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1. Johdanto  

Läntisen Suomen alueen vesihuoltostrategia 2050 laatimisen pohjana käytettiin maakunnittaisia nykytilannesel-

vityksiä, joita tehtiin kunkin suuralueen ELY-keskusten alueelle (Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Pirkanmaan ja Var-

sinais-Suomen ELY-keskuksien ympäristö- ja luonnonvara vastuualueet). Tämä raportti on lukujen 3–5 osalta 

alueellisista selvityksistä laadittu yhteenveto. Raportin luku 2 käsittelee valtakunnallisia tietoja ja ne on kerätty 

ainoastaan tähän raporttiin. Raportin tiedot on kerätty yleisesti saatavilla olevista tietoläheistä (keskeisimmät 

esitetty kohdassa 2.2) ja numeeriset vesihuoltolaitostiedot on koottu VELVET- ja VEETI-vesihuoltolaitos-

rekistereistä. 

Maakunnittaiset nykytilanneselvitykset on laadittu kunkin ELY-keskuksen vesihuoltoasantuntijoiden toimesta. 

Strategiatyön laadinnasta, koko strategiaprosessin toteuttamisesta ja koordinoinnista vastasi työryhmä, jonka 

varsinaisina jäseninä olivat: 

Nico Karlström Vesihuoltoryhmän päällikkö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Sirpa Lindroos Vesitalousasiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Jussi Leino Vesitalousasiantuntija Hämeen ELY-keskus 

Timo Virola Johtava vesitalousasiantuntija Hämeen ELY-keskus 

Heidi Rauhamäki Vesitalousasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 

Riitta Syvälä Johtava vesitalousasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 

Jyrki Lammila Johtava vesitalousasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Minna Nummelin Vesitalousasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Työryhmän jäsenten lisäksi strategian laatimiseen ovat osallistuneet vesitaloussuunnittelijat Pepe Lindqvist ja 

Kaisa Valkonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta, suunnittelija Hanna Laihinen ja vesitalousasiantuntija Joni Koski-

kala Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sekä suunnittelija Oona Könönen ja vesitalousasiantuntija Maria Åker-

man Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

Strategiatyön toteutusta on ohjannut ja valvonut ohjausryhmä, jonka jäseninä olivat: 

Riikka Asunmaa Aluesuunnittelija Pohjanmaan liitto  

Juha Hyvönen Toimitusjohtaja Alajärven Vesiosuuskunta  

Karoliina Laakkonen-Pöntys Johtaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  

Jani Palomäki Suunnitteluinsinööri Etelä-Pohjanmaan liitto  

Jyrki Palomäki Yksikönpäällikkö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  

Teppo Rekilä Yhteyspäällikkö Keski-Pohjanmaan liitto  

Jussi Leino Vesitalousasiantuntija Hämeen ELY-keskus  

Jukka Meriluoto Toimitusjohtaja HS Vesi  

Paula Mustonen Maakuntainsinööri Hämeen liitto  

Timo Virola Johtava vesitalousasiantuntija Hämeen ELY-keskus  

Satu Alajärvi Tekninen johtaja Punkalaitumen kunta  

Satu Appelqvist Maakuntainsinööri Pirkanmaan liitto  (1.9.2020 asti) 

Ruut-Maaria Rissanen  Suunnittelujohtaja Pirkanmaan liitto  (1.9.2020 alkaen) 

Samuli Alppi Yksikön päällikkö Pirkanmaan ELY-keskus  (1.1.2021 alkaen) 

Heidi Heino  Yksikön päällikkö Pirkanmaan ELY-keskus  (31.12.2020 asti) 

Riitta Syvälä Johtava vesitalousasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus  

Mika Raula Tekninen johtaja Laitilan kaupunki  

Timo Juvonen Erikoissuunnittelija Varsinais-Suomen liitto  

Mirja Koskinen Yksikönpäällikkö Varsinais-Suomen ELY-keskus  

Jyrki Lammila Johtava vesitalousasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus  

Anne Nummela Maakuntainsinööri Satakuntaliitto  

Vesa Arvonen Puheenjohtaja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat 
ry 

 

Mika Rontu Apulaisjohtaja Suomen Vesilaitosyhdistys ry  
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Strategiatyön laadintaprosessi käynnistyi tammikuussa 2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Työn aikana jär-

jestetään kahdessa eri vaiheessa alueelliset sidosryhmätilaisuudet, joissa sekä strategian että sitä tukevan toi-

menpideohjelman sisältöön pääsee vaikuttamaan. Työn etenemiseen ja sisältöön on voinut vaikuttaa myös tie-

toverkossa olleisiin kyselyihin vastaamalla ja palautteenannon kautta. Lisäksi strategiaan pääsee vaikuttamaan 

syksyn 2021 aikana, kun strategia- ja toimenpideohjelmaluonnoksesta järjestetään laaja, koko alueen kattava 

lausuntokierros.  
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2. Toiminnallinen kehys  

2.1. Toimintaympäristö 

Kansainvälisesti vertailtuna Suomen vesihuolto on hyvin korkeatasoista. Läntisen Suomen alueella on vesihuol-

lolla pitkät perinteet ja kehitys on ollut sangen nopeaa. Kehitys on mahdollistanut muun muassa suuria kansan-

taloudellisia säästöjä, parantanut hygieniaa ja lisännyt tuotantoa sekä asumisen viihtyvyyttä.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia on laadittu yhteiseksi seitsemän maakunnan alueelle (kuva alla). Kuntia 

alueella (2020) on yhteensä 117 ja alueen kokonaisasukasmäärä on yhteensä lähes 1,84 miljoonaa. Vesihuolto-

laitoksia alueella on yhteensä noin 400 kappaletta. Koko alueen väestöstä noin 1,7 miljoonaa asukasta (93 %) on 

vesijohtoverkoston piirissä ja noin 1,45 miljoonaa asukasta (80 %) jätevesiviemäriverkoston piirissä.  

 

Kuva. Läntisen Suomen vesihuoltostrategian suunnittelualue. 

Vesihuollon kehittämistarpeet voidaan eri toimijoista ja organisaatioista riippumatta jakaa useisiin erilaisiin ka-

tegorioihin. Tässä yhteydessä on kehittämistarpeet jaettu neljään kategoriaan: vesihuoltolaitosten toimintavar-

muus ja yhteistyö, yhdyskunnan vedensaannin turvaaminen, jätevesivaikutusten minimointi ja haja-asutuksen 

vesihuolto. Jokaisella vesihuollon toimijalla, aina päättäjästä laitostyöntekijään sekä viranomaisesta erilaisiin pal-

veluntarjoajiin, on oma tärkeä osansa vaikuttaa asioiden kuntoon saattamiseen kaikissa neljässä kategoriassa. 

Vesihuollossa on pohdittu sen merkitystä ja vaikutusta sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kestävyyteen, turvalli-

suuteen ja toimintavarmuuteen, ympäristölliseen kestävyyteen, taloudelliseen kestävyyteen, tehokkuuteen, 

joustavuuteen sekä hyvään johdettavuuteen ja resursointiin. Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, on esimerkiksi 

laitosten tekemien ratkaisujen perustana ollut myös erilaisten näkökulmien huomioon ottaminen, kuten omis-

taja-, asiakas- ja palveluntarjoajannäkökulma. Muillakin eri vesihuollon toimijoilla on omat tarpeensa, jotka tu-

lee omassa toiminnassa ottaa huomioon. Osa näistä tarpeista on eri toimijoiden kanssa yhteisiä ja osa jopa ris-

tiriidassa keskenään. Pääasia on, että kaikilla niillä pyritään tavalla tai toisella vesihuollon kuntoon saattamiseen.   
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Vesihuollon kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpitäminen edellyttävät kestävää taloudellista pohjaa ja pit-

käjänteisyyttä vesihuollon teknisten ratkaisujen elinkaaren pituuden takia. Tämä edellyttää myös poliittisen ta-

hon kykyä hahmottaa pitkän ajan tarpeet ja ymmärrystä sijoitetun pääoman hitaista tuotoista. Vesihuollon ta-

loussuunnittelussa ja rahoituksessa tulee ottaa täysimääräisesti huomioon järjestelmien uusimis- ja kehittämis-

tarpeet. 

Perinteisten vesihuoltoteemojen lisäksi on viime vuosina keskusteltu entistä enemmän vesihuollon laajemmasta 

merkityksestä osana kansallista bio- ja kiertotaloutta, virkistystä ja hyvinvointia, kulttuuria, asuinympäristöä, 

ympäristöä, vesien tilaa ja hallintaa sekä elinkeinotoimintaa. Lisäksi keskusteluun vaikuttavat globaalit mega-

trendit ja muutosvoimat, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja energiantuotannon muutokset. Myös kansalli-

set muutosvoimat, kuten kaupungistuminen ja infrastruktuurin korjausvelan kasvu ovat vaikuttamassa kokonai-

suuden hallintaan.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategian tavoitteiden ja vision toteutuminen vuoteen 2050 mennessä riippuvat 

pitkälti siitä, miten vesihuollossa kyetään ja halutaan ottaa huomioon aikaisemmat toimenpiteet sekä tulevai-

suuden positiiviset ja negatiiviset muutostrendit. Osa näistä trendeistä on jo tunnistettu, mutta myös vielä tun-

nistamattomia lienee yhä useita. Trendit voivat olla joko vahvoja tai heikkoja. Ne voivat johtua joko ulkoisen 

toimintaympäristön tilan muuttumisesta tai vesihuoltosektorin sisäisestä kehityksestä.  

2.1.1. Vesihuoltolaitosten toimintavarmuus ja yhteistyö  

Vesihuollon toimintaympäristöön vaikuttavat useat eri muutokset, kuten muun muassa aluerakenne- ja väestö-

kehityksen muutokset, ilmaston ääri-ilmiöiden lisääntyminen, lainsäädännön ja vaatimusten kiristyminen sekä 

osaavan henkilöstön saatavuus ja varmistaminen. Riittävä vesihuollon toimintavarmuus ja yhteistyö ovat avain-

tekijät vastattaessa edellä mainittuihin muutoksiin. Vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden ja yhteistyön kes-

keisenä kehittämistarpeena on yleensä nähty vesihuoltolaitoskentän kokoaminen kohti suurempia yksiköitä. 

Toisaalta on myös hyviä käytänteitä ja kokemuksia siitä, että pelkästään laitoskoko ei ole ratkaisevin tekijä.  

Vesihuollon erityistilanteisiin varautumista on vuosikymmenten aikana tehty edistämällä verkostojen ylikunnal-

lista yhdistämistä ja vedenoton varajärjestelyjä muun muassa valtion tukirahoituksen avulla. Vesihuoltopalvelu-

jen turvaaminen ja toimintavarmuuden parantaminen koskevat kuitenkin edelleen monia kunnallisia vesihuol-

tolaitoksia sekä vesiyhtymiä ja -osuuskuntia. Esimerkiksi moni Läntisen Suomen yhdyskuntarakenneluokituksen 

mukaisista taajamista (YKR-taajama) on edelleen vain yhden vesilähteen varassa, oli taajaman pääasiallisena 



 

 

5 

vesilähteenä kyseessä sitten oma vedenottamo tai taajamaan toteutettu 

verkostoyhteys. Vesihuoltoteknisten puutteiden vähentäminen edellyttää 

jatkossakin eri toimijoiden välistä laajaa ja aktiivista yhteistyötä ja vuoro-

puhelua.  

Läntisen Suomen alueella, kuten muuallakin valtakunnassa, vesihuollon 

toimintavarmuuden kehittämistarpeita on myös uudenlaisten erityistilan-

teiden hallinnassa. Alkuvuodesta 2020 puhjennut koronaviruspandemia 

(COVID-19) on sota-ajan jälkeen merkittävin vesihuollon toimintakykyä ja 

-varmuutta haastanut ulkoinen riskitekijä. Se on lisännyt laajaa keskuste-

lua vesihuoltolaitoskentän yhteistyöverkostojen edelleen syventämiseksi 

osana laitoshenkilöstön mahdollisia sairastumisia ja siitä aiheutuvia haas-

teita. Laitokset ovat suunnitelleetkin mahdollisuuksia lisätä avunantoa toi-

sille vesihuoltolaitoksille. Avunantoa on tarjottu muun muassa varautumi-

sen kehittämistoimiin sekä laitostoiminnan jatkuvuuden varmistaviin ke-

hittämistoimiin (kriittisten palveluiden ja hyödykkeiden varmistaminen 

sekä henkilöresurssien tarjoaminen). Isoimman haasteen edessä ovat ol-

leet pienet laitokset, joissa osaamis- ja henkilöresurssit ovat niukat.  

Suomessa on koko valtakunnan tasolla herätty vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten en-

nakointiin. Maa- ja metsätalousministeriön ohjaama kansallinen vesihuoltouudistus (2020–2022) tavoittelee ve-

sihuollon hallittua muutosta. Uudistuksen tavoitteena on saavuttaa turvallinen ja laadukas vesihuolto kaikille 

asiakkaille, edistää vesihuollon ilmastoneutraaliutta, lisätä vesihuollon tiedolla johtamista sekä lisätä vesihuollon 

osuutta kiertotalouden edelläkävijänä.  

Kansallisen vesihuolto uudistuksen yhtenä tavoitteena on Suomen nykyisen noin 1 100 vesihuoltolaitoksen mää-

rän radikaali vähentäminen yhteistyötä lisäämällä. Kaikilta laitoksilta edellytetään minimitavoitteena laitostoi-

minnalle asetettujen vastuiden ja lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Tavoite on kova ja tulee var-

masti kohdistumaan myös Läntisen Suomen noin 400 laitoksen tulevaisuuteen.  

Käytännön keinoina kansallisen vesihuollon uudistamiseen on esitetty laajempaa yhteistyötä energia- ja jäte-

huoltosektorin kanssa, vesihuoltolaitoksien omistajaohjauksen kehittämistä, säädösmuutoksia, vesihuollon val-

vontakäytäntöjen uudistamista, alan koulutuksen lisäämistä ja kehittämistä, alan viestinnän tehostamista, ra-

hoituksen ja kokeilujen käyttöönottoa sekä kumppanuuksien, kansainvälistymisen ja tutkimuksen lisäämistä. 

2.1.2. Yhdyskunnan vedensaannin turvaaminen 

Yhdyskunnan vedenhankinta on kehittynyt voimakkaasti aina 1960-luvulta lähtien. Samalla kun vesihuoltojär-

jestelmiin liittyneiden kiinteistöjen määrä on kasvanut, veden keskimääräinen kulutus asukasta kohden on pie-

nentynyt (nykyisin noin 130–140 l/as/d). Läntisen Suomen alueella yhdyskunnan vedenhankinta perustuu sekä 

pinta- ja pohjaveden käyttöön että tekopohjaveden muodostamiseen. Vedenhankintakäytössä olevia tai niihin 

soveltuvia pohjavesialueita on koko alueella yhteensä 880 kappaletta (2020).  

Pohjavesi on tärkeä osa kansallisvarallisuutta, jonka arvo on noussut ja tulee myös lähivuosikymmeninä entises-

tään nousemaan. Pohjaveden määrään ja laatuun vaikuttavat monenlaiset tekijät, joista viime vuosina on eniten 

puhuttanut sään ääri-ilmiöiden rankkuus ja niiden ajallinen kesto. Lisäksi Läntisen Suomen alueella pohjavesi-

alueille ja vedenottamoille kohdistuu monenlaisia maankäyttöpaineita.  

Käytössä olevien pohjavedenottamoiden vedenhankintaselvityksissä kiinnitettiin aikoinaan huomiota vain saa-

tavissa olevan pohjaveden määrään ja laatuun. Vedenottamon muodostumisalueen määrittäminen oli toissi-

jaista tai se tehtiin pelkästään peruskarttatarkastelun perusteella. Viimeisen 15–20 vuoden aikana nykyaikaisin 

menetelmin toteutetut pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset ja vedenhankintaan liittyvät tekopoh-

javesi- ja pohjavesiselvitykset ovat antaneet erittäin arvokasta tietoa niin vedenhankinnan ja pohjaveden suoje-

lun kuin maankäytön jatkosuunnittelua varten. Pohjavesialueiden hydrogeologisista olosuhteista saadun 
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lisätiedon pohjalta on voitu entistä luotettavammin tehdä myös julkioikeudellisia ja 

yksilön oikeusturvaa koskevia päätöksiä. Samalla on varmistettu pohjavesivarojen 

säilymistä ja turvaamista yhdyskuntien vedenhankintaan myös tuleville sukupolville. 

2.1.3. Jätevesien johtaminen ja käsittely  

Jätevedenpuhdistus on kehittynyt merkittävästi 1970–80-luvuilta lähtien ravinteiden 

poiston yleistyessä koko Suomessa. Yhdyskunnan ja elinkeinoelämän jätevesien ko-

koamisesta ja puhdistamisesta ovat vastanneet pääsääntöisesti kunnalliset tai kun-

tien yhdessä omistamat jätevedenpuhdistamot. Vuosikymmenten aikana toteutetut viemäröinti- ja jäteveden-

puhdistusinvestoinnit ovat johtaneet siihen, että yhdyskuntajätevesien osuus vesistökuormituksesta on vähen-

tynyt huomattavasti. Jätevedenpuhdistamoiden pistekuormituksen minimoimiseksi on pieniä jätevedenpuhdis-

tamoita poistettu käytöstä ja käsittely on keskitetty suurempiin puhdistusyksiköihin. 

Jätevesiyhteistyön kehittäminen kohti suurempia puhdistusyksiköitä on edellyttänyt kunta-, valtio- ja EU-

rahoituksen lisäksi myös vahvaa poliittista tahtotilaa ja kykyä nähdä tulevaisuuteen. Vaikka yhdyskunnan aiheut-

tamia jätevesivaikutuksia on saatu merkittävästi minimoitua, riittää työtä edelleen koko purkuvesistön hygiee-

nisen tilan parantamisessa. Usean kunnan yhteisten jätevedenpuhdistamojen rakentamisen myötä on monien 

jokien yhdyskuntajätevesikuormitus loppunut lähes kokonaan.  Pienempien puhdistamojen osalta purkuvesistöt 

(lähinnä pienet joet) ovat usein edelleen huonosti sopivia jätevesien purkupaikaksi. Tämä on saattanut edellyt-

tää jätevesien johtamiseen erilaisia lisätoimenpiteitä, kuten muun muassa lisä- ja laimennusvesien johtamista. 

Haasteita ovat tuoneet myös jäteveden käsittelyvaatimusten kiristyminen, kuten puhdistamo- ja vesistökohtai-

set typenpoisto- ja hygienisointivaatimukset sekä lietteen jatkokäsittely ja loppusijoituksen järjestäminen. Haas-

tetta lisäävät myös erilaisten kemiallisten yhdisteiden ja mikromuovin lisääntyminen jätevesissä. Unohtaa ei sovi 

myöskään viemäriverkostojen vuotovesien vähentämistä verkostosaneerauksin, hulevesien kokoamisen ja kä-

sittelyn järjestämistä eikä viemärilaitosten osaamis- ja henkilöstöresursseja, joissa erityisesti pienet kunnat ja 

laitokset ovat olleet pitkään merkittävän haasteen edessä.  

Jäteveden käsittelyssä on edetty tähän mennessä vesiensuojelun näkökulma edellä. Jätevesivaikutusten mini-

mointia on toteutettu vesistöjen rehevöitymisen, hapen kulutuksen ja hygieenisen likaantumisen estämiseksi. 

Uudenlaisen ajattelun mukaan jätevedestä pyritään jatkossa ottamaan ravinteet ja energia talteen mahdollisim-

man hyvin kierrättämistä varten, unohtamatta kuitenkaan varsinaista jäteveden puhdistamista.  

Läntisen Suomen alue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen (VHA 3).  

2.1.4. Haja-asutuksen vesihuolto  

Haja-asutusalueilla vesihuolto on perustunut perinteisesti kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Yhteisen vesihuollon 

toteutuminen on puolestaan perustunut karjatalouden ja asutuksen tarpeisiin. Karjatilojen tarvitsemat isot ve-

simäärät ja maitohuoneiden jätevesien käsittely ovat vaikuttaneet yhteisten vesihuoltoratkaisujen toteutumi-

seen.  

Vesihuollon yhteydessä käsite "haja-asutusalue" on sangen ongelmallinen. Lähtökohtana on pidetty, että haja-

asutusalueella tarkoitetaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisia alueita. Vesihuoltolain uudista-

misen (1.9.2014) jälkeen on haja-asutusalueella tarkoitettu myös YKR-taajaman ulkopuolista aluetta. YKR-
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taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asuk-

kaan taajaan rakennettua aluetta. Vesihuolto-

laitoksen toiminta-alue ja YKR-taajama-alue ei-

vät ole kuitenkaan keskenään yhteneväiset. 

Yhteisesti järjestetyistä haja-asutuksen vesi-

huoltopalveluista ovat huolehtineet usein vesi-

osuuskunnat ja -yhtymät. Pohjanmaalla muu-

tama vesiosuuskunta vastaa myös kokonaisen 

kaupungin vedenhankinnasta ja -jakelusta asi-

akkailleen. Pohjanmaata voidaan muutoinkin ja 

hyvällä syyllä pitää haja-asutuksen yhteisen ve-

sihuollon järjestämisen ja organisoinnin malli-

esimerkkialueena.  

Haja-asutuksen yhteisen vesihuollon viimeisin 

rakenteellinen kehityspiikki tapahtui 1990-lu-

vun lopun ja 2010-luvun välisenä aikana. Kes-

keisenä katalyyttinä toimi valtion tukirahoituk-

sen suuntaaminen haja-asutuksen vesijohto- ja 

viemärihankkeisiin. Lisäksi yhteisen vesihuollon 

kysyntää lisäsivät vuosien 2002 ja 2003 aikana 

koettu poikkeuksellinen kuivuusjakso sekä lain-

säädännössä tapahtuneet muutokset, kuten 

Valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien 

käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (hajajätevesiasetus) voimaantulo 2004 ja vesihuoltolain 

uudistuminen vuonna 2001.  

Haja-asutuksen yhteisen vesihuollon edistymiseen vaikutti myös maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristö-

ministeriön yhteistyönä toteutettu valtakunnallinen viemäröintiohjelma vuosina 2012–2016. Viemäröintioh-

jelma perustui hallitusohjelmaan, jonka mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan laatimalla kan-

sallinen viemäröintiohjelma riittävine määrärahatasokorotuksineen sekä edistämällä siirtoviemärihankkeiden 

toteutumista.    

Haja-asutuksen yhteisen vesihuollon kehittymisen nopea suunnanmuutos koettiin pian viemäröintiohjelman 

päättymisen jälkeen. Tällä kertaa katalyytteinä olivat valtion tukirahoituksen alasajo ja hajajätevesiasetuksen 

koko voimassaoloaikana käydyn yhteiskunnallisen keskustelun seurauksena aiheutunut poliittinen perääntymi-

nen. Viimeisin sekaannusta ja epävarmuutta aiheuttanut tekijä oli vuonna 2014 päivitetyn vesihuoltolain ja 

vuonna 2017 päivitetyn ympäristösuojelulain mukanaan tuomat kytkökset ja laintulkinta koskien kiinteistöjen 

liittämisvelvollisuutta laitoksen jätevesiviemäriin taajamien ulkopuolisilla alueilla.   

Haja-asutus on kokenut ja tulee jatkossakin kokemaan erilaisia kehityspolkuja. Kunnista 15–20 vuotta sitten saa-

dun palautteen perusteella yhteisen vesihuollon järjestäminen koettiin selvänä piristysruiskeena kuntien ja ky-

lien kehittämiselle ja elinvoimaisuuden lisäämiselle. Vesihuolto nähtiin tärkeänä tekijänä kuntien maanhankin-

tastrategioille, elinkeinoelämän sijoittumiselle ja asutuksen tiivistymiselle.  

Haja-asutuksen elinvoimaisuuden lisäämiseksi ryhdyttiin 2010-luvun lopulla toteuttamaan tehokkaita tietolii-

kenneyhteyksiä. Tässä yhteydessä puhuttiin myös vesihuollon ja tietotekniikan mahdollistavista synergioista, 

niin verkostojen rakentamisvaiheessa kuin myös arjen käytössä. Nopeiden tietoliikenneyhteyksien katsottiin pa-

rantavan työllisyyttä ja elämänlaatua muun muassa terveyspalveluiden ja koulutuksen kautta. Tietoliikenneyh-

teyksien nähtiin vähentävän etäisyyksistä aiheutuvia kustannuksia, tehostavan yritysten liiketoimintaa ja mah-

dollistavan opiskelun ja työnteon etänä. Näihin tavoitteisiin on myös osittain päästy. 
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Nykyinen kaupungistumistrendi on osaltaan vaikuttanut haja-asutuksen ja syvän maaseudun negatiiviseen 

muuttoliikkeeseen ja useiden peruspalveluiden vähenemiseen. Suomessa jo 70–80 % ihmisistä asuu kaupunki-

alueilla. Automatisaation ja digitalisaation seurauksena myös talous ja työelämä ovat muuttuneet. Yleinen nä-

kemys on, että kaupungistumisen vastavoimat ovat marginaalissa, eikä käännettä ole näköpiirissä. Autioitunei-

den kyläalueiden seurauksena ovat vesihuoltoverkostojen käyttötekniset ongelmat lisääntyneet. Pitkien siirto-

yhteyksien ja vesien hitaan vaihtuvuuden takia on aiheutunut erilaisia käytännön ongelmia.  

2.1.5. Kansalaiskyselyn tulokset 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategian valmistelun yhteydessä järjestettiin verkkopohjainen kysely, jolla kerät-

tiin kansalaisten ajatuksia tärkeimmistä vesihuoltoon liittyvistä teemoista, vesihuoltopalvelun saatavuudesta, 

palvelun maksuhalukkuudesta ja asiakastyytyväisyydestä. Kaikille suunnattu Läntisen Suomen vesihuoltostrate-

gia 2050 -kysely julkaistiin 3.7.2020 ja vastauksia kerättiin 28.1.2021 asti. Vastauksia saatiin kaikkiaan 303 kap-

paletta, joista suurin osa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta (37 %). Vastauksia saatiin tasaisesti myös 

muista maakunnista ympäri Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Puolet vastaajista asui yli 50 000 asuk-

kaan paikkakunnalla.  

Juomaveden määrään ja laatuun olivat tyytyväisiä 92 % vastaajista ja vesihuollon säilymistä julkisena palveluna 

piti tärkeänä saman verran ihmisiä. Pyysimme vastaajia valitsemaan heille tärkeimmät asiat vesihuollossa. Lähes 

jokainen vastaaja valitsi tärkeimmäksi turvallisen veden laadun. Vastaajat kokivat tärkeiksi myös pohjavesivaro-

jen varmistamisen tulevaisuuteen, riittävän veden määrän vuorokauden ympäri ja ympäristöarvojen huomioin-

nin jätevedenpuhdistuksessa. 

Vastaajista vain 30 % oli ottanut huomioon vesihuoltopalveluiden saatavuuden nykyisen asuinpaikkansa tai va-

paa-ajan asunnon valinnassa. Lähes puolet vastaajista olivat valmiita maksamaan vesihuoltopalveluista jonkin 

verran enemmän. Kyselyn taustatiedoissa oli kerrottu, että vesihuoltopalvelulla tarkoitetaan laitoksen asiakkaal-

leen tarjoamaa talousveden toimitusta ja/tai asiakkaan jätevesien vastaanottoa ja käsittelyä jätevedenpuhdis-

tamolla. Arvioimme, että vesihuoltopalvelun käyttö vuorokaudessa maksaa suomalaiselle tällä hetkellä keski-

määrin noin euron henkilöä kohti ja hintaa oltiin valmiita nostamaan 1–1,20 euron välille päivässä. Toisaalta 

lähes kolmannes vastaajista ei ollut halukkaita maksamaan vesihuollosta yhtään nykyistä enempää. 

Kysyimme myös, pitäisikö vesihuoltolaitoksen saada vesihuoltomaksuista kertyvä tulos omaan käyttöönsä, vai 

voisiko sitä hyödyntää myös muihin kunnan palveluihin, kuten nyt useassa kunnassa tehdään. Suurin osa oli sitä 

mieltä, että maksut tulisi käyttää vesihuoltotoimintaan.  

 

Kuva: Suurin osa kyselyyn vastanneista kannatti vesihuoltolaitoksen maksuista kertyvän tuloksen käyttöä omaan 

toimintaan. 
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Kyselyssä oli myös mahdollisuus jättää terveisiä strategian valmisteluryhmälle. Avoimeen kysymykseen tuli vas-

tauksia yhteensä 82 kappaletta, mikä vastaa 27 % kaikista kyselyyn osallistuneista. Vastausmäärän perusteella 

voidaan todeta, että vesihuolto on ollut kyselyyn osallistuneille tärkeä aihe ja strategiaan halutaan vaikuttaa. 

Avoimissa vastauksissa vastaajat kertoivat huolenaiheista sekä omia näkemyksiään merkittävimmistä vesihuol-

lon kehityskohteista. Alla olevassa kuvassa esitetään keskeisimmät teemat, jotka toistuivat vastauksissa. 

 

Kuva: Avoimen kysymyksen keskeisimmät teemat painotettuna toistuvuuden mukaan. 
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2.2. Valtakunnalliset strategiat, periaateohjelmat ja tavoitteet 

Vesihuollon alueellisen strategian puitteina olevia, vesihuoltoa linjaavia tai sen järjestämiseen liittyviä lakeja, 

strategioita ja ohjelmia on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

Läntisen 
Suomen 

vesihuolto-
strategia 

2050

Kansallinen 
vesihuolto-

uudistus

Lainsäädäntö

Vesihuollon 
suuntaviivat 
2020-luvulle 
(2017) (VVY, 
MMM ja KL)

Strategia 2030 
– Parempi 
ympäristö 
tuleville 

sukupolville 
(2019) (YM)

Tulevaisuuden 
kestävä 

vesihuolto –
ennakointi, 

ohjaus ja 
järjestäminen 

(2018) 
Ilmastonmuutos 

ja vesihuolto -
varautuminen ja 

terveys-
vaikutukset –
selvitys (2019) 

ROTI 
Rakennetun 
omaisuuden 

tila 2019

VVY:n strategia 
2021–2030

Vesienhoidon 
ja 

merenhoidon 
tavoitteet ja 
toimenpiteet 

Kokemäenjoen 
vesistöalueen 
Vesivisio 2050 

(2017) 

Kuva. Vesihuollon alueellisen strategian puitteina olevia vesihuoltoa linjaavia tai sen järjestämiseen liittyviä 

lakeja, strategioita ja ohjelmia. 
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2.2.1. Lainsäädäntö 

Vesihuollon toteuttamista säätelee lukuisa joukko lakeja, joista keskeisimpiä on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

   

•Vesihuollon turvaaminen
Vesihuoltolaki (119/2001) 

muutoksineen

• Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja 
turvaaminen

Vesienhoitolaki (1299/2004) ja 
asetukset vesienhoidon 

järjestämisestä (1040/2006) 
sekä vesienhoitoalueista 

(1303/2004)

• Vesivarojen ja vesiympäristön kestävä 
käyttö ja niiden tilan parantaminen sekä 
käytöstä aiheutuvien haittojen 
ehkäiseminen ja vähentäminen

Vesilaki (587/2011)

• Asumisessa syntyvien jätevesilietteiden ja 
kompostikäymäläjätteen asianmukainen 
käsittely

Jätelaki (646/2011)

• Talousveden laadun varmistaminen
Terveydensuojelulaki 

(763/1994) muutoksineen

• Jätevesien asianmukainen käsittely ja 
johtaminen

Ympäristönsuojelulaki 
(527/2014)

• Vesihuollon järjestämismahdollisuuden 
varmistaminen sekä putkien 
sijoittamisluvat

Maankäyttö- ja 
rakennuslaki (132/1999)

V
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u
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tö
 

Kuva. Vesihuoltoa säätelevää lainsäädäntöä ja niiden vesihuollon kannalta keskeisimmät tavoitteet. 

2.2.2. Kansallinen vesihuoltouudistus 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 16.1.2020 hankkeen kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen toi-

mintakaudelle 16.1.2020-31.12.2022. Kansallisella vesihuoltouudistuksella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuol-

lon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuolto-

laitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää muun muassa uuden teknologian keinoin 

vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta. 

Valmisteilla olevassa vesihuoltouudistuksen ohjelmassa on tunnistettu toimialan tavoitteet ja keskeisimmät ke-

hittämistarpeet sekä suunniteltu ja aikataulutettu tärkeimmät toimenpiteet lähivuosina toteutettavaksi. Tavoit-

teiden toteuttaminen vaatii vahvaa sitoutumista ja työtä hankkeessa mukana olevilta hallinnonaloilta, valtakun-

nallisilta ja alueellisilta sidosryhmiltä ja yrityksiltä sekä kunnilta ja vesihuoltolaitoksilta. Tavoitteiden määräajaksi 
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on asetettu vuosi 2030. Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset on esitetty alla 

olevassa kuvassa. 

 

 

Kuva. Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. 

Linkki: mmm.fi/vesihuoltouudistus 

2.2.3. Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle 

Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle -julkaisussa (2017, Silfverberg; Vesilaitosyhdistys, Maa- ja metsätalousmi-

nisteriö ja Kuntaliitto) tarkastellaan vesihuoltoon vaikuttavia muutostrendejä, tärkeimpiä ongelmia ja uhkia sekä 

uusia mahdollisuuksia. Merkittäviä uhkia ovat verkostojen kasvava korjausvelka, monien vesihuoltolaitosten 

huono taloustilanne ja heikot henkilöstöresurssit, ongelmat omistajaohjauksessa sekä ilmastonmuutoksen vai-

kutuksesta johtuvien sään ääri-ilmiöiden voimistuminen. 

Laitosten yhdistyminen ja yhtiöittäminen sekä uudet yhteistyömallit sekä laitosten kesken että muiden toimijoi-

den kanssa voivat uuden teknologian hyödyntämisen ohella tarjota ratkaisuja, joilla vesihuoltopalveluiden kes-

tävyyttä voidaan vahvistaa. Maailmalta voidaan myös tuoda Suomeen uusia hyviä käytäntöjä. 

Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle -selvitys nostaa tulevaisuuden haasteiksi erityisesti viisi prioriteettia:  

1. Vesihuoltolaitosten resurssien vahvistaminen sellaisiksi, että toiminnalle voidaan varmistaa riittävät 

taloudelliset voimavarat ja osaaminen 

2. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen vahvistaminen kehittämällä strategisia 

TKI- ja koulutusklustereita, jotka voidaan luontevimmin rakentaa tärkeimpien korkeakoulujen/yli-

opistojen ympärille 

3. Valuma-aluepohjaisen ajattelun vahvistaminen suunnittelussa ja palveluiden toteuttamisessa 

4. Vesihuollon voimakkaampi kytkeminen osaksi bio- ja kiertotaloutta 

5. Vesihuoltosektorin kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen. 

Linkki: Valtioneuvoston nettisivut 

https://mmm.fi/vesihuoltouudistus
https://valtioneuvosto.fi/documents/1410837/1516651/Vesihuollon+suuntaviivat+2020-luvulle_final_20170622.pdf/cb687a80-dd57-4733-88c7-f3962e4bf9f4
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2.2.4. Strategia 2030 – Parempi ympäristö tuleville sukupolville (2019) (YM) 

Ympäristöministeriön laatimat seitsemän tavoitetta koskevat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa, kier-

totaloutta, kaupunkiseutuja, asumista, vesiä, luonnon monimuotoisuutta, ympäristöriskien hallintaa sekä ilmiö-

lähtöistä budjetointia. 

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että ilmasto- ja muiden ympäristöasioiden merkittävyys osana päätöksen-

tekoa lisääntyy. Monet perinteisesti ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat asiat on otettava läpileikkaa-

vasti huomioon kaikissa politiikkatoimissa – tämä edellyttää yhteistyötä ja voimavaroja yli sektorirajojen.  

Ympäristöministeriön strategiassa on nimetty seuraavat seitsemän tavoitetilaa: 

1. Suomi on hiilineutraali 

2. Kaupunkiseudut kehittyvät kestävästi ja kaikilla on mahdollisuus hyvään asumiseen 

3. Kiertotaloudesta uutta kasvua ja hyvinvointia 

4. Vesien hyvä tila saavutetaan 

5. Luonnon monimuotoisuuden kato on pysäytetty ja suotuisa tila on turvattu 

6. Ympäristöriskit hallitaan ja nousevat riskit tunnistetaan 

7. Otetaan käyttöön ilmiölähtöinen budjetointi, vahvistetaan KV–ympäristöyhteistyötä sekä tutkimustie-

toon perustuvaa päätöksentekoa 

Linkki: ym.fi/strategia-ja-tavoitteet 

2.2.5. Tulevaisuuden kestävä vesihuolto – ennakointi, ohjaus ja järjestäminen 

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan kuuluvassa ja vuonna 2018 toteutetussa hankkeessa todetaan, 

että vesihuollon tulee tarjota luotettavasti riittävä määrä puhdasta talousvettä ja puhdistaa se käytön jälkeen 

ympäristöhaitat minimoiden. Erityisesti resursseiltaan ja toiminnan volyymiltaan pienempien laitosten toimin-

nan laadun, resurssien ja osaamispohjan varmistamiseksi tarvitaan uusia ja jopa lainsäädännöllisiä ratkaisuja. 

Resurssien järkeväksi kohdentamiseksi laitokset tarvitsevat verkostoaan koskevaa luotettavaa sekä systemaat-

tisesti ja yhtenäisin menettelyin kerättyä tietoa, sekä tietojen analysointia ja yhdistelyä. Tietojen pohjalta voi-

daan kattavasti arvioida verkoston häiriöalttiutta ja riskejä sekä ennakoida niiden elinkaarta.  

Saneeraustarpeen arvioinnin tueksi on kehitetty muun muassa kolmitasoinen laitoskohtaisen tiedonhallinnan 

tasoluokitus. Siinä kuvataan, mitä käytännön toimia kunkin tason saavuttaminen edellyttää ja millaisen verkos-

ton hallinnan kukin taso mahdollistaa. Tiedonhallinnan perustasolla vesihuoltolaitos pystyy hallitsemaan ver-

kosto-omaisuuttaan karkeasti koko verkoston tasolla. Vähintään tämä taso tulee jokaisen laitoksen saavuttaa.  

Hankkeessa esitetty etenemispolku tulevaisuuden kestävän vesihuollon varmistamiseksi tarjoaa asteittain tiuk-

kenevia ohjauskeinoyhdistelmiä toteutettaviksi eri ajankohtina. Ensimmäisessä vaiheessa esitetään informaatio-

ohjausta ja VEETI-järjestelmän kehittämistä sekä saneeraussuunnitelmien ja pätevyyksien vaatimista. Seuraa-

vassa vaiheessa olisi astetta tiukempi ohjaus rakennemuutokseen velvoittamalla pienet kunnat yhteistyöhön ja 

lopuksi hyvin tiukka lakisääteinen ohjaus isompiin yksiköihin. Jos lievemmät keinot riittävät tavoitteiden saavut-

tamiseksi, tiukempiin keinoihin ei tarvitse mennä. 

Linkki: Valtioneuvoston nettisivut 

2.2.6. Ilmastonmuutos ja vesihuolto - varautuminen ja terveysvaikutukset -selvitys 

Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat Suomessa toistuvasti ongelmia vesihuoltolaitoksilla niin raakaveden laadun kuin ve-

dentuotannon jatkuvuudenkin suhteen. Laatuongelmia aiheuttavat useimmiten tulvat, pitkät sateiset jaksot ja 

rankkasateet. Myös kuivuus voi aiheuttaa sekä veden saatavuus- että laatuongelmia. Ongelmia sähkönsaannissa 

ja sitä kautta veden tuotannossa ja jakelussa aiheuttavat erityisesti myrskytuulet, ukkonen ja tulvat. Muita ve-

dentuotantoa häiritseviä tekijöitä ovat esimerkiksi hellejaksot ja routa. 

https://ym.fi/strategia-ja-tavoitteet
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161028
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Ilmastonmuutoksen myötä keskimääräinen lämpötila ja sademäärä nousevat Suomessa. Muutoksessa on kui-

tenkin alueellisia eroja ja se vaikuttaa pohja- ja pintavesilaitoksiin eri tavoin. Vesihuollolle haasteita asettaa eri-

tyisesti se, että monien jo nykyisin ongelmia aiheuttavien sään ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden on ennus-

tettu yleistyvän. Toisaalta kovat pakkaset tulevat vähenemään. Yleisellä tasolla muutosta pidetään vesiturvalli-

suuden uhkana Suomessa. 

Vesihuolto on Suomessa tarkkaan säädeltyä ja vesihuoltolaitoksilta edellytetään kattavaa riskienhallintaa ja va-

rautumista poikkeustilanteisiin. Sopeutumiskeinoja on monia, esimerkkeinä vedenkäsittelyn tehostaminen, des-

infiointivalmiuden parantaminen, varavoiman saatavuuden lisääminen ja vedenottokaivojen uudelleen sijoitta-

minen. 

Äärimmäisten sääilmiöiden ennustettu yleistyminen ja esimerkiksi talviolosuhteiden muuttuminen uhkaavat li-

sätä vesiepidemioiden riskiä Suomessa. Sää- ja ilmastoriskit laitoksen toiminnalle tulisi tiedostaa ja ottaa huo-

mioon riskinhallintasuunnitelmissa. Sopeutuminen vaatii toisaalta myös investointeja. Samalla yleinen vesijoh-

toverkoston saneerausvelka on riski vesiturvallisuudelle myös ilmastonmuutoksen yhteydessä. Haasteellisinta 

sopeutuminen on pienimmissä laitoksissa, joissa myös resurssit ovat vähäisimmät. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesihuoltoon ja sopeutumistoimien riittävyyttä olisi hyvä arvioida kansallisesti 

säännöllisin väliajoin. Toisaalta ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia raakaveden laadussa ja sitä kautta 

epidemiariskiä on vaikea ennustaa Suomessa niin kauan kuin saatavilla ei ole seurantatietoa vedenlaadun fysi-

kaaliskemiallisista ja mikrobiologisista indikaattoreista edustavilta vesialueilta. Myös yksityiskaivojen varassa 

olevien talouksien vesihuollon ilmastoriskejä tulisi arvioida ja seurata jatkossa. 

Linkki:  Ilmastopaneeli.fi  

2.2.7. Rakennetun omaisuuden tila 2019 

Vaikka vesihuollon kokonaistila on hyvä, huoli vesihuoltoverkostojen tilan rapautumisesta kasvaa etenkin pie-

nemmissä kunnissa. 

Verkostoihin liittyvässä tiedonhallinnassa on isoja puutteita, sillä sähköiset verkkotietojärjestelmät puuttuvat 

suurimmalta osalta vesihuoltolaitoksia. Varsinaisia vesihuollon omaisuudenhallinnan suunnitelmia on tois-

taiseksi vielä hyvin harvalla vesihuoltolaitoksella. Keskustelu vesihuoltoalan rakennemuutoksen tarpeesta on 

voimistunut. 

Vesihuoltolaitosten yhteistyön ja uudenlaisten palvelukonseptien lisääntyessä edellytykset verkostosaneeraus-

ten, omaisuudenhallinnan, digitalisaation ja muiden toimintavarmuutta ja palvelutasoa parantavien kehitysas-

kelten varmistamiseksi paranevat. 

Yhdyskuntatekniikkaa käsittelevän osuuden johtopäätöksinä raportissa esitetään vesihuollon osalta seuraavaa: 

Suomen vesihuolto on hyvällä tasolla ja suomalainen vesijohtovesi on laadultaan EU-maiden kärkitasoa. Verkos-

tojen rapistuminen ja kasvava saneeraustarve lisäävät kuitenkin huolta vesihuollon toimintavarmuudesta ja laa-

dusta tulevaisuudessa. Viemäriverkostoista 12 % ja vesijohtoverkoista kuusi prosenttia on erittäin huonossa kun-

nossa. 

− Vesihuolto-omaisuuden hallintaa on parannettava merkittävästi sekä panostettava jatkossa verkostojen 

riittävään ja hallittuun saneeraukseen. 

− Hulevesien monipuoliset viivytys- ja käsittelymenetelmät on otettava käyttöön. Tällöin hulevesistä ai-

heutuvia määrällisiä ja laadullisia haittoja voidaan ehkäistä sekä edistää kaupunkiympäristön viihtyi-

syyttä ja vähentää puhdistamolle päätyvää jätevesimäärää. 

https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2019/12/Ilmastonmuutos-ja-vesihuolto_final.pdf
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Vaikka jätevedenpuhdistuksessa on jo osittain tartuttu lääkejäämiin ja mikromuoveihin, täytyy osaamista edel-

leen vahvistaa. 

Linkki: ROTI 2019 

2.2.8. Vesilaitosyhdistyksen strategia 2021–2030 

Vesilaitosyhdistys (VVY) laati vuoden 2020 aikana vuoteen 2030 ulottuvan strategian. Strategian visiona on maa-

ilman toimivin vesihuolto 2030. 

Vision saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on muodostettu kuusi strategista tavoitetta, joita arvioidaan muutaman 

vuoden välein. Strategiset tavoitteet ovat: 

• Toimintaedellytykset on turvattu 

• Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa 

• Ala on vetovoimainen 

• Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä 

• Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä 

• Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä 

Vesilaitosyhdistyksen visio tavoitteineen on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva. Vesilaitosyhdistyksen strategia 2021–2030: Visio 

https://www.ril.fi/fi/alan-kehitys-2/roti-2019.html
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Strategian tiekartta vuosille 2021–2030 esittää kunkin kuuden strategisen tavoitteen osalta välitavoitteita ja toi-

menpiteitä, jotka jakautuvat aikaväleille 2021–2023, 2024–2027 ja 2028–2030. Tiekarttaa arvioidaan muutaman 

vuoden välein ja lähivuosien tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit esitetään tarkemmin toimintasuunnitelmissa. 

Tiekartta välitavoitteineen on julkaistu Vesilaitosyhdistyksen nettisivulla. 

Linkki: www.vvy.fi  

2.2.9. Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 

Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueella toteutetussa vesivisiossa on määritetty vuo-

teen 2050 ulottuva näkemys siitä, millaisena vesien ja koko laajan ja monimuotoisen vesistöalueen halutaan 

näyttäytyvän. Vesivisio on kokonaisvaltainen ja laajassa sidosryhmätyössä toteutettu näkemys ja tavoitetila Ko-

kemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesienhoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta. Vesivisio käsittää 

seitsemän eri teema-aluetta, jotka on esitetty alla olevassa kuvassa. 

. 

Kuva. Vesivisio 2050:n kokonaisuus: teemat ja kohderyhmät. 

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisiossa on yhdyskunnan vesihuollolle määritetty tahtotila, jonka mukaan: 

• Puhtaat vedet ja toimintavarmat rakenteet ovat pohja toimivalle ja turvalliselle vesihuollolle 

• Riskienhallinta ja varautuminen vesihuollon turvaamiseksi on hyvällä tasolla ja normalisoitua 

• Vettä on riittävästi käytettävissä ja se on korkealaatuista. 

Linkki: vesivisio2050.fi  

2.2.10. Vesien- ja merenhoidon suunnitelmat ja toimenpideohjelmat 

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Samalla vesien tila 

ei saa heiketä. 

http://www.vvy.fi/
https://vesivisio2050.fi/
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Vesienhoitoa suunnitellaan Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella. Läntisen Suomen vesihuoltostra-

tegian tarkastelualue vastaa vesienhoitoaluetta 3, joka on Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoi-

toalue. Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista 

tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Vesienhoitosuunnitel-

mat vuosiksi 2022–2027 ovat valmistuneet ja raportin laatimisajankohtana on käynnissä kuuleminen (14.5.2021 

asti).  

Linkki: Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö  

 

2.3. SWOT-analyysi 

Vesihuoltotoimialaa Läntisen Suomen lähtökohdista on tarkasteltu SWOT-analyysillä, jossa nykytilanteen ja lä-

hitulevaisuuden näkymistä on kirjattu vahvuuksia, heikkouksia tai kehittämiskohteita, mahdollisuuksia sekä uh-

katekijöitä. Monet näistä tekijöistä koskevat vesihuoltoalan tilannetta laajemminkin. Analyysiä täydennetään 

keväällä pidettävien sidosryhmätilaisuuksien pohjalta. 

SWOT-analyysin tuloksia käytetään lähtömateriaalina strategian ja toimenpideohjelmaa laadittaessa. 

SWOT-analyysin tuloksia on kirjattu seuraaviin taulukoihin. 

Taulukko. Läntisen Suomen vesihuoltotoiminnan vahvuuksia ja heikkouksia  

Vahvuudet Heikkoudet 

• Vesijohtoverkostojen hyvä kattavuus 

• Hyvä vedenjakelun toimintavarmuus 

• Talousveden laatu 

• Tehokas jätevedenpuhdistus 

• Keskitetty jätevesien käsittely 

• Vedenhankinnan yhteistoiminta 

• Yhteistyö alan toimijoiden kesken 

• Ajantasaiset pohjavesialuerajaukset ve-
denhankintaan, pohjavedensuojeluun ja 
maankäytön suunnitteluun 

• Pirkanmaan ja Hämeen alueilla hyvät poh-
javesivarat 

• Luotettava jätevesitutkimus osana haital-
listen ja vaarallisten aineiden tunnista-
mista ja vähentämistä ja roskaantumisen 
selvittelyä (mikromuovit) 

 

• Laitosten omaisuudenhallinta ja taloussuun-
nittelu  

• Pienten laitosten resursointi ja osaamistaso 

• Dokumentointi ja tiedonhallinta 

• Laitosten strateginen johtaminen/omistaja-
ohjaus 

• Vesihuollon eri palvelumallien ja -konsep-
tien puute 

• Vesihuoltoon liittyvät lait ja niiden tulkinta 

• Tiedottamisen avoimuus ja vesihuollon 
imago 

• Koulutuksen vähäinen määrä ja kohdenta-
mattomuus 

• Kiinteistökohtainen vesihuolto  

• Ravinteiden ja jätevesilietteiden hyöty-
käyttö 

• Kiertotalouden mahdollisuuksien ja energia-
tehokkuuden hyödyntäminen 

• Pohjavesivarat kaukana asutuksen ja elinkei-
noelämän painopisteestä (PIR ja VAR) 

• Pohjavedensuojelun toimenpiteiden riittä-
mättömyys 

• Hulevesien puutteellinen hallinta aiheuttaa 
riskin vesihuollon järjestämiselle 

• Valvonta ja laadunvarmennus 

• Vesihuollon organisaatioiden keskinäinen 
tiedonkulku ja yhteistyö 

• Vesihuoltopalvelujen käyttö ei aina vastuul-
lista  

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo
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Taulukko. Läntisen Suomen vesihuoltotoiminnan mahdollisuuksia ja uhkia 

Mahdollisuudet Uhat 
 

• Laitosten kehittäminen ja yhteistyö voi 
varmistaa resurssien riittävyyden, toimin-
nan tehostumisen ja toimintavarmuuden 
myös erityistilanteissa 

• Uudet operointimallit voivat edesauttaa 
toimintojen tehostamista ja resurssien 
saatavuutta 

• Yhteistyö pienten ja suurten laitosten vä-
lillä 

• Kansainväliset markkinat voivat tarjota 
mahdollisuuksia suomalaisen vesiosaami-
sen ja –teknologian vientiin (operointi 
Suomen lähialueilla, kehitysyhteistyö) 

• Digitalisaatio 

• Pohjavesien hyvä laatu ja/tai tekopohjave-
den muodostamismahdollisuudet luovat 
hyvät edellytykset tulevaisuuden veden-
hankintaan 

• Yhteistyö maankäytön ja muun infran 
suunnittelijoiden kesken on monesti vä-
häistä mm. kuntaorganisaatiossa. Näiden 
ja esim. energia- ja kiertotaloussektorin 
toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
on mahdollista lisätä, jolloin olisi saavutet-
tavissa arvokasta synergiahyötyä vesihuol-
toalalle 

• Kiertotalousratkaisujen hyödyntäminen 

• Kuluttajien vastuullisempi toiminta 

• Vesihuoltolaitosten toimintakyvyn ylläpitä-
minen 

• Vesihuolto-omaisuuden hallinta kuntatalou-
den heiketessä 

• Lyhytnäköiset organisaatioratkaisut ja jär-
jestelyt 

• Vastakkainasettelun korostuminen yhteis-
kuntaa palvelevissa hankkeissa 

• Tarkoituksellisen harhaanjohtava tieto ja 
tiedotus (oman edun tavoittelu) 

• Ympäristön ja vesien kemikalisoituminen, 
haitalliset aineet 

• Vesivarojen käytettävyyden heikkeneminen 

• Ilmastoriskit 

• Huoltovarmuusriskit 

• Ilkivalta, terrorismi 

• Kyberuhat 

• Muuttoliike (aluerakenteen muutos, väestö-
rakenne) 

• Lainsäädännöllisten velvoitteiden enenevä 
määrä ja epäselvyydet 

• Vesihuolto nähdään itsestäänselvyytenä 

• Tutkimusrahoituksen väheneminen 

• Vesihuoltoalan kiinnostavuus ja koulutus-
tarjonta vähenevät 

Alueellisesti ja maakunnallisesti on tunnistettu lisäksi muita tekijöitä, jotka eivät ole laajemmin yleistettävissä 

koko tarkastelualueelle.  
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3. Suunnittelualueen kuvaus 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategian suunnittelualueeseen kuuluu seitsemän maakuntaa: Varsinais-Suomen, 

Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. 

Alue jakaantuu 26 seutukuntaan ja alueella on yhteensä 117 kuntaa. Maakuntakeskukset ovat Turku, Pori, Hä-

meenlinna, Tampere, Seinäjoki, Vaasa ja Kokkola. Aluejaottelu on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Varsinais-Suomi ja Satakunta muodostavat yhdessä Lounais-Suomen alueen. Pohjanmaasta, Etelä-Pohjan-

maasta ja Keski-Pohjanmaasta käytetään yhteisnimitystä pohjalaismaakunnat.  

Taulukko. Suunnittelualueen maakunnat, seutukunnat sekä kuntien määrät maakunnittain vuonna 2020.  

Lounais-Suomi   Pohjalaismaakunnat 

Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa 
Etelä- 

Pohjanmaa 
Keski- 

Pohjanmaa Pohjanmaa 
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27 kuntaa 17 kuntaa 11 kuntaa 22 kuntaa 17 kuntaa 8 kuntaa 15 kuntaa 

 

3.1. Vesihuollon valvonnan hallinnollinen jako 

Vesihuoltoa valvotaan useiden eri lakien kautta ja valvovina viranomaisina toimii useita eri viranomaistahoja. 

Läntisen Suomen alueen vesihuoltolain mukainen valvonta ja kehittäminen jakautuu neljän alueellisen ELY-

keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.  Valvonnan jakautuminen on esitetty seuraavan sivun tau-

lukossa. 

Kolmen Aluehallintoviraston (AVI) kautta toteutetaan muun muassa ympäristöterveydenhuollon ohjausta ja val-

vontaa. Aluehallintovirastoille kuuluu lisäksi varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen. Päätökset 

ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisissa lupa- ja korvausasioissa tehdään myös aluehallintovirastoissa (2 kpl). 

ELY-keskukset valvovat näiden lupien toteutusta.  

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat myöntämiään ympäristölupia sekä toteuttavat vesihuoltolain 

valvontaa omalta osaltaan ja rinnakkaisvalvontana yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi he huolehtivat haja-

asutuksen jätevesien käsittelyn valvonnasta ja ohjauksesta.  

Talousveden laatua valvotaan kuntien terveydensuojeluviranomaisten toimesta ympäristöterveydenhuollon val-

vontayksiköiden kautta. Myös terveydensuojeluviranomaiselle kuuluu vesihuoltolain valvontavastuu omalta 

osaltaan, pääasiassa valvoa laitoksen velvollisuutta huolehtia talousveden laadusta. 

Koska vesihuoltoon liittyvä valvonta jakautuu usealle eri viranomaistaholle, on valvontavastuut välillä sekavat ja 

osa valvottavista asioista ovat myös päällekkäisiä.  



 

 

20 

Taulukko. Suunnittelualueen vesihuoltoa valvovat viranomaiset, maakunnat, seutukunnat sekä kuntien määrät 

maakunnittain vuonna 2020. Lounais-Suomen osalta jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvat sekä vesilain 

mukaiset vedenottoluvat käsitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Lounais-Suomen AVI  

Varsinais-Suomen  
ELY-keskus 

Hämeen 
ELY-keskus 

Pirkanmaan  
ELY-keskus 

Etelä-Pohjanmaan  
ELY-keskus 

Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa 
Etelä- 

Pohjanmaa 
Keski- 

Pohjanmaa Pohjanmaa 

27 kuntaa 17 kuntaa 11 kuntaa 22 kuntaa*) 17 kuntaa 8 kuntaa 15 kuntaa 

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt 

5 kpl 4 kpl 3 kpl 4 kpl 3 kpl 1 kpl 3 kpl 

Kuntien ympäristönsuojeluyksiköt 

17 kpl 9 kpl 6 kpl 15 kpl **) 13 kpl 8 kpl 12 kpl 

*) Vuoden 2021 alusta yhteensä 23 kpl, kun Kuhmoisten kunta liittyi Pirkanmaan maakuntaan 

**) Vuoden 2021 alusta yhteensä 16 kpl (sis. Kuhmoisten ympäristönsuojeluyksikkö) 

3.2. Väestö ja elinkeinotoiminta 

Läntisen Suomen alueen kokonaisväkiluku oli vuonna 2019 noin 1 822 000 asukasta, joka vastaa noin kolman-

nesta koko Suomen väkiluvusta. Alueen väkiluku on kasvanut tasaisesti ja viimeisimmän Tilastokeskuksen väes-

töennusteen (2019–2040) mukaan sen ennustetaan kasvavan edelleen 2030-luvulle asti, ja tämän jälkeen kään-

tyvän laskuun muun Suomen tavoin. Maakuntien asuntokuntien lukumäärä ja väkiluku on esitetty alla olevassa 

kuvassa. 

 

0 100 200 300 400 500 600
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Pirkanmaa
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Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Asuntokuntien lukumäärä 1 000 kpl Väkiluku 1 000 hlö

Kuva. Läntisen Suomen maakuntien asuntokuntien lukumäärä sekä väkiluku (Tilastokeskus, 2019). 

Väkiluvun kehityksessä on alueellisia eroja (kuva seuraavalla sivulla). Pohjanmaan maakunnissa ja Satakunnassa 

väkiluku on vähentynyt tasaisesti jo 2000-luvun alusta alkaen. Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hä-

meessä väkiluvun ennustetaan kasvavan aina 2030-luvulle asti ja alkavan vähentyä tämän jälkeen. Väestön 

ikääntymisen ennustetaan etenevän, Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta, jokaisessa maakunnassa.  
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Kuva. Läntisen Suomen asukasluvun maakunnittainen kehitys ja ennuste vuosille 2030–2040. 

Läntisen Suomen alueen jokaisessa maakunnassa on havaittavissa muuttoliike isompiin kasvukeskuksiin (kuva 

alla ja seuraavalla sivulla). Väestönkasvu on keskittynyt pitkään maakuntakeskuksiin ja kehyskuntiin. Ennusteen 

mukaan väestönkehitys jatkuu samankaltaisena ja tulee yhä voimakkaammin keskittymään suurimmille kaupun-

kiseuduille. Suhteellisesti eniten väkiluvun ennustetaan kasvavan alueen suurimmissa kaupungeissa, kuten Tu-

russa, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Vaasassa. Tarkastelussa on käytetty virallisia ennusteita, joita on julkaistu 

vuoteen 2040 asti. Ennusteen mukaan vuosien 2030–2040 aikana väestö kasvaa vähäisesti vain Tampereen ja 

Turun kaupunkiseuduilla. Muualla Läntisen Suomen alueella väestömäärä ennustetaan vähenevän. Pienten kun-

tien osalta ennustetaan väkikadon jatkuvan voimakkaana. 

 

Kuva. Kuntien välinen muuttotappio tai -voitto Läntisen Suomen maakunnissa henkilömäärinä esitettynä (Tilas-

tokeskus, 2019). 
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K  

Kuva. Läntisen Suomen väestönkehitys ja ennusteet. 

 

Taulukko. Läntisen Suomen elinkeinotoimintaan liittyviä tunnuslukuja maakunnittain esitettynä (Tilastokeskus).  

 Varsi-
nais-

Suomi 

Sata-
kunta 

Kanta-
Häme 

Pir-
kan-
maa 

Etelä-Poh-
janmaa 

Poh-
janmaa 

Keski-Poh-
janmaa 

Koko 
maa 

Työllisyysaste % 
(2018) 

72,5 71,5 73,1 71,6 73,4 76,7 74,7 72,1 

Työttömien osuus 
työvoimasta % (2018) 

9,4 10,3 9,2 9,4 8,1 6,3 7,7 9,7 

Taloudellinen huolto-
suhde (2018) * 

131,0 148,9 139,0 132,0 144,2 127,2 142,1 132,5 

Alkutuotanto % 
(2017) 

2,9 3,7 3,5 2,1 7,9 5,5 7,5 2,9 

Jalostus % (2017) 23,8 29,0 25,6 23,2 25,7 30,2 22,6 21,1 

Palvelut % (2017) 71,9 66,1 69,7 73,5 65,1 63,2 68,7 74,8 

Työpaikkojen määrä  
1 000 kpl (2017) 

199 88 64 211 76 79 28 2 374 
(ka 129) 

Työpaikkaomavarai-
suus % (2017) 

97,8 99,7 89,7 98,0 98,6 100,7 100,3  

*) kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti 
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Kuva. Läntisen Suomen työllisyyteen liittyviä tunnuslukuja maakunnittain (Tilastokeskus, 2018). Taloudellinen 

huoltosuhde kuvaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. 

Suunnittelualueen elinkeinotoiminta on vilkasta ja monipuolista. Läntisen Suomen työllisyysaste on maan kes-

kiarvon luokkaa. Työ on osittain siirtymässä teollisuudesta palvelujen tuottamiseen. Myös alkutuotannon työl-

listävä vaikutus on jonkin verran vähenemässä, vaikka varsinkin Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 

ovatkin maatalouden osalta Suomen tärkeintä aluetta. Pohjalaismaakunnissa yrittäjien osuus työvoimasta on 

muuta maata korkeammalla tasolla. Kanta-Hämeen elinkeinotoimintaan vaikuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun 

läheisyys. Elinkeinotoimintaan liittyviä tunnuslukuja on esitetty edellisellä sivulla sekä yllä olevassa kuvassa. 

Läntisessä Suomessa alkutuotannon osuus on korkeampaa kuin keskimäärin koko maassa. Korkeinta se on Poh-

janmaan maakunnissa (kuva alla). Jalostustoiminnakin osalta määrät ylittävät koko maan keskiarvon. Palvelutoi-

minnan osalta Läntisen Suomen kaikki maakunnat jäävät alle valtakunnallisen keskiarvon. 

 

Kuva. Läntisen Suomen työpaikkojen jakaantuminen eri toiminnoille maakunnittain esitettynä (Tilastokeskus, 

2018). 
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3.3. Maankäyttö 

Suurin osa Läntisestä Suomesta on metsävaltaista aluetta (kuva alla). Koko Suomeen näkökulmasta katsoen Län-

tinen Suomi on myös varsin maatalousvaltaista aluetta. Peltomaan osuus koko alueesta on yli 1,1 miljoonaa 

hehtaaria, joka vastaa noin puolta koko Suomen peltoalasta. Alueen kosteikot ja avoimet suot on pääosin kui-

vattu maa- ja metsätalouskäyttöön sekä turvetuotantoon. Metsien ja soiden kuivaaminen ojittamalla laskee 

pohjavesipintoja ja nopeuttaa pohjaveden kulkeutumista maaperästä vesistöihin ja vähentää näin pohjavesiva-

rastoja ja niiden antoisuutta.  

Asutusta ja rakennettuja alueita on eniten Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, erityisesti suurien kaupunkien 

ympäristössä kuten Tampereen ja Turun seudulla (kuva ja taulukko taajama-asteesta seuraavalla sivulla). Asu-

tusta on keskittynyt myös Hämeenlinnan, Porin, Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen ympärille. Tiiviit asuinalueet on 

hyvä saattaa keskitetyn vesihuollon piiriin. Rakennetuilla alueilla suurin osa maanpinnasta on peitetty vettä lä-

päisemättömillä materiaaleilla. Tämä pienentää maaperään imeytyvän veden määrää sekä lisää hulevesien 

määrä, mikä puolestaan kasvattaa viemäriverkoston vuotovesimääriä ja aiheuttavat jätevesipäästöjä vesistöi-

hin.  

Maankäytön suunnittelulla on suuri vaikutus vesihuoltoratkaisujen valintaan ja toteutukseen. Hyvällä maankäy-

tön suunnitelulla voidaan ennakoida ja mahdollistaa kestävä vesihuollon toteutus alueelle. Vastaavasti riittämä-

tön suunnittelu vaikeuttaa kokonaisuuden hallintaa ja viime kädessä vesihuollon tarkoituksenmukaista toteu-

tusta. Esimerkiksi tiivis yhdyskuntarakenne edistää keskitetyn vesihuollon toteutusta teknis-taloudellisesti. Toi-

saalta tiivis yhdyskuntarakenne tuottaa myös vesihuollon näkökulmasta haasteita, kuten hulevesien hallinta ja 

pohjaveden muodostuminen. Pohjavesialueelle sijoitetulla toiminnoilla voidaan pahimmillaan vaikuttaa kieltei-

sesti kunnan vedenhankinnan toimintavarmuuteen ja tulevaisuuden lisävedenhankintamahdollisuuksiin. 

Maankäytön suunnittelussa vesihuollon käytännön toteutus otetaan melko harvoin kattavasti huomioon. Jat-

kossa asian huomioon ottaminen on erittäin tärkeätä ja yhteistyötä on tarpeen lisätä erityisesti kuntaorganisaa-

tioissa. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on tähän hyvä työkalu. 

 

Kuva. Läntisen Suomen maanpeite. 
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Kuva. Läntisen Suomen yhdyskuntarakenteen aluejako. YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan 

taajaan rakennettua aluetta (perustuen 250 m x 250 m ruudukkoon). YKR-kylät on jaettu kahteen luokkaan, 

20–39 asukkaan pienkylät sekä yli 39 asukkaan kylät. Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, joissa 

on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä. 

Taulukko. Läntisen Suomen taajama-asteet maakunnittain. Koko maan keskiarvo on noin 86 %. (Tilastokeskus, 

2018.) 

 Varsinais-
Suomi 

Satakunta Kanta-
Häme 

Pirkanmaa Etelä- 
Pohjanmaa 

Pohjanmaa Keski- 
Pohjanmaa 

Taajama-aste 
%  

85,4 83,3 82,3 88,4 73,1 84,0 78,8 

 

3.4. Luonnonolosuhteet 

3.4.1. Sää ja ilmasto 

Läntisen Suomen alueen ilmastoa leimaa kaksijakoisuus merellisen rannikon ja mantereisen sisämaan välillä. 

Vuotuinen keskilämpötila vaihtelee eteläisen Saariston +6 asteen ja Keski-Pohjanmaan sekä Pirkanmaan poh-

joisosan +3 asteen välillä. Vuotuinen sademäärä vaihtelee saaristoalueen noin 500–600 mm:n ja mantereen noin 

600–750 mm:n välillä. 

Ilmastonmuutoksen myötä on ennustettu, että talvet tulisivat lämpenemään Suomessa enemmän kuin kesät. 

Myös kokonaissademäärien arvioidaan kasvavan nykyisestä sekä rankkasateiden voimistuvan. Muutos tulee nä-

kymään erityisesti talviaikana, joka käytännössä tarkoittaa syksyisten säiden pidentymistä. Kesäisin sateita tulee 

yhtä usein kuin aiemminkin, mutta ne ovat voimakkuudeltaan aiempaa rankempia. Näitä ilmiöitä on ollut jo 

viime vuosien aikana yleisesti havaittavissa. 
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Rankkasateista ja päällystettyjen pintojen suuresta pinta-alasta johtuen erityisesti kaupunkialueilla aiheutuu en-

tistä enemmän niin sanottuja hulevesitulvia. Ilmastonmuutoksen myötä rankkasademäärät ja niiden ajallinen 

kesto nostavat lisäriskiä erityisesti kaupunkialueilla ja haavoittuvissa kohteissa. Hulevesitulvat voivat aiheuttaa 

pahimmillaan vedenottamoiden saastumista ja toimintahäiriöitä sekä jätevesiviemäriverkostojen kuormittu-

mista, pumppaamojen ylivuotoja ja jätevedenpuhdistamoiden puhdistustehon heikkenemistä. 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen tarkoittaa myös kuivakausien pidenty-

mistä. Tällöin esimerkiksi pohja- ja pintavesilähteiden hyödynnettävyys voi heikentyä tai jopa lamaantua lähtei-

den antoisuuden vähentyessä ja toisaalta veden laadun muutoksien seurauksena. Viimeisten kahden vuosikym-

menen aikana varsinkin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on ollut useita pitkäkestoisia kuivakausia, jotka 

ovat aiheuttaneet haasteita sekä haja-asutusalueiden talousvesikaivoille että yhdyskuntien vedenottamoilla. Vii-

meisin kuivakausi koettiin vuosien 2016–2018 aikana. 

3.4.2. Maa- ja kallioperä 

 

Kuva. Läntisen Suomen maaperä. 

Läntisen Suomen alueen maaperä on vaihtelevaa ja alueelliset erot ovat merkittäviä (kuva yllä). Kivennäismaa-

lajeista yleisin on moreeni, joka erityisesti suunnittelualueen pohjoisosissa on vallitseva maalaji. Lisäksi lajittu-

neita kivennäismaalajeja esiintyy jäätikköjokitoiminnan ja rantavoimien lajittelun seurauksena. Harjut kulkevat 
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pääosin luoteesta kaakkoon tai etelästä pohjoiseen. Alueen huomattavimpia harjujaksoja ovat Kokkolan-Saari-

järven harju, Pietarsaaren–Ruoveden harju, Säkylänharju–Virttaankangas ja Pohjankangas–Hämeenkangas, joka 

jatkuu hieman epäyhtenäisempänä Tampereen kautta aina Hämeenkoskelle saakka. Varsinkin Varsinais-Suo-

messa ja Pohjanmaan jokilaaksoissa esiintyy hienojakoisia maalajeja, kuten hiesua ja savea. Soiden ja turveker-

rostumien osuus on suurin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja Pirkanmaan pohjoisosissa. Rannikkoalueella maape-

rän erityispiirre on rikkipitoiset sedimentit, jotka maankohoamisen, maankäytön ja kuivatuksen seurauksena 

muuttuvat happamiksi sulfaattimaiksi. Sulfaattimaita esiintyy runsaimmin Pohjanmaalla, mutta paikoin myös 

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.   

Kalliopaljastumia on runsaasti Etelä-Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueilla. Kalliopaljastumiin 

liittyvät myös suurehkot korkeuserot varsinkin Pirkanmaalla ja itäisessä Varsinais-Suomessa. 

Maaperä vaikuttaa huomattavasti vesi- ja viemärilinjojen rakentamiskustannuksiin. Rakennuskustannukset nou-

sevat monikertaisiksi, kun johtolinjoja rakennetaan kiviseen moreeniin tai kallioon verrattuna pehmeisiin maa-

lajeihin, kuten saveen, hiekkaan tai soraan.  Lisäksi suuret korkeusvaihtelut tuovat lisäkustannuksia veden siir-

toon. Nämä seikat tuovat haasteita johtolinjojen linjaussuunnitteluun sekä päätöksentekoon siitä, onko jokin 

linjaosuus taloudellisesti järkevää toteuttaa. Myös kaavoituksen yhteydessä tulisi ottaa huomioon maaperän 

rakennettavuus infran toteutuksen kannalta. 

3.4.3. Korkeussuhteet ja tulva-alueet 

Läntisen Suomen alueelta löytyy paljon tasaisia alavia alueita ja toisaalta maastoltaan hyvin vaihtelevia alueita. 

Alueen kaakkoisosassa eli Pirkanmaan, Hämeen ja Varsinais-Suomen alueella maanpinnan korkeusvaihtelut ovat 

paikoittain suuria. Tämä aiheuttaa laitoksille korkeampia vesihuollon kustannuksia esimerkiksi veden pumppaa-

mistarpeesta johtuen. Jossain tapauksissa, erityisesti alueellisissa vesihuoltohankkeissa, voi korkeuseroista olla 
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myös hyötyä. Esimerkiksi Turun Seudun Veden tekopohjavesihankkeessa pystytään tuottamaan sähköä Virt-

taalta tulevan veden suuren virtausnopeuden takia (korkeusero noin 90 m). 

Alavilla, vähäisen korkeusvaihtelun alueilla sijaitsee useita tulvariskialueita (kuva alla). Tulvariskialueita on ra-

jattu hyödyntäen alueella tehtyjä erittäin harvinaisen tulvan (1/250a ja 1/1000a) tulvavaarakartoituksia. Merkit-

täviä tulvariskialueita Läntisessä Suomessa on yhdeksän kappaletta (koko maassa 22 kpl).  Maa- ja metsätalous-

ministeriö on nimennyt merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018–2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. 

Merkittäville tulvariskialueille tehdään tulvavaara- ja tulvariskikartat, tai jo laaditut tulvakartat tarkastetaan vuo-

teen 2019 mennessä, joista selviää leviämisen ja mahdollisten vahinkojen skenaariot. Merkittäville tulvariskialu-

eille laaditaan tai päivitetään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoteen 2021 mennessä, joissa esitetään 

toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi (620/2010). Lisäksi ELY-keskukset ovat tunnistaneet alu-

eelta muita tulvariskialueita. Vahingollisia seurauksia aiheuttavia tulvia voi sattua myös näiden alueiden ulko-

puolella. Tulvariskejä voidaan hallita etukäteen parhaiten suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla 

rakentamista tulva-alueiden ulkopuolelle. Tulvia vastaan voidaan suojautua muun muassa säännöstelyn, uomien 

perkauksien ja rantojen pengerryksien avulla.  

Tulvat vaikeuttavat vesihuollon toteutusta ja lisäävät kustannuksia. Tulvien johdosta pintavettä voi päästä ve-

denottamoon tai pohjaveden laatu voi heikentyä lisääntyneen rantaimeytymisen takia. Lisäksi jätevedenpump-

paamoiden ja -puhdistamoiden tulviminen voi aiheuttaa pintavesien tilan heikkenemistä. Läntisen Suomen tul-

variskialueilla sijaitsevia ottamoita on Lounais-Suomessa kaksi, Kanta-Hämeessä yksi ja Pohjalaismaakunnissa 12 

kappaletta. Pirkanmaalla tehdyn selvityksen mukaan (Rinne 2014) tulvariskin vaikutuksessa olisi neljä vedenot-

tamoa, jos Kokemäenjoen valuma-alueen järviin joudutaan pidättämään vettä Poria ja Huittista uhkaavassa va-

kavassa tulvatilanteessa. Tulvat aiheuttavat usein myös pinta-, hule- ja sadeveden pääsyä viemäriverkostoon ja 

kuormittavat verkostoa ja pumppaamoja. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät myrskyt sekä muut sään ääri-

ilmiöt lisäävät tulvariskejä entisestään. Pitkällä aikavälillä ilmastonmuutoksen ennustetaan kasvattavan tulvaris-

kiä erityisesti merenrannikolla.  

 

Kuva. Läntisen Suomen maanpinnan korkeusvaihtelut, korkeudet ja tulvariskialueet. 
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3.4.4. Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet 

Luonnon olosuhteet ja erilaiset luonnonsuojelualueet voivat myös vaikuttaa vesihuollon toteutukseen. Ne tulee 

huomioida muun muassa vedenottohankkeita tai putkistolinjauksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Alla ole-

vassa kuvassa on esitetty Läntisen Suomen luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet. 

 

Kuva. Läntisen Suomen Naturan verkoston erityisten suojelutoimien alueet (SCA), lintudirektiivin mukaiset erityi-

set suojelualueet (SPA) sekä valtion maiden ja yksityiset suojelualueet. 
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4. Vesivarat ja niiden käyttökelpoisuus 

4.1. Pintavedet 

Läntisen Suomen alueella on 28 päävesistöaluetta sekä Saaristomeren ja Selkämeren rannikkoalueen vesistö-

alueet. Vesistöjen osuus pinta-alasta on suurin Pirkanmaalla ja pienin Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaan maa-

kunnissa. Suurin vesistöistä on Kokemäenjoki, jonka valuma-alueesta osa jää suunnittelualueen ulkopuolelle. 

Nimettyjä järviä alueella on lähes 6 000 (5 948), mutta suurin osa näistä on vain muutaman hehtaarin kokoisia. 

Pinta-alaltaan suurimmat järvet ovat Näsijärvi, Säkylän Pyhäjärvi ja Lappajärvi. Suunnittelualueen rannikkovesi-

muodostumat käsittävät Saaristomeren, Selkämeren, Merenkurkun ja eteläisen Perämeren.  

4.1.1. Pintaveden kuormitus 

Pintavesien tilaa koko Läntisen Suomen alueella heikentää pääasiassa vesien rehevöityminen, joka johtuu liialli-

sesta ravinnekuormituksesta. Suurin osa ravinteista on peräisin hajakuormituksesta, joka on voimakkainta te-

hokkaasti viljellyillä savimailla.  

Erityisesti Pohjanmaan maakuntien vesien tilaa heikentää maaperän happamuus. Maamme happamat sulfaat-

timaat sijaitsevat lähes kokonaan pohjalaismaakunnissa sekä eteläisen Satakunnan ja Vakka-Suomen rannikolla. 

Sulfaattimaiden kuivatus aiheuttaa merkittävää happamuus- ja metallikuormitusta, joka heikentää varsinkin 

rannikon jokien tilaa. 

Yhdyskuntajätevesien kuormitus on vähentynyt 2000-luvulla tehostuneen puhdistuksen ja puhdistamojen kes-

kittämisen seurauksena. Esimerkiksi Saaristomeren jätevesikuormitus on vähentynyt 2000-luvulla fosforin osalta 

75 % ja typen osalta 60 %. Jätevesistä aiheutuva pistekuormitus vaikuttaa vesien tilaan kuitenkin edelleen, pai-

koin jopa merkittävästi.  

Pintavesien kuormitusta pyritään vähentämään vesienhoidon toimenpiteiden avulla. Vesienhoidon toimenpitei-

den kolmatta suunnittelukautta vuosille 2022–2027 ollaan parhaillaan valmistelemassa. Keskeistä vesienhoi-

dossa on nykyisen kuormituksen vähentäminen kaikessa ihmistoiminnassa ja kunnostustoimien edistäminen. 

Tärkeintä on saada pienennettyä hajakuormitusta, mutta myös yhdyskuntien jätevesikuormitusta on edelleen 

pyrittävä vähentämään.  

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa esitetään Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueelta 

tuleva ravinnekuormitus lähteittäin. Pistekuormitus koostuu yhdyskuntien, teollisuuden, turvetuotannon ja ka-

lankasvatuksen kuormituksesta. 
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Kuva. Typpi ja fosforikuormitusosuudet lähteittäin VHA 3:ssa perustuen VEMALA-mallin kuormituslaskentaan. 

VHA 3 noudattelee pääosin Läntisen Suomen maakuntien aluerajausta. Kuvaajat eivät sisällä luonnonhuuh-

touman osuutta. Luonnonhuuhtouman osuus on 30,8 % typen ja 24,3 % fosforin osalta. 

4.1.2. Pintavesien tila  

Pintavesien tilaa arvioidaan ekologisen tilan luokituksen avulla. Ekologinen tila kertoo, miten paljon ihmisen toi-

minta on muuttanut vesistön tilaa luonnontilasta. Uusin arvio pintavesien ekologisesta tilasta perustuu vuosien 

2012–2017 seuranta-aineistoihin (kuva alla). Läntisen Suomen alueella seurantaan kuuluu 596 järveä, 492 jokea 

ja 136 rannikkovesimuodostumaa.  

 

Kuva. Läntisen Suomen pintavesien ekologinen tila vuonna 2022. 



 

 

32 

Läntisen Suomen pintavesien tila on keskimäärin tyydyttävä. Noin 90 % alueen järvistä ja yli 70 % joista on tyy-

dyttävässä tai sitä paremmassa ekologisessa tilassa. Myös rannikkovedet ovat pääosin tyydyttävässä ekologi-

sessa tilassa. Verrattuna edelliseen arvioon 74:n (12,5 %) järven ja 49:n (11,4 %) joen tila on parantunut. Toi-

saalta, 39:n (6,5 %) järven ja 49:n (11,4 %) joen tila on heikentynyt sitten viime arvion. Rannikkovesien osalta 

ekologinen tila on parantunut vain viidessä (3,7 %) rannikkovesimuodostumassa ja heikentynyt 18:ssa (13,4 %). 

Alueelliset erot ovat kuitenkin merkittäviä. 

4.1.3. Pintaveden hyödyntäminen vedenhankinnassa 

Pintavesien hyödyntäminen Läntisen Suomen vedenhankinnassa on nykyisin melko vähäistä. Pintaveden hyö-

dyntäminen on vähentynyt huomattavasti jo 1960-luvulta lähtien, koska pintavesilähteiden vedenlaatu oli eri-

laisten jätevesien ja maatalouden kuormituksen takia huonontunut huomattavasti. Vielä nykyisinkin pintavesien 

laatu on vedenoton kannalta niin heikko, että veden käsittelyssä joudutaan useimmiten turvautumaan raskaisiin 

kemiallisiin puhdistusprosesseihin. Lisäksi pintavedet ovat alttiita saastumiselle niin vesistöön joutuvien päästö-

jen kuin ilmasta tulevien laskeumienkin kautta. Näistä syistä johtuen on siirrytty tai ollaan siirtymässä pohjave-

den ja tekopohjaveden käyttöön niillä alueilla, joissa se on mahdollista. 

Rannikkokaupungeista Rauma, Vaasa, Pietarsaari ja Uusikaupunki hyödyntävät pintavettä raakavesilähteenä. Si-

sämaassa myös Tampere ja Valkeakoski ovat pääosin pintaveden varassa. Lisäksi pintavettä käytetään tekopoh-

javeden raakavesilähteenä (Turun Seudun Vesi Oy, Porin Vesi, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy ja Nokian Vesi Oy). 

4.2. Pohjavedet 

Vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarat sijaitsevat hiekka- ja soraesiintymissä, joita ovat harjut, saumamuo-

dostumat ja reunamuodostumat. Läntisen Suomen suurimmat pohjavesivarat liittyvät Salpausselkiin, sauma-

muodostumiin sekä harjujaksoihin. Alueella on yhteensä 880 luokiteltua pohjavesialuetta, joiden pohjavesiva-

roja suojellaan yhdyskuntien vedentarpeita ajatellen. Näistä 505 on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tär-

keiksi pohjavesialueiksi (1-luokka) ja 475 muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi (2-

luokka). Pohjavesialueet ja niiden luokittelu on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Taulukko. Läntisen Suomen pohjavesialueiden määrät ja niiden luokittelu vuonna 2020. Taulukossa on esitetty 

1- ja 2-luokkiin kuuluvien alueiden osalta erikseen myös ne, joille on pohjaveden virtauksesta riippuvaisten 

ekosysteemien takia annettu E-merkintä. 

  Varsi-
nais-

Suomi 

Sata-
kunta 

Kanta-
Häme 

Pirkan-
maa 

Etelä-
Pohjan-

maa 

Pohjan-
maa 

Keski-
Pohjan-

maa 

Yh-
teensä 

Pohjavesialueiden 
määrä  

160 85 153 147 192 90 53 880 

Pohjavesialueiden luokittelu 

1-luokka 88 51 65 81 136 68 39 528 

joista E-merkintä 16 6 9 14 13 0 2 60 

2-luokka 68 33 88 66 56 22 14 347 

joista E-merkintä 16 2 6 9 7 0 1 41 

E-luokka 4 1 0 0 0 0 0 5 
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Pohjavesialueiden luokitteluperusteet muuttuivat vuonna 2015, minkä seurauksena luokittelussa otetaan aikai-

semmasta poiketen huomioon pohjaveden virtauksesta riippuvaiset ekosysteemit. Tällaisia ekosysteemejä ovat 

esimerkiksi luonnontilaiset lähteet, lähteiköt, purot ja pohjavesivaikutteiset suot. E-merkintä ei tuo pohjavesi-

alueen vedenhankintaan uusia vaatimuksia tai rajoitteita, mutta ekosysteemien huomioiminen uusissa hank-

keissa ja muussa maankäytön suunnittelussa on luokitusmuutoksen jälkeen tehokkaampaa. Kohteiden suojelu 

tapahtuu jatkossakin muun lainsäädännön kuten vesi-, metsä- ja luonnonsuojelulain kautta. Pohjavesialueita, 

joista pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen, on alueella 137 kappaletta. 

Juuri valmistuneessa luokitteluprojektissa on käytetty hyväksi viime vuosina kertyneitä uusia pohjavesitutkimus-

tietoja, monilla pohjavesialueilla tehtyjä rakenneselvityksiä, lähdekartoituksia sekä rajauksia tarkentavia maa-

perätutkimuksia. 

4.2.1. Pohjaveden kuormitus 

Pohjaveden laatuun vaikuttaa sekä maaperän ominaisuudet että ulkoinen kuormitus. Maankäytöllä ja sen suun-

nittelulla on erittäin suuri vaikutus pohjaveden laatuun.  Luokitelluilla pohjavesialueilla veden laatu on pääosin 

luontaisesti hyvä.  

Eniten ongelmia aiheuttavat maaperästä liukenevat rauta- ja mangaani. Tietyillä alueilla ongelmia aiheuttavat 

myös mm. fluori ja nikkeli.  Rannikkoalueilla pohjavesissä saattaa esiintyä korkeita rauta- ja mangaanipitoisuuk-

sia, jotka vaikeuttavat veden käyttöä. Rapakivialueella suunnittelualueen lounaisosassa pohjaveden korkea fluo-

ridipitoisuus aiheuttaa paikoin ongelmia. 

Suurimmat pohjaveden laatua uhkaavat tekijät ovat maa-ainesten otto, tienpito ja liikenne, teollisuus, poltto-

aine- ja kemikaalivarastot sekä asutus. Kaivovesien typpiyhdistepitoisuudet ovat usein koholla puutteellisen jä-

tevedenkäsittelyn tai runsaan lannoituksen seurauksena. Myös jätevesien sisältämät bakteerit voivat helposti 

pilata kaivoveden. Riskinä ovat myös ympäristövahingot, joiden seurauksena pohjavesi voi pilaantua käyttökel-

vottomaksi.   

4.2.2. Pohjaveden tila 

Vesienhoidon tavoitteena on ollut, että pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila olisi ollut vähintään hyvä 

vuoteen 2015 mennessä. Aikataulusta on ollut mahdollista poiketa, kuitenkin niin, että vähintään hyvä tila saa-

vutetaan vuoteen 2021 tai 2027 mennessä. Läntisen Suomen pohjavesivarat ovat pääosin hyvässä tilassa. 224 

kappaletta eli noin viidennes pohjavesimuodostumista sijaitsee kuitenkin riskialueella. Näistä 48 pohjavesialu-

een kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi (kuvat seuraavalla sivulla). 
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Kuva. Läntisen Suomen pohjavesialueiden kemiallinen tila (prosenttiosuus maakunnan kaikista pohjavesialu-

eista). 

 

Kuva. Läntisen Suomen pohjavesialueet sekä niiden kemiallinen tila. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen, parantamaan niiden 

tilaa ja ylläpitämään nykyistä hyvää tilaa. Suunnitelmat olisi suositeltavaa päivittää vähintään kymmenen vuoden 
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välein. Niiden pohjavesialueiden määrät, joille on laadittu suojelusuunnitelma sekä suunnitelmien laatimisajan-

kohdat on esitetty alla olevassa kuvassa. Suojelusuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen on 

jatkossa kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota. Toimenpiteitä voidaan toteuttaa kunnissa muun mu-

assa ympäristönsuojelumääräysten kautta. 

Kuva. Maakunnittaiset määrät pohjavesialueista, joille on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat sekä 

suunnitelmien valmistumisen ajankohta. Suunnitelmat olisi hyvä päivittää vähintään kymmenen vuoden välein. 

Kaikki ennen vuotta 2010 tehdyt suojelusuunnitelmat tulisi päivittää. 

4.2.3. Pohjaveden hyödyntäminen vedenhankinnassa 

Läntisen Suomen pohjavesivarat ovat hyvät, mutta ne ovat jakaantuneet epätasaisesti ajatellen asutuksen ve-

dentarvetta. Hämeessä pohjavesialueita on runsaasti, kun taas taajaan rakennetulla rannikolla muodostumat 

ovat pieniä ja paikoittaisia. Läntisen Suomen luokitelluilla pohjavesialueilla muodostuvista pohjavesivaroista on 

käytössä arviolta vain noin viidesosa. Muodostuvasta pohjavedestä vain murto-osa on kuitenkin otettavissa ve-

denhankintakäyttöön teknisistä, laadullisista ja suojelullisista syistä johtuen. Siksi monilla vesihuoltolaitoksilla 

on lähes koko käyttöön saatava vesimäärä käytössä. 

4.3. Arvio vesivarojen nykytilasta 

Läntisen Suomen alueella käytettävissä olevien vesivarojen kokonaismäärä on moninkertainen veden käyttöön 

verrattuna. Vesivarat sijaitsevat kuitenkin epäedullisesti kulutuspisteisiin nähden ja paikoin on toteutettu mer-

kittäviä talousveden siirtohankkeita.  

Läntisen Suomen rannikon pintavedet soveltuvat vedenhankintaan pääosin joko kohtalaisesti tai heikosti. Pin-

tavedestä voidaan kuitenkin kemikaalien ja tehokkaiden vedenpuhdistustekniikoiden avulla valmistaa laatuvaa-

timusten mukaista talousvettä joko suoraan tai tekopohjavesilaitosten kautta. Sisämaan suuremmat järvet ovat 

luontaiselta laadultaan pääosin hyvin vedenhankintaan soveltuvia.  
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Läntisen Suomen alueella pohjavesi sopii yleensä talousvedeksi jopa ilman käsittelyä. Pohjaveden korkeat rauta- 

ja mangaanipitoisuudet ovat teknistä käyttöä yleisesti haittaava ongelma, muutoin vesi on mahdollista käsitellä 

talousvedeksi soveltuvaksi varsin helposti. 

Merkittävimmät pohjaveden laatua uhkaavat tekijät ovat maa-ainesotto, tienpito ja liikenne, teollisuustoiminta, 

polttoaine- ja kemikaalivarastot sekä asutus. Tarkastelualueella muutamilla pohjavesialueilla on tapahtunut ym-

päristövahinkoja, joiden seurauksena pohjavesi on pilaantunut käyttökelvottomaksi. Maankäytön suunnitte-

lussa ja lupaprosesseissa tuleekin entistä enemmän kiinnittää huomiota pohjavedensuojeluun ja yhdyskunnan 

vedenhankinnan varmistamiseen. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia on laadittu koko alueella hyvin, mutta suojelusuunnitelmissa esitettyjen 

toimenpiteiden toteuttamiseen on jatkossa kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota. Toimenpiteitä voi-

daan toteuttaa kunnissa muun muassa ympäristönsuojelumääräysten kautta. 

Tulevaisuudessa on yhä paremmin tunnistettava ja varauduttava ilmastonmuutoksen vaikutukseen vesivarojen 

määrään ja laatuun. Ilmastonmuutoksen on arvioitu lisäävän etenkin talvisateiden ja kesäisten rankkasateiden 

määrää. Lisääntyvä sateiden intensiteetti lisää vesieroosiota sekä johtaa rankkasadetulvien yleistymiseen. Tämä 

heikentää sekä pintavesien laatua että voi pahimmillaan pilata myös pohjavesiä. Toisaalta ilmastonmuutoksen 

on povattu lisäävän myös kuivuusjaksojen pituutta Läntisessä Suomessa. Kuivuusjaksoissa virtaamat vähenevät, 

jolloin vesistöjen sisäinen kuormitus voi vaikuttaa vedenlaadun heikkenemiseen. Pohjaveden pinnan laskiessa 

happikato voi nostaa mm. veden rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Lähivuosien aikana esiintyneet kuivuusjaksot 

ovat lisänneet tarvetta häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumiseen sekä kuntien välisen vesihuoltoyhteistyön 

lisäämiseen. Tutkijat ovat arvioineet kuivuudesta aiheutuneita suoria taloudellisia menetyksiä. Esimerkiksi vuo-

sien 2002–2003 aikana koettu kuivuusjakso aiheutti Suomessa noin 102 miljoonan euron suuruiset suorat talou-

delliset menetykset ja vuosien 2018–2019 kuivuusjakso jopa 400 miljoonan euron suuruiset menetykset. 
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5. Vesihuollon kehitys ja nykytila   

5.1. Vesihuoltolaitokset 

Läntisen Suomen alueella toimii yhteensä noin 400 vesihuoltolain mukaista vesihuoltolaitosta, joka vastaa noin 

kolmannesta koko Suomen vesihuoltolaitosmäärästä. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitos huolehtii yhdys-

kunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuoltolakia sovelletaan myös sellaisiin laitok-

siin, jotka huolehtivat toiminta-alueella vain talousvesihuollosta tai viemäröinnistä Omistuspohjasta tai yhtiö-

muodosta riippumatta kaikki vesihuoltolaitokset kuuluvat vesihuoltolain soveltamisalaan. 

Vesihuoltolain mukaisia vesihuoltolaitoksia eivät ole niin sanotut tukkulaitokset, jotka toimittavat vesihuoltolai-

toksille vettä, eivätkä erilliset vesihuoltolaitosten jätevesien yhteispuhdistamot. Näiden laitosten asiakkaina ei-

vät ole vesihuoltolaissa tarkoitetut kiinteistön omistajat tai haltijat vaan vesihuoltolaitokset. Vesihuoltolain 

säännösten soveltamisalaa on kuitenkin laajennettu laitoksiin, jotka toimittavat vettä vesihuoltolaitokselle tai 

käsittelevät vesihuoltolaitoksen jätevesiä. Tällaisia laajennuksia on tehty muun muassa laitosten selvilläolo- ja 

tarkkailuvelvollisuuksiin, vesihuoltopalvelujen turvaamiseen häiriötilanteissa, vesihuollon eriyttämiseen kirjan-

pidossa sekä vesihuollon tietojärjestelmään. 

Vesihuoltolain määritelmän mukaisten vesihuoltolaitosten lisäksi alueella toimii lukuisia pienempiä osuuskunta- 

tai yhtymämuotoisia toimijoita, jotka tuottavat vesihuoltopalveluja. Näiden toimijoiden toimintaa valvoo kun-

nan ympäristöterveysviranomainen terveydensuojelulain perusteella annetun asetuksen mukaisella valvonta-

tutkimusohjelmalla. Valvontatutkimusohjelman laajuus määräytyy toiminnan merkittävyyden perusteella. Oh-

jelman laajuus määritellään sen mukaan, käytetäänkö tai toimitetaanko vedenjakelualueelle talousvettä käytet-

täväksi vähintään 10 m3/d tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin vai onko toiminta tätä vähäisempää. Valtaosalla 

näistä pienistä toimijoista ei ole omaa vedentuotantoa, vaan ne hankkivat veden toiselta toimijalta, yleensä kun-

nalliselta vesihuoltolaitokselta.  

Haja-asutuksen yhteisen vesihuollon viimeisin rakenteellinen kehityspiikki tapahtui 1990-luvun lopun ja 2010-

luvun välisenä aikana. Valtion myöntämällä avustustuella oli merkittävä vaikutus vesijohto- ja viemärihankkei-

den käynnistymiseen. Lisäksi yhteisen vesihuollon kysyntää lisäsivät vuosien 2002 ja 2003 aikana koettu poik-

keuksellinen kuivuusjakso sekä lainsäädännössä tapahtuneet muutokset; vesihuoltolain uudistuminen vuonna 

2001 (kuntakohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimisvelvoite ja kuntien vesihuollon järjestämis-

velvollisuus) sekä erityisesti yhteisviemäröinnin osalta haja-asutuksen jätevesiasetuksen voimaantulo vuonna 

2004.  

Haja-asutusalueiden yhteisviemäröinti koki sel-

keän pysähdyksen haja-asutuksen jätevesiä kos-

kevan lainsäädännön lieventyessä. 

Vuoden 2004 haja-asutuksen jätevesiasetuksen 

jälkeen käynnistyi valtion myöntämien harkin-

nanvaraisten vesihuoltoavustusten myötävaiku-

tuksella voimakas haja-asutuksen viemäröinnin 

toteutus. Tällöin perustettiin runsaasti vesi-

huolto-osuuskuntia, jotka rakennuttivat vesihuol-

toverkostot ja ryhtyivät tarjoamaan palveluitaan. 

Osassa kunnista myös kunnalliset vesihuoltolai-

tokset laajensivat viemäriverkostoja haja-asutus-

alueille.  

Haja-asutuksen viemäröinnin toteutus voimistui 

edelleen 2010-luvulla, jolloin eduskunta päätti 

toteuttaa valtakunnallisen viemäröintiohjelman. 

Siirtoviemäri- ja haja-asutuksen viemäröintihank-
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keisiin myönnettiin valtion tukea yhteensä 37,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristö-

ministeriön yhteistyönä toteutetun ohjelman avulla saatiin koko valtakunnassa viemäröityä lähes 20 000 haja-

asutuksen taloutta. Viemäröintiohjelman myötä toteutettiin lähes 450 hanketta ja rakennettiin jätevesiviemäriä 

lähes 4 500 kilometriä. Lisäksi ohjelman puitteissa toteutettiin 50 siirtoviemärihanketta, joilla mahdollistettiin 

jätevesien kokoamista, parannettiin jätevesien käsittelyä ja lisättiin ylikunnallista ja ylimaakunnallista yhteis-

työtä.  

Haja-asutuksen viemäröinnin toteuttaminen tyrehtyi lähes kokonaan vuoden 2017 jälkeen, kun valtion myön-

tämä vesihuollon tukirahoitus loppui ja ympäristönsuojelulain muutokset tulivat voimaan. Vesihuoltolakiin jo 

syksyllä 2014 tehty taajamien ulkopuolisten kiinteistöjen liittymisvelvollisuuslievennys vaikutti yhteisviemäröin-

nin arvostuksen vähenemiseen ja samalla viemäröintihankkeiden teknistaloudelliseen kannattavuuteen. 

5.1.1. Hallinto ja organisaatiot 

Suomessa on yhteensä noin 1 100 vesihuoltolaitosta. Läntisen Suomen alueella vesihuoltolaitoksien määrä oli 

vuonna 2020 yhteensä 390 kappaletta. Alueen vesihuoltolaitoksista 172:n toimialana on vesi- ja viemärilaitos-

toiminta, 196 laitoksen toimialana on yksinomaan vesilaitostoiminta, 21 laitoksen toimialana on yksin-

omaan viemärilaitostoiminta (kuva alla).  

 
Kuva: Vesihuoltolaitosten määrät toiminta-alan perusteella jaoteltuna (2020). Tiedot on esitetty maakunnittain 

sekä ympyräkaaviossa koko Läntisen Suomen osalta. Vesihuoltolaitoksia on yhteensä 390 kpl. 

Vesihuoltolaitosten toimintamuodon perusteella Etelä-Pohjanmaalla on eniten osakeyhtiömuotoisia vesihuol-

tolaitoksia (20) ja Pirkanmaalla on eniten osuuskuntamuotoisia vesihuoltolaitoksia (107) (kuva seuraavalla si-

vulla). Vesihuoltolaitoksien yhtiöittäminen on vähitellen etenemässä. Vaikka kappalemääräisesti vesihuoltolai-

toksista lähes kaksi kolmasosaa on vesiosuuskuntia, niin valtaosa (yli 90 %) laitosten liittyjistä on kunnallisten 

taseyksikköjen, liikelaitosten tai osakeyhtiöiden asiakkaita.  Vesihuoltolaitosten määrät toimintamuodon perus-

teella maakunnittain on esitetty seuraavalla sivulla.   

Edellä mainittujen laitosten lisäksi Läntisen Suomen alueella toimii (2020) yhteensä noin 130 muuta vesihuolto-

toimijaa, jotka tuottavat talousveden hankinta- ja johtamispalveluja tai jätevesien vastaanottamis- ja käsittely-

palveluja yli 50 asukkaalle tai yli 10 kuutiota vuorokaudessa. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi vesiosuuskunnat 

ja -yhtymät sekä vedenhankinnasta ja jätevesien käsittelystä vastaavat itsenäiset tai kuntien yhdessä omistamat 

tukkulaitokset (kuva seuraavalla sivulla).  
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Kuva. Vesihuoltolaitosten määrät maakunnittain toimintamuodon perusteella jaoteltuna (2019). Ympyräkaavi-

ossa on esitetty koko Läntisen Suomen tilanne. 
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Kuva. Muiden vesihuoltopalveluita tuottavien toimijoiden määrät maakunnittain (2020). Sinisellä on kuvattu 

osuuskuntien ja yhtyminen määrät. Organisaatiot on jaettu kahteen luokkaan niiden koon mukaan. Suurempia 

toimijoita on Läntisessä Suomessa noin 130 kpl ja pieniä lähes 500 kpl. Tukkulaitoksia on yhteensä 24 kpl. 

Muille vesihuoltopalveluja tuottaville toimijoille ei kunta ole hyväksynyt vesihuoltolain mukaista vesihuollon toi-

minta-aluetta eivätkä toimijat siten kuulu vesihuoltolain vastuiden ja velvoitteiden piiriin. Näille toimijoille ase-

tetaan kuitenkin erilaisia velvoitteita talousveden osalta terveydensuojelulaissa ja jätevesien osalta ympäristön-

suojelulaissa. Tukkulaitoksia tosin koskevat myös vesihuoltolain selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuuksiin (VHL 15 

§), vesihuoltopalvelujen turvaamiseen häiriötilanteissa (VHL 15 a §), vesihuollon eriyttämiseen kirjanpidossa 

(VHL 20 §) sekä vesihuollon tietojärjestelmään (VHL 20 d §) liittyvät pykälät.  Muiden vesihuoltotoimijoiden mää-

rät on esitetty yllä olevassa kuvassa. 

Vesihuoltolaitoksen tuottamien palvelujen voidaan katsoa olevan toimivia ja kestävällä pohjalla, kun ne ovat 

turvallisia ja toimintavarmoja, taloudellisesti tehokkaita sekä ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti 

kestäviä. Niiden tulee olla myös hyvin johdettuja ja resursoituja sekä joustavia. Tämä edellyttää muun muassa 
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eri osapuolien tehtävien ja vastuiden tunnistamista sekä myös kuntien riittävän vesihuolto-osaamisen varmista-

mista. Tämä tukee erityisesti kauaskantoista strategista suunnittelua ja päätöksentekoa.  

5.1.2. Henkilöresurssit  

Läntisen Suomen alueen vesihuoltolaitosten henkilöresursseista ei ole käytettävissä julkisia tilastoja. Sama ti-

lanne koskee myös alueen kuntien, pääasiassa teknisen toimen, vesihuoltotehtäviin käytettäviä henkilöresurs-

simääriä ja ajankäyttöä. Laitosten henkilöresursseja voidaan kuitenkin karkeasti arvioida erilaisten laitoskyselyi-

den perusteella.  

Läntisen Suomen alueen kunnallisten vesihuoltolaitosten ja kuntien teknisen toimen henkilöresurssit ovat jo 

pitkään olleet niukat. Asiaan vaikuttaa osaltaan se, että useassa kunnassa esimerkiksi tekninen johtaja tai kun-

naninsinööri vastaa oman toimensa ohessa myös vesihuoltolaitoksen johtamisesta. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä 

kuntien teknisen toimen henkilöstön kokonaisajankäyttö vesihuoltoon on noin 10 %. Vähäinen ajankäyttö joh-

tuu teknisen sektorin muusta laajasta ja pirstaloituneesta tehtäväkokonaisuudesta. Laitosten ylläpitoon ja hoi-

toon osallistuvat henkilöt hoitavat nämä toimet usein osapäiväisinä muiden kunnan kiinteistöjen ja laitosten 

hoidon ohessa. Kuntien henkilöstöstä vesihuoltotehtäviin ovat osallistuneet myös kanslistit ja muut toimistovir-

kailijat muun muassa laitoksen asiakasrekisterin ylläpidon ja vesilaskutuksiin liittyvien tehtävien osalta.  

Vesihuoltolaitoksissa taloudellisten resurssien puutteesta aiheutuva henkilöresurssien niukkuus aiheuttaa haas-

teita myös suunnittelussa, hankintojen kilpailuttamisessa ja hankkeiden toteuttamisessa. Resurssiniukkuus nä-

kyy myös hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä ohjaus-, valvonta- ja hallintotehtävissä sekä vesihuoltolaitosten 

päivystysten ja varalla-olojen järjestämisessä ja kyvyttömyydessä järjestelmälliseen kunnossapitoon. 

Alueellisissa ja ylikunnallisissa vesihuoltolaitoksissa ja -yhtiöissä resurssitilanne on henkilöstömäärän ja osaami-

sen osalta parempi. Toisaalta isompien toimijoiden toiminta-alueet ovat myös laajempia, mikä lisää merkittä-

västi vastuiden ja velvoitteiden määrää sekä työmäärää toiminnan kehittämisen, varmistamisen ja taloudellisen 

toimintakyvyn osalta.  

Alueen heikoin henkilö- ja osaamisresurssitilanne on vesiyhtymillä ja -osuuskunnilla, joissa laitostoimintaan osal-

listuu 1–2 henkilöä. Lisäksi hyvin usein laitostoimintaa suoritetaan sivu- ja harrastustoimintana varsinaisen päi-

vätyön jatkeena.  
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5.1.3. Verkostot ja toiminta-alueet 

Suomessa arvioitiin (2019) olevan vesijohtoverkostoa yhteensä noin 100 000 kilometriä ja jätevesiviemäriver-

kostoa noin 50 000 kilometriä. Läntisen Suomen alueella on toteutettu vesijohtoverkostoa yli 45 000 kilometriä 

ja jätevesiviemäriverkostoa yli 20 000 kilometriä. Tämä on noin 45 % koko valtakunnan vesijohtoverkostosta ja 

40 % viemäriverkostosta. Alla olevassa kuvassa on esitetty Läntisen Suomen alueen viemäri- ja vesijohtoverkos-

ton pituudet maakunnittain. Viimeisen 20 vuoden aikana Läntisessä Suomessa on rakennettu vesijohtoverkkoa 

yli 13 000 kilometriä ja jätevesiverkkoa yli 6 000 kilometriä. Verkostojen määrät on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

 
Kuva. Läntisen Suomen viemäri- ja vesijohtoverkostojen pituudet (km) maakunnittain vuosina 1999, 2014 ja 

2019. Sinisellä on kuvattu vesijohdon määrää ja ruskealla viemäriverkoston. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole enää lakisääteinen velvoite (VHLn muutos 681/2014), mutta kehittä-

misvelvoite on edelleen olemassa. Vesihuoltolain 5§:n mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan 

yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Kehittämisvelvoitteen täyttämisen todentamiseksi kehittämissuunnitelma on 

sopiva työkalu. Vaihtoehtoisesti kehittämistä voisi tehdä mahdollisesti maankäytön suunnittelun yhteydessä, 

esimerkiksi koko kuntaa koskevan yleiskaavan yhteydessä. Esimerkiksi Pirkanmaan alueen 23 kunnasta kymme-

nessä ei ole laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelmaa, ja osa laadituista suunnitelmista on yli kymmenen 

vuotta vanhoja, joten niiden päivittäminen on tarpeellista. Osa kunnista on kuitenkin voinut suunnitella vesi-

huollon kehittämistä muun alueiden käytön suunnittelun yhteydessä julkaisematta varsinaista kehittämissuun-

nitelmaa. 

Läntisen Suomen alueen kunnallisten vesihuoltolaitosten ja kuntien omistamien vesiyhtiöiden toiminta-alueita 

on laajennettu pääsääntöisesti asemakaavoituksen etenemisen perusteella. Toiminta-alueita on myös laajen-

nettu tilanteessa, jossa kaavoittamattomalle alueelle on ennen kaavoitusta toteutettu vesihuoltoverkosto. Alu-

een laitoksista lähes 80 % arvioi, että toiminta-aluerajausten supistamistarvetta ei lähtökohtaisesti ilmene alu-

eilla, joissa vesihuoltoverkosto on toteutettu.  

Vesihuoltolain tarkoittamia ennakoivia toiminta-alueita tavoitteellisine verkostojen toteutusaikatauluineen on 

hyväksytty vaihtelevasti Läntisen Suomen alueella. Syynä tähän on ollut vesihuoltolaitosten arkuus ja näkemys, 

että ennakoivien toiminta-alueiden hyväksyminen tarkoittaa käytännössä myös verkostojen myöhempää toteu-

tusvelvoitetta. Valvontaviranomaiset ovat katsoneet, että ennakoivien toiminta-alueiden hyväksyminen on osa 
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kunnan vesihuollon järjestämistehtävää. Toiminta-alueiden ennakoiva hyväksyminen tarjoaa lisäksi alueiden 

asukkaille arvokasta tietoa vesihuoltoratkaisuista ja mahdollisuuden välttää virheinvestointeja.   

YKR-taajamien ulkopuolisilla alueilla toimiville vesiosuuskunnille ja -yhtymille on toiminta-alueita hyväksytty 

pääosin verkostojen rakentamisen jälkeen. Muutamilla alueilla on toiminta-alueen esittäminen ollut esimerkiksi 

kunnan rahoitustuen myöntämisehtona. Myös valtion rahoitustuen ehtona on saattanut olla toiminta-alueen 

esittäminen kunnalle.  

YKR-taajamien ulkopuolisilla alueilla on myös useita suunniteltuja verkostojen toteutushankkeita jäänyt toteu-

tumatta. Syinä ovat olleet muun muassa kiinteistöjen liittymishaluttomuus, verkostojen toteutuksesta aiheutu-

vien kustannusten ja liittymis- ja perusmaksuista saatavien maksujen välinen epätasapaino, verkostoviipymistä 

aiheutuvat tekniset haasteet. Näissä tilanteissa toiminta-aluerajauksia on ryhdytty supistamaan vesihuoltolain 

edellytykset huomioon ottamalla.  

Läntisen Suomen alueella on esiintynyt toiminta-alueen määrittämis- ja hyväksymisprosessiin monenlaisia käy-

tännön haasteita, jotka ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet toiminta-alueiden määrittämistä. Lainsäädännön 

muutokset vesihuoltolain ja ympäristönsuojelulain osalta ovat aiheuttaneet hämmennystä 2010-luvun lopulla. 

Jo päätetyt toiminta-alueet ovat osittain menettäneet merkityksensä haja-asutusalueen kiinteistöjen liittymis-

velvollisuuden vapauttamisesta ja jätevedenkäsittelyvelvollisuuden helpotuksesta johtuen. Lisäksi erilaiset tul-

kinnat taajama-alueiden määrittelystä ovat aiheuttaneet epätietoisuutta. Myös paikallisten olosuhteiden huo-

mioiminen on useasti saattanut olla vaillinaista.  

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen tehtävät ja velvollisuudet toiminta-alue-esityksen laatimisesta, kuulemismenet-

telyistä ja hyväksymismenettelyistä ovat aika-ajoin olleet epäselvät.  Hyväksymisprosessissa vesihuoltolaitos on 

saattanut toimia valmistelijana, vaikka sillä on palvelun tuottajan rooli. Kuntien hyväksyjätahona olisi useammin 

pitänyt ottaa huomioon kaikkien tahojen tarpeet ja tehdä tasapuolinen päätös. Lisäksi useissa tapauksissa olisi 

ollut syytä ollut kiinnittää enemmän huomiota myös prosessin lainmukaisuuteen mm. asukkaiden ja viranomais-

ten kuulemisessa sekä päätösten tiedoksiannossa.  

5.1.4. Talous  

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuol-

tolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Mak-

sujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden 

kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee 

tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden taloudellista käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä 

sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. 
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Läntisen Suomen vesihuoltolaitosten omakotitalon vertailuhinta sekä käytön ja ylläpidon omakustannushinnat 

on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 

Kuva. Läntisen Suomen omakotitalon vesihuollon vertailuhinnat 2015–2019. Suorakaiteen muotoinen alue kat-

taa 75 % kunkin maakunnan vesihuoltolaitoksista. Janan päätepisteet kuvaavat minimi- ja maksimiarvoja. Ver-

tailuhinta lasketaan kaavalla (T + U) + ((V + 0.03 * X) / 180), jossa T = Käyttömaksu (talousvesi) (€/m3), U = 

Käyttömaksu (jätevesi) (€/m3), V = Perusmaksut yhteensä (€/vuosi) ja X = Liittymismaksut yhteensä (€/vuosi). 

 

Kuva. Läntisen Suomen vesihuoltolaitosten käytön ja ylläpidon omakustannushinnat 2015–2019. Suorakaiteen 

muotoinen alue kattaa 75 % kunkin maakunnan vesihuoltolaitoksista. Janan päätepisteet kuvaavat minimi- ja 

maksimiarvoja. Osassa maakunnista arvot ovat niin korkeita, ettei niitä ole esitetty kuvaajassa. Omakustan-

nushinnat lasketaan kaavalla (R / G), jossa R = Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut (€/vuosi) ja G = Las-

kutettu talousvesi (m3/vuosi). 
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Maksuilla tulee kattaa juoksevat käyttömenot, poistot sekä uus- ja korjausinvestoinnit. Kustannusvastaavuuden 

kautta voidaan varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut. Kustannusvastaavuuden periaatetta ei ole 

aina sisäistetty vesihuollon maksuja koskevassa päätöksenteossa. Maksujen tarkistuksia pitäisi tehdä useilla lai-

toksilla nykyistä useammin.  

Läntisessä Suomessa on useita laitoksia, jotka lähes vuosittain tulouttavat osan maksuista omistajilleen eli kun-

nille. Tulouttaminen on yleisempää suurilla laitoksilla kuin pienillä. Pienillä laitoksilla kunnat saattavat joutua 

tukemaan niiden toimintaa taloudellisesti. Kumpaakaan toimintaa ei voida pitää suositeltavana, vaan parhaana 

vaihtoehtona pidetään tilannetta, jossa vesihuolto toteutetaan ja ylläpidetään asiakkailta perittävillä maksuilla. 

Esimerkiksi Lounais-Suomessa tuloutusta tehneet laitokset tulouttivat vuonna 2019 keskimäärin 8 % liikevaih-

dostaan. Suurimmillaan laitokselta peritty tuloutus on ollut jopa 18 % liikevaihdosta. 

5.1.5. Investoinnit ja saneeraus  

Vesihuoltolaitoksen investoinnit jakautuvat uusinvestointeihin ja korjausinvestointeihin. Uusinvestoinnit sisäl-

tävät vesihuoltoverkoston laajentamisen, yhdys- ja syöttövesijohtojen, siirtoviemäreiden sekä uusien laitoksien 

rakentamiskustannukset. Korjausinvestointeihin sisältyvät vesi- ja viemäriverkostojen ja laitosten saneerauk-

sista sekä koneiden ja laitteiden uusimisista aiheutuvat kustannukset. 

Valtakunnassa on viime vuosina ollut vahvasti esillä vesihuoltolaitosten kasvava saneerausvelka. Tämä ei ole 

kuitenkaan merkittävästi lisännyt saneeraukseen käytettäviä ja riittäviä taloudellisia panostuksia. Todennäköistä 

on, että investointitarpeet tulevat jatkossa aikaisempaa enemmän painottumaan korjausinvestointeihin, koska 

verkostojen laajentamistarve lienee tulevaisuudessa melko vähäistä ja toisaalta saneeraustarve jatkaa kasva-

mistaan verkostoissa kuin laitoksissakin.  

Rakennetun omaisuuden tila 2019-raportin (ROTI 2019) mukaan Suomessa vesihuolto on edelleen hyvällä ta-

solla ja suomalainen vesijohtovesi on laadultaan EU-maiden kärkitasoa. Vesihuoltoverkostojen rapistuminen ja 

kasvava saneeraustarve lisäävät kuitenkin huolta vesihuollon toimintavarmuudesta ja laadusta tulevaisuudessa. 

ROTI 2019-raportin mukaan Suomessa vesihuoltoverkoston saneeraustarve on erittäin merkittävä; viemäriver-

kostosta (50 000 kilometriä) yhteensä 12 % on erittäin huonossa kunnossa ja vesijohtoverkostosta (100 000 ki-

lometriä) yhteensä kuusi prosenttia on erittäin huonossa kunnossa. Käytännössä tämä tarkoittaa molempien 

verkostojen osalta noin 6 000 km:n pituisia osuuksia. Lisäksi kiinteistöjen vastuulla olevista tonttijohdoista (vesi 

ja viemäri) suurin osa on huonokuntoisia. Vesihuolto-omaisuuden hallintaa tulee parantaa merkittävästi sekä 

panostaa jatkossa verkostojen riittävään ja hallittuun saneeraukseen.  

Vesilaitosyhdistyksen tilaaman ja AFRY Finland Oy:n laatiman (2020) Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 

2040-selvityksen tuloksena valtakunnallinen kokonaisinvestointitarve vuoteen 2040 asti on yhteensä noin 15,5 

miljardia euroa ja täten vuotuinen investointitarve noin 777 miljoonaa euroa. Investointitarpeen todetaan pai-

nottuvan voimakkaasti vesihuoltoverkostojen saneeraamiseen, sillä verkosto-omaisuus kattaa noin 80 %:a koko 

vesihuolto-omaisuuden arvosta. Verkostosaneerauksien osuus vastaa noin 60 % kokonaisinvestointitarpeesta. 

Selvityksen mukaan koko Läntisen Suomen alueen vesijohtoverkoston saneerausinvestointitarpeiden osalta ar-

vioidaan vuoteen 2040 mennessä saneerattavaa verkostoa olevan yhteensä noin 10 200 km. Kokonaissanee-

rausinvestointitarpeen arvioidaan olevan koko alueella yhteensä 1,73 miljardia euroa. Verrattaessa saneeraus-

tarpeessa olevan vesijohtoverkoston kokonaispituutta (10 200 km) ROTI 2019-raportissa esitettyyn erittäin huo-

nossa kunnossa olevaan määrään (6 %), on tämän perusteella Läntisen Suomen alueella lähes 600 kilometriä 

erittäin huonossa kunnossa ja välitöntä saneerausta edellyttävää vesijohtoverkostoa. 

Vesijohtoverkoston uusinvestointitarpeiden osalta arvioidaan rakennettavan verkoston pituudeksi koko alueella 

yhteensä noin 2 200 kilometriä. Kokonaisuusinvestointitarpeeksi arvioidaan koko alueelle 240 miljoonaa euroa 

vuoteen 2040 mennessä.  

Selvityksen mukaan koko Läntisen Suomen alueen jätevesiviemäriverkoston saneerausinvestointitarpeiden 

osalta arvioidaan vuoteen 2040 mennessä saneerattavaa verkostoa olevan yhteensä noin 7 500 kilometriä. Ko-

konaissaneerausinvestointitarpeen arvioidaan olevan koko alueella yhteensä 1,36 miljardia euroa. Verrattaessa 
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saneeraustarpeessa olevan jätevesiviemäriverkoston kokonaispituutta (7 500 km) ROTI 2019-raportissa esitet-

tyyn erittäin huonossa kunnossa olevaan määrään (12 %), on tämän perusteella Läntisen Suomen alueella lähes 

900 kilometriä erittäin huonossa kunnossa ja välitöntä saneerausta edellyttävää jätevesiviemäriverkostoa. 

Jätevesiviemäriverkoston uusinvestointitarpeiden osalta arvioidaan rakennettavan verkoston pituudeksi koko 

alueella yhteensä noin 2 600 km. Kokonaisuusinvestointitarpeeksi arvioidaan koko alueelle 310 miljoonaa euroa 

vuoteen 2040 mennessä. 

Läntisen Suomen alueen yhteenlasketut saneerausinvestointikustannustarpeet ovat AFRY Finland Oy:n raportin 

mukaan vuosille 2020–2040 noin 4,1 miljardia euroa ja vuotuinen kustannus noin 194 miljoonaa euroa. Inves-

tointitarve on siis huomattavasti nykyisin toteutettavia investointeja suurempi. Investointitarve ja -vaje on suu-

rin vesijohtoverkostossa ja lähes yhtä suuri myös jätevesiviemäriverkossa. Vuosittainen Läntisen Suomen alueen 

vesihuoltolaitosten laskuttama kokonaisvesimäärä on noin 110 miljoonaa kuutiota. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vesimaksuihin tulee sisältyä kuutiota kohden keskimäärin noin 1,8 euroa korvausinvestointeja varten. 

 
Kuva. Läntisen Suomen saneerausinvestointitarve 2020–2040 jaettuna vesihuollon eri osa-alueisiin. Suurimmat 

kustannuserät kohdistuvat verkostojen saneeraukseen. 

Linkki: Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040 -selvitys 

5.1.6. Arvio vesihuoltolaitosten nykytilasta  

Vesihuoltoalalla pitkään tunnistettu huoli laitoskentän pirstaloitumisesta koskee myös Läntisen Suomen aluetta. 

Alueella toimii lähes 400 vesihuoltolain mukaista vesihuoltolaitosta. Lisäksi alueella toimii yli 600 muuta toimi-

jaa, jotka tarjoavat asiakkailleen pääosin paikallisia vesihuoltopalveluja. Tarkoituksenmukainen laitosvolyymi ja 

toimintamuodot ovat varmasti lähitulevaisuuden keskustelujen pääteemoja. Vesihuoltolaitosten talouden ja toi-

minnan laadun osalta on kestävä talous keskeinen perusedellytys. 

Vesihuoltolaitokset ovat vähitellen siirtymässä kuntien taseyksiköistä ja vastaavista kuntien liikelaitoksiksi tai 

kuntien omistamiksi osakeyhtiöiksi.  Yhtiöittäminen mahdollistaa lähtökohtaisesti luontevan mallin laitosten yh-

distämisen isommiksi yksiköiksi. Vesihuoltolaitostoiminnan siirtäminen etäämmälle kuntien keskushallinnosta 

ja eriyttäminen taloudesta mahdollistavat laitokselle itsenäisemmän ja ripeämmän päätöksenteon sekä osin 

myös kestävämmän taloudenpidon. Laitosten toimintamuodon muuttuminen ei kuitenkaan suoraan takaa toi-

minnan laadun parantumista. Varsinkin tilanteessa, jossa yhtiöittämisen perusteena on kuntatalouden 

https://www.vvy.fi/site/assets/files/5239/vesihuollon_investointitarpeet_vvy_10092020_final.pdf
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väliaikainen parantaminen, laitoksen talous voi heiketä entisestään ja varoja ei riitä esimerkiksi tarvittavaan ver-

kostojen saneeraukseen. 

Varsinkin suuremmat vesihuoltolaitokset tulouttavat omistajakunnilleen vuosittain huomattavia määriä. Koh-

tuullisen tuoton määritelmän epämääräisyydestä johtuen on omistajilla käytössä mm. ylikorkoiset lainat ja kun-

nan taloutta tukevat yhtiöittämiset. Vesihuoltolain perusteella kohtuullinen tuotto omistajalle on mahdollista, 

mutta samalla on taattava vesihuoltolaitokselle edellytykset tarpeellisiin uus- ja saneerausinvestointeihin ja var-

mistaa maksujen kustannusvastaavuus. Tulouttamisen kohtuullistamiseen on jatkossa kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Tulisi myös harkita tuloutuksen ohjaamista kunnalle kuuluvien vesihuoltotehtävien resurssointiin.   

Laitosten etääntyminen kuntahallinnosta tekee helpommaksi maksurakenteen muuttamisen paremmin koh-

dentuvaksi ja enemmän perusmaksujen suuntaan. Maksurakenteen muuttaminen parantaa laitosten mahdolli-

suuksia panostaa entistä pitkäjänteisemmin saneeraukseen. Nykyinen saneerauksiin kohdennettu investointi-

määrä on vain alle kolmasosa todellisesta tarpeesta.  Suurimmalla osalla laitoksia ovat rankimmat saneeraus-

vuodet vielä edessä. Vesihuoltolaitosten tulee panostaa entistä enemmän pitkäjänteiseen taloussuunnitteluun, 

jossa huomioidaan kehittämis- ja saneeraustarpeet vähintään seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Taloussuun-

nittelun tueksi tarvitaan myös pitkäjänteistä kehittämissuunnittelua, johon voi yhdistää myös kunnan vesihuol-

lon kehittämissuunnittelun. Taloudellisen varautumisen lisäksi myös luotettavat tietoon perustuvat saneeraus-

tarveselvitykset ovat ratkaisevassa asemassa.  

Vesihuoltoverkostoihin liittyvässä tiedonhallinnassa on isoja puutteita. Sähköiset verkkotietojärjestelmät puut-

tuvat suurimmalta osalta alueen vesihuoltolaitoksia. Vesihuollon omaisuudenhallintasuunnitelmia on myös hy-

vin harvalla vesihuoltolaitoksella. Vesihuoltolaitosyhteistyön ja uudenlaisten palvelukonseptien lisääntyessä 

myös edellytykset verkostosaneerausten, omaisuudenhallinnan, digitalisaation ja muiden toimintavarmuutta ja 

palvelutasoa parantavien kehitysaskelten varmistamiseksi paranevat.  

Vesihuoltolaitokset ovat suoriutuneet tehtäviensä hoidosta lähtökohtaisesti hyvin, kun otetaan huomioon niillä 

käytettävissä olevat resurssit. Kunnilla on ratkaiseva rooli laitosten toiminnan ja kehittymisen varmistamisessa.  

Kuntien tulee lisätä ja tarjota alueella toimiville laitoksilleen laadukkaampaa asiantuntija- ja omistajaohjausta 

sekä yhteydenpitoa. Vuoropuhelua ja yhteistyötä tulee merkittävästi lisätä laitoksien palvelutason, omaisuuden-

tilan ja taloudenpidon määrittämiseksi ja toteutumiseksi sekä toiminnan varmistamiseksi. 

Vesihuoltolaitoksen koosta ja toimintamuodosta riippumatta on osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekry-

tointihaaste tunnistettu vesihuoltoalalla jo vuosikymmenien ajan. Vesihuoltolaitoshenkilöstön pätevyysvaati-

mukset tulee tunnistaa osana laitosten tehtävien määrittelyä. Jatkossa tulee tunnistaa myös erikokoisilla laitok-

silla tarvittava osaaminen. Nykyisen henkilöstön kokemusperäinen tieto on saatava dokumentoitua ja siirrettyä 

tuleville tekijöille. 

Läntisen Suomen alueella toimintavarmuuden kehittämistarpeita on edelleen muun muassa vesilaitosten ky-

vyssä varautua vedensaannin erityistilanteisiin. Vaikka asiaan on saatu merkittävää parannusta viimeisen parin-

kymmenen vuoden aikana laitosten aktiivisesti toteuttamilla kunnallisilla, ylikunnallisilla ja ylimaakunnallisilla 

yhdysvesijohtoyhteyksillä, on kuntien vedensaannin turvaamisessa edelleen tehtävää. Vedensaannin 
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toimintavarmuus päävesilähteen ollessa pois käytöstä edellyttää jatkossakin verkostojen yhdistämisiä tai muita 

vedenoton varajärjestelyjä. 

5.2. Vedenhankinta ja -jakelu 

Terveellisen ja riittävän talousveden saanti on yksi tärkeimmistä yhdyskuntien välttämättömyys palveluista. Ve-

denhankinnan tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tulevaisuuden vedenhankinnan tarpeet tulee huo-

mioida tarkasti tämän päivän maankäytössä sekä pohjavesien ja vesivarojen käytössä ja suojelussa. 

Vedenhankintaan vaikuttaa suuresti kulutusalueen läheisyydessä olevien vesilähteiden tyyppi, määrä ja laatu. 

Jos mahdollista, yhdyskunnat pyrkivät pääsääntöisesti tuottamaan talousvetensä käyttäen pohjavettä. Pohjavesi 

on yleisesti laadultaan hyvää. Usein suurempien taajamien välittömässä läheisyydessä ei ole riittävää määrää 

laadukasta raakavettä tarjolla. Yhdyskuntien vedenhankinnan varmistamiseksi tehdäänkin usein ylikunnallista 

yhteistyötä sekä päivittäisen vedensaannin, että varavesiyhteyksien osalta.  

Vedensaannin toimintavarmuuden lisäämiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Työn eteneminen ja tulosten aikaan-

saaminen on kuitenkin hidasta. Tähän vaikuttavat pohja- ja pintavesien laatu- ja määräreservit sekä lisävesiläh-

teiden ja taajamien väliset keskinäiset etäisyydet. Lisäksi työn etenemiseen vaikuttavat hankkeiden valmiste-

luun, selvityksiin ja rahoituksiin liittyvät erityiskysymykset sekä itse vedenottoon liittyvien suunnittelu- ja lu-

paprosessien pitkäkestoisuus. 

5.2.1. Vesilähteet 

Läntisen Suomen alueella yhdyskuntien talousveden valmistuksen raakavetenä käytetään pohjavettä sekä pin-

tavettä järvistä, joista ja vähäisiä määriä merestä (kuva alla).  
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määriä ja 2019 luvut ovat ottamoiden vedenoton määriä. Pirkanmaan vuoden 2019 lukema on arvio vuosien 

2014–2019 tietojen pohjalta. 
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Pohjavesi on pääasiallisena vesilähteenä Kanta-Hämeessä, Satakunnassa ja Pohjalaismaakunnissa. Tekopohja-

veden valmistaminen pintavedestä on keskeisin talousveden tuotantotapa Varsinais-Suomessa ja merkittävä 

myös Satakunnassa. Pintaveden osuus vedenhankinnasta on suurin Pirkanmaalla, jossa hieman yli puolet talous-

vedestä tulee pintavedestä ja loput pohjavedestä. Vuonna 1999 Läntisen Suomen alueen talousvedestä 44 % 

valmistettiin pohjavedestä ja 56 % pintavedestä. Vedenhankinnan kehitys näkyy erityisesti tekopohjaveden tuo-

tannon lisääntymisenä. Valtakunnallisesti yhdyskuntien talousvedestä 65 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. 

Pintavettä käytetään raakavetenä Läntisen Suomen isommissa kaupungeissa, joiden lähellä ei ole riittäviä poh-

javesivaroja. Rannikolla näitä ovat Pietarsaari, Rauma, Vaasa ja Uusikaupunki. Sisämaassa Pirkkala, Tampere ja 

Valkeakoski käyttävät vesilähteenään pääosin pintavettä. Pohjaveden käyttöön siirtymistä suunnitellaan ainakin 

Pietarsaaressa ja Vaasassa. Tampereen seudulla on pitkään ollut vireillä tekopohjaveden valmistaminen. Teko-

pohjaveden valmistaminen on merkittävissä määrin käytössä jo Hämeenlinnassa, Porissa sekä Turun seudulla.  

Vettä tuottavien vesihuoltolaitosten osuus kaikista vesihuoltolaitoksista vaihtelee selkeästi maakunnittain (kuva 

alla). Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa noin kolmasosalla vesihuoltolaitoksia on omia ve-

denottamoita. Näissä maakunnissa valtaosa vesihuoltolaitoksista ostaa kaiken talousveden toisilta laitoksilta. 

Pohjalaismaakunnissa omia vedenottamoita on lähes kaikilla vesihuoltolaitoksilla.   

 

Kuva. Vettä tuottavien vesihuoltolaitosten määrät ja osuus kaikista vesihuoltolaitoksista sekä tukkuvesilaitosten 
määrät Läntisen Suomen maakunnissa (2019).   

5.2.2. Vedenkäsittely 

Läntisen Suomen alueella tuotetun talousveden laatu on ollut hyvää pääosin puhtaan pohjaveden sekä tehok-

kaan käsittelyn ansiosta. 

Pohjaveden käsittely on tavallisesti vähäistä. Käsittelyksi riittää useimmiten alkalointi, joka toteutetaan yleensä 

lipeän syötöllä tai kalkkikivisuodatuksella. Tietyillä alueilla myös raudan- ja mangaanin poisto tai desinfiointi voi 

olla tarpeen.  

Pintavesilaitoksilla tarvitaan monivaiheisempaa käsittelyä. Tähän kuuluvat yleensä saostus, suodatus, pH:n 

säätö ja desinfiointi. Lisäksi Varsinais-Suomen saaristoalueiden merivesilaitoksilla on käytössä käänteisosmoosi 
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desinfiointeineen. Pintavettä lähteenään käyttävät vesilaitokset ovat selvässä vähemmistössä pohjavesilaitok-

siin nähden. Pintavesilaitokset ovat kuitenkin pääsääntöisesti isoja toimijoita, joiden tuottama vesimäärä on ver-

rattain suuri koko alueen vedentuotantoon suhteutettuna. 

Tekopohjavettä käytetään talousvedentuotantoon Lounais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä. Tekopohjavettä tuo-

tettaessa maaperän kautta suodattunut vesi puhdistetaan vielä kemiallisesti ja desinfioidaan ennen verkostoon 

johtamista. 

5.2.3. Vedenjakelu ja -kulutus 

Järjestetyn vedenhankinnan piiriin kuuluvien asukkaiden määrä ja osuus koko väestöstä on kasvanut. 2000-lu-

vulla tähän on vaikuttanut kaupungistumien ja olemassa olevien verkostojen laajentaminen sekä uusien vesi-

osuuskuntien perustaminen. Vuonna 1999 noin 89 % koko Suomen väestöstä oli järjestetyn vedenhankinnan 

piirissä.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty Läntisen Suomen maakuntien vesihuoltolaitosten talousvesiverkostojen liit-

tyjäprosentit vuosina 1999, 2014 ja 2019. Vesihuoltolakiin tehtiin muutoksia vuonna 2014 muun muassa vesi-

huoltolaitoksen määritelmään. Tehtyjen muutosten takia Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla vesi-

huoltolain mukaisten vesihuoltolaitosten määrä väheni, vaikka todellisuudessa alueen vesihuoltotoimijoiden 

määrät eivät vähentyneet. Tämä selittää vuosien 1999 ja 2014 välillä tapahtuvaa muutosta verkostoon liittynei-

den määrässä. 

Taulukko. Läntisen Suomen maakuntien asukasluvut ja vesihuoltolaitosten talousvesiverkkoon liittyneiden asuk-
kaiden lukumäärä ja osuus (%) vuosina 1999, 2014 ja 2019. 

 1999 2014 2019 

Alue asukasluku liittyjät % asukasluku liittyjät % asukasluku liittyjät % 

Varsinais-Suomi  445 300  376 687  85  470 880   413 563  88  479 341   441 119  92 

Satakunta  234 233   193 242  82  224 556   201 143  90  216 752   208 402  96 

Kanta-Häme  165 190   137 110  83  175 350   155 000  88  170 925   153 000  90 

Pirkanmaa  447 024   386 964  87  500 166   464 840  93  517 666   483 782  93 

Etelä-Pohjanmaa*  196 795   180 748  92  193 977   169 206  87  188 685   169 435  90 

Pohjanmaa  173 533   170 400  98  180 384   177 818  99  180 445   177 375  98 

Keski-Pohjanmaa*  71 646   70 992  99  68 677   58 196  85  68 158   59 000  87 

Yhteensä  1 738 838   1 552 823  89  1 813 990   1 639 766  90  1 821 972   1 692 113  93 

Pitkällä aikavälillä vedenkulutus suhteessa liittyjämäärään on yleisesti laskenut muun muassa vettä tehokkaam-

min käyttävien kodinkoneiden ja vesikalusteiden ansiosta. Vuonna 1970 Suomen keskimääräinen ominaisveden-

kulutus vuorokaudessa oli 308 litraa asukasta kohti ja vuonna 2001 se oli 242 litraa. Vuonna 2018 veden vuoro-

kautinen keskimääräinen ominaiskulutus oli 212 litraa asukasta kohden. 

Läntisen Suomen maakunnista 2000-luvulla ominaisvedenkulutuksessa laskeva trendi on ollut Satakunnassa, 

Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla sekä hienoisesti Kanta-Hämeessä. Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa ko-

konaisvedenkulutus on lisääntynyt vastaavana aikana. Satakunnassa ominaisvedenkulutuksen lisäksi on laske-

nut myös kokonaisvedenkulutus. Pohjalaismaakunnissa ominaisvedenkulutus on vaihdellut vuosittain jonkin 

verran, mutta kokonaistrendi on ollut tasainen noin 250–260 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Ominais-

vedenkulutusta ja sen kehitystä maakunnissa on kuvattu seuraavan sivun kuvissa.  

Vedenkulutukseen vaikuttaa liittyjien vedenkulutuksen lisäksi myös laskuttamaton vesi eli vesijohtoverkostosta 

vuotanut sekä mahdollisesti laskuttamatta otettu vesi (sammutusvesi, verkoston huuhteluvesi). Suuri laskutta-

mattoman veden osuus liittyy yleensä verkoston huonoon kuntoon ja siten suureen vuotoveden määrään.  
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Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatun veden kokonaismäärästä vaihtelee suuresti laitosten vä-

lillä.  Laskuttamattoman veden osuuden pitkän aikavälin tavoitetasona voidaan pitää 10 % (Vesilaitosyhdistys). 

Osalla vesihuoltolaitoksista laskuttamattoman veden osuus on yli 20 %. Pahimmillaan puolet verkostoon pum-

patusta vedestä voi olla laskuttamatonta vettä. Laskutetun ja verkostoon pumpatun veden kirjaaminen vesi-

huollon tietojärjestelmään vaihtelee vesihuoltolaitoksilla suuresti, joten koko vesihuoltolaitoskentän analysointi 

ja laitosten luokittelu on tältä osin hankalaa. Laskuttamattoman veden määrän lisäksi verkostojen kuntoa voi 

arvioida myös verkostopituuteen suhteutettujen putkirikkojen määrän avulla. Näidenkään osalta vesihuollon 

tietojärjestelmän tiedot eivät anna luotettavaa yleiskuvaa laitoskentän tilanteesta. 

5.2.4. Elinkeinoelämän vedenkulutus 

Kotitalouksien ja vapaa-ajanasuntojen ohella yksi suurimpia vedenkäyttäjiä on teollisuus. Pääosa elintarvikete-

ollisuudesta on liittynyt yleiseen vedenjakeluverkostoon. Raskas teollisuus puolestaan hoitaa vedenhankintansa 

usein prosessi- ja jäähdytysvesien osalta itse. Läntisessä Suomessa ympäristöluvallisten toimijoiden vuosien 

2014–2019 talousveden kulutus oli yhteensä noin 13 miljoonaa kuutiometriä vuodessa (keskiarvo). Se on noin 

10 % kaikesta verkostoon pumpatusta talousvedestä. Osuus on lähes sama kuin vuonna 1999, jolloin vastaava 

luku oli noin 11 %. Päätoimialoista suurimpia talousveden käyttäjiä olivat elintarvikkeiden ja rehujen valmistus, 

energiantuotanto, metalliteollisuus ja kemianteollisuus. Seuraavan sivun kuvan luvuissa on huomioitu se 
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vedenkulutus, joka on raportoitu tapahtuneen kunnan vesilaitoksen tai vastaan yhteisen laitoksen verkosta tai 

pohjavedenottamolta. Teollisuuden prosessi- ja jäähdytysveden hankinta merestä, järvistä ja muista pintave-

sistä on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 

Teollisiin toimijoihin verrattuna sairaaloiden ja hoitolaitosten vedenkäyttö ei ole määrällisesti suurta, mutta nii-

den toiminnan kannalta on tärkeää, että veden toimittaminen voidaan turvata kaikissa tilanteissa. 
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Kuva. Ympäristöluvallisten toimijoiden talousveden kulutus Läntisessä Suomessa. Keskiarvo päätoimialoittain 
vuosilta 2014–2019. Kulutus on ollut yhteensä 13 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 

5.2.5. Arvio vedenhankinnan ja jakelun nykytilasta 

Vedenhankinnan ja -jakelun osalta vesihuoltolaitosten haasteena on verkoston saneeraus riittävällä tahdilla sekä 

vedentuotannon varmistaminen varavesilähtein tai yhteyksin. Esimerkiksi vesijohtoverkon vuosittaista sanee-

rausta pitäisi AFRY Finland Oy:n tekemän selvityksen perusteella tehdä yli kolminkertaisesti nykyiseen määrään 

verrattuna. Niukat taloudelliset resurssit vaikeuttavat osalla vesihuoltolaitoksia näitä investointihaasteita sekä 

riittävän henkilöstön palkkaamista tarvittavien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Vesihuolto on yhteiskunnan kriittinen toiminto. Vedenhankinnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteinen kehittä-

minen ovat ensiarvoisen tärkeitä tämän palveluketjun turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Suunnitteluun ja sen 

aikajänteeseen vaikuttaa myös uusien vesihuoltohankkeiden kohtaama mahdollinen vastustus, joka tulee ottaa 

huomioon. Toisinaan on nähtävissä vastakkainasettelua erilaisten yhteiskuntaa palvelevien hankkeiden välillä.  

Vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseen liittyy kiinteästi myös vesilähteiden suojelu muun muassa osana 

maankäyttöä. Vedenhankintaan liittyvää laitosten välistä sekä ylikunnallista yhteistyötä tulee ylläpitää ja kehit-

tää. 
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Pohjavesialueiden määrä ja muodostuvan pohjaveden määrä saattaa joillakin alueilla olla näennäisesti talous-

vedentuotantoon riittävä, mutta kaikkea muodostuvaa pohjavettä ei voi sellaisenaan käyttää talousvedentuo-

tantoon. Joillakin alueilla haasteena on pohjavesialueiden kaukainen sijainti asutukseen nähden. Pohjaveden 

riittoisuuden lisäksi paikoin on todettu ongelmia pohjaveden heikentyneen laadun suhteen. 

Pohjanmaalla pohjaveden määrä on todettu siinä määrin riittäväksi, että pintavettä käyttävät kaupungit ovat 

siirtymässä pohjaveden käyttöön. Varsinais-Suomen alueella ollaan siirtymässä pintaveden käytöstä kohti teko-

pohjaveden tuotannon kasvattamista. Siirtymää pois pintaveden käytöstä on tehty vähitellen jo 20 vuotta. Tam-

pereen seudulla on jo pitkään ollut suunnitteilla tekopohjavesilaitos. 

Pohjavesialueille on aikojen saatossa tullut myös asutusta ja toimintoja, jotka lisäävät riskejä pohjaveden pilaan-

tumiselle. Myös ohut maaperän pintakerros lisää pohjaveden pilaantumisen riskiä. Pintakerros voi olla luontai-

sesti ohut, tai ohentua esimerkiksi soranoton seurauksena. Vettä läpäisemättömän pinta-alan lisääntyminen 

pohjaveden muodostumisalueella sekä pitkät kuivat jaksot voivat vähentää pohjaveden muodostumista. Pohja-

veden suojelun toimenpiteet ovat alueella paikoin vaillinaisia. 

Ilmastomuutoksen mukanaan tuomat sään ääri-ilmiöt vaikuttavat myös vedenhankintaan. Varsinkin 2000-lu-

vulla pitkäkestoisten sateettomien jaksojen aiheuttama kuivuus on aiheuttanut ongelmia. Tämä näkyy erityisesti 

yksityisten kiinteistöjen kaivojen kuivumisena, mutta Lounais-Suomessa on myös yhdyskuntien vedenottoa jou-

duttu ajoittain rajoittamaan kuivuuden takia. Toisaalta myös rankkasateet ja routa-aikaan tapahtuvat sateet 

ovat yleistymässä. Nämä lisäävät erilaisia haasteita, kuten muun muassa mahdollisuutta pintavesien pääsyn 

pohjavesikaivoihin. 

Tammikuussa 2021 voimaan tullut EU:n uusi juomavesidirektiivi aiheuttaa muutoksia vesihuoltolaitosten velvol-

lisuuksiin. Talousveden laadun valvonnan perustana on vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskien hallinta. 

Täten pinta- ja pohjavesien suojelun rooli korostuu myös juomavesilainsäädännössä. Talousvedestä tutkittavien 

yhdisteiden listaan on lisätty muun muassa Legionella-bakteeri ja hormonihäiritsijäyhdisteitä, mikä tulee lisää-

mään analytiikka- ja käsittelymenetelmien kehittämisen tarvetta. Lisäksi on annettu yhteneväisiä vaatimuksia 

veden kanssa kosketuksissa olevien rakennusmateriaalien laadusta. Direktiivin muutokset on sisällytettävä kan-

salliseen lainsäädäntöön kahden vuoden kuluessa. 

Vedenkäsittelyvaatimusten edelleen kiristyessä on mahdollisesti tarpeen ottaa käyttöön uusia käsittelyteknii-

koita, jotta varmistetaan riittävä vedenlaatu. Tällaisia ovat esimerkiksi kalvosuodatus fluoridin ja kloridin poista-

miseksi, biologinen raudan ja mangaanin poisto ja hiilidioksidin ja liuottimien poisto ilmastamalla. Lisäksi 
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voidaan vaatia myös radonin ja lääkejäämien poistoa. Nykyisistä menetelmistä lipeän käytöstä alkaloinnissa on 

haluttu joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta luopua. Myös veden UV-käsittely on yleistynyt. 

Elinkeinoelämän vedenkäytön tarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen pitkän aikavälin suunnittelussa on tär-

keää, jotta suurten asiakkaiden sekä kriittisten vedenkäyttäjien tarpeet voidaan huomioida pitkän aikavälin 

suunnittelussa sekä varautumisessa. Suunnitelmallinen vesilähteiden suojeleminen ja vedenhankinnan kehittä-

minen mahdollistaa myös uuden vettä käyttävän elinkeinotoiminnan syntymisen alueelle. 

5.3. Viemäröinti ja jätevedenkäsittely 

Jätevesihuolto ja yhteisviemäröinti on kehittynyt koko Läntisen Suomen alueella viimeisten vuosikymmenten 

aikana merkittävästi. Jätevedenpuhdistus on tehostunut erityisesti 1970–80-luvuilta ravinteiden poiston yleis-

tyessä. Jätevesihuollon kehittymiseen on vaikuttanut myös ylikunnallisen ja paikoin ylimaakunnallisen yhteis-

työn lisääntyminen. Jätevedenpuhdistusta on keskitetty siirtoviemärihankkeiden avulla suurempiin ja tehok-

kaampiin puhdistusyksiköihin. 

Läntisen Suomen alueella puhdistamojen kokonaismäärä on puolittunut viimeisen 20 vuoden aikana (alla oleva 

kuva). Pirkanmaalla jätevedenpuhdistuksen keskittäminen etenee. Tavoitteena on, että Pirkanmaalla poistuu 

käytöstä viisi jätevedenpuhdistamoa uusien keskuspuhdistamoiden valmistuttua. Tampereen seudun uusi kes-

kuspuhdistamo on jo rakentamisvaiheessa. 

 

Kuva. Toiminnassa olevat ja toiminnasta poistuneet ELY-keskusten valvomat ympäristölupavelvolliset jäteveden-

puhdistamot 1998–2019 Läntisen Suomen alueella. 
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Läntisen Suomen alueella toimii (2020) yhteensä 122 ELY-keskusten valvomaa ympäristölupavelvollista ja yh-

teiskunnan jätevesiä käsittelevää puhdistamoa. Alla olevassa taulukossa on esitetty alueen valvottavien jäteve-

denpuhdistamoiden jakautuminen maakunnittain luokiteltuna asukasvastineluvun mukaan. Ympäristölupavel-

vollisten puhdistamoiden lisäksi toiminnassa on myös pienempiä toimijoita, jotka eivät tarvitse ympäristölupaa 

toimintaansa. Tällaisia pieniä toimijoita on runsaasti etenkin pohjalaismaakuntien alueilla. 
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Kuva. Ympäristöluvan varaisten jätevedenpuhdistamoiden (asukasvastineluku yli 100) lukumäärät maakunnit-

tain vuonna 2019. Läntisen Suomen alueella on yhteensä 124 ympäristöluvallista jätevedenpuhdistamoa. 

5.3.1. Jätevesimäärät ja verkostoon liittyneet 

Jätevesimääriin vaikuttaa muun muassa alueellinen toiminta, kuten asukasmäärä, teollisuus ja maatalous. Myös 

sääolosuhteilla voi olla vaikutusta jätevesien määrään, sillä hulevedet voivat päätyä jätevesiviemäriverkostoon. 

Jätevesien lisäksi puhdistamoille johdetuissa vesissä onkin paljon myös vuoto- ja hulevesiä. Puhdistamoille joh-

dettava yhdyskuntajäteveden määrä on Läntisen Suomen alueella ollut viimevuosina noin 181 miljoonaa kuu-

tiometriä vuodessa eli noin 500 000 kuutiota vuorokaudessa. Liittyjäkohtainen jätevesimäärä vuorokaudessa 

puolestaan on ollut noin 320 litraa. Seuraavalla sivulla olevassa ylemmässä kuvassa on esitetty jätevedenpuh-

distamoille johdetut liittyjäkohtaiset jätevesimäärät maakunnittain vuosilta 2015–2019.  

Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltyjen jätevesimäärien kehitys viimeisten 20 vuoden aikana on esitetty seuraavan 

sivun alemmassa kuvassa. Yksittäisiä vuosia tarkastellessa voidaan havaita, että vaihtelua käsiteltyjen jätevesien 

määrässä esiintyy. Jätevesien määrä on kuitenkin keskimäärin pysynyt samalla tasolla, kun vuoden 2019 määriä 

verrataan 20 vuoden takaisiin lukemiin. Jätevesimäärät ovat kuitenkin esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Satakun-

nan maakuntien alueilla vähentyneet noin 10 % viimeisten 20 vuoden aikana. Pirkanmaalla puolestaan jätevesi-

määrät ovat olleet viimevuosina noin 5–12 % korkeampia verrattuna vuoden 2011 tasoon. 
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Kuva. Jätevedenpuhdistamoille johdetun liittyjäkohtaisen jätevesimäärän (l/vrk) vuosittaiset minimi- ja maksi-

mimäärät vuosina 2015–2019 maakunnittain. Sisimmäisen kehän arvo on 100 l/vrk ja arvo kasvaa jokaisella 

kerroksella 100 l/vrk. 

 

Kuva. Läntisen Suomen jätevedenpuhdistamoilla käsitellyt jätevesimäärät maakunnittain vuosina 1998–2019. 
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Viemäriverkostoon on Läntisen Suomen alueella liittynyt noin 78 % (1 435 900 asukasta) alueen väestöstä. Koko 

Suomen alueella vastaava luku oli vuonna 2019 noin 70 % (3 887 600 asukasta). Alla olevassa kuvassa on esitetty 

liittyneiden asukkaiden prosentuaalinen osuus väestöstä maakunnittain Läntisen Suomen alueella. Viemäriver-

kostoon liittyneiden prosentuaalinen osuus väkiluvusta on kasvanut vuodesta 1999 kaikkien maakuntien alu-

eella Pohjanmaata lukuun ottamatta. Pohjanmaalla viemäriverkoston liittymisprosentti on pysynyt 70 prosen-

tissa 20 vuotta. Pohjalaismaakunnissa viemäriin liittyneiden prosentuaalinen osuus alueen väestöstä on pie-

nempi kuin muiden maakuntien alueilla. Alueen matalaa liittymisprosenttia osaltaan selittää pienten jäteveden-

puhdistamoiden suuri lukumäärä ja runsas laajalle alueelle levittäytynyt maaseutumainen asutus. Satakunnan 

liittymisprosentti vuonna 2019 on lähellä Keski-Pohjanmaan lukemaa. Jätevesiviemäreiden pituudet maakunnit-

tain on jo aiemmin kohdassa 5.1.4. Verkostot ja toiminta-alueet. 

 

Kuva. Viemäriverkkoon liittyneiden asukkaiden prosentuaalinen osuus maakunnan väestöstä vuosina 1999, 2014 

ja 2019.  

5.3.2. Jätevedenkäsittely 

Monet Läntisen Suomen kunnista tekevät ylikunnallista yhteistyötä jätevesienpuhdistuksessa, kokoamalla jäte-

vesiä suurille keskuspuhdistamoille. Pääosa näistä alueella toimivista suuremmista jätevedenpuhdistamoista 

ovat prosesseiltaan biologiskemiallisia rinnakkaissaostus- tai jälkisuodatuslaitoksia. Pienemmät laitokset ovat 

puolestaan usein prosessityypiltään bioroottorilaitoksia, panospuhdistamoita tai maasuodatuslaitoksia. Länti-

sen Suomen alueella toimivat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot ovat viime vuosina saavuttaneet hyvin puh-

distustavoitteensa ja toimineet pääsääntöisesti lupaehtojensa mukaisesti. 

Seuraavalla sivulla on esitetty Läntisen Suomen yhdyskuntaveden puhdistamoille tulevan ja lähtevän ravinne-

kuorman kehitys vuosina 1998–2015. Esimerkiksi kokonaisfosforin poisto on jätevedenpuhdistamoilla tehostu-

nut viimeisten 20 vuoden aikana. Jätevedenpuhdistamolle tulevan fosforin kokonaismäärä on säilynyt vuosien 

aikana melko samalla tasolla, mutta puhdistamolta lähtevän fosforin määrä on vähentynyt noin puoleen 1990-

luvun lopun määristä. Samaan aikaan jätevesimäärissä ei ole tapahtunut suurta muutosta, mutta jätevedenpuh-

distamoiden määrä on pudonnut noin puoleen. Tämä kertoo osaltaan jätevedenpuhdistuksen tason yleisestä 

kehittymisestä ja suurempien puhdistusyksiköiden puhdistustehosta. Kokonaistypen osalta puhdistamolta läh-

tevän typen määrät ovat 20 vuoden aikana myös pienentyneet, mutta eivät kuitenkaan niin paljon kuin koko-

naisfosforin osalta. Pienempää positiivista kehitystä typpikuormituksessa selittävät osaltaan mm. typen poista-

misen haasteellisuus ja jätevedenpuhdistamoille vuosittain tulevan typpikuorman kasvaminen noin 2000 ton-

nilla. Lisäksi sisämaassa jätevedenpuhdistamoiden typpivaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin rannikolla, eikä 

typpivaatimukset ole muuttuneet fosforin puhdistusvaatimusten tapaan. 
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Kuva. Läntisen Suomen yhdyskuntajäteveden puhdistamoille tulevan ja lähtevän kokonaisfosforikuorman kehitys 

vuosina 1998–2015. 

 

Kuva. Läntisen Suomen yhdyskuntajäteveden puhdistamoille tulevan ja lähtevän kokonaistyppikuorman kehitys 

vuosina 1998–2015. 

Osalla laitoksista on ollut ongelmia lupaehtojen mukaisten puhdistustavoitteiden saavuttamisessa hule- ja vuo-

tovesien takia. Jätevesiä joudutaan ajoittain ohittamaan verkostossa ja jätevedenpuhdistamoilla, jolloin käsitte-

lemätön tai puutteellisesti käsitelty jätevesi päätyy suoraan vesistöihin. Jäteveden ohitustarve voi aiheutua lai-

terikkojen, huolto- ja korjaustoimenpiteiden tai luonnonolosuhteiden (rankkasateet, lumien sulamisvedet) 
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takia. Hulevesien pääsyn estäminen jätevesiviemäreihin on tärkeää, sillä ne muodostavat riskin jätevedenpuh-

distukselle mukanaan kuljettamien haitta-aineiden ja aiheuttamansa ylikuormituksen vuoksi. Vastavuoroisesti 

myös jätevesien pääsy hulevesiviemäriin tulee estää. Hulevesiverkostosuunnittelua ja -toteutusta on tehty viime 

vuosina Läntisen Suomen alueella useissa kaupungeissa, kuten Vaasassa ja Tampereella.  

Sekaviemäröinnin poistaminen on yksi vesihuoltolaitosten tärkeimpiä tavoitteita. Haasteita tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi aiheuttaa kuitenkin monin paikoin riittämättömät investointirahat ja hidas saneeraustahti. 

Vaikka sekaviemäröinnin korvaaminen erillisviemäröinnillä on kallista, on se ainoita tehokkaita keinoja vuotove-

simäärien vähentämiseksi. Sekaviemärin poistamisen rahoitukseen liittyy kuitenkin ristiriitoja, sillä vastuu hule-

vesiverkoston saneeraukseen on yleensä kunnalla, mutta toteutus tapahtuu usein vesihuoltolaitoksen toimesta.  

Joissakin kunnissa on tämän ongelman ratkaisemiseksi otettu käyttöön hulevesimaksut, joiden avulla tarvittavat 

investointikulut saataisiin kerättyä ja saneerausta voitaisiin toteuttaa. Sekaviemäröintiä on usein käytössä eten-

kin isoimpien kaupunkien verkoston vanhoissa osissa. Läntisen Suomen alueella sekaviemäröityä aluetta sijait-

see esimerkiksi Tampereen ja Turun keskusta-alueilla. Toisaalta taas Porin kaupunki on onnistunut poistamaan 

sekaviemäröinnin kokonaan aktiivisella saneerauksella. 

Vesihuollon energiatarpeesta suurin osa johtuu jäteveden siirrosta ja käsittelystä. Siten jäteveden puolella teh-

tävillä ratkaisuilla on suurempi vaikutus koko vesihuollon energiatehokkuuteen. Toisaalta jätevedessä on run-

saasti energiaa sitoutuneena, jonka hyödyntämisellä voidaan jätevedenpuhdistuksessa kuluvaa energiaa kom-

pensoida. Lisäksi ylijäämälietteen orgaanisen aineksen mädätyksellä saadaan biokaasua ja mahdollisesti jatko-

jalostamalla myös biopolttoaineita. Myös mädätysjäännös on arvokas tuote sen sisältämien ravinnejäämien ta-

kia. Jätevesiverkon, puhdistuksen ja jatkokäsittelyn energiankulutustaseeseen voidaan vaikuttaa useilla osilla. 

Esimerkiksi Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla energiankulutuksen on kiin-

nitetty huomiota jo suunnitteluvaiheesta asti. Kakolanmäen jätevedenkäsittelyyn kuluvasta energiasta (sisäl-

täen pumppauksen sekä kiinteistöjen ja laitteistojen sähkön ja lämmön tarpeen) saadaan yli puolet katettua 

ylijäämälieteen biokaasutuksessa syntyvällä energialla. Kakolanmäellä on lisäksi lämpöpumput kaukolämmön ja 

kaukokylmän verkostoihin liitettynä, jotka hyödyntävät jäteveteen sitoutunutta lämpöenergiaa. Nämä pumput 

tuottavat energiaa 9-kertaisesti koko jätevedenkäsittelyyn kuluvaan energiaan nähden. Kakolanmäki on siis 

energiaa tuottava laitos. Jäteveden sisältämä lämpöenergia vaihtelee kausittaisten sateiden takia, koska vuoto-

vesien määrä jätevedessä on arviolta 30–40 %.  

5.3.3. Jätevesilietteet 

Jätevesilietteiden käsittely, hyödyntäminen ja tilastointi on vaikeaa, koska sama liete saatetaan joutua käsitte-

lemään useampaan kertaan eri menetelmillä ja eri laitoksilla. Tämän lisäksi lietteen hyötykäyttöön liittyy omat 

erityiskysymyksensä. Yhteensä Läntisen Suomen alueella jätevesilietettä syntyi vuonna 2018 noin 55 600 tonnia 

kuiva-aineena mitattuna. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on esitetty syntyneen jätevesilietteen määrät ja 

käsittelymenetelmät maakunnittain. Suurin osa Läntisen Suomen alueella tuotettavasta jätevesilietteestä käsi-

tellään biokaasulaitoksilla mädättämällä, Kanta-Hämettä lukuun ottamatta. Kanta-Hämeessä yleisin lietteiden 

käsittelymenetelmä on kompostointi.  Suomen jätevesilietteistä käsiteltiin Vesilaitosyhdistyksen tekemän selvi-

tyksen mukaan noin 49 % mädättämällä ja kompostoimalla, 25 % pelkästään mädättämällä ja 13 % kompostoi-

malla. Lisäksi käytettiin kemial-

lista käsittelyä (6 %) ja eri mene-

telmien yhdistelmiä.  

Käsittelymenetelmien kehittymi-

nen on johtanut jätevesiliettei-

den laadun parantumiseen alu-

eella ja jätevesilietteitä saadaan-

kin entistä paremmin hyödyn-

nettyä esimerkiksi energiana, vi-

herrakentamisessa ja maatalous-
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käytössä. Läntisen Suomen alueella käsitellyt jätevesilietteet menevät pääasiassa joko maatalouskäyttöön tai 

viherrakentamiseen (kuva alla). Maatalouskäyttöön suurin osa lietteistä menee Kanta-Hämeessä, Satakunnassa 

ja Etelä-Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa liete loppusijoitetaan suurimmaksi osin viherrakentamiseen Pirkan-

maata lukuun ottamatta, missä jätevesilietteistä noin puolet menee maatalouskäyttöön ja puolet viherrakenta-

miseen. Koko Läntisen Suomen alueella puhdistusprosesseissa saatavien ravinteiden ja jätevesilietteiden hyöty-

käyttöä voitaisiin yhä parantaa kiertotalouden edistämiseksi. 
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5.3.4. Purkuvesistöt 

Viemärilaitokset johtavat jätevedet puhdistusprosessin jälkeen purkuvesistöön. Puhdistetut jätevedet aiheutta-

vat vesistölle edelleen ravinnekuormitusta hyvästä puhdistusprosessista huolimatta. Puhdistettu jätevesi sisäl-

tää ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Etenkin typenpoisto on haastavaa. Typpi ja fosfori vaikuttavat merkittä-

västi vesistöjen ekologisen tilaan. Vesistöjen rehevöityessä niiden kasvillisuus ja levätuotanto lisääntyvät mer-

kittävästi. Levätuotannon lisääntyminen haittaa esimerkiksi vesistöjen virkistyskäyttöä. 

Vesistöihin kulkeutuu jätevesien seurauksena myös mikro- ja nanomuoveja, jotka ovat peräisin kosmetiikkatuot-

teista ja keinokuituvaatteista. Suurin osa mikromuoveista siirtyy jätevedenpuhdistamoilla yleensä jätevedestä 

jätevesilietteisiin. Jätevesilietteitä hyödynnettäessä esimerkiksi maanparannusaineena tai lannoitteena, voi 

muoveja kulkeutua valumavesien mukana luonnonvesiin. Muoveja päätyy vesistöihin myös liikenteen hiukkas-

päästöistä hulevesiviemäröinnin kautta. Vesistöissä mikromuovi päätyy eliöiden ravintoketjuihin ja aiheuttaa 

eliöille fyysistä rasitusta ja tukehtumisvaaraa.  
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Jätevesihuollon keskittämisen seurauksena vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta on saatu pienennettyä merkit-

tävästi. Purkupisteiden määrä on vähentynyt ja ne on sijoitettu ympäristön tilan kannalta tarkoituksenmukai-

sempiin paikkoihin. Keskittämisen ansiosta esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla mo-

nien jokien jätevesikuormitus on loppunut lähes kokonaan. Vaikka jäteveden puhdistusta on onnistuttu keskit-

tämään suuryksiköihin, sijaitsee varsinkin Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alu-

eilla edelleen runsaasti pieniä toimijoita. Tämä aiheuttaa omat haasteensa alueen jätevesien aiheuttamalle ve-

sistökuormitukselle, mutta tarjoaa samalla kehittämismahdollisuuksia tulevaisuuteen.  

Alla olevassa kuvassa on esitetty Läntisen Suomen valvonnassa olevien jätevedenpuhdistamoiden purkupisteet 

ja vesistöjen ekologinen tila. On kuitenkin huomioitava, että vaikka monen purkuvesistön ekologinen tila on 

tyydyttävä, välttävä tai jopa huono, se ei johdu yksin jätevesien aiheuttamasta kuormituksesta. Vesistöjen eko-

logisesta tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on kerrottu enemmän kappaleissa 4.1.2. Pintavesien tila ja  

4.2.2. Pohjaveden tila. 

 
Kuva. Valvottavien jätevedenpuhdistamoiden purkupisteet ja pintavesien ekologinen tila. 
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5.3.5. Elinkeinoelämän jätevedenkäsittely 

Elinkeinoelämä tuottaa merkittäviä määriä jätevettä, joka on käsiteltävä ennen johtamista takaisin vesistöön. 

Elinkeinoelämän ala, esimerkiksi teollisuus, määrää usein, miten ja missä jätevedet käsitellään. Usein jätevedet, 

jotka ovat laadultaan ja määrältään sopivia yhdyskuntapuhdistamon prosesseille, johdetaan kunnallisille jäteve-

denpuhdistamoille. Muissa tapauksissa yritykset joutuvat käsittelemään ainakin osan jätevesistään omilla jäte-

vedenpuhdistamoillaan, kuten laitosten ympäristöluvissa määrätään. Läntisessä Suomessa teollisuuden omilla 

jätevedenpuhdistamoilla käytettäviä puhdistusmenetelmiä ovat muun muassa maasuodatus, mekaaninen sel-

keytys, kemiallismekaaniset käsittelyt sekä biologiskemialliset saostusaltaat. 

Läntisen Suomen elinkeinotoiminnan jätevesien puhdistustehokkuuden kehitys on ollut samankaltaista verraten 

yhdyskuntien jätevesien puhdistukseen. Kokonaisfosforin osalta kuormitukset ovat vähentyneet noin 40 % ja 

kokonaistypen osalta noin 20 % (seuraavat kuvat). Merkittävimmät kuormitusvähenemät ovat tapahtuneet 

puunjalostusteollisuuden sektorilla. On huomioitavaa, että monella elinkeinoelämän alalla jätevesien käsitte-

lyssä keskitytään pääosin muiden ympäristölle haitallisten aineiden poistamiseen jätevesistä.  

 

 

Kuva. Läntisen Suomen elinkeinotoiminnan kokonaisfosforikuorman kehitys 1998–2019. 
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Kuva. Läntisen Suomen elinkeinotoiminnan kokonaistyppikuorman kehitys 1998–2019. 

5.3.6. Arvio viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn nykytilasta 

Yhdyskunnan jätevesienkäsittely ja -viemäröinti on kehittynyt merkittävästi koko Läntisen Suomen alueella vii-

meisten vuosikymmenten aikana. Tähän ovat vaikuttaneet ylikunnallisen ja ylimaakunnallisen yhteistyön lisään-

tyminen sekä uusien puhdistusmenetelmien ja tekniikoiden käyttö. Jätevesien käsittelyä on saatu tehostettua 

myös keskittämällä puhdistustoimintaa tehokkaampiin yksiköihin.  

Purkuvesistöihin kohdistuvaa kokonaiskuormitusta on saatu merkittävästi vähennettyä ja jopa kokonaan pois-

tettua. Alueen jätevedenpuhdistamot saavuttavat pääsääntöisesti nykyisissä lupaehdoissa asetetut puhdistus-

tavoitteet. Tästä huolimatta on jätevesihuollon kehittämisessä edelleen työtä. Tulevaisuuden haasteisiin tulee 

varautua ja asianmukainen jätevesien käsittely turvata, unohtamatta erityistilanteiden toimintakykyä.  

Jätevesipuhdistamoiden ja -pumppaamoiden sekä viemäriverkostojen ikääntyminen on iso ongelma koko Länti-

sen Suomen alueella. Vesihuoltoinfran saneeraustarve on jo tällä hetkellä iso ja tulee jatkossa entisestään kas-

vamaan. Verkostosaneeraukset parantavat vuotovesien hallintaa. Viemäriverkoston vuosittaista saneerausta pi-

täisi AFRY Finland Oy:n tekemän selvityksen perusteella tehdä yli kolminkertaisesti nykyiseen määrään verrat-

tuna. Talousvesitarpeen poikkeuksellinen lisääntyminen, joko asuinkeskittymien tai elinkeinoelämän kasvaessa, 

voivat luoda teknisiä haasteita nykyjätevesiverkostojen mitoitukselle ja toimituskapasiteetin riittävyydelle. 

Viemärilaitoksien haasteena on myös osaamisen väheneminen. Teknisen osaamisen varmistamiseen ja ylläpitä-

miseen tulee panostaa. Läntisen Suomen alueella on todettu tarve lisätä jätevedenkäsittelyyn liittyvää osaa-

mista ja koulutusta. Viemärilaitosten on tarpeen laatia toimintastrategioita, joissa tunnistetaan ja varaudutaan 

myös tulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuudessa jätevesihuollon poikkeustilanteet voivat lisääntyä esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyvien rankkasateiden ja vesistötulvien myötä. Globalisaation myötä 

myös erilaiset pandemiat sekä epävakaat taloudelliset ja poliittiset tilanteet voivat lisääntyä ja muodostaa uhan 

jätevesihuollon toimivuudelle. Tyypillisimpinä haasteina ovat tällöin ostopalveluiden, kemikaalien ja varaosien 

saatavuusongelmat.  
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Nykyisistä hyvistä puhdistustuloksista huolimatta on alueen jätevesien käsittelyprosesseissa kehitettävää. Tule-

vaisuuden puhdistusvaatimukset liittyvät esimerkiksi kemiallisten yhdisteiden, kuten lääkeainejäämien sekä 

mikro- ja nanomuovien hallittuun poistamiseen. Myös haitalliset ja vaaralliset aineet aiheuttavat omat erityis-

haasteensa. Nämä voivat vaikuttaa heikentävästi puhdistustavoitteiden saavuttamiseen, mikäli uusia tekniikoita 

ja menetelmiä jätevesien puhdistamiseksi ei kehitetä ja oteta käyttöön. Tulevaisuuden vaatimukset ja viemäri-

verkostojen ikääntymiseen (saneerausvelka) luovat yhdessä riskin onnettomuuksille ja poikkeustilanteille.  

Turun Kakolanmäen puhdistamo toimii erinomaisena esimerkkinä modernista puhdistamoratkaisusta, jossa 

energiankulutusta seurataan ja optimoidaan reaaliaikaisesti automatiikan ja säätöprosessien avulla. Energiaa 

otetaan talteen jätevedestä lämmönvaihtimin, lämpöpumpuin sekä ylijäämälieteen mädätyksellä. Saneerauk-

silla ja tehokkaammalla hulevesien hallinnalla energiahyötysuhdetta voidaan edelleen parantaa. 

Jätevesihuollon kehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa tietoa nykytilasta. Tiedon tuottamista ja dokumen-

tointia on parannettava koko Läntisen Suomen alueella. Viemärilaitosten toiminta-aluekartat sekä vesihuollon 

tietojärjestelmä (VEETI) on pidettävä ajan tasalla ja sen tietopuutteita täydennettävä. Jätevesihuolto on järjes-

tetty kansalaisia varten. Kansalaisten mielenkiinnon ja tietoisuuden lisääminen jätevesihuollosta on tärkeää. 

Edistämällä sitä kyetään osaltaan vaikuttamaan myös tulevaisuuden jätevedenpuhdistuksen laadukkaaseen toi-

mintaan.  

 

5.4. Kiinteistökohtainen vesihuolto 

Kiinteistökohtainen vedenhankinta ja jätevesienkäsittely ovat pääsääntöisesti ainoa ratkaisu harvaan asutuilla 

alueilla. Vesihuoltoverkostojen toteuttaminen ja ylläpito ei ole harvaan asutuilla alueilla kustannustehokasta 

pitkien etäisyyksien takia. Läntisen Suomen alueella on vesijohtoverkostoa jouduttu kuitenkin jouduttu toteut-

tamaan harvaan asutuille alueille muun muassa paikallisten veden laatu- ja määrä ongelmien takia. Vesijohdon 

kysyntää on lisännyt myös poikkeukselliset pitkäkestoiset kuivuusjaksot, kuten vuosina 2002–2003 sekä 2016–

2018. 
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Vesihuoltolain voimaantulo (2001) lisäsi osaltaan kiinteistökohtaisten vesihuoltojärjestelmien vähenemistä. 

Lainsäädännössä korostuivat muun muassa kuntakohtaisen vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimisvel-

voite sekä kuntien vesihuollon järjestämisvelvollisuus. Kunnalle tuli huolehtimisvelvoite vesihuollon toteutumi-

sesta, mikäli suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. 

Teknisen elinkaarensa päässä olevien kiinteistökohtaisten vesihuoltojärjestelmien käytön määrä vähentyi huo-

mattavasti 2000-luvun alun lainsäädäntömuutosten ja valtakunnallisen viemäröintiohjelman (2012–2016) to-

teutuksen myötä. Alueella havahduttiin yhteisten vesihuoltoratkaisujen käytön helppouteen ja niiden tarjoamiin 

mahdollisuuksiin haja-asutuksen elinvoimaisuuden säilyttämisessä. Merkittävä vaikutus vesijohto- ja viemäri-

hankkeiden käynnistymiseen oli myös kuntien ja valtion taloudellisella tuella.  

Kiinnostusta yhteisiin viemäröintiratkaisuihin lisäsi huomattavasti myös vuonna 2004 voimaan tullut haja-asu-

tuksen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö, jossa edellytettiin laittamaan kiinteistökohtaiset järjestelmät 

kuntoon vuoteen 2014 mennessä. Sittemmin lainsäädännössä tapahtuneilla muutoksilla oli huomattava vaiku-

tus yhteisviemäröinnin kysyntään ja toteutumiseen haja-asutusalueilla. Hyvään alkuun saatu kehitys koki sel-

keän pysähdyksen. 

Kiinteistökohtaisesta vesihuollosta vastaa kiinteistön omistaja itse. Uuden asuinkiinteistön rakennuslupavai-

heessa rakennuslupaviranomaisen tulee arvioida eri mahdollisuudet vesihuollon tarkoituksenmukaiseen järjes-

tämiseen kiinteistöllä. 

5.4.1. Vedenhankinta 

Haja-asutusalueilla kiinteistökohtaisen vedenhankinnan piirissä olevat kiinteistöt tuottavat talousvetensä pää-

osin omista rengas- tai kallioporakaivoista. Läntisen Suomen alueella on nykyisin noin 130 000 asukasta (7 %) 

vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolella. Todellisuudessa oman kaivon varassa on vähemmän asukkaita, 

koska tilastoinnista puuttuu niin sanottujen pienten toimijoiden verkostoihin liittyneet. Läntisen Suomen alu-

eella vesihuoltolaitokseksi luokittelemattomien toimijoiden vesijohtoverkostoihin on liittynyt arviolta lähes  

40 000 asukasta, joten oman kaivon varassa olevien määrä onkin vain vajaa 90 000 asukasta.   
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Kuva. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkon ulkopuolella olevien asukkaiden määrä vuosina 1999, 2014 ja 2019. 

Pohjalaismaakuntien osalta vuoden 1999 luvun alhainen arvo johtuu tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista. 

Ennen vuotta 2014 tilastoinnissa on ollut mukana myös niin sanotut pienet vesihuolto-organisaatiot. Erityisesti 

pohjalaismaakunnissa näiden toimijoiden vesijohtoverkkoon on liittynyt paljon asukkaita. 
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Läntisen Suomen alueella oman talousvesikaivon varassa 

olevien asukkaiden määrä on puolittunut viimeisen kahden-

kymmenen vuoden aikana. 

Kiinteistön käyttämä talousvesi on usein aistinvaraisten ha-

vaintojen perusteella kirkasta ja hajutonta. Kaivovesi sovel-

tuukin hyvin usein käytettäväksi ilman erityisiä vedenkäsitte-

lytarpeita. Kaivovesissä voi kuitenkin esiintyä ihmistoimin-

nasta tai luontaisesta kallio- ja maaperästä johtuvia laatu-

haittoja.  

Vuosien 1990–1991 aikana toteutetun valtakunnallisen kai-

vovesitutkimuksen yhteydessä otettujen vesinäytteiden mu-

kaan kaivovesien yleistä laatua voitiin pitää korkeintaan vält-

tävänä. Veden terveydellinen laatu ei vastannut silloisia ta-

lousvedelle asetettuja vaatimuksia. Yleisimpinä virheinä ha-

vaittiin ulosteperäistä saastumista osoittavien bakteerien esiintyminen sekä korkeat nitraatti- ja fluoridipitoi-

suudet. Veden käyttökelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet eivät täyttyneet 80 % tutkituista kaivovesistä. Ylei-

simmät virheet olivat veden sameus ja väri, raudan ja mangaanin esiintyminen sekä alhainen pH (happamuus).  

Valtakunnallisen kaivovesitutkimusaineiston perusteella vain hieman yli 10 % tutkimuksessa analysoiduista kai-

vovesistä oli laadun suhteen moitteetonta talousvettä. Lisäksi tutkimuksen mukaan ajoittaisesta tai jatkuvasta 

vesipulasta kärsi vajaa 20 % kaivon omistajista.  

Kiinteistökohtaisten talousvesikaivojen vedenlaatua ei ole tämän jälkeen tutkittu yhtä kattavasti. Vesijohtover-

kostojen toteutumisen seurauksena on kiinteistökohtaisten kaivojen käyttö talousveden hankinnassa vähenty-

nyt huomattavasti. Tästä voidaan karkeasti olettaa, että nykyisin talousvesikäytössä olevien kaivojen vedenlaatu 

on kokonaisuudeltaan parempi kuin valtakunnallisessa kaivovesitutkimuksessa esitetyt tulokset osoittavat. Tätä 

olettamusta tukee muun muassa jätevesiviemäriverkon laajentumisesta ja kiinteistökohtaisen jätevesienkäsit-

telyn tehostumisesta aiheutunut ulosteperäisen saastumisriskin merkittävä vähentyminen. Myös kasviensuoje-

luun tarkoitettujen torjunta-aineiden käytön rajoittaminen on vaikuttanut myönteisesti kaivovesien laadun pa-

rantumiseen. Lisäksi yleisen tietoisuuden lisääntymisestä (kaivoveden laatua vaarantavat tekijät ja kaivon tek-

nisten rakenteiden kunnon merkitys) on myös ollut hyötyä.  

Yleisimpiä kiinteistökohtaisissa talouskaivovesissä ilmeneviä laatuongelmia ovat korkea bakteeri- ja humuspitoi-

suus sekä liiallinen typpiyhdisteiden määrä. Nämä johtuvat yleensä maatalous- ja ihmistoiminnasta. Karjasuo-

jien, maatilojen öljysäiliöiden, tiestön ylläpidon tai esimerkiksi meren läheisyys aiheuttavat usein merkittäviä ja 

pitkäkestoisia vedenlaatuongelmia. Talousvesikaivojen sijainti, puutteellinen suojaus ja rakennevauriot mahdol-

listavat pintavesien pääsyn kaivoon ja osaltaan vaikuttavat veden laadun pilaantumiseen.  

Yleisimpiä maaperäoloista johtuvia laatuhäiriöitä ovat veden runsas rauta- ja mangaanipitoisuus. Rautaa ja man-

gaania esiintyy maaperässä luontaisesti kautta Suomen, mutta erityisesti Keski-Pohjanmaalla ja Lounais-Suomen 

rannikkoalueella pitoisuudet pohjavesissä ovat merkittävän korkeita. Syynä on usein pohjavesien esiintyminen 

vettä läpäisemättömissä savikerrostumissa. Raudan ja mangaanin aiheuttama haitta ei ole terveydellinen. Rau-

dan ja mangaanin aiheuttamat haitat ovat yleensä esteettisiä, kuten haju- ja makuhaittojen sekä vesikalusteiden 

ja pyykin värjääntymishaittojen osalta.   

Pohjanmaan ja Lounais-Suomen rannikkoalueilla on luontaisia happamia sulfaattimaita (alunamaita), joiden 

pohjavedessä on enemmän sulfaattia kuin muualla Suomessa. Sulfaattipitoisuudet eivät kuitenkaan yleensä ylitä 

kaivovedelle annettua raja-arvoa.  

Rannikkoalueille on ominaista myös meren läheisyydestä ja vanhoista merivaiheista johtuvat korkeahkot ko-

vuus- ja sähkönjohtavuusarvot. Kovuus johtuu vedessä olevista korkeammista kalsium- tai magnesiumpitoisuuk-

sista. Myös merivedestä aiheutuva suolaisuus voi haitata tai joskus jopa estää kaivoveden käytön liiallisen klori-

dipitoisuuden vuoksi. Myös väriluku voi olla rannikoilla muuta maata korkeampi. 
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Pohjanmaan tasaisilla rannikkoalueilla on myös ominaista korkeahkot orgaanisen aineksen pitoisuudet. Tämä 

johtuu alueella yleisesti esiintyvistä soista.  

Korkeat arseeni-, fluoridi- ja radonpitoisuudet ovat yleisempiä kalliopohjavedessä ja siten porakaivoissa. Varsin-

kin kallioisella rannikkoseudulla on yleisesti kallioperästä johtuvia korkeita radon- ja arseenipitoisuuksia. Myös 

eteläisellä Pirkanmaalla ja pohjoisessa Kanta-Hämeessä arseenipitoisuudet ovat korkeita. Lounais-Suomen ra-

pakivialueella esiintyy korkeita fluoridipitoisuuksia. Näillä alueilla voidaan joutua rajoittamaan vedenkäyttöä kai-

voveden terveyshaittojen takia. 

Talousveden käsittely on melko kallista ja työlästä, siksi se on harvoin hyvä vaihtoehto veden laadun paranta-

miseksi. Käsittely kiinteistöillä on edelleen melko harvinaista, vaikka vedenkäsittelymenetelmät ovatkin viime 

vuosien aikana kehittyneet.  

Rakenteiltaan hyväkuntoisestakin kaivosta vedentuotto voi vähentyä tai ajoittain loppua kokonaan. Tämä voi 

johtua kaivon antoisuuden ylittävästä veden käytöstä tai pohjaveden pinnan luonnollisesta alenemisesta. Pai-

kalliset pitkät vähäsateiset kaudet 2000-luvulla ovat aiheuttaneet aiempaa useammin kaivojen kuivumisia, kun 

pohjavedenpinta on laskenut normaalia alemmas. Tämä on lisännyt halukkuutta liittyä yhteiseen vedenjakelu-

verkkoon.   

5.4.2. Jätevedenkäsittely 

Viimeisten 20 vuoden aikana jätevesiviemäriin liittymättömien määrä on Läntisen Suomen alueella vähentynyt 

lähes 100 000 asukkaalla. Nykyisin asutuksesta noin 20 % (372 000 asukasta) on vesihuoltolaitosten jäteve-

siviemäriverkostojen ulkopuolella. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn varassa on kuitenkin vähemmän 

asukkaita, koska osa kiinteistöistä ovat liittyneet tilastoinnin ulkopuolella olevien vesihuolto-organisaatioiden 

viemäreihin. Läntisen Suomen alueella kyseisiä asukkaita on yhteensä noin 20 000. 
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Kuva. Vesihuoltolaitosten viemäriverkon ulkopuolella olevien asukkaiden määrät vuosina 1999–2019. Ennen 

vuotta 2014 tilastoinnissa on ollut mukana myös niin sanotut pienet vesihuolto-organisaatiot. Sen vuoksi vuo-

den 1999 arvot ovat useiden maakuntien kohdalla alhaisemmat kuin ne todellisuudessa olisivat. 
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Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesien määrän on arvioitu kasvaneen 

kiinteistöjen varustetason lisääntymisen myötä. Tähän on vaikuttanut eri-

tyisesti loma-asuntojen varustelutason nosto sekä niillä vietetyn ajan li-

sääntyminen. 

Haja-asutuksen kiinteistökohtaiset jätevedet aiheuttavat suuremman 

kuormituksen ympäristöön kuin yhteisviemäröinnin piirissä oleva asutus, 

vaikka viemäröinnin ulkopuolella on vain noin viidesosa asutuksesta. Haja-

asutuksen kiinteistökohtaisista jätevesistä aiheutuva fosforikuorma on yli 

kaksinkertainen verrattuna jätevedenpuhdistamoilta tulevaan kuormituk-

seen. Haja-asutuksen jätevesien vaikutuksia ympäristöön on 2000-luvun al-

kupuolelta lähtien pyritty vähentämään jätevesien käsittelyä koskevalla 

lainsäädännöllä. 

Vuonna 2004 tuli voimaan valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsit-

telystä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla. Ase-

tuksessa edellytettiin laittamaan järjestelmät kuntoon vuoteen 2014 men-

nessä. Asetuksen toimeenpanoa vastustettiin niin voimakkaasti, että mää-

räaikaa jatkettiin asetukseen tehdyillä muutoksilla 15.3.2016 saakka. Mää-

räajan muutoksen lisäksi voimaan tuli lievennyksiä, joiden pohjalta pystyt-

tiin entistä paremmin huomioimaan kiinteistöjen ominaisuudet sekä kiin-

teistön haltijaan liittyvät erityispiirteet. Myös niin sanottu ikäpoikkeus as-

tui voimaan. Asetusta muutettiin vielä myöhemmin siten, että määräaika 

siirtyi kahdella vuodella eteenpäin. Vuonna 2017 suurin osa haja-asutuksen 

jätevesien käsittelyä koskevista säädöksistä siirrettiin ympäristönsuojelula-

kiin ja samalla puhdistusvaatimuksia helpotettiin oleellisesti. Voimassa ole-

van ympäristönsuojelulain mukaan vain herkillä alueilla sijaitsevien kiin-

teistöjen tuli täyttää lain vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Herkillä alu-

eilla tarkoitetaan alle 100 metriä vesistöstä sijaitsevia alueita taikka luoki-

teltua pohjavesialuetta. Muilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen käsittely-

järjestelmät tulee tehostaa samalla, kun rakennuksessa tehdään muita 

huomattavia perusparannustoimia. 

Alkuperäisen haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen edellyttämät toimenpiteet olisivat mah-

dollistaneet ravinnekuormituksen huomattavan vähenemisen. Vihdoin hyvin käyntiin lähtenyt kiinteistökohtais-

ten järjestelmien uudistustyö pysähtyi kokonaan, kun tiedotuskanavien kautta kulki tieto mahdollisista lieven-

nyksistä. Myös hyvin käyntiin lähtenyt kiinteistökohtaisten järjestelmien vähentäminen yhteisviemäröintihank-

keiden kautta koki kovan kolahduksen ja suunniteltuja hankkeita jäi toteutumatta.  

Haja-asutusalueilla jätevesien käsittely on perinteisesti perustunut kiinteistökohtaisiin saostus- ja umpikaivorat-

kaisuihin. 1980-luvun jälkeen myös erilaiset maaperäkäsittelyt ovat yleistyneet. Varsinkin maahan imeytystä on 

käytetty yleisesti, vaikka se soveltuu huonosti sekä savi- että kallioalueille. Vasta 2000-luvulla rakennetuissa kiin-

teistöissä on käytetty maapuhdistamoiden lisäksi erilaisia tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoita. Komposti- ja 

muut vedettömät käymälät ovat yleisiä loma-asuntojen osalta. 

Lainsäädäntöön tehtyjen lievennyksien vuoksi yleisimpänä kiinteistökohtaisena käsittelyjärjestelmänä ovat 

edelleen pelkät saostussäiliöt.  Ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt voivat johtaa jätevetensä pelkkien sa-

ostuskaivojen kautta, kunnes kiinteistöllä tehdään jätevesijärjestelmän parantamista edellyttäviä perusparan-

nustöitä. Hajajätevesineuvonnan yhteydessä kerättyjen tietojen pohjalta on arvioitu, että vakituisen asunnon 

yhteydessä olevia jätevesijärjestelmiä, jotka eivät täytä perustason puhdistusvaatimuksia olisi noin 70 % järjes-

telmistä. Näistä suurin osa oli pelkkien saostuskaivojen varassa.  Vuoden 2004 jälkeen rakennetuilla sekä pohja-

vesialueilla ja vesistöjen rantavyöhykkeellä pitäisi olla käytössä käsittelyjärjestelmät, joilla päästään hyvään, ym-

päristönsuojelulain vaatimukset täyttävään, puhdistustulokseen. Vaihtoehtoisesti kiinteistöillä on ollut 
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mahdollisuus hakea määräaikaista poikkeamista lain käsittelyvaatimuksista. Kunnassa voidaan hakemuksesta 

myöntää poikkeaminen ympäristönsuojelulaissa säädettyjen edellytysten toteutuessa. 

Laissa esitetyt puhdistusvaatimukset voidaan täyttää erilaisin ratkaisuin toteutetuilla maapuhdistamoilla sekä 

tehdasvalmisteisilla pienpuhdistamilla. Vesivessan korvaaminen kuivakäymälällä helpottaa jätevedenkäsittelyä. 

Käsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat paikallisten olosuhteiden lisäksi mahdolliset kuntakohtaiset mää-

räykset. Jätevesien käsittelyä koskevat määräykset sisällytetään yleensä ympäristönsuojelumääräyksiin. Suoja-

etäisyyksiin liittyviä määräyksiä voi olla myös rakennusjärjestyksessä. Jätehuoltomääräyksissä on usein määräyk-

siä lietteen tyhjennyksestä ja käsittelystä sekä kompostikäymälöiden jätteen jatkokompostoinnista. 

Monessa Läntisen Suomen kunnassa on ympäristönsuojelumääräyksissä annettu kiinteistökohtaista jäteveden-

käsittelyä koskevia määräyksiä. Määräykset koskevat useimmiten suojaetäisyyksiä muihin toimintoihin tai lakia 

tiukempien puhdistustehojen asettamista järjestelmille, kun kiinteistö sijaitsee herkällä alueella. Usein pohjave-

sialueilla, sekä osassa kunnista myös ranta-alueilla, käsittelyratkaisuksi vähintään vessavesien osalta soveltuvat 

ainoastaan umpisäiliöt tai vaihtoehtoisesti jätevedet voidaan johtaa alueiden ulkopuolelle käsiteltäväksi.  

Puhdistamojen toimivuudesta vastaa kiinteistön omistaja. Järjestelmiä tulee käyttää ja huoltaa laitteen mukana 

toimitettujen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäris-

tönsuojelulain vaatimusten noudattamista.  

Vaikka lainsäädäntö on edellyttänyt järjestelmien kunnostamista herkillä alueilla (1- ja 2-luokan pohjavesialueilla 

sekä ranta-alueilla (100 m vesistöstä), ei kaikilla niillä sijaitsevilla kiinteistöillä ole vielä tehty tarvittavia paran-

nustoimia tai haettu poikkeamista puhdistusvaatimuksista. Tämä johtuu lähinnä kuntien rajallisista ympäristö-

valvonnan resursseista sekä asukkaiden epäuskosta lainsäädännön pysyvyyteen. 

Vuoden 2011 lainsäädännön muutosten jälkeen toteutettiin koko Suomessa haja-asutuksen kiinteistönomista-

jille riippumatonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Neuvonnan yhteydessä saatiin tietoa jätevesijärjestelmien 

tilasta, järjestelmien uudistamis- ja korjaustarpeesta, hoidon ja huollon tilasta sekä toimenpidelupaa 
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edellyttävien kohteiden mää-

rästä. Neuvonta toteutettiin jul-

kisen tuen kautta erilaisten neu-

vontaorganisaatioiden toteutta-

mana. Neuvonta päättyi herkkiä 

alueita koskevan määräajan 

päättyessä lokakuun lopussa 

2019. Monilla alueilla haja-jäte-

vesineuvontaa toteutettiin jo 

tätä aiemmin. Esimerkiksi Varsi-

nais-Suomessa neuvonta on aloi-

tettu jo 1990-luvun lopussa. 

 

5.4.3. Arvio kiinteistökohtaisen vesihuollon tilasta 

Läntisen Suomen alueella kiinteistökohtaisen vedenhankinnan varassa on edelleen noin 7 % ja jätevedenkäsit-

telyn varassa 20 % koko alueen väestöstä. Varsinkin jätevesivaikutusten osalta tämä tarkoittaa huomattavaa 

kuormitusta ympäristöön.  

Kunnan rakennustarkastusviranomaisella on velvollisuus arvioida uuden kiinteistön rakentamisen yhteydessä 

mahdollisuudet vesihuollon toteuttamiseen. Tähän arviointiin tulisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota, 

jotta kiinteistölle toteutetaan tarkoituksen mukaiset järjestelmät niin vesihuollon toimivuuden kuin ympäristö-

kuormituksenkin kannalta. 

Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan varassa olevien talouksien käsittelemättömän talousveden laatu on keski-

määrin heikompaa kuin vesijohtoverkoston piirissä olevien talouksien. Vesijohtoverkoston kautta kulutukseen 

toimitettava vesi käsitellään talousveden laatuvaatimusten mukaisesti. Kaivoveden laatuongelmat johtuvat 

usein kaivon huonosta sijainnista tai rakenteista. Vedenlaadun heikentymistä ihmistoiminnan vaikutuksesta voi-

daan ehkäistä huolehtimalla kaivon rakenteiden ja pintavesieristysten kunnosta sekä riittävästä suojaetäisyy-

destä riskikohteisiin. Kaivon omistajat pitävät pääsääntöisesti oman kaivoveden laatua parempana kuin mitä se 

todellisuudessa on. Tähän laatuarvioon saattavat osittain vaikuttaa huoli vesijohtoverkostoon liittymisvelvoit-

teesta ja tästä aiheutuvista asumiskustannuksien lisääntymisestä. Terveydensuojeluviranomaiset suosittelevat 

tutkituttamaan talousvesikäytössä olevien kaivovesien laadun kolmen vuoden välein. 

Kiinteistökohtaista talousveden käsittelyä käytetään edelleen melko vähän, koska sitä pidetään työläänä ja kal-

liina, vaikkakin käsittelymenetelmät ovat viime vuosien aikana kehittyneet. Erityisesti maa- ja kallioperän vaiku-

tusta voidaan pienentää veden käsittelyllä. 

Teknisiltä rakenteiltaan hyväkuntoisestakin kaivosta vedentuotanto voi vähentyä tai ajoittain jopa loppua koko-

naan. Veden riittävyyttä voidaan parantaa kaivoa syventämällä, rengaskaivon vesipesän laajentamisella ja suo-

datinhiekan vaihdolla tai porakaivon vesipainehalkaisulla.  

Viime vuosien aikana esiintyneet kuivuusjaksot ovat aiheuttaneet paikallisesti kaivojen vesipintojen hyvinkin no-

peita laskuja. Veden pinnan laskulla voi olla myös haitallisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia veden laatuun. Ilmas-

tonmuutoksesta aiheutuvien sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen osalta voidaan olettaa, että tulevaisuudessa ve-

sijohtoverkoston laajentamistarve ja halukkuus vesijohtoon liittymisestä lisääntyvät. Talousvesikaivon kunnon 

ja veden laadun tarkkailulla sekä säännöllisillä huoltotoimenpiteillä voidaan merkittävästi varmistaa kaivon käy-

tön toimintavarmuutta. Varmin keino saada hyvää talousvettä on kuitenkin liittyminen yhteiseen vedenjakelu-

verkostoon silloin, kun se on mahdollista. Se on myös ainoa keino varmistaa jatkuva vedensaanti myös kuiva-

kausina, jotka ovat todennäköisesti tulevaisuudessa yleistymässä. 

Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn osalta lainsäädäntöön tehdyt lievennykset ovat vaikuttaneet siihen, että 

Suomen on entistä vaikeampi saavuttaa vesienhoidolle asetetut tavoitteet. Erityisen ongelmallista on, että haja-
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asutusta on määrällisesti paljon Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan alueilla, joissa vesien ekologisen tilan paran-

tamisentarve on suurin ja kuormituksen päätyminen suoremmin vesistöön todennäköisintä.  

Haja-asutuksen jätevedenkäsittely on edelleen pääosin sakokaivojen varassa. Nykyisen lainsäädännön ollessa 

voimassa haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn kuormituksen väheneminen tapahtuu hi-

taasti seuraavan 30 vuoden aikana sille tasolle, jolla se alkuperäisten vaatimusten mukaisesti olisi pitänyt olla jo 

vuosia sitten. Tämä johtuu siitä, että saneeraukset, jotka edellyttävät jätevedenkäsittelymenetelmän uusimista, 

toteutuvat hitaasti. Painetta lisää myös vapaa-ajan asuntojen ennustettu käyttöasteen nousu ja etätyön lisään-

tyminen. Näiden kautta haja-asutusalueella syntyvän jäteveden määrä kasvaa aiemmasta. Loma-asuntojen li-

sääntynyt käyttö saattaa aiheuttaa myös painetta loma-asunnoilla yleisesti käytössä olevien kuivakäymälöiden 

vaihtamista vesivessaan. Lainsäädännön muutokset ovat aiheuttaneet myös sen, että aiemmin kokonaistalou-

dellisesti ja ympäristön kannalta edulliset yhteisviemäröintihankkeet jäävät liittyjien puutteessa toteutumatta. 

Heikosti käsitellyistä jätevesistä aiheutuu ravinnekuormituksen lisäksi paikallisia ongelmia, joista usein seuraa 

myös naapuririitoja. Puutteellisesti toimiva jätevedenkäsittelyjärjestelmä aiheuttaa usein hajuaittoja. Lisäksi jä-

tevedessä olevat bakteerit ja typpiyhdisteet voivat aiheuttaa terveyshaittoja niiden kulkeutuessa vesistöihin ja 

kaivoveteen. Läntisen Suomen alueen haja- ja loma-asutuksen käsittelemättömät jätevedet ovat maatalouden 

jälkeen suurin vesistöjen fosforikuormittajia. 

Kuntiin tarvitaan valvonnan lisäresursseja varmistamaan, että ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestel-

mät uusitaan lainsäädännön edellyttämälle tasolle ja kunnostetut jätevesijärjestelmät täyttävät puhdistusvaati-

mukset. Myös herkkien alueiden osalta pitäisi saada valvonta toteutettua, jotta siellä olevat järjestelmät saa-

daan kunnostettua lain vaatimalle tasolle.  

Toimiakseen kiinteistökohtaisia jäteveden käsittelyjärjestelmiä tulee käyttää oikein ja niitä tulee huoltaa ja kun-

nossapitää oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Tar-

vitaan edelleen lisää valvontaa sekä koulutusta 

huoltopalveluja tarjoaville yrityksille. Myös puhdis-

tamoista syntyvän lietteen käsittelyä tulisi paran-

taa esimerkiksi lyhentämällä loka-autojen kuljetus-

matkoja tai kehittelemällä muita ravinteiden kier-

ron paremmin huomioivia käsittelymenetelmiä.  

Vedettömien käymälöiden ja kompostikäsittelyn 

käyttöönotto olisi ympäristönsuojelullisesti paras 

ratkaisu kiinteistökohtaiseen käsittelyyn. Tämä 

edellyttää kuitenkin menetelmien jatkokehittä-

mistä toimintavarmemmiksi ja käyttäjäystävälli-

semmiksi. Samalla käyttöön tarvittavan talousve-

den määrä olisi huomattavasti pienempi. 

Kiinteistökohtaisen vesihuollon varassa olevien 

määrää voidaan edelleen vähentää vesihuoltover-

kostojen laajentamisratkaisuin. Kuitenkaan kaikkia 

haja-asutusalueita ei ole teknis-taloudellisesti jär-

kevää saattaa keskitetyn vesihuollon piiriin. Ver-

kostolaajennuksia tulee keskittää alueille, joilla on 

jo havaittavissa terveys- tai ympäristöhaittoja sekä 

suuren asukasjoukon tarvetta. Jotta vesihuoltover-

kostojen toteuttamisesta saadaan myös taloudelli-

sesti kannattavaa, tarvitaan vesihuoltolain uudista-

mista ja kiinteistöjen liittymisvelvollisuuteen tiu-

kennuksia.
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