukseksi. 

Suunnittelussa on otettu huomioon myös Ennusteet ja tavoitteet -osiossa ve-
sistöille asetetut tavoitteet. Tämä ilmenee mm. taulukosta, johon on laskettu kuor-
mitusarvot viemärivesien puhdistuksen jälkeen vuosina 1980 ja 2000. Erikoisena 
huomiona suunnitelmassa mainittiin, että Ähtävänjoen varrella tulisi toteuttaa 
biologisen puhdistuksen ja fosforinpoiston lisäksi typenpoisto vuoteen 2000 men-
nessä. Tämä johtui luultavasti siitä, että Ähtävänjoki oli vedenhankintavesistö.

Jo heti seuraavista suunnitelmista alkaen jätevesien puhdistamiseksi on eril-
lisvaihtoehdon lisäksi tarkasteltu yhteistyövaihtoehtoja. Aluksi ehdotettiin pie-
nimuotoista yhteistyötä muutaman naapurikunnan kesken, mutta jo 1980-luvul-
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la suunnitelmiin tuli mukaan lähes koko suunnittelualueen käsittävät yhteistyö-
vaihtoehdot. Suunnitelmissa todettiin, että jätevesien puhdistusta pyritään kes-
kittämään mahdollisimman suuriin yksiköihin, koska puhdistamon hoito voidaan 
tällöin järjestää tehokkaammaksi ja säännöllisemmäksi, minkä seurauksena saa-
vutetaan parempi puhdistustulos. Uudemmissa suunnitelmissa myös haja-asutus 
on otettu huomioon, sillä niissä siirtoviemärien rakentamista todettiin puoltavan 
myös viemärien varren asutuksen liittämismahdollisuus yhteiseen viemäröintiin. 
Tosin laajan yhteistoiminnan on useimmiten todettu olevan taloudellisesti kannat-
tamatonta toteuttaa. 

Samaan aikaa alettiin kiinnittää myös enemmän huomiota purkupaikan va-
lintaan. Useimmiten syynä on ollut vesiensuojelullisten näkökohtien lisäksi pin-
tavesien käyttö vedenhankintaan. Esimerkiksi Kyrönmaan suunnitelmassa (1980) 
päädyttiin vesiensuojelun ja Vaasan kaupungin raakavesilähteen puhtaana säily-
misen kannalta ehdottamaan, että mahdollisimman suuri osa jätevesistä johdet-
taisiin pois Kyrönjoesta. Tällöin Isonkyrön ja Vähänkyrön jätevedet olisi johdettu 
Vassorinlahteen laskevaan Kaitajanpuroon.

Samoin kuin Ennusteet ja tavoitteet -osiossa lietteenkäsittely on tullut suun-
nitteluun mukaan vuonna 2002 valmistuneessa Lestijokilaakson sekä Kälviän, 
Lohtajan ja Ullavan suunnitelmassa. Lietteenkäsittelyksi ehdotetaan muutamaa 
vaihtoehtoa, mutta niitä kerrotaan tarkasteltavan tarkemmin vasta jatkosuunnitte-
lun yhteydessä. Uuden ympäristölainsäädännön myötä tiukentuneiden haja-asu-
tusalueen puhdistusvaatimusten seu-rauksena on Kuusiokuntien suunnitelmassa 
(2004) uutena asiana noussut vahvasti esiin laitosten laajentaminen haja-asutus-
alueille. Suunnitelmassa todetaan, että tämän takia viemärilaitosten yhdistäminen 
siirtoviemäreillä voi tulla perustelluksi pitkistä etäisyyksistä huolimatta.

Vaikka suunnitelmissa on sanottu, että vaihtoehtojen valinnassa vaikuttavat 
kustannusten lisäksi myös vesiensuojelu, käyttövarmuus ja mahdollisuudet haja-
asutuksen vesihuollon kehittämiseen, ei näitä asioita ole systemaattisesti vertail-
tu eri suunnitteluvaihtoehtojen kesken. Ainoastaan viimeisimpänä, vuonna 2004, 
valmistuneessa Suupohjan vesihuollon yleissuunnitelmassa on eri vaihtoehdoille 
kustannusvertailun jälkeen suoritettu tekninen, toiminnallinen ja ympäristövai-
kutusten vertailu. Näiden vertailujen avulla on selvitetty vaihtoehtokohtaisesti, 
kuinka eri vesistöjen kuormitusta saataisiin pienentymään, tai esimerkiksi ne alu-
eet, jotka olisi mahdollista liittää keskitettyyn viemäröintiin. 

8.3.Kustannuslaskelmat

Kustannuslaskelmat on suoritettu suunnitteluperusteissa esitetyin perustein. Täs-
sä vaiheessa suunnittelua on tarkasteltu vain niitä kustannuksia, jotka poikkea-
vat eri suunnitteluvaihtoehdoissa toisistaan. Tällaisia ovat esimerkiksi vedenhan-
kinnan osalta vedenottamoiden, käsittelylaitosten sekä tärkeimpien syöttöjohto-
jen kustannukset sekä jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta siirtoviemäreistä, 
pumppaamoista ja jätevedenpuhdistamoista aiheutuvat kustannukset. Käyttökus-
tannuksia ei ole vielä suunnitteluvaihtoehtojen yhteydessä laskettu erityisen tar-
kasti, koska niillä ei ole oleellista vaikutusta vertailukustannusten suhteisiin.

Suunnitelmissa on laskettu eri vaihtoehdoille rakentamiskustannukset, käyt-
tökustannukset sekä vertailukustannus, joka saadaan rakentamiskustannusten 
pääoma-arvon ja pääomitettujen käyttökustannusten summana. Vertailukustan-
nusta on käytetty apuna jatkosuunnitteluun otettavia suunnitteluvaihtoehtoja va-
littaessa. 
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1980-luvun alusta saakka käyttökustannuksia ei ole aina otettu vielä tässä vai-
heessa huomioon. Vedenhankinnan käyttökustannuksiin on suunnitteluvaihtoeh-
tojen vertailussa sisällytetty usein vain veden käsittelykustannukset alkaloinnin 
ylittävältä osin, ja muutamassa uudemmassa suunnitelmassa vertailukustannus 
sisältää ainoastaan rakentamiskustannusten pääoma-arvon siltä osin kuin vaihto-
ehdot poikkeavat toisistaan. Myös jätevesipuolella 1990-luvun lopun ja 2000-lu-
vun suunnitelmissa vertailukustannus sisältää ainoastaan rakentamiskustannus-
ten pääoma-arvon.
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Alustava suunnitelma

Suunnitteluvaihtoehdoissa on esitetty useita erilaisia vaihtoehtoja alueen vesi-
huollon järjestämiseksi, joita on vertailtu tarkoituksena karsia pois teknillisesti 
huonot ja taloudellisesti epäedulliset vaihtoehdot. Työtä valvonut suunnittelutoi-
mikunta on valinnut tarkemmin käsiteltävät vaihtoehdot suunnitteluvaihtoeh-
doista suoraan, tai ne ovat voineet olla myös aivan uusia ratkaisuja. Usein uudet 
vaihtoehdot on kuitenkin muodostettu vanhoja vaihtoehtoja yhdistelemällä. 

Alustavassa suunnitelmassa tarkastellaan perusteellisemmin vaihtoehtoja, 
jotka ovat toteuttamiskelpoisia. Vaihtoehtoja on ollut mukana tarkemmassa suun-
nittelussa suunnitelmasta riippuen kahdesta viiteen. Ainoastaan uusimassa, Suu-
pohjan vesihuollon yleissuunnitelmassa (2004) ei vedenhankinnan osalta käsitel-
ty kuin yksi vaihtoehto. Jätevesien käsittelyn osalta tarkasteltavia vaihtoehtoja on 
usein ollut vähemmän kuin vedenhankinnan osalta.

9.1.Jatkosuunnitteluun.valittavat.vaihtoehdot

Alustavassa suunnitelmassa jatkosuunnitteluun valittujen vaihtoehtojen suunnit-
telutarkkuutta on lisätty sekä pyritty teknisesti ja taloudellisesti optimoimaan ku-
kin vaihtoehto. Suunnitelmia on tarkennettu mitoituksen, ajoituksen ja kustan-
nusten osalta Suunnitteluvaihtoehdot -raportissa esitettyjä perusteita noudatta-
en. Suunnitteluvaihtoehtoja vertailtaessa on pyritty kustannusten minimointiin 
mm. selvittämällä edullisimmat laitosten käyttöönottojärjestykset sekä vaiheittain-
rakentamisohjelmat. Suunnitteluvaihtoehdot -raporttia täydentäen on myös tar-
kasteltu viemärivesien vaikutusta vesistöihin. 

Suunnitelma on laadittu edelleen pääosin peruskarttojen perusteella. Maas-
tossa on suoritettu silmävaraisia tarkastuksia, joiden perusteella on tehty joitakin 
pienehköjä muutoksia edellisen osion yhteydessä esitettyihin ratkaisuihin, kuten 
tarkennettu johtolin-jauksia ja laitosten sijoituspaikkoja. Suoritetun maastotarkas-
telun perusteella on voitu ottaa myös huomioon kustannuksia laskettaessa mah-
dolliset johtokaivantojen pohjanvahvistus-, louhinta- ja tuentatyöt. 

Jatkosuunnitteluun on valittu yleensä erillisvaihtoehto, jossa kukin kunta hoi-
taa vesihuoltonsa itsenäisesti tai kuntien välistä yhteistyötä lisäämättä sekä useam-
man kunnan käsittävä yhteistoimintavaihtoehto. Alkuun yhteistoimintavaihtoeh-
dot käsittivät vain muutamia kuntia, mutta 1980-luvulta alkaen laajimman vaihto-
ehdon yhteistyöalueeseen on kuulunut usein kaikki suunnittelualueen kunnat. 

Jätevesipuolella yhteistyötä saatettiin alkupään suunnitelmissa ehdottaa ai-
noastaan kunnan sisällä, jolloin vaihtoehtoina oli viemäröidä erillisten viemäröin-
tialueiden jätevedet joko erillisiin puhdistamoihin tai keskittää kaikkien jätevesi-
en puhdistaminen keskustan keskuspuhdistamolle. Myöhemmin, 1980-luvun lo-
pussa, koko suunnittelualueen kattavat yhteistyövaihtoehdot ovat tulleet myös jä-
tevesipuolelle.

Vedenhankinnassa on alkuun suunniteltu pintavesien käyttöä lähes tasaver-
taisena pohjaveden kanssa, mutta 1970-luvun puolenvälin jälkeen pohjaveden 
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arvostus selvästi kasvoi. Esimerkiksi Lappajärven ympäristön vesihuollon yleis-
suunnitelmassa (1976) on lueteltu pohjaveden etuja pintaveteen verrattuna sekä 
todettu, että elintason noustessa kasvaa halu ja kyky korkeamman hinnan maksa-
miseen paremmasta vedestä. 

Jätevesilietteiden käyttöä on Alustavassa suunnitelmassa käsitelty poikkeuk-
sellisesti jo vuonna 1980 valmistuneessa Kyrönmaan vesihuollon yleissuunnitel-
massa. Suunnitelmassa on laskettu lietemääriä suunnitteluhetkellä ja tulevaisuu-
dessa sekä pohdittu lietteen ravinnepitoisuutta. Lopuksi on kerrottu lietteenkäsit-
telyn mahdollisuuksista ja käyttökohteista. Samoin Kyrönmaan suunnitelmassa on 
muista samaan aikaan valmistuneista suunnitelmista poiketen käsitelty haja-asu-
tuksen jätevesien johtamista ja käsittelyä. Tämän jälkeen näihin asioihin on keski-
tytty uudelleen vasta kaksikymmentä vuotta myöhemmin Lestijokilaakson sekä 
Kälviän, Lohtajan ja Ullavan vesihuollon yleissuunnitelmassa (2002). 

9.2.Poikkeusolojen.vedensaannin.turvaaminen

Alustavassa suunnitelmassa kriisinajasta on puhuttu jo Lesti-, Perhonjoen ja Luo-
donjärven suunnitelmassa (1973). Tosin 1970- ja 1980-luvulla kriisitilanteen käsi-
te erosi sen nykyisestä merkityksestä. Tuolloin kriisitilanteella tarkoitettiin lähinnä 
pintavesien äkillistä saastumista siten, että pintavesiä ei voida käyttää vedenotta-
mon raakavetenä. Tarkastelu koskikin näissä alkupään suunnitelmissa vain aluei-
ta, joissa vedenhankintaan tultaisiin mahdollisesti käyttämään pintavettä. Kyrön-
maan vesihuollon yleissuunnitelmassa (1980) kriisinajan vedensaannin varmista-
mista mainitaan tarkasteltavan erilliskysymyksenä. Tosin vielä tässäkin suunnitel-
massa on tarkasteltu mahdollisuuksia kriisiaikojen vedenhankinnan järjestämi-
seksi pintavesien varassa oleville vedenkulutusalueille, eli tässä tapauksessa ve-
den johtamista tarvittaessa suunnittelualueelta Vaasaan tai Vaasasta suunnittelu-
alueelle. 

1990-luvulla käsitys kriisiajasta muuttui. Nyt suunnittelussa otettiin erityises-
ti huomioon vedensaannin varmuus kaikissa oloissa ja veden laadun säilyttämi-
nen mahdollisimman hyvänä. Käytännössä tämä merkitsi ottamokapasiteetin ra-
kentamista yli teoreettisen tarpeen mm. kriisitilanteiden ja pitkäaikaisten kuivien 
kausien varalta. Suunnittelussa otettiin myös huomioon alueelle kriisitilanteissa 
evakuoitavan väestön vedentarve. 

9.3.Purkuvesistöjen.tarkastelu

Purkuvesistöjen ja niiden tilan tarkastelun laajuus on vaihdellut ajasta ja suunni-
telmasta riippuen. Purkuvesistöjä on tarkasteltu hyvin suunnitteluhistorian alus-
sa 1970-luvun alkupuolella sekä aivan uusimmissa 1990-luvun lopun ja 2000-luvun 
suunnitelmissa. Näiden välillä tarkastelu on muutamassa suunnitelmassa ollut 
erittäin kattava, mutta joissakin suunnitelmissa se on kuitattu yhdellä lauseella. 

Jo Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven vesihuollon yleissuunnitelmassa (1973) 
todetaan, että haja-kuormitus aiheuttaa suurimman osan vesistöille aiheutuvista 
haitoista, mutta jätevesien purkualueilla tilanne vielä pahenee, eli ne lisäävät haja-
kuormituksen vaikutusta vesistön happitaloudessa. Vesistöjen käyttökelpoisuutta 
on kyseisessä suunnitelmassa tarkasteltu aikaisemmissa osioissa käyttökelpoisuus-
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luokituksen avulla. Tässä yhteydessä on esitetty vesistökohtainen selostus, jossa 
on pyritty esittämään myös vähäisemmät muutokset kuin siirtymiset luokasta toi-
seen, jos niillä on vesistön tilan kannalta käytännön merkitystä. 

Myös Suupohjan vesihuollon yleissuunnitelmassa (1973) on käsitelty vesis-
töittäin jätevesien ja niiden puhdistuksen aiheuttamia vaikutuksia. Suunnitelmas-
sa todetaan esimerkiksi, että kuormitusta saadaan vähenemään jätevesien puhdis-
tuksella tai että joen tilassa voidaan odottaa lievää parantumista erityisesti kirkon-
kylän kohdalla jätevesien käsittelyn päästessä käyntiin.  

Vaasan seudun (1975) ja Lappajärven ympäristön (1976) vesihuollon yleis-
suunnitelmissa ei purkuvesistöjä ollut tarkasteltu ollenkaan. Sen sijaan samoihin 
aikoihin valmistuneessa Kristiinan seudun vesihuollon yleissuunnitelmassa vesis-
tötarkastelu oli suoritettu erityisen huolellisesti. Suunnitelmassa oli käyty eri ve-
sistöt läpi ja tarkasteltu eri vaihtoehtoja vesistöjen vedenlaadun kannalta. Asiaa 
oli esitetty myös tavoiteluokkien ja pitoisuuksien avulla. Vesistötarkastelussa oli 
myös sanottu, että yhteispuhdistamot ovat vesiensuojelun kannalta tarkoituksen-
mukaisia. 

Vuonna 1980 valmistuneessa Kyrönmaan vesihuollon yleissuunnitelmassa 
tarkastelun laajuus oli taas huonontunut. Suunnitelmassa oli kyllä laskettu jäte-
vedenpuhdistamoiden ja haja-asutuksen aiheuttamaa vesistökuormitusta, ja tar-
kasteltu lyhyesti suunnitteluvaihtoja sen pohjalta. Myös vuonna 1997 valmistu-
neessa Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelmassa asia oli tarkasteltu yh-
dessä lauseessa. 

Alahärmän kunnan, Kauhavan kaupungin ja Ylihärmän kunnan jätevesi-
suunnitelmassa oli oma kohtansa jätevedenkäsittely- ja johtamisvaihtoehdois-
ta purkuvesistön kannalta. Vesistökuormitusta ja vesistöjen laatua oli tarkastel-
tu aikaisempien velvoitetarkkailutulosten perusteella. Purkupaikka oli sisällytetty 
myös vaihtoehtojen vertailuun. 

Järviseudun ja Perhonjoen yläosan vesihuollon yleissuunnitelmasta (1999) 
lähtien suunnitelmissa on tarkasteltu vesistökuormitusta suhteellisen hyvin, myös 
haja-asutus on otettu mukaan kuormituslaskelmissa. Valtioneuvoston 19.3.1998 
antamasta periaatepäätöksestä johtuen on suunnitelmassa laskettu kuormituksen 
alenema vesistöittäin. Periaatepäätöksessä tavoitteeksi on asetettu yhdyskuntien 
jätevedenpuhdistamoiden biologisen happea kuluttavan kuormituksen vähentä-
minen 25 % ja fosforikuormituksen vähentäminen 35 % vuosien 1991 – 1995 kes-
kimääräisestä tasosta. Jotta suunnitelmassa laskettuihin haja-asutuksen arvoihin 
päästäisiin, olisi haja- ja vapaa-ajanasutuksesta pintavesiin joutuvaa biologises-
ti happea kuluttavaa kuormitusta vähennettävä 60 % ja fosforikuormitusta 30 % 
1990-luvun alkupuolen tasosta. Seuraavissa suunnitelmissa on käyty vesistöt läpi 
erikseen ja verrattu eri vaihtoehtojen vaikutuksia niihin.

9.4.Kustannuslaskelmat.ja.vaihtoehtojen.vertailu

Alustavassa suunnitelmassa suunnitteluvaihtoehtojen kustannuslaskelmia on tar-
kennettu, jotta saataisiin selville eri vaihtoehtojen varsinaiset kustannukset. Kus-
tannuksiin on sisällytetty varsinaisen vedenhankinnan, puhdistuksen ja runkove-
sijohtojen sekä runkoviemäröinnin ja jätevesien käsittelyn kustannukset, mutta ei 
paikallisia vedenjakelun ja viemäröinnin kustannuksia. Kustannusarvion loppu-
summat osoittavat rakentamisen osalta kustannusten suuruusluokan ja ne sovel-
tuvat hyvin vaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun. Tässä vaiheessa on usein otet-
tu huomioon myös investointien ajankohta. 
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Kunkin kohteen rakentamis- ja käyttökustannusten perusteella on laskettu 
eri vaihtoehdoille vertailuhinta. 1970-luvun puolivälistä 1980-luvun alkuun asti 
on lisäksi laskettu vuotuiset investoinnit ja käyttökustannukset sekä veden hinta 
ja jätevesien johtamisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset kuutiota kohti. 
Tämä on poikkeuksellisesti tehty myös vuonna 2004 valmistuneessa Kuusiokun-
tien suunnitelmassa. 

Alustavassa suunnitelmassa on lisäksi voitu tarkastella eri rahoitusjärjeste-
lyjen vaikutusta eri vaihtoehtojen kustannuksiin laskemalla vertailukustannuk-
set kahdella tai kolmella eri korkoprosentilla sekä tarkastelemalla kustannusten 
muodostumista siinä tapauksessa, että tärkeimmät siirtojohdot rakennetaan val-
tion vesihuoltotyönä. 

Vaihtoehtojen vertailu

Suunnitteluvaihtoehtoja vertaillessa on kustannusten lisäksi arvosteluperusteena 
aluksi käytetty käyttövarmuutta ja arvioita perustietojen paikkansapitävyydestä. 
1970-luvun puolivälissä mukaan tulivat taloudellisten ja käyttövarmuustekijöiden 
lisäksi teknilliset- ja laatutekijät sekä vesiensuojelulliset näkökohdat. 1990-luvulla 
käyttövarmuusnäkökohtia vielä korostettiin, kun suunnittelun tavoitteeksi asetet-
tiin vedenhankinnan varmuuden turvaaminen kaikissa käyttötilanteissa.
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Kustannusten jako ja 
toteuttamisorganisaatio

Alustavassa suunnitelmassa on koko suunnitteluhistorian ajan esitetty vesihuol-
toratkaisuja, jotka edellyttävät yhteistoimintaa kuntien kesken. Tämän vuoksi on 
suunnittelun lopuksi selvitetty osakkaiden väliseen yhteistoimintaan liittyviä eri-
laisia organisaatiomuotoja ja kustannusten jakoa. 

 Kustannusten jako ja toteuttamisorganisaatio -osio on pysynyt hyvin sa-
mankaltaisena koko suunnitteluhistorian ajan. Ainoa muutos on tullut 1970-lu-
vun puolivälissä, jolloin pieniä muutoksia on tullut sekä organisaatiopuolelle et-
tä kustannusten jakoon. Sen jälkeen suunnitelmat ovat olleet sanamuodoltaankin 
lähes toistensa kaltaisia.

10.1.Kustannusten.jako

Lainsäädännössä olevat määräykset vesihuoltokustannusten osittelusta ja perimi-
sestä koskevat pääasiassa yksityisen liittyjän ja vesihuoltolaitoksen välistä suhdet-
ta. Myöskään vakiintunutta käytäntöä asiasta ei ole muodostunut. Kustannusten 
jaosta onkin sovittava osapuolten kesken neuvotellen.

Lähtökohtana kustannusten jaossa on pidetty sitä, että kaikki osapuolet hyö-
tyvät yhteistoiminnasta. Hyöty voi olla joko suoraan taloudellista tai välillistä esi-
merkiksi paremman veden laadun, käyttövarmuuden tai vesien suojelun muo-
dossa. Kustannusten jaon perusteet olisi sovittava sellaisiksi, että tulevaisuudessa 
ei olla sidottuja suunnitteluhetkellä laadittuihin suunnitelmiin, vaan olosuhteiden 
muutokset voitaisiin ottaa huomioon.

1970-luvulla valmistuneissa suunnitelmissa on kustannusten jako laskettu 
esimerkin luonteisesti kahdella eri laskentatavalla. Ensimmäisessä mallissa yhteis-
ten johtolinjojen ja laitosten rakennuskustannukset jaetaan johto-osittain ja laitok-
sittain vuoden 2000 vesimäärien suhteessa. Vuotuiset käyttökustannukset jaetaan 
vuosittain käytetyn vesimäärän suhteen. Toisessa mallissa yhteistoiminta-alueen 
kaikkien johtolinjojen ja laitosten rakennuskustannukset jaetaan kunkin osakkaan 
vuosina 1975 – 2000 käyttämien vesimäärien suhteessa. Lappajärven ympäristön 
suunnitelmassa (1976) malleja on neljä: kapasiteettivarausten mukainen suhde jo-
ko koko laitoksen osalta tai erikseen laitoksittain ja johto-osittain tai koko suun-
nittelujakson aikana kulutettujen vesimäärien tai jätevesikuormien suhteessa jo-
ko koko laitoksen osalta tai erikseen laitoksittain ja johto-osittain. 

Jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta 1970-luvun loppupuolelta saakka 
laskentamalleja on ollut kolme: Kustannukset jaetaan kapasiteettivarausten mu-
kaisessa suhteessa koko yhteisen laitoksen osalta, kustannukset jaetaan kapasiteet-
tivarausten suhteessa, mutta erikseen laitoksittain ja johto-osittain tai perusteena 
pidetään sitä suhdetta, millaiseksi kustannukset muodostuvat ilman yhteistoimin-
taa (vertailuhinta). Joskus, kun osakkaiden rakentamistarve ajoittuu kovin eri ai-
koihin, voidaan käyttää perusteena koko tietyn suunnittelujakson (esim. 20 vuot-
ta) arvioitua kulutusmäärää tai arvioitua jätevesikuormitusta, mahdollisesti sovit-
tavalla korkotekijällä painotettuna. Ääritapauksena kysymykseen voi tulla myös 
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ns. ”lisäkustannusperiaate”, jolloin toinen osapuoli maksaa vain hankkeeseen mu-
kaantulosta aiheutuvat lisäkustannukset.

Käyttökustannukset on selvin ja oikeudenmukaisin jakaa vuosittain mitat-
tujen kuormitusmäärien, kuten vedenkulutuksen, suhteessa. Jätevesien osalta on 
otettava huomioon myös jäteveden laatu, mikäli se poikkeaa tavanomaisesta jä-
tevedestä. 

Yhteistoiminnan rajat on sovittava neuvotteluissa. Vedenhankinnan osalta 
yhteistoiminta voisi käsittää vedenoton ja käsittelyn ja pääjohdot pumppaamoi-
neen kuntien keskusta-alueille. Jakeluverkot hoidettaisiin erikseen. Viemäröinnin 
ja jätevesien käsittelyn osalta yhteistoiminta voisi käsittää jätevesien käsittelyn ja 
siirtoviemärit pumppaamoineen kuntien keskusta-alueiden välissä. Varsinaiset 
viemäriverkot hoidettaisiin erikseen. 

Esimerkkilaskut suunnitelmissa 

Aluksi kustannusten jakomalleja on laskettu tarkemmin, kaikilla malleilla kaikille 
suunnitteluvaihtoehdoille. 1980-luvulla ja 1990-luvulla eri vaihtoehtojen kustan-
nusosuudet laskettiin käyttäen esimerkkinä yhtä mallia. Nykyisin, 2000-luvulla, 
mallit vain esitellään ja kerrotaan, mihin yhteistyövaihtoehtoon tai minkä laajui-
seen yhteistyöhön ne voisivat sopia. Esimerkkilaskua ei ole suoritettu ollenkaan. 

10.2.Toteuttamisorganisaatio.

Organisaationsa perusteella yhteistoimintajärjestelmät on alusta asti jaettu kah-
teen pääosaan: sopimukseen perustuviin järjestelmiin, joissa osapuolet omista-
vat omat laitteensa ja yhteistoiminnan perustana on tuotteen tai laitteen kapasi-
teetin ostaminen ja myyminen, sekä järjestelmiin, joissa kahdella tai useammal-
la osapuolella on yhteisiä laitoksia ja osapuolet muodostavat yhteisen organisaa-
tion. Sopimuksenmukaista veden tai kapasiteetin myyntiä on ehdotettu tapauk-
sissa, joissa jollakin osapuolella on ylimääräistä kapasiteettia myytävissä tai kun 
osakkaista yksi on merkittävästi suurempi ja tämä osakas hoitaa laitoksen raken-
tamisen ja käytön.

Aluksi yhteisiä organisaatiovaihtoehtoja oli kaksi, kuntainliitto ja osakeyhtiö, 
mutta Lappajärven ympäristön vesihuollon yleissuunnitelmasta (1976) asti muka-
na on ollut kuntayhtymän ja osakeyhtiön lisäksi myös osuuskunta. Suunnitelmissa 
on yleensä suosittu osakeyhtiömuotoa. Sen eduksi mainitaan ennen kaikkea hal-
linnon joustavuus. Tärkeänä pidetään myös sitä, että kaikki vesihuollosta kiinnos-
tuneet, kuten teollisuuslaitokset, voivat liittyä osakkaiksi. Monissa suunnitelmissa 
mainitaan, että perustettava yhtiö voisi toimia veden tukkumyyjänä. Veden jake-
lusta vastaisivat edelleen vesilaitokset omilla alueillaan.

Uusimmissa, 1990- ja 2000-luvun suunnitelmissa kehotetaan suunnittelualu-
eiden kuntia tekemään sopimuksia, joissa vettä sitoudutaan toimittamaan käyt-
töhäiriö- ja vastaavissa tilanteissa vesijohtoverkosta toiseen, laitoskapasiteetin ja 
oman vedentarpeen sallimassa määrin. Kustannusperusteena voi olla otto- ja kä-
sittelykustannuksia korkeampikin hinta, esimerkiksi normaali pienkuluttajahin-
ta.

2000-luvun suunnitelmissa todetaan, ettei vedenhankinnan osalta ole näh-
tävissä tarvetta uusien organisaatioiden perustamiseen. Pienet yksityiset vesilai-
tokset voivat toimia edelleenkin, niin halutessaan, itsenäisinä tai ne voivat liittyä 
isompiin laitoksiin. Uuden vesihuoltolain mukanaan tuomat velvoitteet voivat to-
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sin aiheuttaa tarvetta laitosten yhdistämiseen. Asiaa on syytä tarkastella lähemmin 
erikseen laadittavissa kuntakohtaisissa vesihuollon kehittämissuunnitelmissa. 

Viemäröintipuolella, mikäli päädytään laajaan alueelliseen yhteistoimin-
taan, tulee kysymykseen erillisen organisaation perustaminen, lähinnä osakeyh-
tiö. Mahdollista voisi olla myös vesi- ja viemärilaitostoiminnan yhdistäminen sa-
maan organisaatioon. Pidemmällä tähtäyksellä on arvioitava mahdollisuudet ja 
tarve koko suunnittelualueen kattavan yhden vesihuoltolaitosorganisaation pe-
rustamiseen, joka hoitaisi myös paikallisen vedenjakelun ja viemäröinnin.

Viimeisimmässä, Suupohjan suunnitelmassa (2004) lisäksi todetaan, että riip-
pumatta valittavasta hallintomallista tai sen laajuudesta voidaan kuntien ja vesi-
huoltolaitosten yhteisyötä kehittää ja laajentaa mm. laskutuksessa, verkostokart-
tojen laadinnassa ja ylläpidossa, kaukovalvonnassa, päivystyksessä, vedenlaadun 
valvonnassa, tavarahankinnoissa sekä suunnittelussa ja rakennuttamisessa.
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Tiivistelmä - suunnittelun 
loppuraportti

Tiivistelmä on erillinen noin 30 – 50 sivun mittainen raportti, johon kootaan yh-
teenvedoksi keskeiset asiat kaikista viidestä osaraportista. Siinä on esitetty lyhyes-
ti taajamien vesihuollon nykytilanne ja ennusteet sekä suunnitellut vaihtoehtoi-
set ratkaisut kustannusvertailuineen. Toteuttamisaikataulusta, yhteistoimintamuo-
doista, kustannusten jaosta ja rahoituksesta on myös esitetty alustavat ehdotuk-
set. Tiivistelmän tarkoituksena on koota yhteen suunnittelun keskeisimmät asiat 
niin, että suunnitelma olisi luettavissa ja ymmärrettävissä ilman varsinaisia osara-
portteja. 

Usein tiivistelmän heikkoutena on sen suppeus. Vaikeutena on poimia erit-
täin laajasta kokonaisuudesta oleelliset ja ymmärrettävyyden kannalta tärkeät asi-
at näihin muutamaan kymmeneen sivuun. Tietotekniikan käytön yleistyttyä on 
tullut tavaksi poimia tiivistelmään kappaleita sieltä täältä suoraan valmiista osara-
porteista, jolloin tiivistelmästä ei useinkaan tule niin johdonmukainen, että ulko-
puolinen pääsisi suunnitelmasta selvyyteen ilman tutustumista kokonaisiin osa-
raportteihin. 

 Muista suunnitelmista poiketen Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson vesihuol-
lon yleissuunnitelmasta (1968) ja Alahärmän kunnan, Kauhavan kaupungin ja Yli-
härmän kunnan jätevesien johtaminen ja käsittely -suunnitelmasta (1987) on tehty 
ainoastaan yksi kirjallinen raportti. Nämä raportit ovat muiden suunnitelmien tii-
vistelmäraportin kaltaisia, mutta sisältävät tarkemman kuvauksen koko suunnitte-
lun kulusta. Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson suunnitelma poikkeaa lisäksi muis-
ta suunnitelmista sisältönsä puolesta, sillä siinä on käsitelty vesihuollon lisäksi hy-
vin tarkasti myös vesistöalueita ja niiden tilaa. Sivumäärältäänkin se on muita tii-
vistelmäraportteja huomattavasti laajempi. 

Myös muiden suunnitelmien tiivistelmät ovat vaihdelleet laajuudeltaan ai-
kojen kuluessa. Alkuun tiivistelmät olivat huomattavasti laajempia kuin nykyään. 
Vaikka itse tekstin sivumäärä oli kutakuinkin sama, lisäsivät tiivistelmän loppuun 
liitetyt lukuisat taulukot ja kartat sen pituutta. Pituudeltaan poikkeuksellisia tiivis-
telmäraportteja ovat olleet Vaasan seudun vesihuollon yleissuunnitelman (1975) 
tiivistelmä, jossa karttaliitteiden lisäksi oli ainoastaan 22 sivua tekstiä ja taulukko-
liitteitä sekä toisaalta Lappajärven ympäristön (1976) ja Kyrönmaan (1980) vesi-
huollon yleissuunnitelmat, jotka molemmat sisälsivät karttaliitteiden lisäksi yli 65 
sivua tekstiä ja taulukoita.

Evijärven, Kaustisen, Teerijärven ja Vetelin alueen vedenhankinnan yleis-
suunnitelmasta (1981) lähtien taulukot ja kaaviokuvat on liitetty tekstin yhteyteen, 
eikä liitteenä ole useimmiten kuin muutama karttakuva Alustavassa suunnitelmas-
sa esitetyistä suunnitteluvaihtoehdoista. Sivumäärältään nämä uudemmat tiivis-
telmät ovat vaihdelleet välillä 30 - 50.

1990-luvun lopulta asti tiivistelmien yhteyteen on alettu liittää työryhmän 
suositus, sekä useimpiin myös lausunnot sekä työryhmän niihin antama vastine. 
Samoin 1990-luvun lopusta saakka tiivistelmiin on lisätty muutaman sivun mit-
tainen yhteenveto raportin sisällöstä. Tällainen yhteenveto oli poikkeuksellisesti 
liitetty myös vuonna 1980 valmistuneen Kyrönmaan vesihuollon yleissuunnitel-
man yhteyteen. Yhteenvedosta selviää lyhyesti suunnittelualueen vesihuollon tila 
suunnitteluhetkellä ja ennusteet suunnittelujakson loppuun sekä suunniteltujen 
toimenpiteiden pääpiirteet kustannuksineen. Tekemissäni haastatteluissa nousi 
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kunnan edustajien taholta esiin tarve tämän kaltaiselle noin viidestä kymmeneen 
sivun mittaiselle yhteenvedolle, josta saisi lyhyellä tutustumisella selville suunni-
telman pääpiirteet. Kun suunnitelman idea selviäisi yhteenvedosta helposti ja no-
peasti, jäisi enemmän aikaa keskittyä tarkemmin omaa kuntaa koskeviin asioihin 
itse suunnitelman avulla.  

Viimeisimpänä valmistuneessa Suupohjan vesihuollon yleissuunnitelmassa 
(2004) tiivistelmä on pyritty tekemään kuntakohtaisten kehittämissuunnitelmien 
laatimisesta annetun ohjeen mukaisesti, joten se poikkeaa rakenteeltaan muista tii-
vistelmistä. Osaraportit on tässä tapauksessa kuitenkin tehty samoin kuin muissa-
kin suunnitelmissa. Koska tiivistelmän sisällysluettelo poikkeaa osaraporttien si-
sällön järjestyksestä, se on hieman epälooginen ja hankalasti luettava ja ymmär-
rettävä. 
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Työryhmän suositukset

Suunnitelmaluonnoksen valmistumisen jälkeen se lähetetään suunnittelualueen 
kunnille ja vesihuoltolaitoksille sekä asianosaisille viranomaisille tutustumista ja 
lausuntojen antamista varten. Työryhmä antaa saaduista lausunnoista omat kan-
nanottonsa, joissa käydään läpi lausunnoissa esiin nousseita asioita ja arvioidaan, 
kuinka ne tulisi ottaa huomioon suunnitelmaa korjattaessa ja täydennettäessä. Tä-
män jälkeen työryhmä tekee kannanottoihin perustuen suosituksensa parhaiksi 
katsomistaan vaihtoehdoista ja toimenpiteistä vedenhankinnan ja viemäröinnin 
alueellisesta järjestämisestä. 

Aikaisemmin työryhmän suositusten luonnos tehtiin virkatyönä, mutta 1990-
luvun lopusta asti luonnoksen muotoilu on sisällytetty konsultin toimeksiantoon. 
Myös lausunnoista annettavien työryhmän kannanottojen alustava kirjoittami-
nen kuuluu nykyisin konsulttitoimiston tehtäviin. Luonnokset tarkastetaan ja hy-
väksytään työryhmässä. 

Aluksi työryhmän suositukset perustuivat lähinnä suositukseen toteutetta-
vasta vaihtoehdosta, joka oli joku suunnitelmassa esitetyistä vaihtoehdoista tai 
mahdollisesti muutettu tai korjattu versio suunnitelman ratkaisuista. Työryhmäs-
sä on suunnitteluhistorian alusta asti suosittu yhteistoimintavaihtoehtoja. Jo 1970-
luvun alkupuolella toteutettavan vaihtoehdon lisäksi mukaan liitettiin ehdotuk-
sia toimenpiteistä, joiden avulla suunnitelmassa esitettyjä asioita tulisi ryhtyä vie-
mään eteenpäin. Myöhemmin työryhmän suositus on pidentynyt, ja konkreettis-
ten vaihtoehtojen rinnalla on otettu esille useita tarkempia ehdotuksia ja vesihuol-
lon järjestämisen kannalta tärkeitä kysymyksiä, jotka alueella tulisi ratkaista vesi-
huollon eteenpäin viemiseksi.  
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Lainsäädännön vaikutus 
suunnitelmien sisältöön

Tässä lainsäädäntöä käsittelevässä luvussa on käsitelty tällä hetkellä voimassa ole-
vaa vesihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, joka on vaikuttanut tai jonka olisi pitä-
nyt vaikuttaa alueellisen yleissuunnittelun sisältöön. 

Yhteenvetona lakien vaikutuksesta voisi todeta, että yleissuunnittelu on pää-
sääntöisesti mennyt saman vanhan kaavan mukaan, eikä lainsäädännön muutok-
set ole näkyvästi vaikuttaneet suunnitelmien sisältöön. Tiettyihin laeilla säädet-
tyihin asioihin, kuten kriisinajan vedenhankintaan, haja-asutusalueiden jätevesi-
en käsittelyyn ja valtion rahoitustukiin, on kiinnitetty enemmän huomiota, mutta 
toisiin lainsäädännössä esiin tuleviin asioihin, kuten talousveden laatuun tai kaa-
voituksen merkitykseen, ei ole puututtu juuri ollenkaan. 

Suunnittelussa on usein ennakoitu tulevia lakeja, ja monia yhteiskunnassa 
puhuttavia asioita on otettu käsittelyyn jo ennen varsinaisen lain säätämistä ja voi-
maan astumista. Esimerkkinä tästä ovat maa-aineslaki sekä ympäristönsuojelulaki 
ja sen nojalla annettu haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskeva asetus.

13.1.Vesilaki

Vesilaissa (264/1961) säädetään vesivarojen ja vesialueiden käytöstä ja hoidosta. 
Laki tuli alun perin voimaan 1.4.1962, jonka jälkeen sitä on muutettu useaan ot-
teeseen osittaistarkastuksin. Viimeisin suurin muutos tehtiin ympäristönsuojelu-
lain säätämisen yhteydessä, kun vesien pilaantumisen ehkäisy siirrettiin vesilais-
ta ympäristönsuojelula-kiin.

Vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun liittyen vesilaissa säännellään 
pohjaveden ottamista sekä yhdessä maankäyttö- ja rakennuslain kanssa johtojen 
sijoittamista. Vesilaissa käsitellään jätevesien johtamiseen liittyviä asioita lähinnä 
vesistön ja pohjaveden muuttamiskielloissa (1 luku 15 § ja 18 §). Lisäksi luvussa 10 
on säädetty jätevesien johtamisesta viemärissä ja toisen ojaan.   

13.2.Maa-aineslaki.

Maa-aineslaki (555/1981) tuli voimaan vuonna 1981. Sen mukaan kiven, soran, hie-
kan, saven ja mullan ottaminen on kiellettyä siten, että siitä aiheutuu tärkeän tai 
muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai an-
toisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Lain vaikutus näkyi jo 1970-luvun lopun suunnitelmissa, joissa oli kiinnitet-
ty erityistä huomiota suunnittelualueen maa-ainesvaroihin sekä niiden ottamisen 
vaikutuksiin pohjaveden hyväksikäyttöön. Sora- ja hiekkavarojen inventointia ja 
kiviaineksen kulutuksen arviointia tehtiin suunnitelmissa 1980-luvun alkupuolel-
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le saakka, mutta myöhemmin tähän asiaan ei ole enää kiinnitetty juurikaan huo-
miota.

13.3.Valmiuslaki.

Valmiuslaki (1080/1991) velvoittaa kuntia varmistamaan tehtäviensä mahdollisim-
man häiriöttömän hoitamisen myös poikkeusoloissa. Siten myös vedenhankinnas-
ta vastaavien laitosten tulee varautua jo normaalitoiminnan yhteydessä vedenja-
kelun häiriöttömään toimittamiseen myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Suunnittelussa on 1990-luvulta alkaen kiinnitetty erityistä huomiota veden-
hankinnan varmuuteen kriisi- ja poikkeusoloissa. Useita kriisivesijohtoja on suun-
niteltu ja rakennettu eri vesilaitosten ja kuntien välille. Suunnittelussa on myös pi-
detty tavoitteena, että mikä tahansa pohjavedenottamo voi olla kerrallaan poissa 
käytöstä vedenhankinnan häiriintymättä. Samoin on pyritty mahdollisen katta-
vaan pohjavesien käyttöön tai suunniteltu vaihtoehtoisia vedenhankintajärjestel-
miä välttämättömien pintavesilaitosten käyttöhäiriöiden varalle. 

13.4.Jätelaki..

Jätelain (1072/1993) tavoitteena on kestävän kehityksen tukeminen luonnonvaroja 
säästämällä ja jätteistä mahdollisesti aiheutuvien vaarojen ja haittojen ennalta eh-
käisy. Jäteveden käsittelyssä syntyvät lietteet ovat jätteitä ja niiden keräämiseen, 
kuljettamiseen ja käsittelyyn sovelletaan jätelainsäädäntöä.

Vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa lietteiden käsittelyn tilaa suun-
nitteluhetkellä on käsitelty 1980-luvun lopusta saakka. Vuonna 1997 valtioneuvos-
ton jätelain nojalla antamassa kaatopaikkoja koskevassa päätöksessä (861/1997) 
kielletään orgaanisen aineen tuonti kaatopaikoille vuoden 2005 alusta lähtien. 
Lietteiden määrän ennustamiseen ja käsittelyn suunnitteluun on ryhdytty vasta 
2000-luvulla valtioneuvoston päätöksen ja siitä aiheutuvan kustannusvaikutuk-
sen seurauksena. 

13.5.Terveydensuojelulaki.ja.talousvesiasetus 

Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden yl-
läpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elin-
ympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 

Terveydensuojelulain kuudennen luvun mukaan jätevesien johtaminen ja 
puhdistus on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Laki sisältää lisäksi 
säännöksiä talousvettä toimittavista laitoksista sekä talousveden laadusta ja val-
vonnasta. Talousveden käsittelystä, laatuvaatimuksista ja valvonnasta on säädetty 
tarkemmin terveydensuojelulain perusteella annetulla sosiaali- ja terveysministe-
riön talousvesiasetuksella (461/2000).  

Koska terveydensuojelulaissa on tarkat määräykset talousveden laadusta ja 
sen valvonnasta, olisi olettanut, että suunnittelussakin olisi kiinnitetty enemmän 
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huomiota talousveden laatuun. Raakaveden laatua oli käsitelty usein hyvinkin 
kattavasti, mutta käsitellyn veden laatu oli useimmiten mainittu vain ohimennen 
muutamalla sanalla. Kuten jo aikaisemminkin on mainittu, tämä johtunee siitä, 
ettei yhtenäisiä laatutietoja ole ollut kuntien terveysviranomaisilta tai lääninhalli-
tuksesta saatavissa.  

Jätevesien johtaminen ja käsittely on toki normaalioloissa tarkoituksena suo-
rittaa aiheuttamatta terveyshaittaa. Sen sijaan kyseisen asian huomioon ottaminen 
oli suunnittelussa puutteellista kriisinajan osalta, sillä jätevesien johtamista ja kä-
sittelyä poikkeusoloissa ei ollut käsitelty lainkaan. 

13.6.Maankäyttö-.ja.rakennuslaki

Vuoden 2000 alussa tulivat voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja 
maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999), jotka korostavat yleiskaavoituksen oh-
jaavaa merkitystä. Lainsäädäntöuudistusten myötä kaavoitus, etenkin maakun-
takaava, yleiskaava ja kuntien yhteinen yleiskaava, tulisi ottaa entistä paremmin 
huomioon vesihuollon suunnittelussa (Santala & Vikman 2001). 

Maankäytön ja vesihuollon suunnittelun vuorovaikutuksessa on vielä pal-
jon kehittämistä, sillä kaavoitusta ei ollut suunnitelmissa huomioitu ainakaan nä-
kyvästi. Kaavoitus tulisi ottaa huomioon ylikunnallisissa vesihuollon kehityshank-
keissa sekä myös suunniteltaessa paikallisten vesihuoltolaitosten laajentamista. 
Toisaalta myös maankäytönsuunnittelussa, esimerkiksi pohjavesialueiden kaavoi-
tuksessa, tulisi huomioida vesihuollon suunnitelmat.

13.7.Ympäristönsuojelulaki.

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) toimii pilaantumisen säätelyn yleislakina. Sen ta-
voitteena on ehkäistä tai vähentää ympäristön kannalta haitallista toimintaa ja toi-
saalta määrätä päästöjen puhdistamisesta. Myös vesien pilaantumisen säätely siir-
rettiin lain säätämisen yhteydessä vesilaista ympäristönsuojelulakiin. 

Vesihuollossa ympäristönsuojelulaki säätelee jätevesien johtamista ja käsit-
telyä. Perustana jätevesien käsittelylle on maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto 
(7 ja 8 §), joiden mukaan ainetta ei saa päästää ympäristöön siten, että siitä aiheu-
tuu maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Suunnittelua ohjaa lisäksi pykälä 6, 
jossa on säädetty ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sijoit-
tamisesta siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pi-
laantumista voidaan ehkäistä. 

Pykälässä 103 on säädetty jätevesien yleisestä puhdistamisvelvollisuudesta. 
Siinä määrätään viemäriin liittymätön kiinteistö puhdistamaan jätevedet siten, et-
tä niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelulain pe-
rusteella on laadittu myös vuoden 2004 alussa voimaan tullut haja-asutusalueen 
jätevesiä koskeva valtioneuvoston asetus, jota käsitellään jäljempänä. 

Vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa on luonnollisesti otettu huomi-
oon ympäristönsuojelulain yleiset jätevesien puhdistusta koskevat määräykset. 
Uudet jäteveden puhdistamot tai vanhojen puhdistamoiden laajennukset ja sa-
neeraukset on suunniteltu niin, että puhdistamot tulevat täyttämään lupaehdot 
myös tulevaisuudessa. 1990- ja 2000-luvuilla on tiukentuneen lainsäädännön myö-
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tä lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota haja-asutusalueiden jätevesikuormitukseen 
ja sen pienentämiseen. 

13.8.Talousjätevesien.käsittely.vesihuoltolaitosten.
viemäriverkostojen.ulkopuolella 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäri-
verkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) tuli voimaan 1.1.2004. Tämän asetuk-
sen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantu-
mista ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Sitä 
sovelletaan talousjätevesien johtamiseen ja käsittelyyn, jätevesijärjestelmien ra-
kentamiseen ja ylläpitoon sekä jätevesistä muodostuvien lietteiden keräykseen ja 
käsittelyyn. Asetus koskee uudisrakentamista välittömästi, ja jo olemassa oleville 
kiinteistöille on kymmenen vuoden siirtymäaika.

Asetuksessa annetaan jäteveden yleiset puhdistusvaatimukset. Talousjäte-
vesistä ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen 
(BHK7) osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja koko-
naistypen osalta vähintään 40 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuor-
mitukseen.

Suunnitelmissa on alettu kiinnittämään enemmän huomiota haja-asutus-
alueiden jätevesien käsittelyyn jo 1990-luvun puolella. Uusimmissa vuonna 2004 
valmistuneissa suunnitelmissa tämän asetuksen yhteys haja-asutuksen jätevesi-
kuormituksen käsittelyyn mainitaan, ja hajakuormituksen vähentämistä pidetään 
suunnittelun erityiskysymyksenä. 

13.9.Vesihuoltolaki.

Uusi vesihuoltolaki (119/2001) tuli voimaan vuonna 2001. Siinä säädetään mm. ve-
sihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä, kuntien, vesihuoltolaitosten ja 
niiden asiakkaiden velvollisuuksista ja oikeuksista sekä vesihuollon maksuista ja 
sopimuksista. Vesihuoltolaki velvoittaa kuntia osallistumaan vesihuollon alueelli-
seen yleissuunnitteluun, jos sellainen on alueella käynnissä.

Suunnitelmien sisällössä vesihuoltolaki näkyy selvimmin vesihuoltolaitos-
ten toiminta-alueiden laajentamispyrkimyksenä. Säännöksen mukaan vesihuol-
tolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistöjen liittä-
minen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taik-
ka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoimin-
nan määrän tai laadun vuoksi. 1990- ja 2000-lukujen suunnitelmissa tavoitteena 
oli liittää yhteiseen vesilaitokseen kaikki ne alueet, joilla olisi halukkuutta ja tar-
vetta yhteisen vesilaitoksen jakeluverkostoon liittymiselle. Jätevesipuolella pyrit-
tiin saamaan keskitetyn viemäröinnin yhteyteen ainakin kaikki kaavoitetut alueet 
sekä niiden lievealueet. 
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13.10.Laki.vesihuollon.tukemisesta

Uusi laki vesihuollon tukemisesta (686/2004) tuli voimaan vuonna 2004. Sen mu-
kaan vesihuoltotoimenpidettä voidaan tukea myöntämällä sitä varten avustusta 
(vesihuoltoavustus) tai toteuttamalla toimenpide valtion työnä. Toteutettaessa ve-
sihuoltotoimenpide valtion työnä valtio vastaa toimenpiteen toteutuksesta ja osal-
listuu yhdessä tuensaajan kanssa toimenpiteen kustannuksiin. Valtion tukeman 
hankkeen tulisi olla alueellisen yleissuunnitelman mukainen.

1970-luvun alussa valtio pystyi rahoituksen puitteissa myöntämään vesi- ja 
viemärilaitteiden rakentamista ja suunnittelua varten korkotukilainaa. 1970-lu-
vun puolivälistä saakka valtion rahoitus on tullut kysymykseen korkotukilainan 
lisäksi vesiensuojeluavustuksena ja valtion vesiensuojelutyönä. Tuolloin avustuk-
sia myönnettiin ainoastaan puhdistamoille ja vesiensuojelullisesti tärkeille siirto-
viemäreille. 1980-luvun taitteesta saakka tukea on voinut saada myös vedenhan-
kintaa varten tärkeille syöttövesijohdoille ja yhdysvesijohdoille. 

Valtion ja myös EU:n tukimuodot on otettu suunnittelussa hyvin huomioon 
koko rahoitusmahdollisuuden olemassa olon ajan. Suunnitelmissa on kerrottu 
rahoitusmahdollisuuksista, joita suunniteltuihin vaihtoehtoihin olisi mahdollis-
ta saada, sekä ulkopuolisen rahoituksen vaikutuksista kustannuksiin. Valtion tu-
en merkitys näkyy myös suunniteltujen hankkeiden mittakaavassa, sillä etenkin 
valtion vesihuoltotyöt suosivat suurempien hankkeiden suunnittelua ja toteutta-
mista. 

13.11.Valtioneuvoston.periaatepäätös.vesiensuojelun.
tavoitteista.vuoteen.2005

Valtioneuvosto on vuonna 1998 antanut periaatepäätöksen vesien suojelun tavoit-
teista vuoteen 2005. Päätöksen mukaan yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden 
biologisesti happea kuluttavan aineksen kuormitusta tulisi vähentää 25 % ja fos-
forikuormitusta 35 % vuosien 1991 – 1995 keskimääräisestä tasosta. Haja- ja vapaa-
ajanasutuksesta pintavesiin joutuvan biologisesti happea kuluttavaa kuormitus-
ta tulisi vähentää 60 % ja fosforikuormitusta 30 % 1990-luvun alkupuolen tasosta. 

Vesiensuojelun tavoitteet on huomioitu suunnittelussa erityisen hyvin. 1990-
luvun lopusta alkaen periaatepäätös on ollut pohjana suunnittelun tavoitteita ase-
tettaessa. Suunnittelualueiden jätevesien viemäröinti ja käsittely on pyritty hoi-
tamaan niin, että jätevesikuormitus alenisi suunnitteluhetken tasosta. Jätevesien 
käsittely on myös suunniteltu niin, että vesistöt säilyvät jätevettä johdettaessakin 
vedenlaadultaan kelvollisina myös alivirtaamakausina. Periaatepäätös vesiensuo-
jelun tavoitteista on ollut yhtenä näkökohtana myös pohdittaessa haja-asutuksen 
vesistökuormitusta, johon on 1990-luvun lopussa ja 2000-luvulla kiinnitetty eri-
tyistä huomiota.
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Suunnitelmien toteutuma

Suunnitelmien vaikutusta vesihuollon kehitykseen on tarkasteltu kuntaryhmit-
täin lähtien liikkeelle vesihuollon tilasta nykyhetkellä sekä alueella toteutettujen 
valtion vesihuoltotöiden avulla. Kuntaryhmät on muodostettu siten, että ryhmän 
kunnat ovat yhteistyössä keskenään tai ne ovat olleet yhdessä useissa suunnitel-
missa. Ryhmät muodostuvat seuraavasti: 

Himanka, Kannus, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Toholampi ja Ullava 
Halsua ja Kokkola 
Evijärvi, Kaustinen, Kortesjärvi, Kruunupyy, Luoto ja Veteli
Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy
Maksamaa, Oravainen ja Vöyri
Alahärmä ja Ylihärmä
Alajärvi, Lappajärvi, Perho ja Vimpeli
Isokyrö, Jurva, Laihia, Mustasaari, Vaasa ja Vähäkyrö
Korsnäs ja Maalahti
Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Nur-
mo, Seinäjoki ja Ylistaro
Alavus, Lehtimäki, Soini, Töysä ja Ähtäri
Isojoki, Kaskinen, Närpiö ja Teuva
Karijoki ja Kristiinankaupunki

14.1.Vesihuollon.toteutuminen.kuntaryhmittäin

Himanka, Kannus, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Toholampi ja Ullava 

Kaikki ryhmän kunnat ovat olleet mukana vesihuollon alueellisessa suunnitte-
lussa kolme kertaa. Ensimmäisen kerran ne osallistuivat jo vuonna 1973 valmistu-
neeseen Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven suunnitelmaan, toisen kerran ne oli-
vat mukana vuonna 1983 Lestijokilaakson, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan veden-
hankinnan suunnitelmassa ja viimeisimpänä vuonna 2002 valmistuneessa Lesti-
jokilaakson, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan aluetta käsittelevässä vesihuollon suun-
nitelmassa.

Tällä hetkellä alueen vedenhankinnasta ja jakelusta vastaavat useat vesilai-
tokset. Kuntien ja laitosten välillä on yhteistoimintaa yhdysjohtojen ja yhteisten 
laitosten muodossa. Alueella käytetään talousvedeksi ainoastaan pohjavettä. Kan-
nus, Lestijärvi, Lohtaja ja Ullava ottavat pääosan tarvitsemastaan vedestä omilta 
alueiltaan. Himanka ostaa pääosan vedestä Kannukselta ja loput otetaan omal-
ta alueelta Tiilipruukinkankaalta. Kälviällä on Kannuksen kanssa yhteinen laitos 
Herlevinharjussa, sekä tämän lisäksi se ottaa vettä omalta alueeltaan Riipasta. To-
holampi ottaa vetensä Syrinharjulta Lestijärveltä. 

Kaikissa suunnitelmissa on lähdetty liikkeelle vaihtoehdosta, jossa kaikki 
kunnat hoitavat vedenhankinnan pääasiassa kuntakohtaisesti. Jo Lesti-, Perhon-
joen ja Luodonjärven suunnitelmassa (1973) ehdotetaan Himangalle, Kälviälle ja 
Lohtajalle myös yhteistoimintavaihtoehtoa, jossa ne ottavat vetensä yhteistoimin-
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nasta Lohtajalta. Vuoden 1983 vedenhankinnan suunnitelman yhteistoimintavaih-
toehdoissa Himanka, Kannus, Toholampi ja Lohtaja hoitavat vedenhankinnan yh-
teistoiminnassa, samoin Kälviä ja Ullava tekevät yhteistyötä keskenään. Lestijärvi 
hoitaisi vedenhankintansa näissäkin vaihtoehdoissa erikseen. Myös suunnittelua 
ohjanneen työryhmän mukaan alueen kunnat muodostavat selväpiirteisen koko-
naisuuden, jossa vedenhankinta olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa mahdolli-
simman pitkälle yhteistyössä.

Uusimmassa kyseistä aluetta koskevassa suunnitelmassa (2002) myös ensim-
mäisenä vedenhankinannan vaihtoehtona on hoitaa vedenhankinta kuntien sisäl-
lä eri vesilaitosten yhteistoimintaa lisäämällä, kuntien välisen yhteistyön pysyessä 
suunnitteluhetken tasolla. Vain Kälviän ja Ullavan välille rakennettaisiin uusi joh-
toyhteys. Toisessa vaihtoehdossa ehdotetaan yhdysjohtoja väleille Riippa – Kan-
nus, Kannus – Toholampi ja Ullava – Kälviä. Lisäksi Herlevinharjulle rakennettai-
siin uusi ottamo lähinnä Kälviän ja Kannuksen käyttöön.

Alueen vedenhankinta on pääosin toteutunut suunnitelmien kuntakohtais-
ten vaihtoehtojen mukaisesti. Alueella on saatavilla hyvää pohjavettä suhteellisen 
läheltä kulutusalueita, jolloin laajempia yhteistyöhankkeita ei ole syntynyt. Tule-
vaisuudessa pyritään etenemään uusimman suunnitelman jälkimmäisen vaihto-
ehdon mukaan, jossa oli tarkoituksena lisätä myös kuntien välistä yhteistyötä. 

Jätevesien käsittely suoritetaan Himangalla, Kannuksessa, Kälviällä ja Ulla-
valla 1970- ja 1980-luvuilla keskustaajamaan rakennetuissa viemärilaitoksissa. Kol-
messa ensiksi mainitussa kunnassa jätevesien puhdistus hoidetaan rinnakkaissa-
ostuksella, mutta Ullavalla on käytössään ainoastaan muutamien talojen yhtei-
nen juurakkopuhdistamo. Lohtajalla ja Toholammilla on kaksi erillistä viemäröin-
tialuetta. Lohtajalla on rakennettu kirkonkylän lisäksi rinnakkaissaostuslaitos Ma-
rinkaisen alueelle vuonna 1985. Toholammilla on keskustan puhdistamon lisäksi 
1990-luvun puolivälissä rakennettu viemäröintialue Sykäräisissä.

Ensimmäisessä, vuoden 1973 suunnitelmassa kaikille kunnille ehdotetaan 
keskustaajamiin omia rinnakkaissaostuslaitoksia, jotka mahdollisesti tehostettai-
siin myöhemmin jälkisaostuslaitoksiksi. Himangalle, Kannukselle, Lohtajalle ja To-
holammille suunniteltiin myös erillisiä viemäröintialueita keskustan ulkopuolel-
la oleviin suurempiin taajamiin. Näistä Marinkaisiin ja Sykäräiseen on rakennet-
tu omat rinnakkaissaostuslaitokset, ja Kannuksen Eskolan jätevedet on viemäröi-
ty keskustan puhdistamolle. Myös Himangan Pahkalaa suunnitellaan liitettäväksi 
keskuspuhdistamoon. Hanke pyritään saamaan valtion vesihuoltotyöksi. Himan-
gan Hillilää ei ole viemäröity ollenkaan.

Uusimman suunnitelman mukaan viemäröinti hoidettaisiin joko entiseen 
malliin kuntakohtaisesti tai rakentamalla Himangalle yhteispuhdistamo, jonne 
johdettaisiin Himangan, Kannuksen, Kälviän, Lohtajan ja Toholammin keskus-
tan jätevedet. Tällöin Lestijärvi ja Ullava otettaisiin huomioon optiona eli mitoi-
tuksessa varaudutaan myös näiden alueiden jätevesien vastaanottamiseen. Näis-
tä vaihtoehdoista työryhmä suositteli toteutettavaksi koko jokilaakson kattavaa 
yhteisviemäröintiä. Hanketta on viety eteenpäin jälkimmäisen vaihtoehdon mu-
kaan. Hankkeen lupa-asia on vireillä, mutta sen toteutumisen edellytyksenä on, 
että se saadaan valtion vesihuoltotyöksi. Keskitetty viemäröinti korvaisi suunni-
tellun puhdistamoiden tehostamisen jälkisaostuslaitoksiksi.

Halsua ja Kokkola 

Nämä kaksi kuntaa käsitellään yhdessä, koska ne molemmat hoitavat vedenhan-
kinnan ja jätevesien käsittelyn itsenäisesti. Niiden ei myöskään oleteta ryhtyvän 
ylikunnalliseen yhteistyöhön lähitulevaisuudessa. Sekä Kokkola että Halsua ovat 
olleet mukana ainoastaan vuonna 1973 toteutetussa Lesti-, Perhonjoen ja Luodon-
järven vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa. 
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Kokkolan vedenhankinta on ehdotettu hoidettavaksi omalla alueella olevis-
ta Saarikankaan ja Patamäen pohjavesiesiintymistä. Yhtä suunnitelmassa maini-
tuista pohjavesialueista ei käytetä. Jätevesien käsittelyn osalta suunnitelmassa on 
kaavailtu mahdollista yhteistoimintaa Kokkolan, Kaarlelan (liitetty Kokkolan kau-
punkiin 1970-luvulla) ja Luodon Bosundin alueelle. Kokkola ja Kaarlela onkin vie-
märöity yhdessä, mutta Bosundin alueen jätevedet johdetaan Luodon keskustaan 
ja edelleen Pietarsaareen. Kokkolan puhdistamoksi on esitetty jälkisaostuslaitosta, 
mutta käytössä se on tehostettu lammikkopuhdistamo. 

Halsuan vedenhankinta on toteutunut suunnitelman mukaisesti omista poh-
javesiesiintymistä. Sen sijaan jätevesien käsittely on myöhästynyt suunnitellusta, 
sillä suunnitelman mukaan Halsualle tulisi rakentaa rinnakkaissaostuslaitos vuo-
teen 1980 mennessä, mutta puhdistamo rakennettiin vasta 1990-luvulla. Jätevesien 
käsittelyn myöhäinen toteutus johtunee taajaman vähäisistä jätevesimääristä.

Evijärvi, Kaustinen, Kortesjärvi, Kruunupyy, Luoto ja Veteli 

Kaikki tämän alueen kunnat ovat olleet mukana vuonna 1973 valmistuneessa Les-
ti-, Perhonjoen ja Luodonjärven suunnitelmassa. Sen lisäksi Kaustinen, Evijärvi, 
Veteli ja Kruunupyyn Teerijärven alue ovat kuuluneet vuonna 1981 valmistunee-
seen Evijärven, Kaustisen, Teerijärven ja Vetelin alueen vedenhankinnan yleis-
suunnitelmaan sekä Evijärvi, Veteli ja Kortesjärvi vuonna 1999 valmistuneeseen 
Järviseudun ja Perhonjoen yläosan vesihuollon yleissuunnitelmaan.   

Alueen vedenhankinta hoidetaan tällä hetkellä pääasiassa kuntakohtaisesti. 
Kortesjärvellä, Vetelissä ja Kaustisella vesi otetaan omista ottamoista. Evijärvelle 
vettä ostetaan useiden omien ottamoitten lisäksi Lappajärveltä, jossa otetaan vettä 
kallioruhjevyöhykkeestä. Kruunupyyssä vesi otetaan pääosin oman kunnan alu-
eelta, lisäksi yksi kylä on liitetty Kaustisen vedenjakeluun. Luodossa vesi on aluk-
si otettu omasta ottamosta, mutta nykyisin se johdetaan Kruunupyystä. Kuntien 
välillä on kuitenkin melko paljon yhteistyötä vedenjakelun varmuuden turvaami-
seksi. Evijärven verkosto on yhdistetty Teerijärven, Kortesjärven ja Vetelin verkos-
tojen kanssa, samoin Kaustisen ja Vetelin välillä on yhdysjohto. Lisäksi kaikkien 
alueen kuntien kesken on tehty sopimus vedenjohtamisesta erityistilanteissa. 

Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven suunnitelman ehdotukset ovat toteutu-
neet vain osittain. Suunnitelman mukaan Luodon kunnan vedentarve järjestettäi-
siin Pietarsaaresta ja Kokkolasta. Evijärven lisävesi suunniteltiin hankittavaksi Pe-
dersörestä tai valmistamalla tekopohjavettä Ähtävänjoesta. Kaustisella, Kortesjär-
vellä, Teerijärvellä ja Vetelissä vesi suunniteltiin otettavaksi omista ottamoista, mi-
ten vedenhankinta on myöhemmin pääosin toteutunutkin. 

Evijärven, Kaustisen, Teerijärven ja Vetelin alueen vedenhankinnan yleis-
suunnitelmassa vedenhankinta ehdotetaan hoidettavaksi joko ilman yhteistoi-
mintaa tai kaikkien suunnitelman suunnittelualueen kuntien kanssa yhteistyössä. 
Samoin Järviseudun ja Perhonjoen yläosan vesihuollon yleissuunnitelmassa en-
simmäinen vaihtoehto perustuu suunnitteluhetken laajuiseen tai jo sovittuun yh-
teistoimintaan. Uusia kuntien välisiä yhdysjohtoja ei suunniteltu rakennettavaksi. 
Kaksi seuraavaa vaihtoehtoa perustuvat koko suunnittelualueen kattavaan yhteis-
toimintaan, joissa Evijärvelle johdettaisiin vettä joko Vetelistä, Vimpelistä ja Lap-
pajärveltä tai Vetelistä ja Kruunupyystä. Työryhmä on kannattanut Evijärven ve-
den hankkimisen järjestämistä Vetelistä, Vimpelistä tai Lappajärveltä.

Viemärilaitokset on rakennettu yleensä vain kuntien keskustaajamiin. Alueel-
la on tämän lisäksi muutamia pieniä viemäröintialueita, joiden jätevedet puhdiste-
taan pienpuhdistamoissa. Vetelin keskustan jätevedet johdetaan Kaustiselle Vete-
lin ja Kaustisen yhteiselle puhdistamolle. Tulevaisuudessa myös Räyringin jäteve-
det tullaan johtamaan Vetelin keskustan jätevesien kanssa Kaustiselle. Lisäksi Luo-
don eteläisten taajamien jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Pietarsaareen. 
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Jo vuoden 1973 suunnitelmassa esitettiin Kaustisten ja Vetelin yhteistyötä, 
samoin myös Luodon ja Pietarsaaren yhteistoimintaa. Muille kunnille suunnitel-
tiin lähinnä puhdistamoiden tehostamista. Tosin Teerijärvellä on vieläkin käytös-
sä lammikko, jota on kuitenkin tehostettu useaan kertaan. Viiden vuoden kulues-
sa Teerijärven jätevedet on tarkoitus johtaa Kaustisille.

Uusimman suunnitelman ensimmäisessä vaihtoehdossa jätevesien johtami-
nen ja käsittely suunnitellaan hoidettavaksi suunnitteluhetken tapaan. Tässä vaih-
toehdossa tarkastellaan alakohtina kyläkuntien jätevedenpuhdistusta joko paikal-
lisissa jätevedenpuhdistamoissa tai viemäröimällä alueet keskuspuhdistamoille. 
Myös työryhmä on kannattanut jätevesien käsittelyn jatkamista entiseen tapaan, 
kuitenkin niin, että kyläkuntien jätevedet johdettaisiin siirtoviemäreissä keskus-
puhdistamolle. Toisessa vaihtoehdossa Vimpelin, Lappajärven, Evijärven ja Alajär-
ven Luoma-Ahon jätevedet johdettaisiin Evijärvelle rakennettavaan keskuspuh-
distamoon. Yhteistyövaihtoehto ei ole lähtenyt toteutumaan, vaan jätevesien kä-
sittely hoidetaan tulevaisuudessakin entisin systeemein.  

Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy

Pietarsaari, Uusikaarlepyy ja Pedersöre ovat kukin osallistuneet vesihuollon alu-
eelliseen yleissuunnitteluun kolme kertaa. Kaikki kolme kuntaa kuuluvat vuosina 
1982 ja 1993 valmistuneisiin kyseistä aluetta käsitteleviin vedenhankinnan suun-
nitelmiin. Tämän lisäksi Pietarsaari ja Pedersöre ovat mukana Lesti-, Perhonjoen 
ja Luodonjärven suunnitelmassa (1973) sekä Uusikaarlepyy Lapuanjoki- ja Kyrön-
jokilaakson vesihuollon yleissuunnitelmassa (1968).

Nykyisin Pietarsaaressa on vedenhankintaan käytössä pintavesilaitos, joka 
ottaa raakavetensä Ähtävänjoesta. Hysalhedetista Uudestakaarlepyystä on lisäksi 
vedetty kriisijohto Pietarsaareen. Uusikaarlepyy ottaa vetensä omalta alueeltaan 
Kainuunkankaan ja Hysalhedetin pohjavesialueilta. Pedersöreen saadaan pohja-
vesi oman kunnan alueelta Östermossabackenista sekä Hysalhedetista Uudesta-
kaarlepyystä. Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren välille on myös rakennettu kriisi-
johto.

Vaikka vuoden 1982 suunnitelmassa Pietarsaaressa on suunniteltu kaikissa 
vaihtoehdoissa käytettäväksi ainakin osaksi pohjavettä, sitä ei ainakaan tällä het-
kellä käytetä ollenkaan. Myöskään Uudessakaarlepyyssä ei ole otettu Gunnars-
kangan aluetta käyttöön, vaikka suunnitelmassa on suunniteltu niin tehtäväksi jo-
kaisessa vaihtoehdossa. Sen sijaan käyttöön on otettu Kainuunkankaan pohjave-
sialue, jota ei suunnitteluhetkellä vielä tunnettu ollenkaan. Pedersören vedenhan-
kinta on toteutunut muuten tämän suunnitelman mukaisesti, mutta muutamassa 
vaihtoehdossa mainittuja pieniä pohjavesialueita ei ole otettu käyttöön.  

Uusimmassa suunnitelmassa ehdotetaan kolmea vaihtoehtoa, joista kaksi pe-
rustuu suunnitteluhetken tilanteeseen. Ensimmäisessä yhteistyötä ei lisättäisi ol-
lenkaan, toisessa kuntien ja laitosten välistä yhteistyötä lisättäisiin kriisitilanteiden 
varalle. Kolmannessa vaihtoehdossa koko alue olisi yhteistoiminnassa keskenään, 
jolloin myös Pietarsaareen saataisiin hyvälaatuista pohjavettä. 

Tämän hetkinen toteutuma on lähinnä vaihtoehtoa, jossa yhteistoimintaa li-
sättiin kriisinajan vedenhankinnan turvaamiseksi. Pietarsaaren vedenhankinta 
on toteutunut täysin kyseisen vaihtoehdon mukaan, tosin vuodelle 2020 suunni-
teltuja kriisijohtoja Pietarsaaren ja Pedersören välille ei ole vielä rakennettu. Sa-
moin vuoden 2020 tilanteessa esitettyä Bredkanganin pohjavesialuetta ei ole otet-
tu käyttöön. Suunnitellusta vuoden 2000 tilanteesta poikkeaa vain kaksi kohtaa: 
Kainuunkankaalta on rakennettu johto Jepualle, Lillbyhyn ja Pensalankankaalta ei 
ole suunnitelman mukaista johtoa Munsalaan, vaan ainoastaan Pensalaan. 

  Jätevesien johtamista ja käsittelyä on tarkasteltu Pietarsaaren ja Pedersören 
osalta  Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven suunnitelmassa (1973). Uudenkaarle-
pyyn jätevesien tilannetta käsittelevät Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson vesihuol-
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lon yleissuunnitelma (1968) ja vuonna 1982 valmistunut Generalplan över vatten-
försörjningen i Jakobstad, Nykarleby och Pedersöre. 

Vuoden 1973 suunnitelmassa on Pietarsaaren ja Pedersören jätevedet eh-
dotettu puhdistettavaksi joko yhteisessä keskuspuhdistamossa Pietarsaaressa tai 
erikseen omissa puhdistamoissa. Puhdistusvaihtoehtoina on ehdotettu kemiallis-
ta saostusta ja rinnakkaissaostusta. Pietarsaareen on kuitenkin rakennettu vuonna 
1979 jälkisaostuslaitos, jonne johdetaan myös Pedersören jätevedet.

Ensimmäisessä, vuoden 1968 suunnitelmassa Uudenkaarlepyyn jätevedet ke-
hotetaan puhdistamaan vähintään mekaanisesti ja johtamaan puhdistetut vedet 
taajaman ulkopuolelle. Uuteenkaarlepyyhyn on rakennettu rinnakkaissaostuslai-
tos 1970-luvun puolivälissä. Vuoden 1982 suunnitelmassa on ehdotettu rakennet-
tavaksi omat puhdistamot myös Munsalaan ja Jepualle. Munsalan taajamalle on-
kin rakennettu rinnakkaissaostuslaitos vuonna 1986, mutta Jepualla ei omaa puh-
distamoa ole ollut. Vuodesta 1996 asti Uudenkaarlepyyn ja Jepuan taajaman jäte-
vedet on johdettu Pietarsaareen puhdistettavaksi. Siirtoviemäri on rakennettu val-
tion vesihuoltotyönä. Muutaman vuoden päästä myös Munsala on tarkoitus yh-
distää samaan systeemiin.

Maksamaa, Oravainen ja Vöyri  

Maksamaa, Oravainen ja Vöyri ovat olleet mukana ainoastaan Lapuanjoki- ja Ky-
rönjokilaakson suunnitelmassa vuonna 1968 ja Vaasan seudun suunnitelmassa 
vuonna 1975.

Oravainen ja Vöyri hoitavat vedenhankintansa oman kunnan alueella ole-
vilta Kanganin ja Kaurajärven pohjavesialueilta. Myös Maksamaa käyttää omia 
ottamoitaan. Toteutuma muistuttaa pitkälti Vaasan seudun suunnitelman ehdo-
tuksia, vaikkakin käytettävät esiintymät osittain eroavat suunnitelluista vedenot-
topaikoista. Myöskään Oravaisten ja Vöyrin välille suunniteltua vesijohtoa ei ole 
rakennettu.

Jätevesien käsittely hoidetaan alueella kuntakohtaisesti, kuten molemmissa 
suunnitelmissa on esitetty. Vöyrille rakennettiin kemiallinen saostuslaitos Lapu-
anjoki- ja Kyrönjokilaakson suunnitelmassa ehdotetun biologisen puhdistamon si-
jaan 1970-luvun alussa. Oravaisiin on rakennettu myös 1970-luvun alussa rinnak-
kaissaostuslaitos, joka uusittiin jälkisaostuslaitokseksi seuraavan vuosikymmenen 
vaihteessa. Oravaisten Kimon taajamaa ei ole suunnitelmista huolimatta viemäröi-
ty. Maksamaalla ei ole vieläkään yhteistä jätevedenpuhdistamoa.

Alahärmä ja Ylihärmä

Alahärmä ja Ylihärmä ovat olleet mukana Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson vesi-
huollon suunnitelmassa (1968), Alahärmän kunnan, Kauhavan kaupungin ja Yli-
härmän kunnan jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevassa suunnitelmassa 
(1987) sekä Härmänmaan vesihuollon yleissuunnitelmassa (2004).

Vedenhankinnan molemmat kunnat hoitavat itsenäisesti oman kunnan alu-
eella olevista pohjavesiesiintymistä. Kuntien välille on kuitenkin rakennettu krii-
sivesijohto. Härmänmaan suunnitelman mukaan kuntien sisällä vesilaitosten yh-
teistyötä tulisi lisätä.  

Jätevesien käsittelyksi on Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson suunnitelmassa 
ehdotettu matalatehoista biologista puhdistusta molempien kuntien keskustaan 
sekä Ylihärmän Kankaankylään ja Alahärmän Volttiin, jonne johdettaisiin myös 
alueella olevan meijerin jätevedet. Ylihärmän keskustaan rakennettiin 1970- ja 
1980-luvun taitteessa rinnakkaissaostuslaitos, mutta Kankaankylään ei ole raken-
nettu omaa puhdistamoa. Alahärmän Volttiin rakennettiin vuonna 1971 rinnak-
kaissaostuslaitos, johon johdettiin myös meijerin jätevedet. 1970-luvun puolivä-
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lissä rakennettiin rinnakkaissaostuslaitokset myös Alahärmän keskustan jätevesil-
le sekä Hakolan taajaman ja Härmän sairaalan jätevesille. 

Tulevaisuudessa kaikki alueen jätevedet tullaan johtamaan Volttiin rakennet-
tavaan uuteen keskuspuhdistamoon. Tämä hanke on lähtenyt liikkeelle Alahär-
män kunnan, Kauhavan kaupungin ja Ylihärmän kunnan jätevesisuunnitelmas-
ta, jossa sitä on suositeltu toteutettavaksi vaihtoehdoksi sekä itse suunnitelmassa 
että työryhmän suosituksissa. Tosin siirtoviemärin rakennustyöt ovat vuoden 2005 
alussa vielä kesken ja jätevedenpuhdistamon lupa-asioista on valitettu, mutta han-
ke kuitenkin valmistunee muutaman vuoden kuluttua. 

Alajärvi, Lappajärvi, Perho ja Vimpeli 

Kaikki alueen kunnat ovat olleet mukana vuonna 1973 valmistuneessa Lesti-, Per-
honjoen ja Luodonjärven vesihuollon yleissuunnitelmassa ja vuonna 1999 valmis-
tuneessa Järviseudun ja Perhonjoen yläosan vesihuollon yleissuunnitelmassa. Li-
säksi Vimpeli, Lappajärvi ja Alajärvi osallistuivat vuonna 1976 valmistuneeseen 
Lappajärven ympäristön vesihuollon yleissuunnitelmaan. 

Tällä alueella ei tehdä juurikaan yhteistyötä, ainoastaan vedenhankinnan 
varmuuden turvaamiseen on suunniteltu naapurikuntien verkostojen yhdistä-
mistä. Alajärvellä ja Perhossa vesi otetaan oman kunnan alueella olevista pohjave-
siesiintymistä. Vimpeli ottaa vetensä pääasiasta Perhon puolella olevasta Peltokan-
kaasta ja Vetelin puolella olevasta Haukkaharjusta. Lappajärvi on käyttänyt pit-
kään pintavettä, mutta 1980- ja 1990-lukujen vaihteesta asti se on ottanut vetensä 
oman kunnan alueelta kallioruhjevyöhykkeestä. Lappajärven länsiosista on yhte-
ys Kauhavan Lummukkaan, josta otetaan lisävettä.

Vuoden 1973 suunnitelmassa on ehdotettu Alajärvelle, Lappajärvelle ja Vim-
pelille sekä erillisiä että yhteistoimintaan perustuvia vaihtoehtoja, joissa veden-
hankinta hoidettaisiin joko kokonaan pohjavesivaroin tai rakentamalla Lappajär-
velle pintavesilaitos. Perhon on ajateltu ottavan vetensä omalta alueeltaan, mikä 
onkin toteutunut. 

Myös Lappajärven ympäristön suunnitelmassa ehdotetaan Alajärvelle, Lap-
pajärvelle ja Vimpelille erillisvaihtoehtoja sekä Lappajärven ja Vimpelin tai ko-
ko alueen käsittävää yhteistoimintaa. Yksi erillisvaihtoehdoista muistuttaa hyvin 
paljon toteutumaa. Suunnitelmassa esitetyn Peltokankaan pohjavesialueen lisäk-
si Vimpelin käyttöön on otettu suunnitelman toisessa vaihtoehdossa ollut Hauk-
kaharjun alue. Peltokankaasta ja Haukkaharjusta vuonna 1994 valmistuneet syöt-
tövesijohdot on tehty valtion vesihuoltotyönä. Alajärven vedenhankinta on toteu-
tunut muuten suunnitelman mukaisesti, mutta lisävettä ei oteta Lappavesi Oy:n 
Menkijärven alueelta vaan kunnan itäosissa olevasta Porasharjusta. Myös Poras-
harjun vesijohto on tehty valtion vesihuoltotyönä. Lappajärvi otti 1980- ja 1990-
lukujen taitteeseen asti vetensä erään suunnitelmavaihtoehdon mukaisesti pinta-
vesilaitoksesta. Suunnitelman päätarkoituksena oli kuitenkin saada Lappajärvel-
le käyttöön pohjavesi.

Uusimmassa suunnitelmassa on jo suunniteltu Lappajärvellä käytettäväk-
si omalta alueelta kallioruhjevyöhykkeestä saatavaa vettä. Suunnitelmassa mai-
nituista yhdysjohdoista on rakennettu Lappajärven ja Evijärven välinen vesijoh-
to. Kriisi- ja häiriötilanteiden varalta vuoden 2010 tienoilla rakennettavaksi suun-
niteltuja yhdysjohtoja väleille Alajärvi – Vimpeli, Vimpeli – Perho ja Veteli - Perho 
ei ole vielä toteutettu.

Jätevesien johtaminen ja käsittely hoidetaan alueella kuntakohtaisesti. Ala-
järven jätevedenpuhdistamo rakennettiin vuonna 1976 ja täydennettiin vuonna 
1984. Kurejoen ja Hoiskon taajamat on liitetty keskuspuhdistamoon, ja Luoma-
ahon alueella on oma maapuhdistamo. Perhossa on rakennettu rinnakkaissaostus-
laitos Lesti- Perhonjoen ja Luodonjärven suunnitelman mukaisesti vuonna 1982, 
eikä sitä ole sen jälkeen tehostettu. Möttösen alue on liitetty keskuspuhdistamoon 
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1990-luvun lopulla. Lappajärvellä oli käytössä lammikkopuhdistamo 1970-luvun 
alkupuolelta vuoteen 1982 asti, jolloin sinne rakennettiin jälkisaostuslaitos. Myös 
Vimpeliin rakennettiin jälkisaostuslaitos samana vuonna Lappajärven ympäristön 
suunnitelman mukaisesti.

Alajärven jätevesien käsittely on toteutunut Lesti- Perhonjoen ja Luodonjär-
ven suunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon mukaisesti, tosin suunnitelmassa suo-
siteltua typenpoistoa ei ole toteutettu. Lappajärven ympäristön suunnitelmassa 
ehdotettiin Lappajärvelle rakennettavaksi rinnakkaissaostuslaitos, josta jätevedet 
purettaisiin vanhan lammikkopuhdistamon kautta. Puhdistamo suunniteltiin te-
hostettavaksi jälkisaostuslaitokseksi vasta myöhemmin. Vimpelin osalta poikkeuk-
sena kyseiseen suunnitelmaan on, ettei Vimpelin ranta-aluetta ja Sahin aluetta ole 
viemäröity. Myöskään Vimpelin ja Lappajärven kohdalla 1980-luvulle suunnitel-
tu typen poisto ei ole toteutunut, mutta asia on nyt 20 vuotta myöhemmin ajan-
kohtainen. Lappajärvelle ja Vimpelille on ehdotettu kaikissa suunnitelmissa yh-
teispuhdistamoa, mutta selvitykset eivät ole johtaneet tuloksiin. 

Isokyrö, Jurva, Laihia, Mustasaari, Vaasa ja Vähäkyrö 

Alueen kunnat ovat olleet suunnittelussa mukana kaksi tai kolme kertaa. Vaa-
sa, Mustasaari, Laihia, Vähäkyrö ja Isokyrö ovat osallistuneet Lapuanjoki- ja Ky-
rönjokilaakson suunnitelmaan (1968), Vaasan seudun vesihuollon yleissuunnitel-
maan (1975) sekä muut kunnat Vaasaa lukuun ottamatta Kyrönmaan vesihuollon 
yleissuunnitelmaan (1980).  Jurva on ollut mukana Suupohjan alueen vesihuollon 
suunnittelussa vuosina 1974 ja 2004. 

Isokyrö ottaa vetensä omalta alueeltaan Kokkokankaan ja Sarvikankaan poh-
javesialueilta. Vaasassa käytetään pintavesilaitosta, joka ottaa raakavetensä Ky-
rönjoesta. Vaasasta johdetaan vesi myös Vähäkyröön. Jurvassa on hyvät pohja-
vesiesiintymät, joista Jurvan lisäksi vesi johdetaan Laihialle ja lisävettä Mustasaa-
reen. 

Ensimmäisessä suunnitelmassa on Laihialla suunniteltu otettavaksi käyttöön 
omia pohjavesiesiintymiä, joista osaa ei kuitenkaan voida käyttää korkean rautapi-
toisuuden takia. Tämän vuoksi suunnitelmasta poiketen Laihia ostaa nykyisin vet-
tä yhdessä Mustasaaren kanssa Jurvan puolelta Poronkankaan Vesi Oy:ltä. Jo seu-
raavassa, Vaasan seudun suunnitelmassa esille tuli omien pohjavesivarojen hyö-
dyntämisen rinnalla veden johtaminen Jurvan suunnasta.

Vaasan seudun suunnitelmassa on ehdotettu, että Vaasan pintavesilaitosta 
käytettäisiin laajemminkin hyväksi. Esimerkiksi kaikissa suunnitteluvaihtoehdois-
sa oletettiin, että vähintään Vaasa ja Mustasaari käyttävät laitosta. Laajimmassa yh-
teistyövaihtoehdossa suunniteltiin, että pohjavesistä käyttöön otettaisiin vain ne 
alueet, joiden vesi ei vaadi kuin alkaloinnin, ja loput alueen vedentarpeesta tyy-
dytettäisiin Vaasan pintavesilaitoksen avulla. Vaasan vesilaitos on mitoitettu tä-
män suunnitelman pohjalta liian suureksi, tuottoon 40 000 m3/d. Vähäkyrössä vesi 
otettiin ennen omista pohjavesialueista, mutta vedenlaadun häiriöiden takia sin-
ne on pumpattu vesi Vaasasta 2000-luvun alusta asti. Pintavesilaitoksen laajem-
paa käyttöä on hankaloittanut pintaveden huono imago sekä erimielisyydet ve-
den toimitushinnasta. 

Isokyrössä on Vaasan seudun suunnitelman mukaisesti otettu käyttöön Kok-
kokankaan ja Sarvikankaan pohjavesialueet. Suunnitelman mukaista vedenjake-
lua Vöyrille, Ylistaroon ja Tervajoelle toteutettiin aikaisemmin. Vettä on johdettu 
aikaisemmin myös Laihialle, mutta tätä ei ole mainittu suunnitelmassa.  

Alueen kunnista jätevesien käsittelyn hoitavat kuntakohtaisesti Jurva ja Lai-
hia. Laihialla puhdistamona on 1970-luvun alussa rakennettu rinnakkaissaostus-
laitos ja Jurvassa toimii vuonna 1976 rakennettu ja vuonna 1980 saneerattu rinnak-
kaissaostuslaitos. Vuoden 1974 suunnitelmassa mainittu Närvijoen ja Niemenky-
län viemäröinti keskustaan ei ole toteutunut, eikä niitä ole viemäröity ollenkaan. 
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Vaasaan rakennettiin ensin vuonna 1970 biologinen puhdistamo, joka täydennet-
tiin myöhemmin jälkisaostuslaitokseksi. Jo vuoden 1968 suunnitelman mukaan 
Mustasaaren jätevedet tulisi johtaa Vaasaan. 1990-luvun puolivälin jälkeen Vaa-
saan on johdettu Mustasaaresta Helsingbyn, Sepänkylän, Sulvan, Veikkaalan ja 
Tuovilan taajamien jätevedet.  

Isokyrön jätevesien puhdistus toteutettiin Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
suunnitelman mukaan lammikkopuhdistamolla, mutta 1980-luvun lopulta alka-
en Isokyrön jätevedet on johdettu Vähäkyröön puhdistettavaksi yhteisessä jälki-
saostuslaitoksessa. Vähäkyrössä matalatehoisen biologisen puhdistamon sijaan ra-
kennettiin kirkonkylälle kemiallinen puhdistamo. Lisäksi 1970-luvun puolivälissä 
rakennettiin jälkisaostuslaitos Merikaarron jätevesille. Myöhemmin rakennettiin 
yhteinen puhdistamo Isokyrön kanssa. Isokyrön ja Vähäkyrön yhteistyö pohjau-
tuu Vaasan seudun ja Kyrönmaan suunnitelmiin. 

Korsnäs ja Maalahti 

Sekä Maalahti että Korsnäs ovat olleet mukana ainoastaan vuonna 1974 valmistu-
neessa Suupohjan vesihuollon yleissuunnitelmassa. Molemmat kunnat hankki-
vat vetensä oman kunnan alueella olevista pohjavesiesiintymistä, kuten suunni-
telmassa on oletettu. 

Myös jätevesien käsittely hoidetaan molemmissa kunnissa itsenäisesti. Suun-
nitteluhetkellä Korsnäsin keskustassa ei ollut viemäröintiä, vaan ainoastaan Mol-
pen taajamassa oli Molpe Vatten Ab:n viemäriverkko. Suunnitelmassa esitettiin 
alueille yhteistä jätevedenpuhdistamoa, mikä on toteutunut, mutta jätevedet puh-
distetaan Molpen sijaan Korsnäsissä. Myös Maalahdessa toimitaan suunnitelman 
mukaisesti, eli jätevedenpuhdistamot on rakennettu keskustaajamaan ja Petolah-
teen. Tosin viemäriä on rakennettu Övermalaxin suuntaan suunniteltua pidem-
mälle.

Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, 
Nurmo, Seinäjoki ja Ylistaro 

Tämän laajan yhteistyöalueen kunnat ovat olleet mukana vesihuollon alueellises-
sa suunnittelussa kolmesta viiteen kertaa. Kaikki alueen kunnat kuuluivat ensim-
mäiseen, vuonna 1968 valmistuneeseen, Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson suun-
nitelmaan sekä vuonna 1997 valmistuneeseen Seinäjoen seudun suunnitelmaan. 
Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelman (1973) suunnittelualuee-
seen kuuluivat muut kunnat Kuortanetta ja Ylistaroa lukuun ottamatta. Tämän 
lisäksi Kauhava on kuulunut Alahärmän, Ylihärmän ja Kauhavan jätevesisuun-
nitelmaan (1987) ja yhdessä Lapuan kanssa Härmänmaan suunnitelmaan (2004). 
Kuortane on kuulunut Kuusiokuntien suunnitelmaan (2004), Kauhajoki Suupoh-
jan suunnitelmaan (2004) ja Ylistaro Vaasan seudun (1975) ja Kyrönmaan (1980) 
suunnitelmiin. 

Alueen kunnat ovat yhteistyössä keskenään vedenhankinnan osalta. Alueella 
toimii kaksi ylikunnallista tukkuvesiyhtiötä, Kyrönjokilaakson Vesi Oy ja Lappave-
si Oy. Kauhava, Lapua, Kuortane ja Nurmo ottavat vetensä Lappavesi Oy:n ver-
kosta. Seinäjoki ja Ilmajoki ottavat pääosan vedestään Kyrönjokilaakson Vesi Oy:
ltä. Peräseinäjoen alueella suurin osa vedestä otetaan omista ottamoista sekä lisä-
vesi Jalasjärveltä. Tulevaisuudessa sinne johdetaan lisävesi Kyrönjokilaakson Ve-
si Oy:n verkosta. Ylistaro, Kurikka ja Jalasjärvi käyttävät pääasiassa omia pohja-
vesialueitaan, mutta ottavat myös lisäveden Kyrönjokilaakson Vedeltä. Kauhajoki 
käyttää omia pohjavesialueitaan.

Ensimmäisessä, vuoden 1968 suunnitelmassa ei vedenhankinnan osalta esi-
tetty kuntakohtaisia ehdotuksia. Aluetta koskevia laajempia hankkeita olivat La-
pualta Nurmon, Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan kautta Kauhajoelle saakka raken-
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nettava runkojohto sekä Kauhajoen Hyypänkylään rakennettava vedenkäsitte-
lylaitos, jonka vettä suunniteltiin käytettäväksi Kauhajoen sekä Seinäjoen, Kuri-
kan, Jalasjärven ja Ilmajoen tarpeisiin. Sekä runkoverkko että vedenkäsittelylai-
tokset on rakennettu, mutta vedenjakelu ei toteudu kaikilta osin aivan suunni-
telmassa esitetyn mukaisesti. Kyseisen alueen vedenhankinnan järjestäminen on 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella toteutetuista hankkeista suurin. Sen 
toteutus on tapahtunut kahdessa eri hankkeessa, mutta nyt alueet on yhdistetty 
toisiinsa. 

Alueen vedenhankinnan järjestely perustuu siis jo vuonna 1968 valmistunee-
seen Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson vesihuollon yleissuunnitelmaan. Suunnitel-
man pohjalta on toteutettu vuodesta 1970 alkaen Lappavesi Oy:n vedenhankin-
tajärjestelmä, aluksi Lapualle ja Nurmoon ja myöhemmin Kuortaneelle ja Kauha-
valle. Kyrönjokilaakson alueella suunnittelua jatkettiin vuonna 1973 Kyrönjoki-
laakson vedenhankinnan suunnitelmalla, joka ei kuitenkaan heti johtanut jatko-
toimenpiteisiin. Alueen vedenhankinnan suunnittelua kuitenkin jatkettiin Kyrön-
jokilaakson vedenhankinnan suunnitelman pohjalta vuonna 1981, jolloin Kyrön-
jokilaakson Vesi Oy perustettiin. Nykyinen vedenhankinta on toteutettu yhtiön 
teettämän vedenhankintasuunnitelman mukaisesti. 

Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelmassa (1997) esitetään veden-
hankinnan osalta kahta vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä Kyrönjokilaakson Vesi 
Oy:n ja Lappavesi Oy:n verkostot yhdistetään ja toisessa yhteistyötä kahden ve-
denhankinta-alueen välillä ei lisätä. Vaihtoehdoista toteutettavaksi päätyi työryh-
mänkin suosittelema yhteistyövaihtoehto. Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n ja Lappa-
vesi Oy:n verkot on yhdistetty, ja Kyrönjokilaakson Vesi Oy:llä on jatkuva lupa joh-
taa vettä Lappavesi Oy:lle 2200 m3/d. Kuvassa 9 on esitetty Kyrönjokilaakson Vesi 
Oy:n Autionmaan vesilaitos Kurikassa.

Kuva 9. Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n Autionmaan vesilaitos Kurikassa. Alueen pohjavesivaroja 
on suunniteltu hyödynnettäväksi jo Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson vesihuollon yleissuunni-
telmassa (1968) ja sittemmin Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelmassa (1973). 
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Viemäröinti alueen kunnissa on järjestetty useimmiten 1970-luvun puolivälin ai-
koihin joko rinnakkaissaostus- tai jälkisaostuslaitoksena. Kuortaneella ja Kauha-
valla on ollut aluksi käytössään lammikkopuhdistamot. Viemärilaitokset on raken-
nettu yleensä vain kuntien keskustaajamiin. Tämän lisäksi on vain muutamia pie-
niä viemäröintialueita, joiden jätevedet puhdistetaan pienpuhdistamoissa. 

Yhteistoimintaa viemäröintipuolella on Lapuan ja Nurmon sekä Seinäjoen, 
Peräseinäjoen, Ylistaron ja Nurmon välillä. Pääosa Nurmon jätevesistä sekä Atri-
an lihanjalostuslaitoksen jätevedet käsitellään Lapualla Lapuan Jätevesi Oy:n puh-
distamossa. Myös Kuortaneen jätevedet tullaan vuonna 2007 johtamaan Lapualle. 
Seinäjoella käsitellään omien jätevesien lisäksi Peräseinäjoen, Ylistaron Halkosaa-
ren ja Nurmon Hyllykallion alueen jätevedet. 

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson suunnitelmassa (1968) alueen kuntien on 
suunniteltu puhdistavan jätevetensä itsenäisesti, useimmiten lammikkopuhdis-
tamossa. Useimmissa tapauksissa puhdistamot on kuitenkin rakennettu suoraan 
rinnakkais- tai jälkisaostuslaitoksiksi. Yhteistyökuvioista suunnitelmiin pohjautuu 
ainoastaan Ylistaron ja Peräseinäjoen jätevesien tuonti Seinäjoelle, jota on suunni-
teltu Seinäjoen seudun suunnitelmassa (1997). 

Alavus, Lehtimäki, Soini, Töysä ja Ähtäri 

Alueen kunnat ovat olleet mukana vuonna 2004 valmistuneessa Kuusiokuntien 
vesihuollon yleissuunnitelmassa. Tämän lisäksi Töysä ja Alavus kuuluivat Lapu-
anjoki- ja Kyrönjokilaakson vesihuollon yleissuunnitelman (1968) suunnittelualu-
eeseen.

Vedenhankinta hoidetaan pääasiassa kuntakohtaisesti. Yhteistoimintaa on 
kuntien ja laitosten välisten yhdysjohtojen sekä kunnossapidon ja rakentamisen 
yhteistyön muodoissa. Muissa kunnissa on käyttökelpoisia pohjavesiä riittävästi, 
ainoastaan Soinissa on alueelliseen vedenhankintaan soveltuvasta pohjavedestä 
puutetta. Soiniin otetaan osa vedestä Lehtimäeltä ja Alajärveltä.

Ensimmäisessä suunnitelmassa vedenhankinnan osalta on Alavuden ehdo-
tettu ottavan käyttöön Edesjärven alueen pohjavesivarat, mikä onkin tapahtu-
nut. Uudemmassa suunnitelmassa ehdotetaan, että yhteistoiminta säilyy ennal-
laan ja ainoastaan Ähtäri – Lehtimäki linja rakennetaan tai että kaikki alueen kun-
tien vesilaitokset yhdistettäisiin yhdysvesijohdolla. Alueella edetään jälkimmäi-
sen vaihtoehdon suuntaan. Ähtäri – Lehtimäki vesijohto on rakenteilla valtion ve-
sihuoltotyönä. Suunnitteilla on lisäksi Lehtimäki – Soini johtoyhteys, joka valmis-
tuu vuonna 2006.

Viemärilaitokset on rakennettu keskustaajamiin kaavoitetuille alueille ja 
muutamaan muuhun suurehkoon taajamaan. Kaikki alueen viemäröidyt jäteve-
det puhdistetaan biologis-kemiallisesti ennen vesistöön johtamista. Ainoastaan 
Töysän jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Alavudelle, muut kunnat hoitavat 
jätevesien käsittelyn itsenäisesti.

Töysään on Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson suunnitelman mukaisesti raken-
nettu ensin lammikkopuhdistamo, mutta 1980-luvun alkupuolelta lähtien jäteve-
det on johdettu käsiteltäväksi Alavudelle. Alavuden jätevedenpuhdistamo on sen 
sijaan toteutunut suunnitelmassa ehdotetun matalatehoisen biologisen puhdista-
mon sijaan rinnakkaissaostuslaitoksena 1970-luvun alkupuolella. Puhdistamoa on 
myöhemmin täydennetty jälkisaostuslaitokseksi.

Kuusiokuntien suunnitelmassa esitettiin kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa vie-
märöinti tapahtuu pääosin nykyiseen tapaan ja toisessa Töysän lisäksi Ähtärin jä-
tevedet johdettaisiin käsiteltäväksi Alavudelle ja samoin Lehtimäen Soiniin tai 
Kuortaneelle. Alueella todennäköisesti toimitaan tulevaisuudessa ensin mainitun 
erillisvaihtoehdon mukaisesti. 
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Isojoki, Kaskinen, Närpiö ja Teuva  

Närpiö ja Kaskinen ovat olleet vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa mu-
kana kolme kertaa, Teuva ja Isojoki kahdesti. Kaikki kunnat osallistuivat Suupoh-
jan alueelle tehtyihin suunnitelmiin vuosina 1974 ja 2004. Tämän lisäksi Närpiö ja 
Kaskinen olivat mukana vuonna 1976 valmistuneessa Kristiinanseutua käsitellees-
sä suunnitelmassa.

Isojoki saa riittävästi vettä oman verkostonsa tarpeisiin omilta pohjavesialu-
eiltaan. Närpiö ja Teuva ottavat osan tarvitsemastaan vedestä omilta alueiltaan, osa 
vedestä ostetaan Kauhajoelta. Kaskisilla on aikaisemmin ollut käytössään oma pin-
tavesilaitos, ja sen jälkeen vesi otettiin Metsä-Botnian pintavesilaitokselta. Vuodes-
ta 1999 asti kaikki vesi on otettu Kauhajoelta yhteistyössä Närpiön kanssa.

Isojoki toimii vuoden 1974 suunnitelman mukaisesti omillaan. Samoin Teu-
van vedenhankinta on toteutunut ensimmäisen suunnitelman mukaisesti. Kas-
kisten ja Närpiön vedenhankintaa Kauhajoelta Aqua Botnica Oy Ab:n verkosta ei 
ole suunnitelmissa sen sijaan tarkasteltu, vaan niiden lisävedentarve on oletettu 
tyydytettäväksi yhteistyössä Kristiinankaupungin tai Metsä-Botnian kanssa. Myös 
suunnittelua ohjannut työryhmä kannatti alueen vedenhankkimiseksi vaihtoeh-
toa, jossa Närpiö ja Kaskinen olisivat yhteistoiminnassa Karijoen ja Kristiinankau-
pungin kanssa.

Teuva, Isojoki ja Närpiö hoitavat jätevesien johtamisen ja käsittelyn itsenäises-
ti. Teuvan kunnassa on tällä hetkellä kirkonkylällä vuonna 1976 valmistunut biolo-
gis-kemiallinen jätevedenpuhdistamo sekä maasuodattimet muutamilla asuinalu-
eilla. Isojoen jätevedenpuhdistamona toimii vuonna 1976 valmistunut rinnakkais-
saostuslaitos, joka on saneerattu vuonna 1985. Närpiössä on kunnalliset jäteveden-
puhdistamot keskustassa ja Pirttikylässä. Kaskisten jätevedet on puhdistettu vuo-
desta 1983 alkaen Oy Metsä Botnia Ab:n jätevesien joukossa. Tämän hetkinen so-
pimus jätevesien puhdistamisessa on voimassa vuoteen 2009 asti.

Jätevedenpuhdistus on kaikkien kuntien osalta toteutunut pääpiirteittäin 
suunnitelmien mukaisesti. Teuva ja Isojoki toimivat itsenäisesti vuoden 1974 Suu-
pohjan suunnitelman mukaisesti. Närpiössä ainoastaan Ylimarkun jätevedet joh-
detaan suunnitelmista poiketen Pirttikylään, ei Närpiön keskustan puhdistamol-
le. Kaskisten ja Metsä-Botnian yhteistyötä on myös suunniteltu sekä Suupohjan 
että Kristiinanseudun suunnitelmissa.  

Karijoki ja Kristiinankaupunki 

Molemmat kunnat ovat olleet mukana vesihuollon alueellisessa yleissuunnitte-
lussa kolme kertaa. Ensimmäinen suunnitelma oli Suupohjan vesihuollon yleis-
suunnitelma vuonna 1974, toinen Kristiinanseudun vesihuollon yleissuunnitel-
ma vuonna 1976 ja kolmas vuonna 2004 valmistunut Suupohjan vesihuollon yleis-
suunnitelma.

Sekä Kristiinankaupunki että Karijoki hoitavat vedenhankintansa itsenäisesti. 
Kristiinankaupunki otti vetensä vuoteen 1990 asti omasta pintavesilaitoksestaan. 
Tämän jälkeen käytössä on ollut pohjavesi, joka saadaan Dagsmarkin Korsbäckis-
tä. Karijoki ottaa vetensä muuten omilta alueiltaan, mutta Myrkyn kylään pum-
pataan vesi Teuvalta.

Vuoden 1974 suunnitelmassa on tarkasteltu lähinnä erilaisia yhteistoimin-
tavaihtoehtoja Kristiinankaupungin ja sen ympäristökuntien kesken. Kristiinan-
seudun suunnitelma on toteutunut paremmin. Karijoki ottaa vetensä omalta alu-
eeltaan, kuten suunnitelman kaikissa vaihtoehdoissa oli suunniteltu. Ainoastaan 
Myrkyn-kylän vesihuolto ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Myös Kristii-
nankaupungin vedenhankinta on toteutunut pääosin yhden suunnitelmassa esi-
tetyn vaihtoehdon mukaisesti. Poikkeuksena on ainoastaan, ettei Korsbäckissä ole 
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koskaan ryhdytty valmistamaan tekopohjavettä, kuten suunnitelmassa on ehdo-
tettu. Korsbäckin pohjavesi riittää Kristiinankaupungin tarpeisiin, kun sitä ei tar-
vitse toimittaa muille. Uusimmassa suunnitelmassa on ehdotettu ainoastaan yh-
dysvesijohtoa kuntien välille.

Jätevesien käsittelyn osalta Karijoki ja Kristiinankaupunki ovat yhteistyössä 
keskenään. Karijoen jätevedet käsitellään Kristiinankaupungin jätevedenpuhdis-
tamolla. Puhdistamona toimii vuonna 1983 rakennettu biologis-kemiallinen rin-
nakkaissaostuslaitos, joka on saneerattu vuonna 2000. Siirtoviemäri kulkee Karijo-
en keskustasta Dagsmarkin kautta Kristiinankaupunkiin. Karijoelta tulee jätevesiä 
noin 80 m3/d, mikä on noin 6 % puhdistamon kuormituksesta. 

Jätevesien käsittelyn yhteistoimintaa on suunniteltu jo ensimmäisessä, vuo-
den 1974 suunnitelmassa. Kristiinanseudun suunnitelmassa asiaa on tarkasteltu 
uudestaan, ja toteutus muistuttaakin hyvin pitkälti yhtä suunnitelman vaihtoeh-
doista. Suunnitelmasta poiketen ainoastaan Tiukkaa ei ole vielä viemäröity Kristii-
nankaupungin keskuspuhdistamolle. Samoin hankkeen toteutus myöhästyi suun-
nitelmassa esitetystä aikataulusta, vuodesta 1981. Viemärilinja Lappfjärdiin, eli al-
kupää Karijoen viemäristä, on rakennettu vuonna 1983, ja linja vedettiin Karijoel-
le asti vasta vuonna 1990.

14.2.Valtion.vesihuoltotyöt.

Vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat ovat edesauttaneet suurten ylikunnallis-
ten hankkeiden toteuttamista. Yhden kunnan vesihuollon järjestämistä suurempi-
en hankkeiden toteutumista on monissa tapauksissa edistetty valtion vesihuolto-
töiden avulla. Valtion vesihuoltotyöt ovat Vaasan kaupungin raakavesiallasta lu-
kuun ottamatta vesijohto- tai viemärilinjoja. Linjojen rakentamiseen liittyy mm. 
laitosten ja pumppaamoiden rakentamista, joten myös näiden voidaan katsoa to-
teutuneen kyseisen valtion vesihuoltotyön yhteydessä. Suurimpia Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen alueella toteutettuja hankkeita ovat Kyrönjokilaakson ja La-
puan seudun vedenhankinnan järjestäminen. Lisäksi vuonna 2005 on vireillä ko-
ko Lestijokilaakson käsittävä siirtoviemärihanke. 

Taulukoissa 4 ja 5 on listattuna kaikki Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 
alueella toteutuneet ja vireillä olevat valtion vesihuoltotyöhankkeet. Taulukon sa-
rakkeilta löytyy hankkeen nimi, sen kustannukset (sekä valtion osuus että koko-
naiskustannukset) ja toteuttamisvuosi. Kokonaiskustannukset sisältävät laitokset 
ja pumppaamot, joilla hankkeista on saatu toimivia kokonaisuuksia. Oikeanpuo-
limaisessa sarakkeessa on mainittu vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma, jo-
hon hanke mahdollisesti pohjautuu.

Taulukoista 4 ja 5 käy ilmi, että kaikista 77 toteutuneesta ja vireillä olevas-
ta valtion vesihuoltotyöstä yleissuunnitelmien pohjalta on lähtenyt liikkeelle 34 
hanketta, eli 44 %. Kustannuksiltaan nämä suunnitelmiin pohjautuvat hankkeet 
sen sijaan kattavat noin 65 % kaikkien valtion vesihuoltotöiden kokonaiskustan-
nuksista, jotka ovat yhteensä noin 152 miljoonaa euroa. Valtio on osallistunut ve-
sihuoltohankkeisiin yhteensä noin 44,8 miljoonalla eurolla. Vireillä olevissa hank-
keissa valtion osuus tulisi olemaan 12 miljoonaa euroa. Alueellisiin yleissuunnitel-
miin pohjautuviin hankkeisiin on käytetty noin 28 miljoonaa euroa eli 63 % koko 
valtion avustusmäärästä. Tämän lisäksi kunnat ovat voineet saada valtiolta tukea 
vesihuoltoavustuksina, sekä aikaisemmin korkotukilainoina, jotka ovat noin 15 – 
20 % hankkeen kustannuksissa.  

Kirjan loppuun on liitetty kartta toteutuneista ja vireillä olevista valtion vesi-
huoltotöitä vuodesta 1974 lähtien.
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Taulukko 4. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella toteutuneet valtion vesihuoltotyöt vuodesta 1974 lähtien. Hankkeet 
ovat pääosin aikajärjestyksessä. Kustannukset on korjattu indeksillä vuoteen 2003. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2004)

1. Lapua - Nurmo siirtoviemäri 0,844 6,974 1974 - 1976

2. Vimpelin syöttövesijohto 0,362 1,122 1980 - 1981
Lappajärven ympäristön vesihuollon 
yleissuunnitelma

3. Ilmajoki - Koskenkorva siirtoviemäri 0,59 1,967 1976 - 1978

4. Alajärven syöttövesijohto 0,96 2,879 1982 - 1984

5. Alavuden syöttövesijohto 0,188 1,254 1982 - 1983
Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
vesihuollon yleissuunnitelma 

6. Töysä - Alavus siirtoviemäri 0,376 0,868 1983 - 1985

7. Maksamaan saariston syöttövesijohto 0,408 1,066 1980 - 1983

8. Maalahden siirtoviemäri 0,26 0,579 1984 - 1985

9. Jalasjärven syöttövesijohto 0,398 0,796 1980 - 1981
Kyrönjokilaakson vedenhankinnan 
yleissuunnitelma

10. Peräseinäjoen syöttövesijohto 0,54 1,05 1982 - 1984

11. Jalasjärvi - Peräseinäjoki yhdysvesijohto 0,492 1,678 1984 - 1985
Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
vesihuollon yleissuunnitelma 

12. Alavus - Peräseinäjoki yhdysvesijohto 0,736 1,42 1986 - 1987

13. Ähtärin syöttövesijohto 0,434 1,215 1984 - 1985

14. Isokyrö - Vähäkyrö siirtoviemäri 0,758 2,594 1985 - 1989
Kyrönmaan vesihuollon 
yleissuunnitelma

15. Karijoen siirtoviemäri ja Kristiinankaupungin 
syöttövesijohto 1,071 2,528 1986 - 1990

Suupohjan / Kristiinanseudun 
vesihuollon yleissuunnitelma

16. Poronkankaan syöttövesijohto, Laihia, 
Mustasaari 2,46 5,592 1988 - 1991

Kyrönmaan vesihuollon 
yleissuunnitelma

17. Lummukan syöttövesijohto, Lappajärvi 0,407 1,157 1989 - 1990

18. Lappakankaan syöttövesijohto, Lapua 1,972 5,52 1983 - 1987

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
vesihuollon yleissuunnitelma / 
Kyrönjokilaakson vedenhankinnan 
yleissuunnitelma

19. Vaasan kaupungin raakavesiallas ja 
syöttövesijohto 2,32 4,492 1988 - 1994

Vaasan seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma

20. Kyrönjokilaakson syöttövesijohto, Seinäjoki, 
Kurikka, Jalasjärvi 7,909 23,622 1991 - 1994

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
vesihuollon yleissuunnitelma / 
Kyrönjokilaakson vedenhankinnan 
yleissuunnitelma

21. Lieskankaan syöttö- ja yhdysvesijohto, Töysä 0,21 0,441 1990 - 1991

22. Nurmon syöttövesijohto 0,558 1,867 1991 - 1993

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
vesihuollon yleissuunnitelma / 
Kyrönjokilaakson vedenhankinnan 
yleissuunnitelma

23. Hyllykallion siirtoviemäri Nurmo 0,107 0,299 1991 - 1992

24. Kaskisten siirtoviemäri 0,47 0,941 1982 - 1983
Suupohjan / Kristiinanseudun 
vesihuollon yleissuunnitelma

25. Lapväärtti - Kristiinankaupunki siirtoviemäri 0,972 4,514 1980 - 1983
Suupohjan / Kristiinanseudun 
vesihuollon yleissuunnitelma

26. Kätkänjoen syöttövesijohto, Töysä, Kuortane, 
Alavus 0,552 1,288 1985 - 1987

27. Härkmeren - Skaftungin syöttövesijohto, 
Kristiinankaupunki 0,844 1,729 1993 - 1994

Kristiinanseudun vesihuollon 
yleissuunnitelma

28. Mustasaari - Vähäkyrö yhdysvesijohdot 0,268 0,433 1994 - 1995

29. Liesjärven alueen syöttövesijohto, Töysä, 
Alavus 0,495 0,825 1994 - 1995

30. Peränne - Soininkylän syöttövesijohto Virrat, 
Ähtäri 0,548 1,055 1993 - 1994

31. Haukkaharjun syöttövesijohto Perho, Veteli, 
Vimpeli 0,105 0,253 1993 - 1994

Lappajärven ympäristön vesihuollon 
yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma, johon hanke 
pohjautuuTOTEUTUNEET HANKKEET

Rakentamis-
vuosi

Valtion osuus 
[milj. €]

Kok.kust.
[milj. €]
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32. Riskun ja Kalajärven alueen siirtoviemäri, 
Peräseinäjoki 0,433 0,97 1994 - 1995

33. Lapua - Nurmo yhdysvesijohto 0,35 2,717 1995 - 1996

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson 
vesihuollon yleissuunnitelma / 
Kyrönjokilaakson vedenhankinnan 
yleissuunnitelma

34. Alskat - Raippaluoto yhdysvesijohto, 
Mustasaari  EU-hanke 0,121 0,181 1996 - 1997

35. Siipyy - Merikarvia yhdysvesijohto 0,165 0,226 1995 - 1996

36. Veikkaala - Tuovila siirtoviemäri, Mustasaari 0,161 0,323 1996 - 1997

37. Evijärvi, Kaustinen, Veteli ja Teerijärven yhdys- 
ja syöttövesijohdot 1,531 4,569 1984 - 1988

Evijärven, Kaustisen, Teerijärven ja 
Vetelin alueen vedenhankinnan 
yleissuunnitelma

38. Jepua - Uusikaarlepyy - Pietarsaari 
siirtoviemäri 1,647 3,726 1993 - 1996

Generalplan över vattenrörsörjningen i 
Jakobstad, Nykarleby och Pedersöre 

39. Pedersören ja Luodon kunnan siirtoviemäri 1,222 3,462 1978 - 1982
Lesti-, Perhonjoen ja Luodon-järven 
vesihuollon yleissuunnitelma 

40. Kruunupyy - Luoto yhdys- ja syöttövesijohto 1,073 2,353 1993 - 1995

41. Emet - Storåsen yhdys- ja syöttövesijohto, 
Kruunupyy 0,399 0,946 1990 - 1991

Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven 
vesihuollon yleissuunnitelma 

42. Bosund - Holm siirtoviemäri, Luoto 0,204 0,441 1980 - 1982

43. Närpiönseudun syöttövesijohto, Teuva, 
Närpiö, Kaskinen EU - hanke 1,321 2,817 1996 - 1999

44. Sulva - Vaasa siirtoviemäri 0,199 0,815 1997 - 1998

45. Vaasa - Mustasaari - Vähäkyrö yhdysvesijohto 
ja siirtoviemäri 1,066 2,235 2000 -2002

Vaasan seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma

46. Seinäjoki - Nurmo - Ylistaro yhdysvesijohto ja 
siirtoviemäri 0,524 1,485 2000 -2001

Seinäjoen seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma

47. Kainuunkangas - Jepua yhdysvesijohto 0,378 0,666 1999 - 2000

48. Alaveteli - Kruunupyy siirtoviemäri EU-hanke 0,291 0,486 1999

49. Tusanpuolen yhdysvesijohto, Alavus 0,117 0,311 1998 - 1999

50. Lehtimäki - Töysä yhdysvesijohto 0,136 0,233 1998 - 1999

51. Evijärvi, Kaustinen, Kortesjärvi, Kruunupyy ja 
Veteli yhdys- ja syöttövesijohdot 1,476 2,972 1998 -

52. Himanka, Kalajoki, Kannus, Kälviä, Lohtaja ja 
Toholampi yhdysvesijohdot 0,417 0,895 1997 -

53. Eskolan siirtoviemäri, Kannus 0,211 0,422 1994

54. Kälviän syöttövesijohto 0,886 1,983 1992 - 1994

55. Vesiensuojelutyö; Kaustinen - Veteli 
siirtoviemäri 0,281 1,125 1975 - 1976

Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven 
vesihuollon yleissuunnitelma 

56. Möttösen siirtoviemäri, Perho 0,238 0,475 1982

57. Hietakangas - Kannus syöttövesijohto 0,36 1,14 1983 - 1984

58. Saarikangas - Patamäki syöttövesijohto, 
Kokkola 0,181 1,311 1996 - 1997

Lesti-, Perhonjoen ja Luodonjärven 
vesihuollon yleissuunnitelma 

59. Laihia - Maalahti yhdysvesijohto EU-hanke 
(osa ) 0,344 0,602 2001-2002

60. Lehtimäki-Soini-Alajärvi toteutunut osuus EU-
hanke 0,332 0,612 2001-2001

61. Pappilankangas - Poronkangas 
raakavesijohto, Jurva 0,155 0,358 2001-2002

Kyrönmaan vesihuollon 
yleissuunnitelma

TOTEUTUNEET HANKKEET YHTEENSÄ [milj. 
€]   44,833 122,874

Yleissuunnitelma, johon hanke 
pohjautuuTOTEUTUNEET HANKKEET

Rakentamis-
vuosi

Valtion osuus 
[milj. €]

Kok.kust.
[milj. €]
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Vaikka valtion vesihuoltotöistä on lukumääräisesti vain vajaa puolet lähtenyt liik-
keelle vesihuollon alueellisista yleissuunnitelmista, yleissuunnittelu on luonut ak-
tiivisen ilmapiirin yhteistyöhankkeille myös suunnitteluiden välillä. Hankkeet, jot-
ka eivät ole lähteneet liikkeelle yleissuunnitelmista, pohjautuvat erillisselvityksiin. 
Erillisselvityksiä on tehty olosuhteiden muuttuessa, jolloin on tullut ajankohtai-
seksi harkita muitakin vesihuollon toteuttamisvaihtoehtoja kuin yleissuunnitel-
missa on mainittu. Taulukoissa 4 ja 5 on mukana lisäksi niin pieniä hankkeita, et-
tei niitä ole välttämättä mainittu alueellisessa suunnitelmassa.

Kuntien ja vesilaitosten edustajien haastatteluissa nousi esiin valtion rahoi-
tuksen merkitys suurempien yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen. Rahoitusta pi-
dettiin erittäin tärkeänä, jotta hankkeisiin lähdetään mukaan. 

Taulukko 5. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella vireillä olevat valtion vesihuoltotyöt. Kustannukset on korjattu in-
deksillä vuoteen 2003. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2004)

62. Härmien siirtoviemäri, Yli- ja Alahärmä 1,09 2,17 2003 - 

63. Alajärvi - Soini syöttövesijohto 0,67 1

64. Seinäjoki - Peräseinäjoki yhdysvesijohto ja 
siirtoviemäri 0,500 1,290 2003 -

Seinäjoen seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma

65. Vägvik- Bergö yhdysvesijohto, Korsnäs, 
Maalahti 0,540 1,150 2003 -

66. Harrström - Keskusta siirtoviemäri ja 
yhdysvesijohto, Korsnäs 0,230 0,470 2004 -

67. Härkmeri - Lapväärtti yhdysvesijohto ja 
siirtoviemäri 0,270 0,540 

68. Ilmajoen itäisen-alueen kokoojaviemäri 0,400 0,990 2004 -

69. Luoma-aho – Hoisko - Keskusta siirtoviemäri, 
Alajärvi 0,400 0,800 

Lappajärven ympäristön vesihuollon 
yleissuunnitelma /  Järviseudun ja 
Perhonjoen yläosan vesihuollon 
yleissuunnitelma

70. Kuortane - Lapua siirtoviemäri, Kuortane 1,3 2,4

71. Teerijärvi – Kaustinen – Veteli siirtoviemäri, 
Kruunupyy, Kaustinen, Veteli 0,46 1

Järviseudun ja Perhonjoen yläosan 
vesihuollon yleissuunnitelma

72. Maksamaan kokooja- ja siirtoviemäri, 
Maksamaa 0,1 0,38

73. Lestijokilaakson siirtoviemärit, Himanka, 
Lohtaja, Kälviä, Kannus, Toholampi 6 12

Lestijokilaakson sekä Kälviän, 
Lohtajan ja Ullavan vesihuollon 
alueellinen yleissuunnitelma 

74. Ähtäri – Lehtimäki yhdysvesijohto, Ähtäri 0,32 1,1 2004 -
Kuusiokuntien vesihuollon 
yleissuunnitelma

75. Uusisomeron syöttövesijohto, Himanka 0,65 1,34

Lestijokilaakson sekä Kälviän, 
Lohtajan ja Ullavan vesihuollon 
alueellinen yleissuunnitelma 

76. Saukonkylä – Lappakangas syöttövesijohto, 
Alajärvi, Kuortane 0,65 1,3

Seinäjoen seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma

77. Kainasto – Halkosaari yhdysvesijohto ja 
siirtoviemäri, Ylistaro 0,38 0,72

Seinäjoen seudun vesihuollon 
yleissuunnitelma

VIREILLÄ OLEVAT HANKKEET YHTEENSÄ
[milj. €]          11,96 28,65

VIREILLÄ OLEVAT HANKKEET
Rakentamis-

vuosi
Yleissuunnitelma, johon hanke 
pohjautuu

Valtio
[milj. €]

Kok.kust.
[milj. €]



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .. .Alueelliset ympäristöjulkaisut 412��

Kytkeytyminen muuhun 
suunnitteluun

15.1.Yleissuunnitelman.pohjalta.tehtävät.tarkemmat.
suunnitelmat.ja.tutkimukset

Vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma oli pohjana aikaisemmin kuntakohtai-
sille yleissuunnitelmille ja nykyisin lakisääteisille kuntien kehittämissuunnitelmil-
le. Kuntakohtaisessa suunnitelmassa lisätään suunnittelutarkkuutta alueelliseen 
suunnitelmaan verrattuna niin, että vesihuollon järjestämistä tarkastellaan yleen-
sä kyläkohtaisesti ja jopa kiinteistökohtaisesti. Alueellinen yleissuunnitelma on 
kuitenkin tarkkuudeltaan sellainen, että sen perusteella voidaan jo tehdä tarkem-
pia hankesuunnitelmia. 

Yleissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut tulee huomioida myös kuntakohtaisis-
sa kriisinajan vedenhankinnan suunnitelmissa. Lisäksi alueellisessa yleissuunnit-
telussa voi nousta esille tarpeita esimerkiksi pohjavesien suojelusuunnitelmien te-
kemiseen, pohjavesitutkimuksiin tai purkupaikkaselvityksiin, jotka tulisi huomi-
oida jatkosuunnittelua järjestettäessä.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella tarkemmassa suunnittelussa 
alueelliset yleissuunnitelmat on huomioitu varsin hyvin. Esimerkiksi 2000-luvul-
la kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat on tehty useimmiten heti alueellisen 
suunnittelun jälkeen, jolloin alueellinen suunnittelu on ollut suoraan pohjana 
kuntakohtaiselle suunnittelulle. 

Vaikka vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman suunnittelujakso on 20 – 30 
vuotta, sen todellisuudessa vaikuttava aikajänne on vain noin 10 - 15 vuotta. Ajan 
kuluessa vesihuollon tilanne ja tarpeet kunnissa muuttuu, ja suunnitelman ohjaa-
va vaikutus vähenee. 

15.2.Yhteys.muuhun.suunnitteluun 

Ympäristöministeriön 30.3.2000 antamassa päätöksessä vesien suojelun toimenpi-
deohjelmasta vuoteen 2005 korostetaan maankäytön suunnittelun sekä vesi- ja jä-
tehuollon yleissuunnitelmien yhteensovittamista. Toimenpideohjelman mukaan 
maakuntakaavat ja kuntien yleiskaavat sekä vesi- ja jätehuollon yleissuunnitelmat 
tulee sovittaa toisiaan täydentäviksi siten, että ne edistävät myös haja-asutuksen 
jätevesien käsittelyn tarkoituksenmukaista kehittämistä. Vuorovaikutusta tulisi pa-
rantaa osapuolten yhteistyötä lisäämällä. 

Maankäytön ja vesihuollon suunnittelun vuorovaikutus on noussut entistä 
merkityksellisemmäksi 2000-luvun vaihteessa myös uuden maankäyttö- ja raken-
nuslain säätämisen myötä. Uusi laki korostaa yleiskaavoituksen ohjausvaikutusta, 
joka tulisi ottaa huomioon vesihuoltoa järjestettäessä. Samoin kaavoituksessa tuli-
si huomioida vesihuollon tulevaisuuden suuntaviivat. Maakuntakaava, yleiskaava 
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ja kuntien yhteinen yleiskaava ovat tärkeimmät instrumentit, joihin vesihuollon 
alueelliset yleissuunnitelmat vaikuttavat (Santala & Vikman 2001).

Vesihuolto- ja jätesuunnitelmat linkittyvät toisiinsa puhdistamolietteiden kä-
sittelyn ja sijoituksen osalta. Myös tämä asia otetaan varmasti tulevaisuudessa huo-
mioon tiukentuneen lainsäädännön aiheuttaman kustannusten nousun myötä. 

Lisäksi EY:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) mukaan jäsenvaltioiden on laa-
dittava hoitosuunnitelma jokaiselle niiden alueella kokonaan sijaitsevalle vesien-
hoitoalueelle. Vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun kytkeytymisestä näihin 
hoitosuunnitelmiin ei vielä ole selkeää käsitystä, mutta ainakin vesihuollon alu-
eelliset yleissuunnitelmat tuottavat tietoa, joka on hyödynnettävissä hoitosuunni-
telmia laadittaessa (Santala & Vikman 2001).
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Suunnitteluprosessin 
kehitystarve 

16.1.Tulevaisuuden.suunnittelutarve

Kuten jo aikaisemmin on todettu, tällaiselle alueelliselle vesihuollon suunnittelulle 
on nähtävissä selkeä tarve. Jotta suunnittelusta olisi mahdollisimman paljon hyö-
tyä, tulisi suunnitelmia uusia ja päivittää noin kymmenen vuoden välein. Kunti-
en ja vesilaitosten edustajat pitivät haastatteluissa sopivana päivitysvälinä kym-
mentä vuotta. Konsulttitoimistojen edustajien mukaan suunnitelma tulisi päivit-
tää noin viiden vuoden välein, jolloin se pysyisi ajan tasalla ja sitä olisi mahdollis-
ta käyttää hyödyksi tarkemman vesihuollon suunnittelun yhteydessä. Tämän pe-
rusteella Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella olisi tarvetta päivittää suun-
nitelmia useammallakin alueella, mm. Vaasan seudulla. 

Haastatteluissa nousi selkeästi esille myös suunnittelun painopisteen muut-
tuminen. Ennen tärkeässä asemassa olleen tekniikan sijaan puhutaan paljon eten-
kin organisatorisesta yhteistyöstä ja yhdentymisestä. Nyt kun vesihuolto kuuluu 
pysyvästi arkeemme, aletaan kiinnittää huomiota sen taloudelliseen kannattavuu-
teen. Tulevaisuudessa vesihuoltolaitoksista tulee sisäisiä liikelaitoksia, jotka mah-
dollisesti tuottavat voittoakin. Samalla kuitenkin todettiin, ettei organisaatiomuu-
toksessa päästä eteenpäin isoilla harppauksilla, vaan kehitys etenee pikkuhiljaa 
esimerkiksi vesilaitosten johtajien siirtyessä eläkkeelle. 

Samoin pehmeät arvot ovat nousseet suunnittelussa kustannusarvioiden si-
jaan yhä tärkeämmiksi. Konsulttitoimistojen edustajat totesivat, että putkilinjo-
jen ja laitosten paikkoja suunniteltaessa ja jätevesien purkupaikkoja valittaessa on 
otettava huomioon suojeltavat kasvit ja eläimet sekä kulttuurimaisemat. Teknisellä 
puolella tärkeäksi asiaksi nousee olemassa olevien laitteistojen ja putkistojen yllä-
pitäminen ja toimivuuden parantaminen. 

16.2.Suunnittelun.kehitystarve

16.2.1.Suunnitteluprosessi

Suunnitteluprosessin osallistujat

Vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun tulisi olla avointa ja osallistavaa, jotta 
kaikki asianosaiset tahot voisivat sitoutua suunnitelmiin. Tämän takia myös työ-
ryhmän ulkopuolisia asianosaisia, kuten kuntien luottamushenkilöitä ja virka-
miesjohtoa pitäisi osallistaa esimerkiksi esittelytilaisuuksien ja kuulemismenette-
lyjen avulla. Näin suunnittelussa voitaisiin saavuttaa myös esimerkiksi vesihuol-
tolaitosten asiakkaat ja haja-asutusalueiden asukkaat ja maanomistajat (Santala & 
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Vikman 2001). Toisaalta, mitä useampia henkilöitä itse suunnitteluprosessiin osal-
listuu, sitä hankalammaksi organisaatio muodostuu. 
Haastatteluissa suunnittelun osallistujamäärää pidettiin sopivana.

Suunnitelman laatiminen

Suunnitelman laativan konsulttitoimiston valinnassa täytyisi kiinnittää hinnan li-
säksi enemmän huomiota työn laatuun. Työtä tekeviä henkilöitä, konsulttien refe-
renssejä, luotettavuutta ja paikallista asiantuntemusta voitaisiin painottaa esimer-
kiksi pisteyttämällä valintamenettely niin, että puolet painoarvosta olisi hinnassa 
ja puolet laadussa. 

Suunnitelmaa laatiessa osaraportit tulisi tehdä oikeassa järjestyksessä, eikä 
tehdä useampia raportteja yhtä aikaa. Seuraava osaraportti tulisi aloittaa vasta sii-
nä vaiheessa, kun edellinen on valmis ja työryhmän hyväksymä. Näin suunnitel-
mavaihtoehtoja laatiessa tulisi otettua kaikki lähtötiedot huomioon, eikä toteutta-
miskelpoisia vaihtoehtoja jäisi huomioimatta.

Samoin suunnitelmasta annettavat lausunnot ja työryhmän suositukset täy-
tyisi huomioida itse suunnitelmassa. Lausunnon anto pitäisi olla sellaisessa koh-
dassa, jossa lausunnot voisivat vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Suunnitelmaa 
tulisi tarpeen mukaan korjata lausuntojen annon jälkeen, sekä työryhmän suosi-
tus tulisi aina liittää tiivistelmäraportin yhteyteen. 

Haastatteluiden yhteydessä nousi lisäksi esiin suunnittelukokousten materi-
aaleihin liittyvä epäkohta. Konsultit pitivät osaraporttien kopioimista kaikille osa-
puolille turhana, sillä useimmat tutustuvat materiaaliin ensimmäisen kerran vas-
ta työryhmän kokouksessa. Myös kuntien ja vesilaitosten edustajat pitivät väliko-
kousten materiaalin määrää liian suurena, sillä siihen ei ehditä tutustua kunnolla 
etukäteen, eikä niin suuresta paperimäärästä ole olennaiset kohdat helposti löy-
dettävissä. 

Jälkiseuranta

Jotta vesihuollon alueellisessa kehittämisessä pysyttäisiin ajan tasalla ja suunnitel-
masta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, tulisi suunnitelman toteutumista seu-
rata suunnitteluprosessin päätyttyäkin. Alan konsulttien haastatteluissa suunnit-
telun puutteena pidettiin juuri jälkihoidon toimimattomuutta ja riittämättömyyt-
tä. Koska esimerkiksi vuosittaiseen seurantaan ei kaikkien suunnitteluun osallis-
tuvien tahojen resurssit riitä, työryhmä voisi kokoontua esimerkiksi neljän tai vii-
den vuoden välein tarkastamaan, mihin suuntaan kehitys on mennyt. Seurantako-
kouksen tuloksena voisi olla noin kymmenen sivun mittainen raportti suunnitel-
man toteutumisesta, vesihuollon sen hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näky-
mistä, ei välttämättä uusi päivitetty suunnitelma. Tällöin myös suunnitelman uu-
simistarpeen ajankohtaa olisi helpompi seurata.

16.2.2.Suunnitelman.sisältö

Perusselvitykset

Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman perusselvityksiin kerätään paljon tie-
toa, jotta yhdestä lähteestä olisi saatavilla kaikki tieto suunnitteluhetken vesihuol-
lon tilasta. Perusselvitysten laatimisessa onkin ollut ongelmana lähtötietojen saan-
ti, sillä niitä ei ole helposti ja luotettavasti saatavilla yhdestä lähteestä vaan kon-
sultti joutuu keräämään ne erikseen kunnilta, vesihuoltolaitoksilta ja ympäristö-
keskukselta. 
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 Nykyään erityisen ongelmallista on talousveden laatutietojen hankkiminen, 
koska ta-lousveden laadun tarkkailu hoidetaan lääninhallituksessa erillään muis-
ta vesihuoltoasioista. Vanhimmissa suunnitelmissa puhtaan veden tietoja on ollut 
paremmin esillä. Tuolloin vesipiirit ja vesi- ja ympäristöpiirit kokosivat vuosittain 
talousveden laatutiedot suoraan vesilaitoksilta, jolloin ne olivat paremmin saata-
villa. Kun tarkkailu siirtyi kunnan terveysviranomaisen ja lääninhallituksen hoi-
dettavaksi, tiedot eivät ole enää olleet helposti ja yksiselitteisesti hyödynnettävissä. 
Jatkossa työryhmässä olevien kuntien edustajien tulisi selvittää talousveden laatu-
tiedot omalta alueeltaan suunnittelun pohjaksi.   

Ennusteet ja tavoitteet

Ennusteet ja tavoitteet -osiossa huomio kiinnittyi tavoitteiden asetteluun. Uusim-
missa suunnitelmissa jätevesien käsittelyn tavoitteet on asetettu suoraan Valtio-
neuvoston vesien suojelusta vuoteen 2005 antaman periaatepäätöksen mukaises-
ti. Tavoitteiden tulisi kuitenkin ensisijaisesti lähteä paikallisten vesistöjen tilasta, ei 
valmiista ylhäältäpäin annetuista tavoitteista.

Lisäksi tulevaisuuden vedentarvetta ennustettaessa tulisi tarkastaa myös krii-
sitilanteissa alueelle evakuoitavan väestön määrät ja ottaa nämä huomioon suun-
nittelussa. Samoin tulisi kiinnittää huomiota vesihuoltolaitosten kapasiteetin riit-
tävyyteen, joka on muutamaa suunnitelmaa laatiessa jäänyt lähes huomiotta.

Suunnitteluvaihtoehdot ja alustava suunnitelma

Suunnitteluvaihtoehtoja tulisi aluksi olla lukuisia, ettei potentiaalisia vaihtoehto-
ja jäisi kokonaan käsittelemättä. Toisaalta konsulttitoimistojen edustajien haastat-
teluissa kävi ilmi, että Alustavassa suunnitelmassa tarkemmin tutkittavia vaihto-
ehtoja on liikaa. Työryhmän tulisikin tutustua suunnitteluvaihtoehtoihin tarkasti 
ja valita jo tässä vaiheessa jatkosuunnitteluun selkeästi toteuttamiskelpoisimmat 
vaihtoehdot, eikä lykätä päätöstä myöhemmäksi. 

Alustavassa suunnitelmassa tulisi käsitellä jätevesien vaikutuksia purkuvesis-
töihin, mutta vesistöjen tarkastelu on jäänyt useissa suunnitelmissa vaillinaisek-
si. Tähän asiaan pitäisi kiinnittää tulevaisuudessa erityistä huomiota, koska luon-
nonsuojeluasiat ovat nousemassa yhä tärkeämpään asemaan. Suunnittelussa voi-
si käyttää apuna enemmän alan ammattilaisia, jotta asian käsittelyyn saataisiin li-
sää tarkkuutta.

Suunniteltujen vaihtoehtojen kustannuslaskelmissa ei ole myöskään nyky-
ään laskettu, miten kustannukset ja investoinnit vaikuttavat vesimaksuihin. Luot-
tamusmiehet ja muut maallikot osaisivat veden ja jäteveden kuutiohintojen pe-
rusteella tarkastella ja vertailla eri toteutusvaihtoehtoja. Samoin jätevesilietteiden 
käsittelyyn pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, koska se muodostaa suuren osan 
jätevesikuution hinnasta.

Kustannusten jako ja toteuttamisorganisaatio

Kustannusten jako ja toteuttamisorganisaatio -osio on pysynyt kautta aikojen ai-
van samanlaisena. Tähän asiaan täytyisi tulevaisuudessa paneutua tarkemmin, 
koska sen merkitys tulee kasvamaan organisaatioiden muutospaineiden myötä. 

Tiivistelmä

Tiivistelmästä tulisi saada selkeä kokonaisuus, joka olisi luettavissa ja ymmärret-
tävissä ilman varsinaisia suunnitelman osaraportteja. Suunnitelmien tiivistelmät 
oli pääasiassa tehty poimimalla kappaleita sieltä täältä osaraporteista, mikä aihe-
utti sen, että tiivistelmä ei ollut helppolukuinen ja looginen. 
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Kytkeytyminen muuhun suunnitteluun

Vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun ja jätehuollon ja maankäytön suunnit-
telun yhteistyötä tulisi lisätä. Vesihuollon ja jätehuollon suunnittelussa tulisi huo-
mioida ainakin jätevesilietteiden kuljetus- ja käsittelykysymykset. Kaavoituksessa 
on otettava huomioon esimerkiksi pohjavesialueet ja mahdolliset suuremmat ve-
sijohto- tai viemärilinjat. Samoin huomiota tulisi kiinnittää teiden ja johtojen si-
joittamiseen samoille reiteille.  
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Johtopäätökset

Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu on edistänyt selkeästi vesihuollon jär-
kevää toteuttamista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Suunnitelmien 
avulla vesihuoltoa on voitu kehittää järjestelmällisemmin, kauaskantoisemmin ja 
kokonaistaloudellisesti katsottuna edullisemmin. Näin on vältytty kokonaisuuden 
kannalta huonoilta yksittäisiltä projekteilta.

Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu on ollut pohjana laajoja alueita kat-
tavien ylikunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Länsi-Suomen ympäristökes-
kuksen alueella suurimpia vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun pohjalta to-
teutuneita hankkeita ovat Kyrönjokilaakson ja Lapuan seudun vedenhankinnan 
järjestäminen. Lisäksi yleissuunnittelusta on lähtenyt liikkeelle tällä hetkellä vi-
reillä oleva koko Lestijokilaakson alueen jätevesien johtamisen ja käsittelyn katta-
va viemäröintihanke. 

Suunnittelu toimii virikkeenantajana ja luo myönteistä ilmapiiriä myös pie-
nempien yhteistyöhankkeiden kehittämiselle ja toteuttamiselle. Suunnittelupro-
sessin yhteydessä vesilaitosmiesten tietoisuus oman alueensa vesihuollosta ja sen 
tulevaisuuden tarpeista lisääntyy. Lisäksi vesihuollon alueellinen yleissuunnitte-
lu helpottaa hankkeiden toteutuksen ja rahoituksen järjestämistä. Suunnittelu on 
ohjannut valtion rahoitustukea, merkittävimmin valtionvesihuoltotöiden muo-
dossa. Tällöin myös kuntien ja kaupunkien on helpompi myöntää oma rahoitus-
osuus hyvin valmistellulle projektille.  

Suunnitelman laativa konsulttitoimisto tulisi valita huolellisesti, ja valinnassa 
täytyisi kiinnittää hinnan lisäksi nykyistä enemmän huomiota työn laatuun. Työtä 
tekeviä henkilöitä, konsulttien referenssejä, luotettavuutta ja paikallista asiantun-
temusta voitaisiin painottaa esimerkiksi pisteyttämällä valintamenettely niin, että 
puolet painoarvosta olisi hinnassa ja puolet laadussa. 

Lähtökohtana hyvälle suunnitelmalle ovat ehdottoman luotettavat ja riittävät 
lähtötiedot. Ongelmana lähtötietojen kokoamisessa on ollut tietojen hajanaisuus, 
sillä konsultin täytyy kerätä ne erikseen kunnilta, vesihuoltolaitoksilta ja ympäris-
tökeskuksilta. Nykyään erityisen ongelmallista on talousveden laatutietojen hank-
kiminen. Aikaisemmin, 1970- ja 1980-luvuilla, vesipiirit sekä sittemmin vesi- ja ym-
päristöpiirit kokosivat vuosittain talousveden laatutiedot suoraan vesilaitoksilta, 
jolloin ne olivat paremmin saatavilla. Koska talousveden laadun tarkkailu kuuluu 
kunnan terveysviranomaiselle, tulisi työryhmässä olevien kuntien edustajien sel-
vittää talousveden laatutiedot omalta alueeltaan suunnittelun pohjaksi. 

Myös ennusteiden luotettavuudella on suuri merkitys suunnittelun onnistu-
miselle. Asutus- ja erityisesti ominaiskulutusennusteet olivat 1970-luvulla ja 1980-
luvun alkupuolella melko suuria, mistä on seurannut laitosten ja verkostojen yli-
mitoitusta. Viime vuosina sekä asukasmäärän että ominaiskulutuksen on oletettu 
tulevaisuudessakin pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Nykyisen käsityksen 
mukaan viime vuosien vedenkulutusarviot ovat melko realistisia.

Suunnittelun alkuvaiheessa suunnitteluvaihtoehtoja tulisi olla lukuisia, ettei 
potentiaalisia vaihtoehtoja jäisi kokonaan käsittelemättä. Työryhmän tulisi tutus-
tua ehdotettuihin vaihtoehtoihin tarkasti ja valita jo tässä vaiheessa pari kolme sel-
keästi toteuttamiskelpoisinta vaihtoehtoa tarkemmin tarkasteltavaksi Alustavassa 
suunnitelmassa. Päätöksen lykkääminen tuonnemmaksi aiheuttaa ainakin suun-
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nittelijalle ylimääräistä työtä, kun vielä suunnittelun loppuvaiheessa täytyy käsi-
tellä lukuisia eri vaihtoehtoja.

Suunniteltujen vaihtoehtojen kustannuslaskelmat täytyisi saada mahdolli-
simman havainnollisiksi. Laskelmissa olisi hyvä esittää kustannusten ja investoin-
tien vaikutus vesimaksuihin, sillä veden ja jäteveden kuutiohintojen avulla luot-
tamusmiesten ja muiden maallikoiden olisi kokonaiskustannuksia helpompaa tar-
kastella ja vertailla eri vaihtoehtoja. 

Koska jätevesilietteiden käsittely ja sijoitus muodostavat suuren osan jäteve-
sihuollon hinnasta, tulisi lietteiden käsittelyyn kiinnittää suunnittelussa erityistä 
huomiota. Tässä asiassa tulisi myös tehdä yhteistyötä jätehuoltoalan suunnitteli-
joiden kanssa. 

Lisäksi Alustavassa suunnitelmassa tulisi käsitellä entistä tarkemmin jäteve-
sien vaikutuksia purkuvesistöihin, sillä ympäristön- ja luonnonsuojeluasiat ovat 
nousemassa yhteiskunnassamme yhä tärkeämpään asemaan.

Vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun painopiste on muuttumassa teknis-
taloudellisesta hallinnollis-organisatoriseksi. Kustannusten jako ja toteuttamisor-
ganisaatio -osiota täytyisikin kehittää, ja siihen tulisi paneutua tarkemmin, sillä asi-
an merkitys tulee kasvamaan organisaatioiden muutospaineiden myötä. Vaihtoeh-
toisesti vesihuollon organisaatiokysymyksiä voidaan käsitellä erillisissä suunnitel-
missa, joissa tulisi konkretisoida eri organisaatiovaihtoehtojen hyödyt ja haitat.  

 Suunnitelmaluonnoksesta annettavat lausunnot ja työryhmän suositukset 
täytyisi huomioida itse suunnitelmassa. Suunnitelmaa tulisi tarpeen mukaan kor-
jata lausuntojen annon jälkeen, joten lausunnon anto tulisi olla suunnittelupro-
sessin sellaisessa kohdassa, jossa lausunnot voisivat vielä vaikuttaa suunnitelman 
lopulliseen sisältöön. Työryhmän suositus tulisi myös aina liittää tiivistelmärapor-
tin yhteyteen, kuten Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on viime aikoi-
na tehtykin.   

Jotta vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa pysyttäisiin ajan tasalla ja 
suunnitelmasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, tulisi suunnitelman toteutu-
mista seurata varsinaisen suunnitteluprosessin päätyttyäkin. Työryhmä voisi ko-
koontua esimerkiksi neljän tai viiden vuoden välein tarkastamaan, mihin suun-
taan kehitys on mennyt. Suunnittelukokouksen tuloksena voisi olla noin kymme-
nen sivun mittainen raportti, jossa tarkasteltaisiin suunnitelman toteutumista, ve-
sihuollon sen hetkistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Näin olisi myös helpompi 
seurata, milloin uudelle suunnittelulle olisi tarvetta.
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Vesihuolto.valtionhallinnossa

1960-luvulla keskushallinnon muodosti maa- ja metsätalousministeriön alainen 
maataloushallitus, jossa vesihuoltoasiat hoidettiin insinööriosastolla ja vesiensuo-
jeluosastolla. Aluehallinnon muodostivat maanviljelysinsinööripiirit. Nykyisen 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella toimi tuolloin kaksi aluetoimistoa, 
Vaasan maanviljelysinsinööripiiri ja Kokkolan maanviljelysinsinööripiiri. 

1.7.1970 vesiasiat koottiin vesihallintoon, joka toimi edelleen maa- ja metsä-
talousministeriön alaisena. Aluehallinto muodostui entisistä maanviljelysinsinöö-
ripiireistä, jotka nimettiin vesipiireiksi. 

Vuonna 1986 perustettiin ympäristöministeriö. Vesihallinnosta tuli maa- ja 
metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön alainen vesihuoltoasioita hoitava 
viranomainen vesi- ja ympäristöhallitus. Vesipiirit säilyivät entisellään, ainoastaan 
niiden nimet muutettiin vesi- ja ympäristöpiireiksi. 

1.3.1995 perustettiin ympäristökeskukset, jotka toimivat ympäristöministeri-
ön alaisena. Vesi- ja ympäristöhallituksesta tehtiin asiantuntija- ja tutkimusvirasto 
Suomen ympäristökeskus. Tässä yhteydessä Länsi-Suomen ympäristökeskukseen 
liitettiin entiseen Vaasan vesi- ja ympäristöpiiriin kuuluneiden kuntien lisäksi vii-
si uutta kuntaa Keski-Pohjanmaan ympäristöpiiristä.

Viimeisin muutos tapahtui vuonna 1998, jolloin Keski-Pohjanmaan ympä-
ristökeskus lakkautettiin ja sen toimialue jaettiin läänin rajojen mukaan Pohjois-
Pohjanmaan ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten kesken. Tuolloin Länsi-Suo-
men ympäristökeskuksen alueeseen liitettiin 12 uutta kuntaa ja se saavutti nykyi-
sen laajuutensa.  

Liite.1
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Abstract Altogether nineteen regional general plans of water supply and sewerage have been made since 

the 1960s in the area of West Finland Regional Environment Centre. The regional general plan 
of water supply and sewerage refers to planning that includes several municipalities and is ma-
de in co-operation with water supply and sewerage companies and the regional environment 
centre. The planning process is time consuming and financially significant, but the importance 
of planning and its influence on the development of water supply and sewerage has not been 
studied.
    This thesis looks at the development of regional general plans of water supply and sewerage 
made in the area of West Finland Regional Environment Centre and the significance of those 
plans to the water supply and sewerage development in the area. Another goal was to assess 
the necessity of this kind of planning in the future and also to consider suggestions to improve 
the planning process. The thesis is mainly based on the planning reports. Also interviews of 
representatives from West Finland Regional Environment Centre, the municipalities, water-
works and consultant firms in that region have been used.
     At the beginning of 1970s the aim of the planning was to get the water supply and sewerage 
organised. The chosen plan was an alternative in which all the municipalities of the planning 
area would organise their water supply and management and treatment of wastewater inde-
pendently. The co-operation between the neighbouring municipalities was very limited and 
often took place as the last resort. During the 1980s it was considered important to secure the 
water supply and decrease the wastewater load, and co-operation alternatives covering nearly 
the entire planning area emerged. In the 1990s and at the beginning of the 21st century specific 
attention has been paid to securing the water supply, the quality of the water and expanding 
the operating area of the waterworks. With sewerage, the focus has been on reducing the was-
tewater load in sparsely populated areas, decreasing water leakages of sewerage and the treat-
ment and placement of the wastewater sludge. In the future, the regional general plan of water 
supply and sewerage will shift its focus from technical and economical to governmental and 
organizational concerns. Furthermore, values, such as nature conservation, will become more 
and more important and challenge the significance of cost estimates. 
    In the future there will still be a need for comprehensive and far-reaching water supply and 
sewerage planning. The regional plans of water supply and sewerage have clearly guided the 
development of water supply and sewerage in the area of West Finland Regional Environment 
Centre. The plans have played an important role when developing the co-operation between 
municipalities and getting funding for the water supply and sewerage schemes. The planning 
has been especially significant in creating an amiable atmosphere for co-operation. The regional 
general plans of water supply and sewerage have also formed a basis for more detailed plan-
ning of water supply and sewerage, such as plans applying solely to certain municipalities and 
plans for the times of crises.
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Toteutuneet ja viereillä olevat valtion vesihuoltotyöt  vuodesta 1974 lähtien

1. Lapua - Nurmo siirtoviemäri
2. Vimpelin syöttövesijohto
3. Ilmajoki - Koskenkorva siirtoviemäri
4. Alajärven syöttövesijohto
5. Alavuden syöttövesijohto
6. Töysä - Alavus siirtoviemäri
7. Maksamaan saariston syöttövesijohto
8. Maalahden siirtoviemäri
9. Jalasjärven syöttövesijohto
10. Peräseinäjoen syöttövesijohto
11. Jalasjärvi - Peräseinäjoki yhdysvesijohto
12. Alavus - Peräseinäjoki yhdysvesijohto
13. Ähtärin syöttövesijohto
14. Isokyrö - Vähäkyrö siirtoviemäri
15. Karijoen siirtoviemäri ja Kristiinankaupungin syöttövesijohto
16. Poronkankaan syöttövesijohto, Laihia, Mustasaari
17. Lummukan syöttövesijohto, Lappajärvi
18. Lappakankaan syöttövesijohto, Lapua
19. Vaasan kaupungin raakavesiallas ja syöttövesijohto
20. Kyrönjokilaakson syöttövesijohto, Seinäjoki, Kurikka, Jalasjärvi
21. Lieskankaan syöttö- ja yhdysvesijohto, Töysä
22. Nurmon syöttövesijohto
23. Hyllykallion siirtoviemäri Nurmo
24. Kaskisten siirtoviemäri
25. Lapväärtti - Kristiinankaupunki siirtoviemäri
26. Kätkänjoen syöttövesijohto, Töysä, Kuortane, Alavus
27. Härkmeren - Skaftungin syöttövesijohto, Kristiinankaupunki
28. Mustasaari - Vähäkyrö yhdysvesijohdot
29. Liesjärven alueen syöttövesijohto, Töysä, Alavus
30. Peränne - Soininkylän syöttövesijohto Virrat, Ähtäri
31. Haukkaharjun syöttövesijohto Perho, Veteli, Vimpeli
32. Riskun ja Kalajärven alueen siirtoviemäri, Peräseinäjoki
33. Lapua - Nurmo yhdysvesijohto
34. Alskat - Raippaluoto yhdysvesijohto, Mustasaari  EU-hanke
35. Siipyy - Merikarvia yhdysvesijohto
36. Veikkaala - Tuovila siirtoviemäri, Mustasaari
37. Evijärvi, Kaustinen, Veteli ja Teerijärven yhdys- ja syöttövesijohdot
38. Jepua - Uusikaarlepyy - Pietarsaari siirtoviemäri
39. Pedersören ja Luodon kunnan siirtoviemäri
40. Kruunupyy - Luoto yhdys- ja syöttövesijohto
41. Emet - Storåsen yhdys- ja syöttövesijohto, Kruunupyy
42. Bosund - Holm siirtoviemäri, Luoto
43. Närpiönseudun syöttövesijohto, Teuva, Närpiö, Kaskinen EU - hanke
44. Sulva - Vaasa siirtoviemäri
45. Vaasa - Mustasaari - Vähäkyrö yhdysvesijohto ja siirtoviemäri
46. Seinäjoki - Nurmo - Ylistaro yhdysvesijohto ja siirtoviemäri
47. Kainuunkangas - Jepua yhdysvesijohto
48. Alaveteli - Kruunupyy siirtoviemäri EU-hanke
49. Tusanpuolen yhdysvesijohto, Alavus
50. Lehtimäki - Töysä yhdysvesijohto
51. Evijärvi, Kaustinen, Kortesjärvi, Kruunupyy ja Veteli yhdys- ja syöttövesijohdot
52. Himanka, Kalajoki, Kannus, Kälviä, Lohtaja ja Toholampi yhdysvesijohdot
53. Eskolan siirtoviemäri, Kannus
54. Kälviän syöttövesijohto
55. Vesiensuojelutyö; Kaustinen - Veteli siirtoviemäri
56. Möttösen siirtoviemäri, Perho
57. Hietakangas - Kannus syöttövesijohto
58. Saarikangas - Patamäki syöttövesijohto, Kokkola
59. Laihia - Maalahti yhdysvesijohto EU-hanke (osa )
60. Lehtimäki-Soini-Alajärvi toteutunut osuus EU-hanke
61. Pappilankangas - Poronkangas raakavesijohto, Jurva
62. Härmien siirtoviemäri, Yli- ja Alahärmä
63. Alajärvi - Soini syöttövesijohto
64. Seinäjoki - Peräseinäjoki yhdysvesijohto ja siirtoviemäri
65. Vägvik- Bergö yhdysvesijohto, Korsnäs, Maalahti
66. Harrström - Keskusta siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, Korsnäs
67. Härkmeri - Lapväärtti yhdysvesijohto ja siirtoviemäri
68. Ilmajoen itäisen-alueen kokoojaviemäri
69. Luoma-aho – Hoisko - Keskusta siirtoviemäri, Alajärvi
70. Kuortane - Lapua siirtoviemäri, Kuortane
71. Teerijärvi – Kaustinen – Veteli siirtoviemäri, Kruunupyy, Kaustinen, Veteli
72. Maksamaan kokooja- ja siirtoviemäri, Maksamaa
73. Lestijokilaakson siirtoviemärit, Himanka, Lohtaja, Kälviä, Kannus, Toholampi
74. Ähtäri – Lehtimäki yhdysvesijohto, Ähtäri
75. Uusi-Someron syöttövesijohto, Himanka
76. Saukonkylä – Lappakangas syöttövesijohto, Alajärvi, Kuortane
77. Kainasto – Halkosaari yhdysvesijohto ja siirtoviemäri, Ylistaro


