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Tiivistelmä 

Selvityksessä tarkastellaan Suomen vesihuollon organisaatioita ja palveluita, lietteenkäsittelyä sekä vesialan vien-

tiä. Analyysin ohella vesihuollon tuottamisen ja viennin osalta annetaan suosituksia liiketoiminnan parantamiseksi 

ja kasvattamiseksi.  

Suomen vesihuollossa on meneillään rakennemuutos. Yhtä aikaa ylhäältä ohjautuvan kansallisen vesihuolto-

uudistuksen ja alhaalta rakentuvan kentän muutoksen johdosta syntyy mahdollisuuksia luoda uusia kasvuedelly-

tyksiä vesiliiketoiminnalle samalla kun parannetaan vesihuollon tilaa. 

Vesiosuuskunnat ovat lukumääräisesti Suomen yleisin vesihuoltolaitoksen organisaatiomuoto, mutta kunnalli-

set vesihuoltolaitokset ovat pääsääntöisesti taseyksiköitä, liikelaitoksia tai osakeyhtiöitä. Kokemukset yhtiöittämi-

sistä, yhdistämisistä ja monialayhtiöistä vaihtelevat laajalti, ja eri organisaatiomuodoilla on omat etunsa ja hait-

tansa. Organisaatiomuotoa keskeisemmin vesihuollon laatuun vaikuttavat mm. laitosten johtaminen, osaaminen ja 

resursointi. Seudullisen mallin toteuttaminen näyttää tuovan vesihuollon järjestämiseen tuntuvia etuja.  

Puhdistamolietteiden käsittely Suomessa on viime vuosina muuttunut. Jätevedenpuhdistus on keskittynyt suu-

remmille laitoksille puhdistusvaatimusten kiristyessä. Pieniä kompostointilaitoksia on lakkautettu. Biokaasulaitoksia 

rakennetaan ja ulkoistetun lietteenkäsittelyn sopimuksia kilpailutetaan. Kompostoidun lietteen käyttö maatalou-

dessa on vastatuulessa, ja lietteen polttaminen on yhä harvinaista. Merkittävä osa lietteenkäsittelystä hankitaan 

ulkoistettuna palveluna, ja myös uusia hyödyntämistapoja tutkitaan.  

Viennissä suomalaiset vesialan yritykset ovat menettäneet asemiaan. Yritysten pieni koko, rajalliset resurssit 

ja vientiosaamisen puute heijastuvat suoraan suomalaisyritysten kansainväliseen kilpailukykyyn. Yritykset kaipaa-

vat tuekseen liidejä, kumppanuuksia sekä myös osaamisen vahvistamista. Voidakseen kilpailla kansainvälisillä 

markkinoilla suomalaistoimijoiden olisi panostettava entistä vahvemmin keskinäiseen yhteistyöhön.  
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Johdanto 

Suomen vesihuollossa on meneillään rakennemuutos. Rakennemuutos ohjautuu sekä ylhäältä alas että alhaalta 

ylös: maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt kansallisen vesihuoltouudistuksen samaan aikaan kuin kentän 

toiminnassa on havaittavissa kiihtyvää muutosta. Keskeisiä muutosajureita ovat mm. väestönkehitys ja muuttoliike, 

infrastruktuurin ikääntyminen, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Taustavaikuttimena toimii politiikka. 

Näissä olosuhteissa on mahdollisuuksia parantaa vesiliiketoiminnan kokonaisedellytyksiä samalla kun vasta-

taan vesihuollon haasteisiin, jotka ovat jo nykypäivää mutta joiden odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Haas-

teista suurimpia ovat haavoittuvuus, resurssit ja ikääntyvä infrastruktuuri1.  

Haavoittuvuuden odotetaan ilmastonmuutoksen myötä kasvavan kuivuuden ja kuumuuden sekä rankkasatei-

den ja myrskyjen yleistyessä. Vesihuollon resurssien kehittymiseen vaikuttavat mm. muuttoliike sekä väestönkehi-

tys ja kulutuksen kehitys. Vesihuollon investointitarpeeksi vuoteen 2040 on arvioitu yhteensä n. 777M€/vuosi, 

joista uusinvestointeja olisi n. 160M€/vuosi – joskin saneeraus- ja uusinvestointien tarkkaa erottelua ei olla näissä 

laskelmissa tehty. Pienten vesihuoltolaitosten investointitarpeet ovat niiden tulovirtaan nähden huomattavasti suu-

rempia vesihuoltolaitoksia korkeammat.2  

Tämä selvitys tehtiin Etelä-Savon ELY-keskuksen tilauksesta alkuvuodesta 2021. Selvityksen laatijana toimi 

Suomen vesifoorumi (FWF). FWF on vuonna 2009 perustettu rekisteröity yhdistys, joka kokoaa suomalaiset vesi-

toimijat edistämään alan verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Noin 120 organisaation jäsenkunta kattaa koko 

suomalaisen vesiosaamisen.    

Selvityksen tiedonkeruu tehtiin vesialan johtavien asiantuntijoiden haastatteluilla, joita pidettiin yhteensä 10. 

Haastattelutietoja täydennettiin kirjallisuuskatsauksella. Kokonaan toimistotutkimuksena tehdyn selvityksen aika-

taulu oli intensiivinen, ja jatkoselvitysten aiheita tunnistettiin. 

 
1 Mm. Silfverberg 2017.  
2 Kuulas ym. 2020. 
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Vesihuollon tuottamistavat 

Vesihuollon palveluntuotannossa on havaittavissa pitkä jatkumo mutta myös uudempien organisaatio- ja toiminta-

mallien yleistyminen. Toiminnan keskeisiä muutosajureita ovat maaseudun tyhjeneminen, niukat resurssit ja ikään-

tyvä infrastruktuuri. Keskeisimpänä taustavaikuttimena toimii poliittinen päätöksenteko.  

Vesihuoltolaki 

Vesihuoltolaitosten palveluntuotanto perustuu ensisijaisesti vesihuoltolakiin vuodelta 2001. Vesihuoltolaki velvoit-

taa kunnat järjestämään vesihuollon tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen tai muun tarpeellisen vesihuollon pal-

velun kautta jos asukasmäärä, terveydelliset tai ympäristölliset syyt näin vaativat. Kunnan vastuulla on myös kehit-

tää vesihuoltoa. Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen, jonka tulee olla taloudellisesti ja vesihuolto-

maksujen kohtuullisuuden kannalta mahdollinen. Vesihuoltolaitoksen velvollisuutena on huolehtia veden laatuvaa-

timuksista ja turvata palvelujen saatavuus häiriötilanteissa.3 

Vesihuollon maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle, ja maksujen on oltava kohtuulliset 

ja tasapuoliset. Niiden tulee pitkällä aikavälillä mahdollistaa uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Vesihuol-

losta on lain mukaan perittävä käyttömaksua. Vesihuolto on kirjanpidossa eriytettävä muista toiminnoista.4 Käytän-

nössä ”kohtuullista” tuottoa ei ole määritelty tarkemmin, mikä sallii vesihuoltolaitosten omistajille liikkumavaraa. 

Vesihuoltomaksuihin vaikuttaa olennaisesti myös politiikka. 

Vesihuoltolakia päivitettiin vuonna 2014 vahvistamalla erityisesti häiriötilanteisiin varautumista. Päivityksen 

myötä vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyttämänsä laitteiston kunnosta ja raakaveden riskeistä.5  

Vesihuoltolaki on käytännössä tehnyt vesihuollosta liiketoimintaa määrittämälle toiminnalle selkeän kustannus-

vastaavuudeen ja sallimalla kohtuullisen pääoman tuoton. Vesihuolto on kuitenkin huonosti verrattavissa moneen-

kaan toimialaan, sillä kyseessä on luonnollinen monopoli.6 Tätä monopolia kunnat myös usein hyödyntävät muiden 

toimintojen rahoittamiseen. 

Vesihuoltolaitosten organisaatiomuodot 

Suomen vesihuoltolaitosten kenttä on hajanainen ja monimuotoinen. Suurin osa laitoksista, yhteensä n. 1500, on 

osuuskuntamuotoisia tai ns. yhtymämuotoisia eli käyttäjien omistamia ja hallinnoimia. Vesihuoltolaitoksiksi luokitel-

tavia vesiosuuskuntia oli vuonna 2013 n. 11007. Ne kuitenkin palvelevat vain n. 13 % väestöstä.8  

Yksityisoikeudelliset osuuskunnat tuottavat vesihuoltopalveluita lähinnä haja-asutusalueilla ja pienemmissä 

taajamissa. Usein talkoovoimin toimivat osuuskunnat kohtaavat merkittäviä haasteita infrastruktuurin ikääntyessä 

ja nykyisten aktiivijäsenten jäädessä pois toiminnasta. Mikäli osuuskuntaisella vesihuoltolaitoksella on vahvistettu 

toiminta-alue, siihen pätevät vesihuoltolain velvoitteet. Vesiosuuskunta voi myös toimia kunnallisen vesihuoltolai-

toksen jatkeena kuntalaisten palvelemisessa. Pienissä kunnissa osuuskuntatoiminta on koettu useimmiten toimi-

vaksi mutta kuntaliitosten myötä yhteistyö on vähentynyt. Kunnan roolin on myös nähty muuttuneen osuuskuntien 

tukijasta niiden valvojaksi.9  

 
3 Vesihuoltolaki 2001/119.  
4 Em. 
5 Silfverberg 2017.  
6 Em. 
7 Vesiosuuskunta luokitellaan vesihuoltolaitokseksi mikäli se palvelee yli 50 ihmistä tai vastaanottaa yli 10m3 jätevettä 
vuorokaudessa. Kts. esim. Luukkonen 2013a.  
8 Luukkonen 2013a; Seppälä 2021a.  
9 Berninger ym. 2018; Arvonen 2021. 
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Arviot kuntaomisteisten vesihuoltolaitosten määrästä vaihtelevat yleisesti välillä 350-450. Kuntaomisteiset vesi-

huoltolaitokset jakaantuvat osakeyhtiöihin, liikelaitoksiin ja kuntien taseyksiköihin. Osakeyhtiöitä on yli 100, liikelai-

toksia yli 50 ja kuntien taseyksiköitä yli 200. Lisäksi kuntienvälisellä sopimuksella voidaan perustaa kuntayhtymä, 

joka on itsenäinen oikeushenkilö. Suomessa on viisi tukkuvesitoimintaa harjoittavaa kuntayhtymää ja yksi vesien-

suojelun liikelaitoskuntayhtymä. Varsinaisia vesihuoltoliiketoimintaa harjoittavia kuntayhtymiä on vain yksi eli Hel-

singin seudun ympäristöpalvelut (HSY), joka huolehtii Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen vesihuoltopalve-

luista.10 

Kuntien taseyksiköt on eriytetty kirjanpidollisesti muusta toiminnasta – mutta rajanveto kunnan muihin toimin-

toihin saattaa olla häilyvää. Usein kyse on suhteellisen pienistä vesihuoltolaitoksista, joiden henkilöstön vastuulla 

saattaa olla myös kunnan muiden toimialueiden tehtäviä. Vaikka tämä on operatiivisesti käytännöllistä, ongelmia 

on nähty varsinkin taloudellisessa läpinäkyvyydessä.11   

Kunnallinen liikelaitos tarkoittaa kunnallista organisaatiota tai muulla tavoin organisoitua liiketoimintaa harjoit-

tavaa kunnan toimintayksikköä. Liikelaitoksen toimintaa säätelevät kuntalaki sekä kunnanvaltuuston vahvistama 

johtosääntö. Sen toiminta katetaan yleensä maksutuloilla ja investoinnit pitkällä aikavälillä tulorahoituksella. Liike-

laitokselle laaditaan oma tuloslaskelma ja tase, ja kunta on käytännössä vastuussa sen sitoumuksista. Liikelaitos-

toiminta on kannattavuusperusteista mutta maksimituotto pääomalle ei ole prioriteetti. Liikelaitoksen selkeä etu on 

vapautus tulo- ja varainsiirtoverosta. Sen sijaan liikelaitos on velvollinen maksamaan asetetun tuottotavoitteen mu-

kaista korkoa tai yläjäämäpalautusta omistajakunnalle.12  

Kunnan liikelaitoksen perustamisesta, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää kunnanvaltuusto. 

Liikelaitos voi olla kokonaan yksittäisen kunnan omistama tai yhteistoiminnallinen.13  

Osakeyhtiön toimintaa säätelee osakeyhtiölaki. Vaikka historiallisesti osakeyhtiömuotoiset vesihuoltolaitokset 

ovat olleet harvinaisia, viime vuosikymmeninä ne ovat olleet yleistymään päin ja tämän muutoksen on nähty kiihty-

vän. Myös yhtiöittämisselvitysten määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Osakeyhtiön etuja ovat mm. 

vahva juridinen perusta, selkeät valtasuhteet sekä läpinäkyvyys. Osakeyhtiö on itsenäinen yksityisoikeudellinen 

oikeushenkilönsä eikä täten osa kuntaa; kunnan ohjaus tapahtuu hallitustyöskentelyn ja yhtiökokouksen kautta. 

Osakeyhtiön toimintaa ohjaa kolme keskeistä sopimusta: perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja mahdollinen osa-

kassopimus. Vesihuoltolaitoksen operatiiviseen johtamiseen osakeyhtiö saattaa olla selkein organisaatiomuoto.14   

Hajanaisuudesta ja monimuotoisuudesta huolimatta vesihuoltoala on pohjimmiltaan keskittynyt. N. 20 suurinta 

laitosta vastaa arviolta 60 % koko alan liikevaihdosta, ja arviolta 50 suurinta laitosta vastaa n. 80 % koko alan liike-

vaihdosta. Suurimmat vesihuoltolaitokset, joilla on myös liiketoimintapotentiaalia, ovat kaikki kuntien omistamia.15  

  

 
10 Kuntalaki 2015/410; Seppälä 2021a; Orkoneva & Eskola 2018. 
11 Berninger ym. 2018. 
12 Kiuru & Rautiainen Oy 2009; Orkoneva & Eskola 2018. 
13 Kiuru & Rautiainen Oy 2009. 
14 Kuivamäki 2021b; Kiuru & Rautiainen Oy 2009; Kaija 2021. 
15 Seppälä 2021a.  
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Vesihuoltolaitosten palvelutuotanto 

Vesihuollon tuottamisen osa-alueet voidaan esittää seuraavasti: 

Kuva 1. Integroitu vesihuollon hallinta. © Tapio Katko 2020.  

Vesihuoltolaitokset keskittyvät ydintoimintoihinsa. Näitä ovat veden ottaminen, puhdistaminen ja jakelu sekä laitok-

sesta riippuen jätevedenkäsittely sekä mahdollisesti hulevesiviemäröinti. Lainsäädäntö ei anna juurikaan vapauk-

sia muihin tehtäviin. On joitakin pieniä laitoksia, joiden palveluihin kuuluu historiallisista syistä kuriositeetteja kuten 

hiihtolatu- ja retkeilyverkoston ylläpitoa.16  

Kilpailulainsäädäntö rajoittaa sitä, miten kuntien omistamat laitokset voivat tuottaa kilpailulla markkinoilla ta-

pahtuvia palveluja. Tietyissä määrin laitokset myyvät palveluita, joita myös yksityinen sektori voi tarjota, kuten tont-

tijohtojen rakentamista. Lainsäädäntö hyväksyy tällaisen toiminnan vähäisissä määrissä. Kilpailurajoitusvolyymien 

ylittyessä laitos on yhtiöitettävä tai kyseisestä toiminnasta luovuttava. Yleisesti tällaista toimintaa on melko vä-

hän.17   

Palvelutuotannon suunta Suomessa on ollut kohti ns. harmaata vyöhykettä julkisen hallinnon ja markkinoiden 

välissä. Harmaalla vyöhykkeellä tuotanto tapahtuu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön eri muotojen kautta. 

Kunta on yhä toiminnan keskiössä, mutta sen rooli on muuttunut toteuttajasta sääntelijäksi ja ohjaajaksi. Tämä ke-

hitys on ollut ilmeisintä sosiaali- ja terveysalalla mutta nähtävissä myös kunnallistekniikassa.18  

Vesihuoltolaitokset tuottavat itse suurimman osan vesihuoltoon liittyvistä toiminnoista. Näihin lukeutuu ope-

rointi, huolto, ylläpito, valvonta sekä asiakkuuksien- ja omaisuudenhallinta ja hallinto. Vesihuoltolaitokset kontrolloi-

vat toimintaa ja jatkavat julkisen sektorin perinnettä palveluntuottajana tuottamalla nämä osa-alueet itsenäisesti.19 

Omistajuuden ulkopuolelle jäävät toiminnot – eli suurin osa operatiivisesta toiminnasta – voidaan hankkia ulko-

puolelta sopimuksin tai tuottaa nämä palvelut yhdessä ulkoisen kumppanin kanssa. Vesihuoltoalalla on jo pitkään 

hankittu taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyviä palveluita, rakentamis- ja rakennusvalvontapalveluita sekä huolto-

 
16 Seppälä 2021a.  
17 Em.  
18 Paatela ym. 2016. 
19 Em. 
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palveluita. Viime vuosikymmenten aikana vesihuoltolaitokset ovat kasvavissa määrin ulkoistaneet erityisesti tuki-

palvelujaan kuten laboratoriopalveluja ja suunnittelua. Suurin osa vesihuoltolaitosten palveluhankinnoista liittyy 

rakentamiseen, suunnitteluun sekä laitteiden ja materiaalien hankintaan. Ulkoistettujen palvelujen osuus koko toi-

minnan arvosta vaihtelee arviolta välillä 60-80%.20 Tähän vaikuttaa myös veden suhteellinen halpuus Suomessa.  

Oman tuotannon keskeiset hyödyt ovat kontrolli ja riskienhallinta sekä yhteiskunnallisten arvojen painottumi-

nen. Haasteita ovat sen sijaan hajautuneet resurssit, osaamisen yleisluonteisuus, monopolin vaikutus tehokkuu-

teen ja kehitykseen sekä pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaaminen.21 

Ulkoisen tuotannon keskeisiä hyötyjä ovat mm. syvällisemmät resurssit, erikoistuneet toimijat, kilpailu ja alan 

kehitys pitkällä aikavälillä. Monimuotoisuus mahdollistaa kunkin vesihuoltolaitoksen tarpeiden mukaisten palvelui-

den hankinnan. Ulkoisen tuotannon ongelmia ovat mm. vesihuollon kontrollin varmistaminen, palvelumarkkinoiden 

kehittymättömyys, epäsymmetrinen informaatio, hankintaosaamisen puute ja kokeiluja lisäävien kannustimien 

puute. Keskeinen rajoittava tekijä palveluiden hankinnalle usealla alueella on tarjonnan puute.22  

Useimmat relevantit toimijat katsovat, että vesihuollon omistajuus ja päätöksenteko on pidettävä kunnalla kai-

kissa tilanteissa. Paatelan ja kumppaneiden mukaan kaikki muut osa-alueet (omaisuudenhallinta, urakointi, suun-

nittelu, hallinnon tuki, valvonta, näytteenotto ja laboratoriopalvelut, laitosten ja verkostojen operointi sekä huolto ja 

ylläpito) sopivat ainakin osittain ulkoisesti tuotettaviksi.23  

Vesihuollon myyminen yksityiselle toimijalle edes vähemmistöosuudella herättää huomattavaa vastustusta, 

kuten ilmeni alkuvuodesta 2020 organisoidussa Vesi on meidän -kansalaisaloitteessa24. Joidenkin näkemysten 

mukaan vähemmistöosuuksilla voitaisiin kuitenkin lisätä vesilaitosten osaamista mm. hallitustyössä25. Käytännössä 

osaamisen lisääminen nykytilanteessa on kuitenkin lähinnä kiinni omistajan eli kunnan tahdosta. 

Erityisesti pienempien laitosten ongelmaksi koetaan hankintaosaamisen puute. Osaamisen ollessa vajavaista 

laitokset toistavat samaa kaavaa eivätkä tee ns. innovatiivisia hankintoja ja toisaalta suhtautuvat hankintoihin tur-

hankin varovasti. Uusien tuotantomallien kehittyminen edellyttäisi vesihuoltolaitoksilta kokeilunhalua, mikä toi-

saalta sotii niiden ydinmissiota vastaan. Palveluperusteisempiin tuotantomalleihin siirtyminen todennäköisesti li-

säisi pitkällä aikavälillä ulkomaisten toimijoiden läsnäoloa Suomen vesihuollossa. Tämä voisi yhtäältä tuoda uusia 

käytäntöjä ja tekniikoita maahan mutta toisaalta edistää ei-kansallisia intressejä ja lisätä riskejä. Kuitenkin jo 2000-

luvun alussa ennustettiin, että Suomeen olisi tulossa merkittävä määrä sekä kotimaisia että ulkomaisia operaatto-

reita, joille vesihuoltopalveluiden toteuttamista ulkoistettaisiin. Tämä ennustus ei ole toistaiseksi toteutunut. Sen 

sijaan nousevana trendinä on ollut selkeästi rajattujen osatoimintojen kuten lietteenkäsittelyn ulkoistaminen.26 

Tulevina vuosina vesihuoltouudistuksen, uuden EU:n juomavesidirektiivi ja tulevan vesihuoltolain tarkistamisen 

voidaan odottaa johtavan tiukempiin vaatimuksiin vesihuoltotoimijoiden osaamiselle ja resursseille. Operointiyh-

teistyö vesihuoltolaitosten kesken tai yksityisten operointiyritysten kanssa voi tarjota ratkaisuja heikosti resursoitu-

jen laitosten ongelmiin. Operointiyhteistyön mahdollisuudet ja edut ovat merkittävät – ja toteuttaminen on yksinker-

taisempaa kuin laitosten yhdistäminen.27 Myös laitosten yhteisten operointiyhtiöiden perustaminen on tuotu esiin.     

Suuremmille vesihuoltolaitoksille voi olla mahdollista tarjota ylläpito- tai hallinnointipalveluja pienemmille – jos 

alueella ei ole tarjolla vastaavia palveluita yksityiseltä sektorilta. Jos näitä on saatavilla, kunnallisen vesihuoltolai-

toksen osallistuminen kilpailuun voidaan tulkita markkinan häiritsemiseksi.28   

  

 
20 Luukkonen 2013a; Seppälä 2021a.  
21 Paatela ym. 2016. 
22 Paatela ym. 2016; Luukkonen 2013a. 
23 Paatela ym. 2016. 
24 Kansalaisaloite.fi 2020.  
25 Esim. Leppäniemi 2021. 
26 Seppälä 2021a; Paatela ym. 2016; Silfverberg 2017.  
27 Seppälä 2021b.  
28 Luukkonen 2013a. 
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Vesihuollon toimintaa leimaa perustellusti toimintavarmuuden turvaaminen. Tämä on johtanut varovaiseen suhtau-

tumiseen uusien ratkaisujen kokeiluun ja käyttöönottoon. Vesihuoltolaki ei varsinaisesti kannusta riskinottoon 

vaikkei sitä nimenomaisesti kielläkään. Matala riskinottovalmius puolestaan heijastuu hitaaseen uusien ratkaisujen 

käyttöönottoon.29  

Julkisten hankintojen volyymitietoa ei ole julkisen kulutuksen tilastoissa, sillä vesilaitosten liiketoiminta luetaan 

niissä markkinaehtoiseksi toiminnaksi ja siten yrityssektorille kuuluvaksi. Kansallisella tasolla on arvioitu uudisin-

vestointien olevan luokkaa 240 miljoonaa euroa vuodessa ja peruskorjausinvestointien luokkaa 130 miljoonaa eu-

roa vuodessa. Kansallinen kokonaisinvestointitarve vuoteen 2040 mennessä on arvioitu noin kaksinkertaiseksi eli 

yli 700 miljoonaksi euroksi vuosittain.30   

Vesi-, energia ja jätehuollon yhteistyömallit 

Monialaorganisaatioita on VVY:n arvion mukaan n. 30 yhteensä n. 1500:sta Suomen vesihuoltolaitoksesta. Suurin 

osa näistä on osakeyhtiöitä, joiden lisäksi joukossa on ainakin yksi osuuskunta Kuusamossa sekä pääkaupunki-

seudun kuntayhtymä HSY. Yleisimmät monialayhtiöt ovat vesi- ja energiayhtiöitä – osassa yhtiöistä energia viittaa 

kaukolämpöön ja toisissa myös sähköverkkotoimintaan.31   

Yleisin tapa synnyttää monialayhtiö on siis yhdistää energia- ja vesilaitokset. Suurimpia monialayhtiöitä, joissa 

vesihuolto on sulautettu energiayhtiöön ovat Jyväskylän Energia eli nykyinen ALVA (yhdistetty v. 2006), Lappeen-

rannan Energia Oy (2011), Seinäjoen Energia Oy (2011), Napapiirin Energia ja Vesi Oy (2015) ja Kemin Energia 

ja Vesi Oy (2016). Yhdistämisiä on kuitenkin tapahtunut ainakin 1970-luvulta lähtien. Vuonna 2020 tapahtui useita 

yhdistämisiä.32   

Monialayhtiöt ovat siis yleistyneet viimeisen 10 vuoden aikana. Kokemukset ovat olleet sekä hyviä että huo-

noja. Pienessä kunnassa vesihuolto- ja kaukolämpölaitosten yhdistämisestä on voitu saada mittakaavaetua ja jon-

kin verran synergiahyötyjä mm. johtamisessa. Isommalla laitoksella voidaan mm. parantaa toimintavarmuutta ja 

varmistaa helpommin lainsäädännön asettamien vaatimusten ja velvoitteiden toteutuminen. Samalla saadaan kus-

tannussäästöjä esimerkiksi taloushallinnon, asiakaspalvelun ja varastoinnin kuluissa. Kustannustehokkuutta voi-

daan hakea myös yhdistämällä laitosten kunnossapidon, suunnittelun ja päivystyksen toimintoja. Vesihuollon 

hankkeiden toteuttaminen on kokonaisuutena helpompaa suuremmassa laitoksessa.33  

Isoimmissa yhtiöissä hyödyt ovat näkyneet kehityksenä ydintoimintojen ulkopuolella mm. digitalisaatiossa, hal-

linnossa tai em. tukitoiminnoissa. Esimerkiksi Jyväskylän ja Rovaniemen monialayhtiöissä sähköpuolen edisty-

nyttä digitalisaatiota on saatu siirrettyä vesihuoltoon. Keskeiseksi eduksi vesihuollon kannalta on myös katsottu 

toiminnan vertailupisteen siirtyminen muista vesilaitoksista energiatoimialaan, mikä paitsi alleviivaa vesihuollon 

suhteellista kehittymättömyyttä myös toimii tärkeänä esikuvana toiminnan kehittämiselle ja mahdollistaa energia-

alan parhaiden käytänteiden soveltamisen vesialalle. Mm. Äänekoskella vesihuollon ja energian yhdistäminen ko-

ettiin yleisesti myönteiseksi muodostaen kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa summa.34  

Huonompia kokemuksia organisaatiosta riippuen on ollut vesiliiketoiminnan roolin ja statuksen sekä toiminta-

kyvyn ja -edellytysten heikkenemisessä. Energialiiketoiminta on liikevaihdoltaan huomattavasti suurempaa ja on 

voinut täten alistaa vesiliiketoiminnan toissijaiseksi. Vesihuoltohenkilöstön asema ja tehtävät ovat saattaneet myös 

saattaneet heiketä.35  

Yhtiöittämiset ja monialaorganisaatioiden synty ovat useassa kunnassa tapahtuneet liiketoiminnan kannalta 

toissijaisista syistä. Tavoitteena ei ole ollut niinkään kehittää toimintaa vaan ennen kaikkea omistajakunnan ta-

 
29 Mm. Valovirta ym. 2017. 
30 Valovirta ym. 2017; Kuulas ym. 2020. 
31 Seppälä 2021a. 
32 Orkoneva & Eskola 2018; Vesilaitosyhdistys 8.2.2021. 
33 Orkoneva & Eskola 2018; Seppälä 2021a.  
34 Seppälä 2021a; Paatela ym. 2016. 
35 Seppälä 2021a.  
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loutta esimerkiksi tasejärjestelyin. Niinpä vesihuoltotoiminta on siirretty kunnalta yhtiölle, ja yhtiö on ottanut nimel-

listä lainaa kunnalta maksaen täten omistajalainan korkona tuloutusta kunnalta. Toisaalta vesihuollon myynnistä 

on voitu saada kunnalle tuntuvat myyntitulot. Esimerkiksi Jyväskylä myi vesihuoltolaitoksensa energiayhtiölleen 

150 miljoonalla eurolla vuonna 2005.36  

Esimerkki seudullisesta yhteistyöstä: Hämeenlinnan Seudun Vesi 
Oy 

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy perustettiin yhtiöittämällä vuonna 2001 ja HS-Hulevesipalvelut vuonna 2017. HS-

Hulevesipalveluiden myötä syntyi Hämeenlinnan Seudun Vesi -konserni.  

HS-Veden kaikki osakkeet omistavat Hämeenlinnan ja Akaan kaupunki sekä Hattulan kunta. HS-Vesi toimii 

seudullisena vesihuoltolaitoksena, joka järjestää omistajakuntiensa laitosmaiset vesihuoltopalvelut vesihuoltolain 

mukaisesti. Yhtiön toiminta kattaa veden hankinnan ja käsittelyn, vedenjakelun, jätevesien keräämisen, puhdista-

misen ja johtamisen vesistöön. Yhteensä HS-Vesi toimittaa vuosittain n. 4 950 000 kuutiometriä vettä vuodessa, ja 

VVY luokittelee sen suureksi laitokseksi. Suurin asiakaskunta ovat yksityiset käyttäjät, joiden lisäksi vettä toimite-

taan myös teollisuudelle ja virastoille. Liittyneitä kiinteistöjä ja muita käyttöpaikkoja on yhteensä n. 18 800.37  

Muut ydinpalvelut kuten uusien liittymien kytkemisen verkostoihin, vesihuoltopalveluiden asiakaspalvelun sekä 

laskutuksen, HS-Vesi tuottaa itse. Suunnittelu- ja rakentamispalveluita hankitaan tilanteesta riippuen sekä yksityi-

seltä sektorilta että osakaskunnilta.38  

Vuoden 2001 yhtiöittämisen tavoitteena oli itsenäinen talous ja toiminnan ohjaus, missä on yleisesti onnistuttu. 

Osakeyhtiömuodon sallima operatiivinen ja taloudellinen itsenäisyys on antanut HS-Vedelle edellytyksiä kehittää 

toimintaansa. Seudullisen yhteistyön käynnistämisessä keskeinen motivaatio on tullut toimintavarmuuden paranta-

misesta. Myös osaamisen puolesta laitosten yhdistäminen on koettu hyväksi ratkaisuksi.39  

Viime vuosina HS-Veden liikevaihto on ollut luokkaa 20 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2019 tulos oli 

21 400 euroa konsernin tuloksen ollessa 351 000 euroa. Keskimääräinen henkilöstön määrä on ollut runsaat 60. 

Investoinnit ovat vaihdelleet mutta pääsääntöisesti investointitaso on ollut yhtiön talouden kokoon nähden korkea: 

vuonna 2015 HS-Vesi investoi 6,3 miljoonaa euroa, vuonna 2016 9,6 miljoonaa. Vuosina 2019-2023 HS-Vesi pyr-

kii edelleen kasvattamaan investointejaan 30%.40  

Tarvittavaa saneeraustasoa onkin ylläpidetty HS-Vedellä hyvin, eikä saneerausvelkaa ole kertynyt. Investoinnit 

rahoitetaan pääosin maksutuloilla kerätyin varoin, pl. suuret investoinnit.41 

HS-Vesi on jakanut verkoston suunnittelutyöt itse toteutettaviin ja hankintoina toteutettaviin. Omana työnä to-

teuttava suunnittelu kattaa verkostotietojärjestelmän ylläpidon, verkostojen kehittämisen suunnittelun, investointi- 

ja saneerauskohteiden priorisoinnin sekä verkostohankkeiden esisuunnittelun. Sen sijaan verkostohankkeiden 

yleis- ja toteutussuunnittelu hankitaan pääosin ulkoistettuna palveluna. Tätä varten yhtiöllä oli puitesopimus Ram-

boll Finlandin kanssa vv. 2017-2019. Loppuvuodesta 2019 uusi puitesopimus kilpailutettiin ja uudeksi verkosto-

suunnittelun puitesopimuskumppaniksi valittiin AFRY.42   

Verkostosaneerauksia on vuodesta 2016 toteutettu uudenmallisina aluesaneeraushankkeina. Tällöin urakoi-

daan kerralla muutama kilometri verkostoa valitulla alueella käyttäen pääsääntöisesti kaivamattomia tekniikoita. 

Saneerausvolyymin kasvattamista rajoittaa näitä erityismenetelmiä osaavien urakoitsijoiden pieni määrä. Lisäksi 

saneerauksiin vaikuttaa kuntien kyky saneerata katurakennetta.43   

 
36 Vinnari 2006; Seppälä 2021a.  
37 VVY 2020; HS-Vesi 2019. 
38 HS-Vesi 2019. 
39 Paatela ym. 2016.  
40 HS-Vesi 2019; HS-Vesi 2020.  
41 Paatela ym. 2016. 
42 HS-Vesi 2019; HS-Vesi 2020.  
43 HS-Vesi 2019. 
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Vuoden 2019 tunnuslukuraportissaan VVY antoi HS-Vedelle kokonaispistemäärän 4,2/8,0. Yhtiö suoriutui hyvin 

putkirikkojen suhteellisessa määrässä, laskuttamattoman veden osuudessa verkostoon pumpatun veden mää-

rästä, sekä tukosten suhteellisessa määrässä. Vedenlaatu oli keskimääräistä tasoa. Huonosti yhtiö menestyi lu-

paindeksissä sekä vuotoveden osuudessa kokonaisjäteveden määrästä.44  

Esimerkki operointiyhteistyöstä: Lahti Aqua Oy 

Lahti Aqua Oy on seudullinen vesihuoltoyhtiö, jonka asiakaskuntaan kuuluu 145 000 asukasta sekä elinkei-

noelämä Lahdessa ja Hollolassa. Lahti Aqua Oy:n omistaa Lahden kaupunki, ja se toimii emoyhtiönä konsernissa, 

johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä LABIO Oy.  

Lahti Aqua on sopinut Hollolan kunnan vesihuollon järjestämisestä ja vesihuoltopalvelujen tuottamisesta toimi-

lupasopimukseen perustuen vuodesta 2008. Sopimuksen kokonaiskesto on 15 vuotta, minkä jälkeen sitä voidaan 

jatkaa 5 vuoden jaksoissa.45  

Hollolan vesihuoltolaitos on kunnan erillinen taseyksikkö. Lahti Aqua hoitaa Hollolan vesihuoltolaitoksen ve-

denjakelun, viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen sekä asiakaspalvelun sisältäen uudet liittymät, laskutuksen ja 

tiedottamisen. Hollolan kunta ja vesihuoltolaitos puolestaan suunnittelee, toteuttaa ja rahoittaa investoinnit, päättää 

vesimaksuista ja toiminta-alueista ja kehittää ja ohjaa toimintaa. Käytännössä hyödyntämällä ison laitoksen palve-

luja Hollola on pystynyt varmistamaan riittävän osaamisen ja resursoinnin. Asiakkaita Hollolan vesihuoltolaitoksella 

on n. 18 500.46  

Vuodesta 2016 Lahti Aqua on tuottanut myös entisten Nastolan ja Hämeenkosken kuntien vesihuollon47.  

Emoyhtiö Lahti Aqua vastaa vesihuoltotoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä hallinnosta ja asiakaspalvelusta. 

Se tuottaa myös suunnittelun ja investointien rakennuttamisen. Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset 

käyttö- ja kunnossapitopalvelut vastaten veden jakelusta ja viemäröintipalveluista Lahdessa ja Hollolassa. Aqua 

Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan tuotantolaitokset ja verkostot ja vastaa niiden investoinneista. 

LABIO Oy vastaa biojätteiden ja lietteiden käsittelystä.48 Vesihuollon omistajuus ja operointi on siis eriytetty erilli-

siin yhtiöihin, mikä on Suomessa melko harvinainen ratkaisu. 

Vuonna 2018 Lahti Aquan liikevaihto oli 40,8 miljoonaa euroa. Vettä myytiin vuonna 2019 yhteensä 7 358 000 

kuutiometriä.49  

Taloustutkimus Oy:n vuonna 2018 tekemän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu 

oli suurten toimijoiden joukossa Suomen parhaat. Lahti Aquan asiakasmaksut ovat 20 % pienemmät kuin vertailu-

ryhmän toimijoilla. Myös Hollolan asiakastyytyväisyys on hyvä ja parantunut viime vuosina.  VVY:n tunnuslukura-

portissa 2019 Lahti Aqua sai suurten vesilaitosten pisteytyksessä ainoana täydet 8,0 pistettä. Hollolan osalta pis-

teytystä ei annettu osan tiedoista puuttuessa – mutta pisteytettyjen osa-alueiden tulokset olivat pääosin hyviä.50  

Suomessa harvinaisesti Lahti Aqua aikoo lisäksi myydä vettä ulkomaiselle pullottamoyhtiölle H204U:lle. Hen-

nalassa sijaitsevan pullottamon kapasiteetti on miljoona litraa vettä vuorokaudessa. Singaporelaisen sijoitusyhtiön 

omistama yritys tähtää erityisesti Kiinan markkinoille, ja toiminta on määrä aloittaa keväällä 2021.51   

 
44 VVY 2020.   
45 Hollolan kunta 2020a.  
46 Hollolan kunta 2020a; Hollolan kunta 2020b.  
47 Lahti Aqua Oy 2018. 
48 Em. 
49 Lahti Aqua Oy 2018; VVY 2020.  
50 Lahti Aqua Oy 2018; Hollolan kunta 2020b; VVY 2020.  
51 YLE uutiset 24.2.2020; YLE uutiset 9.12.2020.  
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Esimerkki monialaisesta osuuskunnasta: Kuusamon EVO 

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta perustettiin vuonna 1950, ja sen omistavat osuuskunnan jäsenet. Jäsen-

määrä on kasvanut tasaisesti vuoden 1990 n. 2000:sta vuoden 2019 lopun 4244:ään.  Organisatorisesti Kuusa-

mon EVO on jaettu verkostoihin, energiantuotantoon sekä talouteen ja hallintoon. Vesihuolto toimii verkosto-osas-

ton alla.  Osuuskunta tekee pääsääntöisesti vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelun ja rakentamisen omana 

työnä.52  

Vuonna 2019 Kuusamon EVO laskutti vajaat 870 kuutiometriä vettä ja runsaat 120 MWh kaukolämpöenergiaa. 

Vesihuollosta saatiin myyntituottoja yhteensä 1,063 miljoonaa euroa.53  

Vuonna 2018 Kuusamon EVO päätti n. 15 miljoonan euron investointiohjelmasta päästöttömyyden ja toiminta-

varmuuden parantamiseksi. Strategiana on myös hakea entistä syvempiä kumppanuuksia kaupungin, elinkei-

noelämän ja kuluttajien kanssa. Yhteensä investointeja projisoidaan vuoteen 2029 mennessä yli 20 miljoonaa eu-

roa, joista 4,6 miljoonaa euroa verkostojen laajennuksiin ja saneerauksiin.54  

Kuusamon EVO onkin teettänyt suuria projekteja viime vuosina. Vuonna 2016 valmistui Rukalle osuuskunnan 

rakennuttama Suomen ensimmäinen kantoaineprosessia käyttävä yhdyskuntajätevedenpuhdistamo. Uuden puh-

distamon, jonka lupaehdot olivat tiukat ja toimintaolosuhteet haastavat, suunnittelusta vastasi Pöyry. Vuonna 2020 

Kuusamon uusi jätevedenpuhdistamo sai ympäristöluvan, ja tämänkin suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut tilattiin 

AFRYltä eli entiseltä Pöyryltä. Puhdistamon odotetaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 

2020 päätettiin myös vesimittareiden digitalisoinnista, joka on määrä saattaa valmiiksi vuoteen 2025 mennessä.55 

Kuusamossa lietteen käsittelyvaihtoehdot ovat erittäin rajalliset. Kuusamon EVOn mukaan järkevin hyötykäytön 

muoto on lietteen polttaminen yhdessä kiinteän polttoaineen kanssa ja rakeistamalla tuhka metsälannoitteeksi. 

Niinpä EVO investoi rakeistuslaitokseen, joka aloitti toimintansa vuonna 2020.56  

Kuusamon EVO on esimerkki vesihuoltolaitoksesta, jossa synergioita on haettava useilta toimialoilta. Viime vuo-

sina toiminta on ollut tappiollista mm. odottamattomien kuluerien vuoksi. Vesihuollon tila on kuitenkin Kuusamossa 

varsin hyvä: VVY:n tunnuslukupisteytyksessä Kuusamo sai 7/8 pistettä lupaindeksin ollessa ainoa osa-alue, jossa 

ei päästy täysiin pisteisiin57. Monialayhtiönä toimiva osuuskunta on suomalaisittain myös poikkeuksellinen organi-

saatio.  

  

 
52 Kuusamon EVO 2020a; Kuusamon EVO 2019.  
53 Kuusamon EVO 2020a.  
54 Kuusamon EVO 2018; Kuusamon EVO 2020c.  
55 Sahlstedt 2017; Kuusamon EVO 2020a; STT 4.2.2020.  
56 Kuusamon EVO 2020a; Kuusamon EVO 2020b.   
57 VVY 2020. 
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Yhteenveto 

Useimpien arvioiden mukaan organisaatiomuoto ei olennaisesti vaikuta vesihuoltolaitoksen toiminnan laatuun. Pai-

kalliset olosuhteet vaihtelevat huomattavasti mm. vesivarojen, maaperän, väestön määrän ja asukastiheyden sekä 

politiikan, talouden ja kulttuurin suhteen. Siksi vesihuollon organisointiin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua.58  

Olennaisempaa on toiminnan resursointi sekä laitoksen osaamisen ja johtamisen taso. Riittävät resurssit ja 

niiden tarkoituksenmukainen käyttö ovat laadukkaan toiminnan perusedellytys. Lisäksi vaikuttavat samat tekijät 

kuin kaikkiin organisaatioihin: henkilökunnan motivaatio, henkilökemiat jne. Viime vuosikymmeninä on erityisesti 

esitetty huolta alalle suuntaavan koulutuksen riittämättömyydestä sekä laitosten vaikeuksista houkutella osaavaa 

henkilökuntaa59. Tämän kehityksen jatkuessa vesihuolto vääjäämättä rapautuu ruohonjuuritasolla.  

Organisaatiomuoto kuitenkin vaikuttaa laitoksen toimintavapauksiin ja mahdollisuuksiin. Osakeyhtiölainsää-

däntö tarjoaa enemmän mahdollisuuksia itsenäiseen toimintaan; toisaalta liikelaitos ei ole juridinen oikeushenkilö. 

Johtamisen kannalta on merkittävää, että kuntaomisteinen osakeyhtiö koetaan joustavaksi ja selkeäksi. Tärkeää 

on myös laadukas omistajaohjaus.60   

Yhtiöittämisen jälkeen kunnat ja vesihuoltolaitokset ovat pääosin olleet tyytyväisiä laitoksen yhtiöittämiseen. 

Yhtiöittämiskeskustelussa jää kuitenkin usein huomiotta itse yhtiöittämisprosessin vaativuus ja työmäärä. Viime 

vuosina on nähty myös hyvin pienten kunnallisten vesihuoltolaitosten yhtiöittämisiä. Tämä ei itsestään lisää laitok-

sen resursseja tai osaamista mutta saattaa luoda paremmat puitteet ja ajureita vesihuollon kehittämiselle. Yhtiöit-

täminen saatetaan julkisessa keskustelussa poliittisista syistä sekoittaa vesihuollon yksityistämiseen vaikka ky-

seessä on eri asia.61 On myös huomattava, että osakeyhtiö on velvollinen maksamaan liiketuloksestaan tuloveroa 

valtiolle. Käytännössä vesihuoltoyhtiö saattaa siis päätyä subventoimaan valtiontaloutta, mikä ei tietenkään ole 

tarkoituksenmukaista.  

Mm. Hukka katsoo, että seudullisessa toiminnassa samalla mallilla kuin jätehuollossa on vesihuollossakin huo-

mattavia hyötyjä. Suomen vesihuollon hajanaisuutta voidaankin pitää politiikan tuloksena, sillä vesihuollon toimin-

nan näkökulmasta sitä on vaikea perustella. Seudullisen toiminnan synergiaedut on sen sijaan helppo osoittaa. 

Alkavan kansallisen vesihuoltouudistuksen perustavoitteena onkin lisätä alueellista yhteistyötä. Seudullisten vesi-

huoltoyhtiöiden esteinä ovat kuitenkin usein vesihuoltolaitosten keskinäiset toimintaympäristöjen erot, kuntien kes-

kinäinen epäluottamus sekä yhtiölle asetetut kohtuuttomat odotukset.62 Tällöin yhteinen operointimalli saattaa olla 

helpommin saavutettavissa oleva kompromissi, jolla parannetaan laitosten toimintaa. Yhteinen operointi saattaa 

myös toimia välietappina seudullisen vesihuollon järjestämiseen.  

Operointiyhteistyön etuina ovat joustavuus paikallisiin olosuhteisiin, omaisuuden arvostusten haasteiden vält-

täminen sekä päätöksenteon säilyttäminen kunnassa suhteessa verkostojen rakentamiseen. Haasteeksi voi sen 

sijaan osoittautua operointisopimuksen monimutkaisuus, sillä investoinneista ja kunnossapidosta vastaavat eri ta-

hot. Operointimallin kehittäminen on kuitenkin vesihuoltolähtöistä koska omaisuussiirrot jäävät tarkastelun ulko-

puolelle. Yhtiöittämiseen verrattuna kyseessä on siis pienempi taloudellinen intressi, mikä osaltaan voi heikentää 

operointimallin houkuttavuutta. On myös huomioitava, etteivät kaikki operointiyhteistyökokemukset ole olleet hyviä 

ja mm. kulut ovat saattaneet nousta odotettua korkeammiksi.63 

Monialayhtiöt jakavat mielipiteitä mutta ovat tästä huolimatta yleistyneet: karkean arvion mukaan ne tuottavat 

vesihuoltopalveluita jo noin kolmasosalle suomalaisista. Vesialalla ei kuitenkaan yleisesti pidetä vesi-energiafuusi-

oita veden kannalta parhaana mallina, ja yhdistymisissä on nähty kitkaa vesi- ja energiapuolten henkilöstön välillä. 

Varsinaisia synergiaetuja saadaan etupäässä laskutuksessa ja liittymispalvelussa. Alojen yhdistäminen voi myös 

 
58 Rajala 2021.  
59 Mm. Hukka 2021.  
60 Rajala 2021; Seppälä 2021a.  
61 Kuivamäki 2021b.  
62 Hukka 2021; Paatela ym. 2016; Kuivamäki 2021b.  
63 Kuivamäki 2021b; Rajala 2021. 
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vapauttaa vesihuollon kaupungin maksajasta omaksi yksiköksi monialayhtiön sisään. Organisaatiosta riippuen joh-

tajiston määrä voi myös kasvaa vähenemisen sijaan. Kuten muissakin tapauksissa, onnistuminen on pitkälti kiinni 

asetetuista tavoitteista ja johtamisen laadusta.64 

Suositukset 

ELY-keskuksille: 

1. Edistetään vesihuollon alueellista yhteistyötä. Ensimmäinen käytännön toimi voisi olla tiedon lisäämi-

nen laatimalla selvitys alueellisen yhteistyön esteistä. Yhteistyön esteiden analysoinnin jälkeen niiden pois-

tamiseen voitaisiin ryhtyä järjestelmällisesti.  

2. Selvitetään mahdollisuudet yhteisten kunnallisten operointi-/huoltoyhtiöiden perustamiseksi alu-

eilla, joilla yksityiset toimijat eivät tarjoa tällaisia palveluita. Mm. Keski-Suomessa toimii jo vesiosuus-

kuntia varten perustettu huoltopalveluyritys65. Haja-asutusseutujen operointiyhtiöt voisivat myydä palveluita 

myös vesiosuuskunnille. Yhteinen operointiyhtiö loisi asiantuntemuksen keskittämisen kautta kustannuste-

hokkuutta ja vahvempaa osaamista.  

Vesilaitosyhdistykselle:  

3. Laaditaan puolueettomat, lainsäädännön huomioon ottavat mallipohjat operointisopimuksiksi. 

Tämä vähentäisi sopimuksenteon riskejä ja keventäisi vesihuoltolaitosten juridis-hallinnollista taakkaa. Näin 

laitosten kynnys uusien operointikumppanuuksien solmimiseksi madaltuisi.  

4. Lisätään vesihuoltolaitosten omaisuudenhallinnan ja hankintojen koulutusta. Useat haastateltavat 

toivat esiin erityisesti pienten vesihuoltolaitosten puutteellisen osaamisen omaisuudenhallinnassa ja han-

kinnoissa.  

Maa- ja metsätalousministeriölle: 

5. Määritellään vesihuoltolain sallima ”kohtuullinen” tuotto pääomalle selvästi. Esim. sähköverkkopuo-

lella on näin tehty. Kohtuullisen tuoton määritelmän pitäisi huomioida myös tarvittavat korjausinvestoinnit.  

6. Selvitetään mahdollisuudet puuttua veden alihinnoitteluun. Veden alihinnoittelua on pidetty suurena 

ongelmana, joka mm. estää tekemästä tarvittavia korjausinvestointeja. Vesihuoltolaki kuitenkin edellyttää 

vesihuoltomaksujen mahdollistavan investoinnit pitkällä aikavälillä.  

7. Selvitetään mahdollisuudet korvamerkitä vesihuoltoyhtiöiden hallituspaikkoja ja johtokuntapaik-

koja vesihuollon ammattilaisille. Mm. Yliopistolaki määrää, että yliopistojen hallituksissa tulee olla edus-

tettuina professorit, muu henkilökunta sekä opiskelijat. Hallitus- ja johtokuntapaikkojen korvamerkintä olisi 

sitova keino yhtiö- ja liikelaitosmuotoisten vesihuoltolaitosten asiantuntemuksen lisäämiseen.  

 
64 Rajala 2021. 
65 Kts. Luukkonen 2013b.  
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Liete 

Lietteenkäsittelyn laitoskoot kasvavat ja uusia laitoksia rakennetaan. Suurin osa lietteestä mädätetään, eikä liet-

teen polttaminen ole vielä toistaiseksi yleistynyt. Kompostoidun lietteen käyttäminen maataloudessa on joutunut 

vastatuuleen.  

Lietteenkäsittelyn nykytila 

VVY kokosi vuonna 2019 selvityksen yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2017 

ja 2018. Selvityksen mukaan puhdistamolietteiden käsittely on viime vuosina muuttunut. Puhdistusvaatimusten 

kiristyessä jätevedenpuhdistus on keskittynyt suuremmille laitoksille. Pieniä kompostointilaitoksia on lakkautettu. 

Biokaasulaitosten määrän kasvaessa lietteenkäsittelyä on entisestään keskitetty suurempiin yksiköihin. Lietteenkä-

sittelyn järjestelyt muuttuvat jatkuvasti, kun uusia biokaasulaitoksia rakennetaan ja ulkoistetun lietteenkäsittelyn 

sopimuksia kilpailutetaan. 66 

Yhdyskuntien puhdistamolietteen poltto on Suomessa vielä harvinaista. Muutamaa laitos käsittelee puhdista-

molietteitä termisesti Joensuussa, Haapavedellä ja Lakeuden Etapin Ilmajoen laitoksella. Lisäksi jätevesilietettä 

poltetaan muiden jakeiden seassa Vapon Haapaveden ja Fortumin Riihimäen laitoksilla sekä muutamalla pienem-

mällä laitoksella.67 Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n lietteenpolttolaitos on tämän selvityksen valmistuessa keväällä 

2021 vielä koekäyttövaiheessa.  

Tyypillisesti yhdyskuntaliete muodostaa marginaalisen osan laitoksilla poltettavista jakeista. Lietteen poltto 

vaatii erillisen lupaprosessin, mikäli sitä ei ole sallittu nykyiseen lupaan sisältyvillä polttolaitoksilla. Polttolaitosten 

ympäristölupaprosesseja on kuitenkin yleisesti pidetty pitkinä ja monimutkaisina, mikä hidastaa lietteen polton 

yleistymistä Suomessa.68  

VVY:n vuoden 2019 selvityksessä tilastoitiin pääasiassa toiminnanharjoittajien, noin sadan käsittelylaitoksen, 

itse toimittamat lietetiedot. Tietoja täydennettiin Ympäristönsuojelun valvonnan sähköisestä asiointijärjestelmästä 

YLVA:sta, Ruokaviraston vuosi-ilmoituksista ja ELY-keskuksilta saaduilla tiedoilla. Lietteen käsittelyketjut selvitet-

tiin suoraan toiminnanharjoittajilta välttyen lietemäärien tilastoinnin päällekkäisyyksiltä.   

Taulukko 1. VVY:n vuoden 2019 selvitykseen sisällytettyjen lietteenkäsittelylaitosten määrät. 

Laitoksen tyyppi Määrä 

Biokaasulaitokset 23 

Kompostointilaitokset 69 

Kalkkistabilointilaitokset 2 

Kemialliset käsittelylaitokset 3 

Termiset kuivauslaitokset 3 

Polttolaitokset 2 

Yhteensä 92 

VVY:n selvityksen tulosten perusteella Suomessa käsiteltiin kokonaisuudessaan n. 140 000 tonnia kuiva-ainetta 

vuosina 2017 ja 2018. Lähes 90 % Suomessa käsitellystä lietteestä loppukäsitellään 25 suurimmalla laitoksella. 

Vuosina 2017 ja 2018 noin 80 % lietteestä mädätettiin.69  

 
66 Konola & Toivikko 2019. 
67 Konola & Toivikko 2019; Pöyry Finland Oy 2019. 
68 Pöyry Finland Oy 2019; Pöyry Environment Oy 2007.  
69 Konola & Toivikko 2019. 
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N. 40 % käsitellystä lietteestä hyödynnettiin maataloudessa 2017-2018. Maatalouskäytön osuudessa ei tapahtunut 

juurikaan muutosta verrattuna vuosien 2015 ja 2016 tilanteeseen.70 Syinä lietteen maatalouskäytön osuuden kas-

vun pysähdykseen ovat suomalaisen ruoan puhtauden imago, puhdistamolietteen sisältämät haitta-aineet sekä 

niistä potentiaalisesti aiheutuvat haitat. Tuoreena syötävien vihannesten kasvatuksessa ja luomutuotannossa 

käyttö on rajoitettua, mutta puhdistamolietteestä valmistettua multaa saa käyttää viljankasvatuksessa. Sittemmin 

usea suuri elintarvikeyritys kuten Fazer Mylly ja Viking Malt ovat todenneet, etteivät enää osta puhdistamolietteellä 

lannoitettua viljaa.71 

Viherrakentamisessa hyödynnettiin noin 50 % lietteestä vuonna 2017 ja 2018. Kaatopaikkojen maisemoinnin 

osuus ja varastoitava osuus hyötykäytöstä oli pientä vuosina 2017 ja 2018, yhteensä alle 10 %. Hyötykäyttökoh-

teissa todettiin myös suuria alueellisia eroja.72 

 

Kuva 2. Lietteen käsittelymenetelmien osuudet lietteen kokonaismäärästä vuonna 2017. © Irene Konola & Saijariina Toi-

vikko 2019.  

 
70 Em. 
71 YLE Uutiset 14.11.2018. 
72 Konola & Toivikko 2019. 
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Kuva 3. Lietteen käsittelymenetelmien osuudet lietteen kokonaismäärästä vuonna 2018. © Irene Konola & Saijariina Toi-

vikko 2019. 

Jätevesilietteen kiertotalouden toimintamallien ja käytäntöjen 
nykytila 

Tutkimuksen perusteella on kaksi toimintamallia puhdistamolietteen käsittelyssä:  

1. Liete käsitellään itse jätevedenpuhdistamon omassa biokaasu-, kompostointi- tai polttolaitoksessa biokaa-

suksi, sähköksi ja lämmöksi omaan käyttöön sekä kompostiksi ja multatuotteiksi myyntiin. Ylijäämäbiokaasu 

myös jatkojalostetaan liikennepolttoaineeksi.  

2. Liete viedään ulkopuolisen jätehuolto- tai kaasuyhtiön käsiteltäväksi, mistä maksetaan porttimaksu tai pal-

velumaksu. 

Lietteenkäsittely omassa biokaasu-, kompostointi- tai polttolaitoksessa 

HSY on esimerkki vesilaitoksesta, joka käsittelee puhdistamolietteensä omissa biokaasu- ja kompostointilaitoksis-

saan biokaasuksi ja jatkojalostaa sen mullaksi. HSY:n molemmilla puhdistamoilla prosessien sivutuotteena syn-

tyvä raakasekaliete mädätetään biokaasuksi. Viikinmäen puhdistamolla biokaasu hyödynnetään omassa voimalai-

toksessa ja siitä tuotetaan jätevedenpuhdistuksen vaatimaa sähkö- ja lämpöenergiaa.  Vuonna 2019 valtaosa kaa-

susta käytettiin yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon kaasumoottoreilla. Suomenojalla tuotetusta biokaasusta 

suurin osa myytiin Gasum Oy:lle jalostettavaksi liikennepolttoaineeksi. Mädätyksen jälkeinen liete kompostoidaan 

ja jatkojalostetaan multatuotteiksi Metsäpirtin kompostointikentällä ja HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuk-

sessa.73 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) on Rovaniemen kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö on emoyhtiö konser-

nissa, johon kuuluvat Rovaniemen Verkko Oy, Napapiirin Vesi Oy, Napapiirin Kuituverkot Oy, Napapiirin Infra Oy, 

 
73 HSY 2020. 
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Aurora Lämpö Oy sekä Ranuan Bioenergia Oy. Neve kertoo kotisivuillaan olevansa lappilainen, arktisen kiertota-

louden monialakonserni. Sen palveluihin kuuluvat sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja palvelut sekä 

myynti, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, sähköisen liikenteen palvelut, digitaaliset palvelut 

ja kiertotalouden tuotteet.74 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on neljä ympäristöluvallista jätevedenpuhdistamoa Rovaniemen alueella. 

Suurin puhdistamoista on Alakorkalon jätevedenpuhdistamo, jonne johdetaan pääosa Rovaniemen alueen jäteve-

sistä. Muita ympäristöluvallisia jätevedenpuhdistamoita ovat Muurolan, Vaattungin ja Vanttauskosken jäteveden-

puhdistamot. Ympäristöluvallisilla puhdistamoilla käsitellään yli 99 % Rovaniemen alueen jätevesistä. Näiden li-

säksi Rovaniemellä on kahdeksan omavalvontaista jätevedenpuhdistamoa.75 

Rovaniemen Alakorkalon jätevedenpuhdistamon vieressä sijaitseva lietteenpolttolaitos on ensimmäinen ja 

toistaiseksi ainoa kunnan omistama lietteenpolttolaitos Suomessa. Laitos valmistui vuonna 2019. Laitoksessa pol-

tetaan jätevesilietettä. Poltossa syntyvä lämpö käytetään hyväksi kaukolämpönä, ja tuhkasta saadaan fosforipi-

toista lannoitetta. Aiemmin Neve kuljetti lietteet 200 km päähään Ouluun käsittelyyn, mikä maksoi 100 000 euroa 

vuodessa.76   

Lietteenkäsittelyn ulkoistaminen jätehuoltoyhtiölle 

Lapua Jätevesi Oy on Lapuan ja Seinäjoen kaupunkien omistama yhtiö, joka käsittelee Nurmon keskustan, Tepon, 

Atrian Nurmon lihakylän, Lapuan keskustan, Chemigaten Lapuan tehtaan, Kuortaneen ja Tiistenjoen jätevedet. 

Vuonna 2019 Lapua Jäteveden prosessin sivutuotteena muodostui 7 684 tonnia linkokuivattua lietettä. Lakeuden 

Etappi Oy prosessoi lietteen biokaasulaitoksessaan pelleteiksi ja markkinoi hyötykäyttöön. Lapuan Jätevesi Oy:lle 

lietteen jatkokäsittelyn vuosikustannus 2019 oli Lakeuden Etappi Oy:n palveluna 43 % käyttö- ja kunnossapitokus-

tannuksista. 77 

Lakeuden Etappi Oy on esimerkki kuntien jätehuoltoyhtiöstä, joka ottaa vastaan useilta kunnallisilta puhdista-

moilta, ei pelkästään Lapuan Jätevesi Oy:ltä, lietettä käsiteltäväksi biokaasulaitoksessaan. Laitoksessa käsitellään 

puhdistamolietteiden lisäksi kotitalouksien ja yritysten biojätteitä sekä kauppojen ja ravintoloiden ruoka- ja elintarvi-

kejätteitä. Vuonna 2019 Lakeuden Etappi vastaanotti 30 725 tonnia puhdistamolietettä sekä 4 455 tonnia biojä-

tettä. Lakeuden Etapin biokaasulaitoksessa puhdistamolietteestä ja biojätteestä tuotetaan biokaasua energiaksi 

laitoksen omaan käyttöön sekä RANU-maanparannusrakeita. Lakeuden Etappi on Suomen suurimpia biokaasulai-

toksia.78 

Lakeuden Etappi Oy on kahdeksan kunnan omistama jätehuoltoyhtiö Etelä-Pohjanmaalla. Lakeuden Etapin 

kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakas-

sopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tulok-

sella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tai ympäristölainsäädännön edellyttämiä investoin-

teja.79 

 
74 Napapiirin Energia ja Vesi Oy s.a. a.  
75 Napapiirin Energia ja Vesi Oy s.a. b. 
76 YLE uutiset 14.11.2018 
77 Lapuan jätevesi Oy 2019. 
78 Lakeuden Etappi Oy 2019. 
79 Em. 
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Lietteenkäsittelyn ulkoistaminen kaasuyhtiölle 

Gasum Oy:n mukaan yhtiö käsittelee tällä hetkellä 40 % Suomen vesilaitosten lietteestä kaupallisena palveluna. 

Suuri osa jätevesilaitoksista vie lietteen Gasumin biokaasulaitoksille käsiteltäväksi, vain muutamalla isolla vesilai-

toksella on oma biokaasulaitos.  Nämä ovat HSY, Jyväskylä, Lahti ja Tampere. Biokaasua käytetään sähkönä tai 

jatkojalostetaan liikennepolttoaineeksi, ja mädäte viedään pelloille maanparannusaineeksi.80  

Gasumin biokaasulaitokset toimivat täysin kaupallisesti ilman tukia. Biokaasulaitosten kannattava toiminta pe-

rustuu siihen, että viranomaiset vaativat kunnollista lietteenkäsittelyä, ja sen takia biokaasulaitoksille maksetaan 

erikseen, kun ne ottavat vastaan lietettä (ns. porttimaksut). Ilman porttimaksuja ei voitaisi toimia kannattavasti pel-

kästään biokaasusta saatavalla hinnalla.81  

Pienten jätevedenpuhdistamoiden ja maatilojen pienet biokaasulaitokset tarvitsevat ja saavat taloudellista tu-

kea, koska ne eivät ole taloudellisesti kannattavia. Voidakseen olla kannattavaa laitosten on oltava riittävän suuria, 

kuten esimerkiksi Gasumin laitokset ja isojen vesilaitosten biokaasulaitokset ovat. Isot laitokset voivat tarjota liet-

teenkäsittely- ja hyötykäyttöpalveluja kuten biokaasun valmistusta, mädätystä, kompostointia ja polttoa, myös eril-

lispolttoa, jolloin haitta-aineet saadaan pois ja fosforia otetaan talteen.82 

Kiertotalousmallien hyötyjä ja haasteita, uusia toimintamalleja sekä 
suosituksia ja kehittämistarpeita 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että puhdistamolietteen hyötypotentiaali biokaasuna ja kompostina on jo 

suurelta osin käytössä. Työ- ja elinkeinoministeriön biokaasuohjelmaa valmisteleva työryhmä on tehnyt saman joh-

topäätöksen ja arvioinut puhdistamolietteen potentiaalisen biokaasuntuottolisäyksen olevan vähäinen, vain noin 

0,2 TWh vuodessa. Myös käsitellystä lietteestä eli mädätteestä ja kompostista suuri osa jo käytetään maatalou-

teen, viherrakentamiseen ja kaatopaikkojen maisemointiin. 3-4 % puhdistamolietteen hyötykäytöstä VVY:n raport-

tiin sisältyneiden laitosten osalta ei ole tiedossa.83  

Vesialan kiertotalouden edistämiseksi on siten tarkasteltava muita mahdollisuuksia kuin puhdistamolietteen 

käsittelyä ja hyödyntämistä mädättämällä ja kompostoimalla, vaikka tekniikan kehitys biokaasun ja kompostoinnin 

tuotantoprosessin tehostamiseksi pidetään avoimena ja toivottavana. Selvityksen aikana on tullut esille seuraavan-

laisia kehityskohteita kiertotalouden edistämiseksi: 

• Mädätteen ja kompostin hyödyntäminen lannoitteena maatalouskäyttöön 

• Puhdistamolietteen hyödyntäminen muulla tavoin kuin mädättämällä ja kompostoimalla 

• Muita mahdollisia toiminta- ja organisointimalleja, erityisesti pienille puhdistamoille  

• Muita vesialan kiertotalouden potentiaalisia kohteita  

Mädätteen ja kompostin hyödyntäminen lannoitteena maatalouskäyttöön 

Mädätteen ja kompostin loppusijoitusta lannoitteena maataloudessa näyttää olevan vaikea kasvattaa niiden sisäl-

tämistä haitta-aineista ja imagosyistä johtuen. Mädätteen ja kompostin käyttö voisi tehostua, jos ravinteiden tal-

teenotto ja kierrätys edistyisivät. Kehitteillä on Suomessa myös typen talteenotto lietteestä.   

 
80 Karjala 2021. 
81 Em. 
82 Em. 
83 TEM ym. 2020; Konola & Toivikko 2019. 
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Fosforin kierrätyksen merkittävänä haasteena ja hidasteena on louhitun fosforin halpa hinta: kierrätetyn fosforin 

hinta on mineraalilannoitteiden hintaa yhä selvästi korkeampi. Kierrätetyllä fosforilla on myös yleisesti huonompi 

maine lietteiden haitta-aineisiin liittyvän keskustelun takia – vaikka mineraalilannoitteissakin on haitta-aineita.84  

Prosessien energian- ja raaka-aineiden tarve sekä prosessista aiheutuvat päästöt olisi saatava kohtuulliselle 

tasolle. Ravinteiden talteenoton varsinaista läpimurtoteknologiaa ei kuitenkaan ole vielä löydetty Esimerkiksi Sak-

sassa ensimmäiset täyden mittakaavan ratkaisut fosforin talteenotossa ovat vasta rakenteilla. Myös talteenotettu-

jen ravinteiden markkinan luomisessa ja kehittämisessä on työnsarkaa, eikä fosforin talteenoton velvoittaminen 

ilman jatkokäytön toimivaa markkinareittiä liene järkevää. Kokonaisvaltaiseen kierrätykseen tarvitaan käytännössä 

lannoitevalmistajia, rauta- ja alumiinijakeen hyödyntäjiä sekä loppukäyttäjiä. Lannoitemarkkinoille suunnattu vel-

voite hyödyntää kierrätettyä fosforia osana tuotteita (kuten 95E10-polttoaineissa), kierrätysravinteita käyttävien 

viljelijöiden tukeminen sekä kierrätyslannoitevalmisteiden verotuksellinen suosiminen on tuotu esiin mahdollisina 

ohjauskeinoina. 85 

Myös nykylainsäädäntö estää kierrätettyjen ravinteiden käyttöä. Esim. EU-lannoitteissa ei ole sallittua käyttää 

kierrätysraaka-aineita. Lainsäädäntö antaa niukasti mahdollisuuksia termisesti kuivatun lietteen käytölle metsien 

lannoitteena vaikka kysyntää olisi olemassa. Kierrätyslannoitevalmisteiden jäteluokittelua ja sen päättymistä (ns. 

end of waste -status) on myös pidetty epäselvinä.86  

Ravinteiden nykyistä tehokkaampi kierrättäminen takaisin ruoantuotantoon lisäisi biokaasulaitosten tuloja. Ra-

vinteiden kierrätystä edistävään mädätteen käsittelyyn on jo olemassa toimivaa prosessiteknologiaa. Tuotekehi-

tystä tarvitaan vielä tuotettavien lannoitevalmisteiden laadussa, käytössä ja kaupallistamisessa. Biokaasulaitok-

sissa syntyvä hiilidioksidi voitaisiin myös ottaa talteen ja hyödyntää.87  

Puhdistamolietteen määrä pienenee, mikäli fosfori ja saostuskemikaalit eivät päädy sen joukkoon. Näin myös 

lietteen käsittelykustannukset pienenevät. Saostuskemikaalien mahdollinen talteenotto fosforin yhteydessä vähen-

tää myös kyseisten kemikaalien kulutusta. Fosforijae muuttuu arvokkaaksi heti, kun sille saadaan luotua markki-

nat.88  

Puhdistamolietteen hyödyntäminen muuten kuin mädättämällä ja 
kompostoimalla 

Puhdistamolietteestä voidaan valmistaa lietehiiltä. HSY:n lietehiilihanke tutki puhdistamolietteen pyrolyysia sekä 

prosessin lopputuotteena syntyvän lietehiilen ominaisuuksia ja mahdollisia käyttökohteita. Kehitystyötä varten Vii-

kinmäen jätevedenpuhdistamolle rakennettiin pilottilaitteisto. Tavoitteena oli myös tutkia syntyvien sivuvirtojen laa-

tua ja määrää sekä arvioida prosessin kustannuksia täydessä mittakaavassa.89 

Puhdistamolietteestä on myös mahdollista ottaa lämpöä talteen. HSY on aloittanut lietteen lämmöntalteenotto-

hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää edelleen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon lämmön talteenottokokonai-

suutta ottamalla talteen mädätetyn lietteen lämpö ja siirtämällä se lämmöntalteenottoverkostoon ja raakaliettee-

seen. Vuosittainen hyödyksi saatava lämpöenergiamäärä on n. 2,8 GWh. Laitteisto on määrä ottaa käyttöön vuo-

den 2021 lopussa, ja kokemuksia käytöstä saadaan ensimmäisen kerran talvella 2021-2022. Ympäristöministeriö 

on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden 

hankkeiden avustushaussa 2020.90 Ulkomailla lietettä on poltettu myös sementtiuuneissa kivihiilen korvaajana91.  

 
84 Salminen ym. 2020. 
85 Em. 
86 Em.  
87 TEM ym. 2020.  
88 Em.  
89 HSY s.a. a. 
90 HSY s.a. b.  
91 Karjala 2021. 
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Pienten ja hajanaisesti sijoitettujen puhdistamoiden lietteenkäsittely 
energiayhteisössä 

Vesilaitosten hajasijoituksesta, pienestä laitoskoosta ja niihin liittyvistä vähäisistä resursseista johtuvien haastei-

den ratkaisemiseksi on tärkeää kehittää myös pienen mittakaavan ratkaisuja tai mahdollisuuksia kuljettaa talteen-

otettuja jakeita keskitettyyn jatkokäsittelyyn. 

Pirkanmaalla on kehitteillä biokaasuekosysteemi, jossa eri toimijat voivat olla energiayhteisön jäseninä. 

Swecon mukaan Pirkanmaan alueella on useita seutuja, joissa on raaka-aineita biokaasun tuotantoon logistisesti 

järkevällä etäisyydellä. Paikallinen biokaasuyhteisö voi hyödyntää usean toimijan raaka-aineet, jotka eivät yksi-

nään olisi riittäviä.92 

Ojalan ym. mukaan energiayhteisö voi olla vapaamuotoinen, minkä vain tuotantoketjun ympärille luonnollisesti 

muodostuva löyhä yhteisö. Yritysten välillä tällainen yhteisö muodostuu osakeyhtiöiden, käytännössä niiden pai-

kallisyksiköiden ja lopulta henkilöiden välille. Maatalouden osuuskuntaperinteet ovat pitkät ja muodostuvat toimi-

tusketjun ympärille. Ojalan ym. selvityksessä pohditaan erityisesti osuuskunnan mahdollisuuksia maatalousperäi-

sen biokaasun tuotantomallin muodostamisessa.93  

Biokaasuyhteisön muodostuminen voidaan kuvata seuraavasti: 

Kuva 4. Paikallinen biokaasuyhteisö. © Ojala ym. 2020. 

Pirkanmaan biokaasuekosysteemiä on kehitelty konseptina lähinnä maatalousjätteen hyödyntämiseksi. Toiminta-

mallina sitä ei ole vielä toteutettu, eikä keskusteluissa ole mukana jätevedenpuhdistamoita. Pirkanmaalla on ra-

kenteilla Nokian Vesi Oy:n uusi jätevedenpuhdistamo, ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biokaasulaitos on valmistu-

massa. Biokaasulaitoksessa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet ja Nokian kaupungin puhdistamolietteet.94 

Mahdollisuuksia ja tapoja sisällyttää jätevedenpuhdistamoita, erityisesti pieniä ja hajanaisesti sijoittuvia jäteveden-

puhdistamoita, biokaasuekosysteemiin tai energiayhteisöön muiden toimijoiden kanssa on toistaiseksi tarkastele-

matta.  

 
92 Ojala ym. 2020.  
93 Em.  
94 Hautala 2021; Ojala ym. 2020. 
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Vesialan kiertotalouden muita potentiaalisia tuotteita 

Jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden lämmön talteenotosta on tekeillä tutkimuksia95. Valmistumassa Es-

poon Suomenojan voimalaitokselle on myös Fortumin uusi 20 megawatin lämpöpumppuyksikkö, joka ottaa läm-

mön talteen Blominmäen puhdistetusta jätevedestä. Uuden lämpöpumppuyksikön on määrä hyödyntää HSY:n 

vuonna 2022 valmistuvalta Blominmäen jätevedenpuhdistamolta tulevan puhdistetun jäteveden hukkalämpöjä. 

Sen suunnitellaan käyttävän kesäisin lämmintä merivettä lämmönlähteenään. Uuden yksikön on määrä tuottaa 

hiilineutraalia kaukolämpöä ja korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä. Yksikkö aiotaan ottaa käyttöön 

keväällä 2021, ja vuonna 2022 sen on määrä nostaa Espoon kaukolämmön tuotannon hiilineutraali osuus yli 50 

prosenttiin. Uusi yksikkö mahdollistaa yhä pidemmän hiilineutraalin kaukolämmön tuotantojakson vuoden lämpi-

minä kuukausina.96 

Jätevedenpuhdistamon puhdistetusta jätevedestä voidaan jalostaa myös prosessivettä sen sijaan että käyte-

tään tarkoitukseen talousvettä. Näin vältetään eräänlaista veden hukkakäyttöä, koska prosessiveden laadun ei 

välttämättä tarvitse vastata talousveden laatuvaatimuksia. Tällaista veden uudelleenkäyttöä suunnitellaan ensim-

mäistä kertaa Suomessa.97 

Shahidin ym. mukaan proteiinia on onnistuttu tehokkaasti ottamaan talteen eläinten rehuksi erityyppisistä elin-

tarviketeollisuuden jätevesistä membraanitekniikoilla ja niiden yhdistelmillä. Heidän mukaansa seuraava vaihe on 

saada nämä tekniikat toimimaan laitosmittakaavassa.98  

Vesiviisaiden kiertotalousratkaisujen käyttöönoton haasteena on koettu kokonaisuuden hahmottaminen ja jär-

kevien kokonaisratkaisujen löytäminen. Yhtä asiaa kerrallaan ratkaistaessa ongelma siirtyy usein toisaalle. Toi-

saalta tavoitteet ja niiden yhtäaikainen toteuttaminen voivat olla haastavia. Esim. mahdollisimman puhdas käsitelty 

jätevesi ja energiankulutus ovat osittain ristiriidassa, sillä jätevedenpuhdistus- ja aineiden talteenottoteknologiat 

ovat energiaintensiivisiä.99  

Työ- ja elinkeinoministeriön energiatuki on ollut tärkeä osa energian talteenoton edistämistä jätevesipuhdista-

moilla. Energiatuen avulla on voitu toteuttaa useita suuria investointeja vaatineita biokaasuyksiköitä. Informaatio-

ohjaus ja viestintä ovat muita tärkeitä keinoja tuottajien ja käyttäjien kohtaamiseen ja kaikille hyödyllisten ratkaisu-

jen löytämiseen.100  

Poliittisia päätöksiä tehtäessä toteutettavuuden tulisi olla selvitetty, vaikutukset arvioitu ja päätöksiin sopeutu-

mista tulisi tukea. Esim. Ruotsissa puhdistamolietteen maaperäkäytöstä luopumista on tuettu selvittämällä korvaa-

via teknologisia ratkaisuja etukäteen.101  

 
95 Hautala 2021. 
96 HSY 2019. 
97 Salminen ym. 2020. 
98 Shahid ym. 2020. 
99 Salminen ym. 2020.  
100 Em. 
101 Em. 
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Vienti 

Suomalaiset yritykset ovat kansainvälisessä kilpailussa pieniä. Tästä johtuen vesialan vientiä tulisi tehdä mahdolli-

simman yhtenäisenä joukkueena, jossa yritykset, julkinen sektori sekä myös järjestöt tukevat toisiaan. Yhteistyön 

ohella yritysten oma osaaminen ja aktiivisuus ovat ratkaisevia.   

Vesiliiketoiminnan ja viennin koko, rakenne ja kohdealueet 

Vesiliiketoiminnan koon määrittely riippuu erittäin paljon vesiliiketoiminnan määritelmästä ja rajauksista. Suomen 

vesiliiketoiminnan kokonaisliikevaihdoksi on esitetty n. 5 miljardia euroa vuodessa102. Vesialan viennistä ei käytän-

nössä ole olemassa tilastoja, mikä johtunee viennin hajautumisesta palveluihin, laitteisiin yms.    

Vientiä harjoittavat yritykset voidaan jakaa konsultointi- ja suunnitteluyrityksiin, monitorointi- ja ohjelmistoyrityk-

siin, prosessiurakoijiin, laitetoimittajiin, kemikaalitoimittajiin ja muihin103. Yritysten koko vaihtelee yhden henkilön 

toiminimistä miljardiluokan liikevaihtoa tekeviin pörssiyhtiöihin. Suurimmat yritykset ovat pääsääntöisesti monialai-

sia. Toisaalta suuret suomalaiset teknologiayhtiöt ovat viime aikoina alkaneet aktivoitua vesialalla.   

Vienniksi voidaan lukea myös tutkimus- ja koulutusyhteistyö, jota ulkomaiset toimijat rahoittavat. Näillä aloilla 

Suomen keskeisimpiä toimijoita ovat Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus sekä Ilmatieteen laitos.  

Vesialan viennillekin keskeinen viitekehys on Suomen kansainvälinen vesistrategia, jonka eräänä läpileikkaa-

vana tavoitteena on vesialan liiketoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Viennin kannalta keskeisiä 

keinoja strategian toteuttamiseen ovat julkisen, yksityisen ja kansalaisyhteiskunnan monitoimijayhteistyön vahvis-

taminen ja mahdollistaminen sekä vesialan innovaatioiden ja ratkaisujen kehittäminen, tuotteistaminen ja kokoami-

nen kansainvälisille markkinoille. Mahdollistavana keinona on myös rahoitus- ja hankintamekanismien kehittämi-

nen.104  

Viennin kohdealueet vaihtelevat huomattavasti riippuen organisaatiosta, tuotteista ja strategiasta. Pääosa ve-

sialan viennistä suuntautuu Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan. Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan suuntautuneet yrityk-

set ovat pienempi ryhmä. Venäjän markkina on viime vuosina poliittisista syistä osittain hiipunut. FWF:n syksyllä 

2020 tekemässä jäsenkyselyssä eniten yrityksiä kiinnostaneet maat olivat Ruotsi, Saksa ja Iso-Britannia Euroo-

passa, Vietnam ja Kiina Aasiassa ja Egypti, Kenia ja Tansania Afrikassa sekä USA Pohjois-Amerikassa. Mainitta-

koon myös Keski-Aasian maat, joissa suomalaiset ovat tehneet vesialan yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen 

johdolla jo pitkään.  

Arvioidessa vesialan vienninedistämisen fokusmaita FWF käyttää kriteereinä jäsentensä kiinnostusta ja läsnä-

oloa, olemassa olevia verkostoja, Suomen ja Business Finlandin edustustojen läsnäoloa, suomalaisen kehitysyh-

teistyörahoituksen saatavuutta, mahdollisuuksia toimia englannin kielellä sekä toimintaympäristöä kuvaavia kritee-

rejä kuten korruptiota, turvallisuustilannetta ja matka-aikaa. Näillä mittareilla vesiviennille tärkeimpiä maita ovat 

Vietnam, Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia, Egypti, Kenia, Tansania, Kiina ja USA.  

  

 
102 Finland Toolbox 2020.   
103 Finnish Water Forum 2021.   
104 MMM ym. 2018.  
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Viennin ongelmakohdat ja kasvun esteet 

Yritysten kansainvälistymisen edellytyksinä ovat kilpailukykyiset tuotteet sekä kansainvälisillä markkinoilla läsnä-

oloon tarvittava osaaminen ja resurssit. Suomen on nähty menettäneen asemiaan vesialan viennissä globaalin 

markkinan kasvusta huolimatta.105 Vesialan viennin merkittävimpiä esteitä ovat yritysten pieni koko ja referenssien 

puute, vientiosaamisen puute, selkeiden kärkiyritysten puute, sekä rahoituksen hankaluus.   

Yritykset tunnustavat heikkoutenaan erityisesti pienen kokonsa ja rajalliset resurssinsa. Valtaosa suomalai-

sista vesialan yrityksistä ovat pk-sektoria, ja suuria yrityksiä on vähän.  

Merkittävä este varsinkin aloitteleville yrityksille on ns. referenssiparadoksi: ensimmäisiä referenssejä on vai-

kea saada ilman olemassa olevia referenssejä. Kansainvälinen kaupanteko ilman referenssejä on käytännössä 

mahdotonta. Globalisaatio on lisännyt kilpailua myös Suomessa, jossa kotimaisetkin hankinnat tehdään usein ul-

komaisilta yrityksiltä. Näin yritysten on oltava lähtökohtaisesti valmiita kilpailemaan ulkomaisten toimijoiden kanssa 

kotimaankin markkinalla.   

Varsinkin pienillä yrityksillä, jotka ovat usein syntyneet yksittäisen idean tai tuotteen ympärille, saattaa olla 

puutteellinen markkinatuntemus ja vientiosaaminen. Asiakas-, liiketoiminta ja verkosto-osaamista ei usein edes 

tunnisteta keskeisiksi menestystekijöiksi.106 Vahvasta teknisestä osaamisesta ja tahtotilasta huolimatta selkeä 

vientistrategia voi puuttua eikä kohdemarkkinoitakaan ole kunnolla tunnistettu. Teknisen kilpailukyvyn lisäksi 

myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu ovat kuitenkin liiketoiminnallisesti ratkaisevia, ja asiakkaiden päätöksenteko 

perustuu kokonaiskuvaan. Liian vähäinen panostaminen asiakas-, liiketoiminta- ja verkosto-osaamiseen heikentää 

merkittävästi suomalaistoimijoiden asemaa suhteessa kilpailijoihin. Arvonluonnin ja liiketoiminnan mallit kehittyvät 

jatkuvasti globaalisti, ja niitä tulisi kehittää mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Asiakasosaamisen tukemisessa jul-

kisen sektorin mahdollisuudet ovat rajalliset. 

Yritykset myös näkevät keskuudessaan enemmän kilpailua kuin yhteistyömahdollisuuksia. Tämä on suomalai-

sille toimijoille, joista suurimmatkin ovat globaaleilla markkinoilla korkeintaan keskikokoisia, merkittävä haitta. Esi-

merkiksi Tanskassa, joka usein nostetaan vesialan viennin esikuvaksi, yritykset tekevät pääsääntöisesti laajempaa 

yhteistyötä keskenään.107 Luottamusta voidaan rakentaa erityisesti ruohonjuuritason verkostoitumisella ja yhteis-

työllä. Tähän on myös valmis alusta eli FWF. Käytännössä yritysten oma aktiivisuus kuitenkin määrää verkostoitu-

misen tason.  

Selkeitä kärkiyrityksiä, jotka voisivat toimia kokonaisvaltaisten tarjoamien integraattoreina, ei nykytilanteessa 

ole108. Näin pienemmät yritykset ovat kansainvälistymisessä lähtökohtaisesti omillaan, ja edellytykset tehdä koko-

naisvaltaisia tarjoamia ovat heikot. FWF on mm. vuonna 2013 tehnyt esiselvityksen tällaisen yhteisyrityksen perus-

tamisesta myös valtion osallistumisella. Hanke ei kuitenkaan ole saanut riittävää kannatusta. Pk-yritykset voivat 

nykytilanteessa yrittää kultivoida suhteitaan suurempiin yrityksiin sekä organisaatioihin kuten Suomen ympäristö-

keskukseen ja mahdollisesti tätä kautta päästä alihankkijan rooliin tai muuten hyödyntämään isompien toimijoiden 

verkostoja. Käytännössä tämä riippuu kuitenkin täysin suurempien organisaatioiden suhtautumisesta, ja tois-

taiseksi julkiset organisaatiot ovat olleet maltillisia yhteistyössään yksityisen sektorin kanssa. 

  

 
105 Finpro 2015. 
106 Em. 
107 Mm. Laitinen 2021; Kaija 2021.  
108 Mm. Silfverberg 2017. 
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Rahoitus 

Vesialan viennille olennaisimpia rahoituksia ovat ulkoministeriön investointituki kehitysmaille eli Public Sector In-

vestment Facility (PIF), Finnpartnershipin liikekumppanuustuki sekä Business Finlandin rahoitukset.  

PIF-instrumentin tavoitteena on tukea kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka ovat YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteiden mukaisia ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa. Sillä voidaan ra-

hoittaa julkisen sektorin hankkeita Finnveralle vientiluottotakuukelpoisissa vähiten kehittyneissä (LDC), matalan 

tulotason (LIC) ja alemman keskitulotason (LMIC) maissa. Investointien on perustuttava kohdemaan omiin tarpei-

siin, ja kohdemaa myös kantaa vastuun hankkeen kokonaiskustannuksista. Instrumentin kautta tuetaan kehitysyh-

teistyövaroin investointihankkeen ostohintaa ja hankkeen rahoitukseen järjestetyn vientiluoton korkoa alentaen 

merkittävästi investoinnin kuluja kehitysmaalle. Kehitysmaa ottaa Finnveran takaamana lainan kaupalliselta pan-

kilta investointia varten, ja ulkoministeriö maksaa lainan korot ja osan kauppasummasta. Vuosittaisessa hakemus-

prosessissa ulkoministeriö arvioi hankkeiden toteutettavuuden, valvoo hankintamenettelyä ja tekee päätöksen PIF-

tuen myöntämisestä.109  

Käytännössä PIF on osoittautunut kankeaksi. Alkuvuodesta 2021 tukea ei ollut vielä myönnetty kertaakaan 

lukuisista hakukierroksista huolimatta. Instrumentti on monimutkainen kokonaisuus, jonka onnistuminen riippuu 

useista ulkoisistakin tekijöistä kuten kohdemaan päätöksenteosta sekä kaupallisten pankkien halukkuudesta osal-

listua hankkeisiin lainoittajina. Keskeisimmät sisäiset ongelmat liittyvät viestintään sekä hankkeiden arviointiin. 

Tuki myös edellyttää maasopimusta Suomen ja kohdemaan välillä, ja tällaisen laatiminen on saattanut osoittautua 

pitkäksi prosessiksi.110 

Finnpartnershipin liikekumppanuustukea voidaan myöntää kehitysmaihin suuntautuvaan pitkäaikaiseen, kau-

palliseen yhteistyöhön tähtäävään liiketoiminnan aloittamiseen. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu tällaisen hank-

keen selvittämiseen, pilotointiin tai koulutukseen. Olennaisia ovat myönteiset kehitysvaikutukset sekä pitkäaikai-

nen liiketoiminta- tai kumppanuustavoite. Tavanomaisemmat vientihankkeet eivät ole tukikelpoisia.111 Liikekump-

panuustuki saattaa siis toimia tärkeänä siemenrahana hankkeissa, joissa tarkkaan rajatulle kohdemarkkinalle pyri-

tään etabloitumaan pitkäksi ajaksi. Tuen määrä on kuitenkin pääsääntöisesti maksimissaan 200 000 euroa. Liike-

kumppanuustuen hakeminen on yksinkertaisempaa kuin esim. PIF:in, ja Finnpartnership tukee organisaatioita läpi 

prosessin. Vesihankkeilla on myös useimmiten selvästi osoitettavia kehitysvaikutuksia.   

Business Finlandin eri palvelut, ohjelmat ja rahoitusinstrumentit muodostavat vesialankin kannalta keskeisim-

män vientitukikokonaisuuden. Vesialalle keskeisimmät ohjelmat ovat vuonna 2020 käynnistynyt Developing Mar-

kets Platform sekä Bio and Circular Finland. Molemmat tarjoavat yrityksille rahoitusta, tietoa ja kontakteja. Näiden 

lisäksi Business Finland tarjoaa innovaatio- ja elinkeinorahoituspalveluja. Business Finland on huomattavan laaja 

ja melko tuore (muodostettu 2018) kokonaisuus, jonka arviointi ei ole tämän selvityksen ulottuvilla. Todettakoon, 

että erityisesti Suomen lähetystöjen yhteydessä työskentelevät Business Finlandin maaorganisaatiot ovat vienti-

työn kannalta usein korvaamattomia.  

Kuten voi huomata, julkinen rahoitus on vahvasti suunnattu kehittyviin maihin. Niinpä suomalaisille yrityksille 

on keskeistä tuntea myös kansainvälistä kehityssektoria. Tämä saattaa olla niukasti resursoidulle ja teknologiakes-

keiselle yritykselle merkittävä haaste. 

 
109 Ulkoministeriö s.a.  
110 PIF-instrumentin arvio perustuu FWF:n tammikuussa 2021 järjestämään työpajaan, johon osallistui tukea hakeneita 
organisaatioita.  
111 Finnpartnership s.a.  
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Yritysten näkemykset 

Vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan yritykset kaipasivat viennin tukea ennen kaikkea lisämyyntiä ja liidejä, 

kumppanuuksia ja rahoitusta. Lisäksi toiveena erottui koulutuksen järjestäminen.112 Nämä tarpeet eivät ole olen-

naisesti viime vuosina muuttuneet113. Vaikka julkinen sektori kumppaneineen (esim. FWF) voi välittää yrityksille 

liidejä – lisämyyntiä ei voi kukaan muu kuin yritykset itse tehdä. Sen sijaan kumppanuuksien luomisessa julkisella 

sektorilla voi olla vahvakin rooli, ja Suomen lähetystöverkosto on sekä palveluiltaan, asiantuntemukseltaan että 

kontakteiltaan korvaamaton. Koulutuksella voitaisiin mahdollisesti vastata vientitoiminnan osaamisvajeeseen – 

mutta koulutuksen muoto, järjestäjä ja rahoitus herättävät paljon kysymyksiä.  

Suomalaisen vesialan vahvuuksia ovat mm. meteorologia, vesistöjen mallinnus- ja kunnostusosaaminen, ve-

denlaadun monitorointi, hulevesiratkaisut sekä kiertotalousratkaisut lietteen ja jäteveden käsittelyssä. Modernia 

tietotekniikkaa hyödyntävä vesialan osaaminen, ns. smart water eli älyvesi, on kasvanut viime vuosina.114 Monet 

tämän alan kärkiyritykset tulevat perinteisen vesisektorin ulkopuolelta. Todettakoon, että älyvesiratkaisuista on 

odotettu uutta kasvumoottoria jo koko 2010-luvun.  

Toinen merkittävä kilpailuetu suomalaiselle vesisektorille on Suomen (vesi)brändi ja maine. Suomen vesistön-

kunnostuksen tarina on myyvä. Havahtuminen vesistöjen huonoon tilaan 1900-luvun puolivälissä, monitoimijamal-

lin perustaminen ja vesistönkunnostus johtaen 2000-luvun alussa maailman parhaaseen vedenlaatuun voi toimia 

esimerkkinä ja inspiraationa lähes mille tahansa vesistönkunnostuksesta kiinnostuneelle hallinnolle. Tämän lisäksi 

Suomi menestyy yhä hyvin kansainvälisissä vertailuissa mm. korruption torjunnassa, koulutuksessa ja tasa-ar-

vossa. Hyvää mainetta voidaan hyödyntää erityisesti osaamisen viennissä, jossa suomalaisyritysten on vaikea 

saavuttaa etulyöntiasemaa laadulla tai kustannustasolla115.  

Yhteenveto 

Yritykset haluavat kasvaa. FWF:n syksyllä 2020 järjestämässä jäsenkyselyssä puolet vastaajista tavoitteli kasvua 

nykyisillä resursseilla ja toinen puolisko merkittävää kasvua, jonka saavuttamiseen osoitetaan uusia resursseja. 

Yritysten tahtotilan ei siis pitäisi olla kasvun este.  

Vesiliiketoiminnan kasvun avain on yhteistyö. Yhtäältä yksityisen ja julkisen sektorin tavoitteellisen yhteistyön 

ja toisaalta yritystenvälisen yhteistyön lisääminen ovat avainasemassa vesialan viennin kasvattamisessa. Em. jä-

senkyselyssä kaikkien kokoluokkien yritysten keskeisenä toiveena oli käytännön tason yhteistyön järjestäminen 

mm. vierailujen, delegaatiomatkojen, ja esim. alan messujen yhteisosallistumisen kautta.

FWF:n toimintamalliin kuuluu konsortioiden muodostaminen, joilla pystytään tarjoamaan suurempia kokonai-

suuksia. Maailmalla halutaan usein kokonaisia ratkaisuja eikä vain yksittäisiä laitteita. Konsortioiden muodostami-

nen käytännössä voi olla hyvin haastavaa, ja ensimmäisen referenssin saaminen vaatii paljon työtä ja resursseja. 

Toinen tapa edistää vesialan kansainvälistä yhteistyötä olisi luoda vesihuoltolaitoksille selkeämpiä mandaat-

teja ja insentiivejä osallistua kansainväliseen toimintaan. Nykyinen vesihuoltolaki ei käytännössä kiellä kansainvä-

listä toimintaa muttei varsinaisesti siihen kannustakaan. Mm. Hollannin, ”vesihuollon maailmanvallan”, keskeisenä 

menestystekijänä pidetään vesihuoltolaitosten yhteistä yhtiötä kansainväliselle toiminnalle ja niiden mahdollisuutta 

käyttää 1 % liikevaihdostaan kansainväliseen toimintaan116. Tällaisen suuren yhtiön toiminnassa syntyy edellytyk-

siä pienempien yritysten alihankintaroolille ja toisaalta maine- ja verkostoetuja.  Vuodenvaihteessa 2019-20 Suo-

112 Finpro 2015. 
113 Mm. Laitinen 2021.  
114 Mm. Kaija 2021. 
115 Kuivamäki 2021a. 
116 Mm. Silfverberg 2017. 
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messa käynnistetty Water Operator Partnership -rahoituspilotti vesihuoltoyhtiöiden kansainväliseen kumppanuus-

toimintaan on merkittävä askel. Vesihuoltoyhtiöt tarvitsevat kansainvälistyäkseen konkreettista tukea sekä selkeän 

mandaatin epämääräisen patistelun sijaan117.  

Vesiensuojeluyhdistykset ovat suomalainen erikoisuus, jonka kansainvälisiä mahdollisuuksia ei toistaiseksi ole 

vielä hyödynnetty. Vesiensuojeluyhdistysmalli vientituotteena voisi tuoda samanlaisia etuja kuin vesihuoltolaitosten 

kansainvälinen toiminta. Toisaalta vesiensuojeluyhdistykset itse voisivat kerätä tuloja myymällä asiantuntemustaan 

ulkomailla.  

Lopulta yritysten oma aktiivisuus on ratkaisevaa. Vaikka lähes kaikki yritykset haluavat kasvaa, käytännössä 

tämä tarkoittaa usein omalta mukavuusalueelta poistumista sekä liiketoiminnan uudelleenajattelua. Julkisen sekto-

rin mahdollisuudet siivittää tällaisia toimenpiteitä ovat käytännössä hyvin rajalliset.  

Suositukset 

ELY-keskuksille:  

1. Kehitetään vesialan yritysten myynti-, markkinointi- ja vientiosaamista koulutuksen ja valmennuk-

sen kautta. ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut ovat vielä suhteellisen uusia. Niistä voidaan alkaa 

tiedottaa vesialan yrityksille myös FWF:n kautta, kun toinen sopimuskausi aukeaa maaliskuussa 2021. 

Myös FWF voi kehittää ja räätälöidä vientiosaamisen ja markkinoinnin valmennuksia lisäresurssein.  

2. Selvitetään mahdollisuudet kannattavien pk-yritysten vientihenkilöstön, markkinointihenkilöstön tai 

myynnin tuen henkilöstön palkkauksen tukemiseen. Kts. yllä. Kilpailukykyiset tuotteet eivät yksin riitä 

menestykseen. Vesialan pienten yritysten myynti- ja markkinointiresursseja lisäämällä kannattavien yritys-

ten vientimahdollisuudet paranisivat.   

3. Selvitetään keinoja suosia kotimaisia yrityksiä suomalaisten vesihuoltolaitosten hankinnoissa. Ko-

timarkkinalta saatavat referenssit ovat ponnahduslauta vientiin, mutta usein vesihuoltolaitokset joutuvat te-

kemään hankintansa hintapainotteisesti. Tämän selvityksen ulottuvilla ei ollut tarkastella verrokkimaiden 

vastaavia hankintoja, jotka voisivat kuitenkin tarjota mahdollisia ratkaisuja.  

Maa ja metsätalousministeriölle:  

4. Luodaan vesihuoltolaitoksille mahdollisuus käyttää enimmillään 1 % liikevaihdostaan kansainväli-

seen toimintaan. Tämä edistäisi Suomen vesimainetta, loisi verkostoja ja alihankintamahdollisuuksia, ja 

lisäisi vesihuoltolaitosten kiinnostavuutta työnantajina. Käynnistyvä kansallinen vesihuoltouudistus luo hy-

vän tilaisuuden toteuttaa muutos.  

5. Lisätään resursseja kokonaisratkaisuja tarjoavien konsortioiden muodostamiseen ja ennen kaikkea 

ensimmäisten referenssien hankkimiseen. FWF on muodostanut useita konsortioita jäsenyrityksistään. 

Myös Business Finlandin päättynyt BEAM-ohjelma avasi haun erityisesti ekosysteemien luomiseksi. Ole-

massa olevia konsortioita ja ekosysteemejä on tarpeen tukea edelleen yhteistoiminnan vakiinnuttamiseksi. 

Myös uusia konsortioita ja ekosysteemejä tarvitaan lisää uusien ratkaisujen toimittamiseksi.  

Muille julkisille toimijolle:  

6. Haetaan laajempia synergioita kasvun ja viennin edistämiseksi myös vesialan ulkopuolelta. Kierto-

talouskeskittymät ovat vesitaloudelle luonnollinen kumppani. Koulutusviennin, täydennyskoulutuksen ja tut-

kimusyhteistyön kautta voidaan tuoda esille suomalaisten vesialan osaamista ja tarjoamaa, suomalaisia 

asiantuntijoita ja yrityksiä, suomalaisia toimintamalleja sekä referenssikohteita. 

7. Kannustetaan julkisia instituutioita osallistamaan yksityistä sektoria kansainväliseen toimintaansa. 

Esim. Suomen ympäristökeskuksella on suuri kansainvälinen verkosto ja valtiollinen arvovalta, jotka voisi-

vat hyödyttää yrityksiä nykyistä enemmän. Käytännön mekanismina kannustamisessa voisi toimia esim. 

yritysyhteistyöstä saatavat lisäpisteet rahoitushakemuksien arvioinnissa.  

 
117 Mm. Kaija 2021.  
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8. Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan vientipotentiaali kotimaisten vesialan projektien rahoitta-

misessa. Esim. ympäristönsuojelun tavoitteena on ymmärrettävästi parantaa ympäristön tilaa – mutta kan-

santaloudellisesti olisi hyödyllistä, jos rahoitushakemusten arvioinnissa huomioitaisiin myös kaupallistami-

sen ja viennin mahdollisuuksia. Liikevaihdon kasvaessa yritykset kykenisivät vastaamaan ympäristöhaas-

teisiin entistä tehokkaammin.

Yrityksille: 

9. Panostetaan enemmän myynti-, markkinointi- ja vientiosaamiseen.

10. Keskitetään ja kohdistetaan konsortioiden ja ekosysteemien yhteisponnisteluja kansainvälisille in-

tegraattoreille. Suomalaisten yritysten ollessa pieniä korkean teknologian osaajia näin voidaan päästä

suuriin hankkeisiin alihankkijoiksi.

Vesiensuojeluyhdistyksille: 

11. Kannustetaan suomalaisia vesiensuojeluyhdistyksiä kansainväliseen yhteistyöhön myymään osaa-

mistaan ja samalla edistämään suomalaisten yritysten asemaa ulkomailla.
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