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1. Suunnittelualueen kuvaus
1.1. Yleistä

Vesihuollon toimivuus on tärkeä perusedellytys asutuksen ihmisten, ympäristön ja elinkeinoelämän hyvinvoinnille. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan (pohjalaismaakuntien) alueella keskitetty
vedenhankinta ja jakelu on järjestetty pääosin jo 1970- ja 1980-luvuilla. Maaperäolosuhteista johtuen kiinteistökohtaisen vedenhankinnan järjestäminen oli monin paikoin haasteellista, mutta toisaalta maaperän
olosuhteet soveltuivat hyvin verkostojen rakentamiseen. Monissa kunnissa on kunnan omistaman vesihuoltolaitoksen lisäksi useita pieniä vedenhankintaa ja jakelua hoitavia yhtymiä. Vedenjakeluverkostot kattavat
sekä taajamat että jokivarsien nauhamaisen asuinrakenteen. Yli 95 %:a kiinteistöistä on liitetty vesijohtoverkostoihin ja pääosalla niiden ulkopuolisista kiinteistöistä on olemassa mahdollisuus vedenjakeluverkostoon liittymiseen. Viemäröinti ja jätevedenkäsittely on aiemmin keskitetysti järjestetty lähinnä kuntien keskustaajamissa. 2010-luvulla valtakunnallisen viemäröintiohjelman tukemana verkostoja laajennettiin keskustaajamien lievealueille ja nauhamaisesti rakentuneille haja-asutusalueille. Kuitenkin viemäriverkostojen
ulkopuolella on vielä merkittävä osuus haja-asutusalueiden kiinteistöistä. Pohjalaismaakuntien alueilla
(kuva 1) on sekä vedenhankinnassa että jätevedenkäsittelyssä toteutettu myös ylikunnallisia ratkaisuja.
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Kuva 1. Maakunta- ja kuntarajat pohjalaismaakunnissa vuonna 2020.

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan maakunta sijaitsee läntisessä Suomessa ja maakunnan 17 kunnassa vuonna 2019 asui
188 685 ihmistä (Tilastokeskus). Alueen keskus on Seinäjoki. Etelä-Pohjanmaa rajoittuu pohjoisessa KeskiPohjanmaan, idässä Keski-Suomen, etelässä Pirkanmaan ja Satakunnan sekä lännessä Pohjanmaan maakuntiin. Etelä-Pohjanmaan luonnonoloille ovat tyypillistä tasaisuus ja lakeuksia halkovat joet. Suurimmat jokilaaksot ovat Kyrönjoen ja Lapuanjoen laaksot. Maakunnan harvalukuiset järvet ovat sijoittuneet Järviseudulle ja muualle maakunnan itäosiin. Maakunnan suurimmat järvet ovat Lappajärvi ja Ähtärinjärvi. Laajin
tiiviin asumisen vyöhyke on muodostunut Kyrön- ja Lapuanjokien pääuomien varteen. Tämä taajamien
ketju ulottuu Kauhajoelta Kurikan, Ilmajoen, Seinäjoen ja Lapuan kautta Kauhavalle saakka.
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Pohjanmaa
Pohjanmaan maakunta koostuu 15 kunnasta, jotka muodostavat Suomen länsirannikolle kapean 230 km
pitkän ja noin 20–50 km leveän rannikkokaistaleen. Asutus on jo keskiajalta lähtien keskittynyt Pohjanmaalla viljaviin jokilaaksoihin ja -suistoihin ja myöhemmin myös rannikolle kalastuselinkeinojen myötä.
Maakunta on verrattain tiheästi rakennettu ja vuonna 2019 Pohjanmaalla asui 180 445 ihmistä. Maakunta
koostuu Pietarsaaren ja Vaasan kaupunkiseuduista. Vaasan kaupunki sijaitsee osin pohjavesialueella. Kolmannen aluekokonaisuuden muodostavat Suupohjan rannikkoseudun kolme pientä kaupunkia; Närpiö,
Kristiinankaupunki ja Kaskinen. Suupohjan alueella lasinalaisviljely on merkittävä elinkeino. Pohjanmaalla
on myös monta elinvoimaista maalaiskeskustaa ja -kylää. Rannikolla ja saaristossa on lisäksi runsaasti vapaa-ajan asutusta.

Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaan maakunta sijoittuu Perämeren rannikolle Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien väliin. Muut naapurimaakunnat ovat Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Keski-Pohjanmaalla oli vuonna
2019 yhteensä kahdeksan kunnan alueella 68 158 asukasta. Keski-Pohjanmaan maakunta jakaantuu kahteen seutukuntaan. Kokkolan seutukuntaan kuuluvat maakunnan kaupungit, Kokkola ja Kannus. Muut kunnat, jotka ovat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Perho ja Veteli muodostavat Kaustisen seutukunnan. Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkialueet muodostavat kaupunkiseudun. Kokkolassa on paljon kemianteollisuutta. Kokkolan kaupunki sijaitsee osin pohjavesialueella. Keski-Pohjanmaan maakunta ulottuu rannikolta Suomen selälle. Pohjanmaan jokilaaksojen alueeseen kuuluva maakunta on sisämaasta luoteeseen
virtaavien Perhon- ja Lestijokien ja niiden muodostamien jokilaaksojen halkoma. Suurimmat järvet ovat Lestijärvi, Ullavanjärvi, Halsuanjärvi ja Salamajärvi sekä Venetjoen ja Patanan tekojärvet. Keski-Pohjanmaan
jokiseudulla ja rannikolla asutus on keskittynyt kulkureittien varrelle lähelle merta ja jokilaaksoihin muodostaen nauhamaisia kyliä. Suomenselän alueella asutus on vähälukuisempaa ja muodostaa pienempiä kokonaisuuksia, mutta sijainti noudattelee kulkureittien ja vesistöjen varsia.
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1.2. Väestö ja elinkeinot

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan väkiluku pysyi melko tasaisena vuosien 2000–2012 aikana ja alueen väkiluku pieneni vain
vajaalla 500 henkilöllä. Tämän jälkeen väestön väheneminen maakunnassa on kuitenkin kiihtynyt ja vuosien
2012–2018 välillä maakunnan väkiluku väheni reilulla 4 300 henkilöllä. Väestö kasvoi vain kolmen kunnan
alueella, jotka olivat Seinäjoki, Ilmajoki ja Lapua. Vuoden 2019 lopussa maakunnan väkiluku oli 188 685,
josta maakuntakeskuksessa Seinäjoella asui noin 33 % alueen asukkaista (63 781). Etelä-Pohjanmaalla on
seitsemän kuntaa, joissa asukasluku on yli 10 000. Alle 3 000 asukkaan kuntia alueella on viisi, joista pienin
on Karijoki (1 254 asukasta). Alle 15-vuotiaita maakunnan väestöstä on 16,7 %, koko maan keskiarvon ollessa 16 %. Yli 65-vuotiaita Etelä-Pohjanmaan väestöstä oli vuonna 2018 24,7 %, joka on myös koko maan
keskiarvoa suurempi (21,8 %). Työikäistä väestöä (15–64-vuotiaita) Etelä-Pohjanmaalla asuu puolestaan
neljänneksi vähiten kaikista Suomen maakunnista. Vuonna 2015 Tilastokeskus ennusti maakunnan väkiluvun pysyvän lähes samana vuosien 2015–2040 välillä, mutta vuonna 2019 laaditun uusimman väestöennusteen mukaan maakunnan väestön ennustetaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä 5,3 % ja vuoteen 2040
mennessä 9,9 %. Ennusteiden välille syntyvät erot selittyvät vuosien 2015–2019 välillä tapahtuneilla muutoksilla syntyvyydessä, kuolleisuudessa ja muuttoliikkeessä.
Vuonna 2017 oli yhteensä noin 76 000 työpaikkaa, jolloin työpaikkojen määrä oli noussut edellisvuodesta
noin 1,3 %. Eniten työpaikkoja oli terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla, näiden muodostaen 20 % maakunnan työpaikoista. Teollisuus työllisti samana vuonna 17,8 % alueen työntekijöistä. Myös tukku- ja vähittäiskauppa (11,1 %) sekä maa-, metsä- ja kalatalous (7,9 %) olivat työpaikkamäärältään merkittäviä työllistäjiä.
Muita alueella merkittäviä toimialoja olivat muun muassa rakentaminen ja opetus. Etelä-Pohjanmaalla on
Suomen keskiarvoa enemmän kaivostoimintaa ja louhintaa, joka selittyy maakunnassa harjoitettavalla turvetuotannolla.
Etelä-Pohjamaalla yrittäjien osuus työssäkävijöistä (14,1 %) oli vuonna 2017 korkein kaikista Suomen maakunnista. Yksityinen sektori ja yrittäjyys työllistivätkin alueella tuolloin noin 70 % työntekijöistä. Yrittäjyys
on kuitenkin vähentynyt alueella 4,1 % vuosien 2013–2017 välillä. Laskeva trendi selittyy suurelta osin maa, metsä- ja kalatalouden toimialojen yrittäjien nopealla vähenemisellä. Näillä toimialoilla yrittäjien määrä
onkin kyseisellä aikavälillä vähentynyt 18,5 %.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukainen alueen työllisyysaste oli vuonna 2019 76,9 % (vuosikeskiarvo).
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Pohjanmaa
Pohjanmaan maakunnan väkiluku oli 180 445 vuonna 2019, jolloin se oli vähentynyt edellisvuodesta 0,2 %.
Väestön määrä on kasvanut 2000-luvulla noin 7 200 henkilöllä. Vuodesta 2016 lähtien väestön määrän kehitys on kuitenkin ollut selvästi aiempaa heikompaa erityisesti kasvaneen kotimaan muuttotappion ja syntyvyyden laskun takia. Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen mukaan maakunnan väestön ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä noin 1 % ja vuoteen 2040 mennessä noin 4 %. Vaasan kaupunkiseudulla asuu noin 114 000 asukasta, Pietarsaaren kaupunkiseudulla noin 50 000 ihmistä ja Suupohjan rannikkoseudulla noin 17 000 asukasta. Pohjanmaan väestöstä kaupunkialueella asuu noin 59 % ja maaseudulla noin 41 %. Maaseudulla asuvien määrä on 2000-luvun alusta vähentynyt 4 %:lla ja kaupunkialueiden
asukasmäärä lisääntynyt 10 %. Asuntokunnista 53 % asuu omakotitaloissa ja 34 % kerrostaloissa
Pohjanmaan väestön ikärakenne on tällä hetkellä hieman heikompi kuin koko maassa keskimäärin. Huoltosuhde on maakuntien välisessä vertailussa keskitasoa. Vuonna 2019 alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä oli
17,1 %, työikäisen väestön osuus 59,7 % ja yli 65-vuotiaiden 23,2 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä laskee ja ikääntyneiden määrä kasvaa Pohjanmaalla kuitenkin hieman hitaammin kuin koko maan tasolla keskimäärin.
Pohjanmaan elinkeinorakenne on samanaikaisesti sekä monipuolinen että pitkälle erikoistunut. Koko maan
elinkeinorakenteeseen verrattuna tuotanto painottuu erityisesti teollisuuteen ja alkutuotantoon. Pohjanmaa olikin vuonna 2017 Suomen teollisuusvaltaisin maakunta, teollisuuden muodostaessa vajaat 32 % maakunnan toimialarakenteesta. Teollisuuden työpaikkarakennetta dominoivat energiateknologiakeskittymän
keskeiset toimialat, joilla työskentelee noin puolet maakunnan teollisuusyritysten henkilöstöstä. Muita teollisuuden suurimpia työllistäjäaloja ovat metsäteollisuus, elintarviketeollisuus, muoviteollisuus sekä kulkuneuvojen valmistus. Teollisuudenaloista eniten kasvua 2010-luvulla on ollut elintarvikealalla. Teollisuuden
jälkeen maakunnan suurin työllistäjä oli sosiaali- ja terveyspalvelut. Muita alueelle tärkeitä työllistäjiä ovat
muun muassa kaupanala, koulutus, rakentaminen ja alkutuotanto.
Maakunnassa toimii monia kansainvälisiä suuryrityksiä. Viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta on 76 %,
ja alueen energiateknologiakeskittymän osuus koko Suomen energiateknologiaviennistä on noin 30 %. Tuotanto perustuu korkeaan teknologiaan ja osaamiseen, ja teollisuustuotannon jalostusarvo per asukas on
maakuntien välisessä vertailussa toiseksi korkein. Pohjanmaalla on myös paljon yrityksiä, 80 tuhatta asukasta kohden. Lukumäärällisesti Pohjanmaan yrityksistä suurin osa sijoittuu alkutuotantoon, ja alueella onkin koko Suomeen verrattuna paljon maa- ja metsätalousalan yrittäjiä. Alkutuotannon työpaikat vähenivät
vuosina 2010–2017 Pohjanmaalla 17,7 %.
Vuonna 2017 Pohjanmaalla oli yhteensä 79 180 työpaikkaa, joista alkutuotannon työpaikkojen osuus oli 5,6
%, jalostuksen 30,1 % ja palvelujen 63,2 %. Työpaikkojen määrä on Pohjanmaalla laskenut vuosien 2010–
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2017 välillä noin 700:lla eli 0,9 %:lla. Työpaikkoja on hävinnyt erityisesti alkutuotannosta ja teollisuudesta
sekä palvelualoista kaupan, kuljetusten ja koulutuksen aloilta. Kasvualoja puolestaan ovat olleet mm. rakentaminen, hotelli- ja ravintola-ala, hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Lähes
puolet maakunnan työpaikoista sijaitsee Vaasassa, jonka jälkeen eniten työpaikkoja on Pietarsaaressa (13,5
% maakunnan työpaikoista).
Vuonna 2019 Pohjanmaan työttömyysaste oli 4,7 % ja työllisyysaste oli 73,6 %.

Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaan väkiluku on ollut kasvava vuosina 2003–2015. Pitkän aikavälin väestönkasvu on seurasta
luonnollisesta väestönlisäyksestä ja maahanmuutosta, kun taas muuttoliikkeellä on ollut väestöä vähentävä
vaikutus. Viimeisen neljän vuoden aikana (2016–2019) väkiluku on kuitenkin laskenut ja oli vuoden 2019
lopussa 68 158, josta maakuntakeskus Kokkolassa asuvien osuus on 70 % (47 681). Keski-Pohjanmaan väestöstä kaupunkialueella asuu noin 58 % ja maaseudulla noin 42 %. Maaseudulla asuvien määrä on 2000-luvun alusta vähentynyt 6,5 %:lla ja lisääntynyt vastaavan osuuden kaupunkialueella. Maakunnan väestörakenteessa korostuu lasten ja nuorten osuus. Keski-Pohjanmaalla on kaikki maakunnat huomioiden toiseksi
eniten alle 15-vuotiaita suhteessa koko maakunnan väestömäärään – lähes joka viides keskipohjalainen on
alle 15-vuotias. Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen mukaan maakunnan väestön ennustetaan
vähenevän vuoteen 2030 mennessä 3,1 %.
Maakunnan työpaikkarakenteessa korostuu muuta maata vahvemmin alkutuotanto ja teollinen toiminta.
Vuonna 2017 Keski-Pohjanmaalla on yhteensä noin 28 000 työpaikkaa, joista alkutuotannon työpaikkojen
osuus oli 7,5 %, jalostuksen 22,6 % ja palvelujen 68,7 %. Teollisuudessa työllisten määrä on parin lyhyen
notkahduksen jälkeen pysynyt melko tasaisena tällä vuosituhannella. Alueella on vahvaa ja monipuolista
pk- teollisuutta ja alueen veturina toimivan suurteollisuusalueen merkitys työllistäjänä on huomattava. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat nousseet viimeisen vuosikymmenen aikana maakunnan suurimmaksi toimialaksi; lähes joka viides alueen työpaikoista on terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla. Palvelualoista myös
tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, rakentaminen ja koulutus työllistävät maakunnassa.
Erityisesti alkutuotannon alalla rakennemuutos on ollut pitkään jatkuvaa ja työpaikat ovat viimeisinä vuosikymmeninä vähentyneet merkittävästi. Toimialan osuus työllistäjänä on koko maahan verrattuna edelleen
merkittävä. Yksityinen sektori on kasvanut muuta Suomea vauhdikkaammin ja palvelut työllistävät yhä
enemmän ihmisiä. Vuonna 2016 yksityisen sektorin työpaikat ja yrittäjät muodostivat 66 % kaikista maakunnan työpaikoista.
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Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukainen alueen työllisyysaste oli vuonna 2019 76,1 % (vuosikeskiarvo) ja vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä se oli 76,6 %.

1.3. Luonnon olosuhteet

Pohjanmaan maakunnan maisemassa tyypillistä ovat suurehkot joet, selvärajaiset, leveät jokilaaksot sekä
näiden väliset laajat selännealueet sekä suhteellisen tasainen maasto. Pohjanmaa on Suomen vähäjärvisimpiä alueita. Kalliomuodostumia ja heikosti maisemassa erottuvia harjuja on vain harvakseltaan. Mittavia
suoalueita on kaikkialla. Jokilaaksojen viljavat savikot on raivattu laajoiksi pelloiksi. Metsäselänteet ovat
enimmäkseen karuja, kivikkoisten moreeni maiden puolukkatyypin männikköjä. Pohjanmaa on ollut pitkään
asuttua ja maakunnalla on verraten pitkät ja vankat kulttuuriperinteet. Elämä on keskittynyt jokilaaksoihin
ja selänteet ovat olleet asumattomia takamaita. Happamien sulfaattimaiden eli alunamaiden kuivatuksesta
johtuva jokivesistöjen happamoituminen on merkittävin alueen vesien tilaa heikentävä tekijä. Happamat
sulfaattimaat ovat entistä merenpohjaa, joka on maankohoamisen myötä noussut merenpinnan yläpuolelle. Happamuus haittaa myös raakaveden ottoa, erityisesti Vaasassa ja Pietarsaaressa. Rannikolle on rakentunut tiiviitä kyläryppäitä kalastuselinkeinojen myötä. Rannikkoseutua koskee erityinen geologinen ilmiö, maankohoaminen paikasta riippuen 6–9 mm vuodessa. Merenkurkun saaristo kuuluu Unescon maailmanperintöalueeseen.
Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seudun tunnusomaisin piirre on jokivarsien horisontaalinen lakeusmaisema, vaikkakin jokilaaksojen välisten selänteiden pinnanmuodot saattavat yllättää vaihtelevalla kumpareisuudellaan. Joet ovat tyypillisimpiä vesistöjä ja mihin liittyvä jokavuotinen ilmiö on runsas tulviminen. Järviä
on vähän. Laaja peltoviljely on lähtenyt yleensä suon raivauksesta ja kytöviljelystä. Ensisijainen asutus sijoittuu nauhamaisesti jokivarsille ja jokilaakson loiville kumpareille. Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudulla lakeus
jatkuu eteläosissa rannikolle asti, missä merenlahtiakin on kuivattu pelloiksi.
Keski-Pohjanmaan jokiseutua ja rannikkoa luonnehtivat kapeahkot jokilaaksojen viljelyalueet ja niiden väliin
jäävät laajahkot karut ja soiset moreeniselänteet. Maasto on suhteellisen tasaista, mutta paikoin kumpareista. Kokkolan, Lohtajan ja Kalajoen kohdalla mereen saakka työntyville harjujaksoille on muodostunut
laajoja soraisia ja hiekkaisia rantakerrostumia. Kuvassa 2 on esitetty pohjalaismaakuntien pohjamaalajit ja
maanpeite.
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Kuva 2. Pohjamaalajit ja maanpeite.

Pohjalaismaakuntien alueella sijaitsee useita tulvariskialueita, joista merkittäviä on yhteensä viisi. KeskiPohjanmaalla ei sijaitse merkittäviä tulvariskialueita. Tulvat vaikeuttavat vesihuollon toteutusta ja lisäävät
kustannuksia. Tulvavesi voi muun muassa heikentää pohjavedenlaatua tai päästä vedenottamoon. Lisäksi
jätevedenpumppaamoiden ja –puhdistamoiden tulviminen voi aiheuttaa pintavesien tilan heikkenemistä.
Kolmen maakunnan alueella vedenottamoista 12 ja jätevedenpuhdistamoista 10 sijaitsee tulvariskialueilla.

2. Vesivarat ja niiden käyttökelpoisuus

2.1. Pintavedet
Pohjalaismaakuntien alue on pääosin alavaa. Alavuuden ja alavien maiden intensiivisen maankäytön vuoksi
alueella on useita tulvaherkkiä alueita. Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen alueelle viisi merkittävää tulvariskialuetta. Pohjanmaalla näistä sijaitsevat Lapväärtti (Lapväärtinjoki), Laihia-Tuovila-Runsor (Laihianjoki) sekä Ylistaro-Koivulahti (Kyrönjoki), josta pieni osa sijaitsee EteläPohjanmaan maakunnan puolella. Etelä-Pohjanmaalla puolella kokonaan sijaitsevat Lapuan (Lapuanjoki) ja
8

Ilmajoen-Seinäjoen (Kyrönjoki) merkittävät tulvariskialueet. Tulvien torjumiseksi on useissa alueen vesistöissä tehty rakenteellisia muutoksia, kuten patoja ja tekojärviä. Monia alueen vesistöistä myös säännöstellään tulvasuojelullisista syistä tai vesivoiman takia. Paikoin veden vähyys luo haasteita vesiympäristölle.

4.1.1. Pintavesien tila

Vesienhoidon tavoitteena niin Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla kuin muuallakin Suomessa ja koko EU:ssa on vesien hyvän tai erinomaisen tilan saavuttaminen ja säilyttäminen pinta- ja pohjavesissä vuoteen 2027 mennessä. Hyvä ekologinen tila tarkoittaa, että esim. kalojen, pohjaeläinten, vesikasvien ja planktonlevien esiintymisessä ja lajistossa on korkeintaan vähäisiä ihmisen toiminnasta aiheutuvia
muutoksia. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien (mm. tekojärvet) tilan tulee olla
hyvä suhteutettuna parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan.
Pohjanmaan maakuntien vesien tilaa heikentää erityisesti rehevöityminen, kiintoainekuormitus, maaperän
happamuus sekä rakenteelliset muutokset, kuten padot ja perkaukset. Ravinne- ja kiintoainekuormitus on
pääosin peräisin maataloudesta, metsätaloudesta ja haja-asutuksesta. Humuskuormitusta syntyy maankäytön seurauksena esimerkiksi metsätaloudesta ja turvetuotannosta. Turvemaiden ja ojitettujen turvemaiden
osuus alueen vesistöjen valuma-alueista onkin suuri. Humuskuormitus aiheuttaa ongelmia raakaveden hyödyntämiseen ja ongelmia esiintyy ainakin Kyrönjoella ja Ähtävänjoella. Paikallisesti vesiin vaikuttaa myös
turvetuotanto sekä turkistuotanto. Maamme happamat sulfaattimaat sijaitsevat lähes kokonaan pohjalaismaakunnissa. Sulfaattimaiden kuivatus aiheuttaa merkittävää happamuus- ja metallikuormitusta, joka heikentää varsinkin rannikon jokien tilaa. Pohjanmaan maakuntien jokia on vuosien saatossa voimakkaasti
muutettu perkaamalla, oikomalla, patoamalla ja säännöstelemällä. Nämä toimet ovat estäneet kalojen vapaata liikkumista sekä vähentäneet sopivien elinympäristöjen määrää ja laatua.
Yli kaksi kolmasosaa alueemme jokivesistä on hyvää huonommassa tilassa, osa jopa huonossa tilassa. Tilaa
ovat heikentäneet ja heikentävät mm. voimakas ravinnekuormitus, vesirakentamisen vaikutukset sekä
useissa vesistöissä erityisesti happamien sulfaattimaiden ja maankuivatuksen aiheuttama happamuus ja
korkeat metallipitoisuudet. Tilan muutokset näkyvät mm. veden sameutena, vesimäärien muutoksina, liettymisenä ja kalaston muutoksina. Osassa huonossa tilassa olevia jokia ei pysyvää kalastoa ole lainkaan johtuen mm. happamuudesta ja rakenteellisista muutoksista. Suuret joet ovat pääosin tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Hyväkuntoisiakin jokia kuitenkin löytyy. Nämä sijaitsevat yleensä valuma-alueiden latvaosissa
sulfaattimaiden yläpuolella ja niihin kohdistuva ravinnekuormitus on melko vähäistä ja niiden uomat ovat
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luonnontilaisia tai vain vähän muutettuja. Muun muassa Isojoki on säilynyt hyvässä tilassa. Vähävetiset jaksot, joiden ennustetaan tulevaisuudessa lisääntyvän, muodostavat uuden uhkatekijän varsinkin pienille ja
vähäjärvisille jokivesistöille.
Järvet ovat pääosin tyydyttävässä tilassa, mutta myös välttävässä sekä toisaalta hyvässä ja erinomaisessa
tilassa olevia järviä löytyy. Suurin syy järvien heikentyneeseen tilaan on maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon hajakuormitus. Ulkoisen kuormituksen seurauksena alkanut sisäinen kuormitus vaivaa myös monia järviä, vaikka sen arviointi on usein vaikeaa. Järvissä tilan heikentyminen näkyy veden samentumisena,
sinileväkukintoina, kalaston muutoksina sekä umpeenkasvuna. Säännöstely saattaa matalissa järvissä heikentää tilaa välillisesti heikentämällä talvista happitilannetta. Hyväkuntoiset järvet ovat joko pohjavesivaikutteisia tai sijaitsevat valuma-alueiden latvaosissa. Osa näistä on luontaisesti hyvinkin tummavetisiä. Viime
tila-arvioon verrattuna esimerkiksi Ähtärinjärven tila on laskenut hyvästä tyydyttävään ja Vetelissä sijaitsevan Räyringinjärven tila on laskenut tyydyttävästä välttävään.
Rannikkovesien osalta sisäsaaristo on lähes kokonaan korkeintaan tyydyttävässä tilassa. Sisäsaaristoalueiden tilaa heikentää jätevesien ja jokien tuoma ravinnekuormitus, jolle matalat ja suljetut saariston alueet
ovat herkkiä. Ulkosaaristo sitä vastoin on pääosin hyvässä tilassa, vaikka muutoksia huonompaan suuntaan
on havaittavissa sielläkin. Jokien mukana tulevan kuormituksen lisäksi saariston tilaa heikentää Itämeren
yleinen rehevöitymiskehitys. Rannikkovesien heikentynyt tila näkyy mm. alhaisempana näkösyvyytenä, rihmamaisten levien lisääntymisenä ja sinileväkukintoina. Kuvassa 3 on esitetty pintavesien ekologinen tila ja
voimakkaasti muunnetut tai keinotekoiset vesistöt pohjalaismaakuntien alueella.

10

Kuva 3. Voimakkaasti muunnetut tai keinotekoiset vesistöt ja pintavesien ekologinen tila.

2.2. Pohjavedet

Pohjavettä on tiettynä ajanhetkenä kolminkertaisesti pintaveden määrään nähden. Pohjavesi muodostaakin maanalaisen vesivaraston, josta pintavedet saavat täydennystä erityisesti alivirtaamakausina. Vesistön
määritelmä on sidottu pohjaveden korkeuteen. Vain pieni osa pohjavedestä on varastoituneena sellaisiin
maaperämuodostumiin, että sitä on mahdollista saada riittävä määrä tietystä pisteestä yhdyskuntien tarpeeseen ja niin hyvälaatuista, että sitä voidaan ajatella hyödynnettävän vesihuollossa. Vain 3,9 % Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kolmen maakunnan maapinta-alasta ovat tällaisia alueita. Ne on luokiteltu pohjavesialueiksi.
Vedenhankinnan kannalta merkittävät pohjavesialueet sijoittuvat pääosin luode-kaakko-suuntaisille hiekkaja soraharjuille. Samoille alueille on usein keskittynyt paljon ihmistoimintaa tällaisten maaperämuodostumien tarjotessa asutukselle ja kulkuväylille sopivan rakennuspohjan sekä rakentamiseen soveltuvia kiviaineksia.
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Pohjanmaan rannikkoseudulla pohjavesialueet ovat kapeita ja katkonaisia sekä osittain pohjavettä ympäristöstään kerääviä. Pohjoisosaa kohti siirryttäessä pohjavesialueet ovat loivapiirteisiä, ja ne ovat lähes kokonaan tasoittuneet rantavoimien vaikutuksesta. Länsi-Suomen rannikkoseudulla pohjavesialueet ovat usein
moreenipeitteisiä. Sisä-Suomen itäosan pohjavesialueet sen sijaan erottuvat selvästi maisemassa ja yleensä
purkavat pohjavettä ympäristöönsä. Rannikkoseuduilla pohjavesi on sekä luontaisista tekijöistä että ihmistoimintojen takia usein hapetonta tai vähähappista ja ravinteiden ja metallien pitoisuudet saattavat olla
korkeita.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kolmen maakunnan alueella on kaikkiaan 407 luokiteltua pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä alueita on 301 ja vedenhankintaan soveltuvia alueita 106. Pohjavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti maakuntien välillä. Huomattavimmat pohjavesivarat ovat Kauhajoen, Isojoen, Kuortaneen, Alajärven, Kruunupyyn, Kokkolan ja Lestijärven alueilla. Heikoin tilanne on Isonkyrön, Laihian, Seinäjoen ja Vaasan alueilla.

4.2.1 Pohjavesialueiden tila
Vesienhoidon tavoitteena on pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen ja säilyttäminen vuoteen 2027 mennessä. Vesienhoidossa pohjavedestä tarkastellaan ainoastaan vedenhankintaa varten tärkeiden ja muiden
vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden määrällistä ja kemiallista tilaa.
Pohjavesialueilla sijaitsee runsaasti erilaisia riskiä aiheuttavia toimintoja. Ihmistoimintojen on monin paikoin todettu aiheuttavan muutoksia pohjaveden laadussa ja määrässä. Keskeisiksi pohjavettä vaarantaviksi
toiminnoiksi on pohjalaismaakunnissa arvioitu maatalous (peltoviljely, kotieläintalous ja turkistuotanto),
liikenne, maa-ainesten otto, asutus, teollisuus- ja yritystoiminta sekä pilaantuneet maa-alueet.
Vedenhankintaa varten tärkeistä tai muista vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista kemiallisiksi
riskialueiksi on luokiteltu kolmatta vesienhoitokautta varten 52 ja määrällisiksi neljä pohjavesialuetta. Kemiallinen tila arvioitiin huonoksi 17 pohjavesialueella ja määrällinen tila huonoksi yhdellä pohjavesialueella,
jolla myös kemiallinen tila luokiteltiin huonoksi (kuva 4). Pohjaveden huonon tilan ovat aiheuttaneet ammonium, nitraatti, kloridi, metallit, öljyt, eräät liuottimet sekä torjunta-aineet.
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Kuva 4. Pohjavesialueiden tila ja riskialueet 2020.

2.3. Arvio vesivarojen nykytilasta
Vesistöt ovat monin paikoin myös reheviä ja haja- sekä pistekuormitus tuovat ravinteita edelleen vesistöihin. Myös kiintoainekuormitus on paikoin suurta. Alueella on laajoja maatalousalueita ja ne sijaitsevat usein
vesistöjen läheisyydessä tai alueiden kuivatusvedet laskevat vesistöihin. Maatalous näillä alueilla on intensiivistä. Maidontuotanto ja perunantuotanto keskittyvät pääasiassa Keski-Pohjanmaan maakuntaan, mutta
myös Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on maitotiloja ja perunan viljelyä. Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan maakunnissa viljanviljely on intensiivistä. Suurin osa alueen turvealueista on ojitettu metsätalous- tai maatalouskäyttöön tai turvetuotannon tarpeisiin. Turvetuotanto on keskittynyt sisämaahan Eteläja Keski-Pohjanmaan maakuntiin.
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Vuoden 2020 alustavan vesistöjen kuormitusarvioinnin mukaan pohjalaismaakuntien alueelta lähtöisin
oleva fosforikuormitus aiheutui suurimmaksi osaksi peltoviljelystä (53 %), metsätaloudesta (8 %), muun muassa teollisuuden ja turvetuotannon aiheuttamasta pistekuormituksesta (5 %) sekä haja-asutuksesta (7 %).
Merkittävimmät typpikuormittajat puolestaan olivat peltoviljely (46 %), metsätalous (6 %), pistekuormitus
(10 %) ja haja-asutus (3 %). Luonnonhuuhtouma metsistä ja pelloilta aiheuttaa myös merkittävää typpi ja
fosforikuormitusta vesistöille.
Verrattuna aikaisempiin kuormitusarvioihin fosforipitoisuus on pienessä laskussa pohjalaismaakuntien
joissa. Uutena huolestuttavana ilmiönä on kuitenkin se, että suuri osa kuormituksesta on viimeisinä vuonna
kohdistunut talvikuukausiin leutojen talvien takia. Myös pintavesien humuspitoisuudet ovat 2000-luvulla
nousseet alueella, mutta viime vuosien aikana kasvu on tasaantunut.
Asutusta lähellä olevien pohjavesialueiden tila on vaarantunut ja merkkejä haitta-aineista on havaittu usealla riskialueella. Haitta-aineiden esiintyminen ei ole kuitenkaan laajasti estänyt alueiden käyttöä vedenhankintaan. Raakavedestä poistetaan haitta-aineita veden käsittelyn avulla. Joillakin alueilla vedenhankinta on
lopetettu pohjaveden laadun heikkenemisen vuoksi (esim. Tiilipruukinkangas, Kokkola).

3. Vesihuollon nykytila ja kehitys

Vuonna 2017 kirjoitetussa kirjassa “Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–2017” todetaan, että maaseudun yhteisiä vesijohtoja on toteutettu ensimmäiseksi Pohjanmaalla. Nimimerkki “Hn” ehdotti jo vuonna
1863 Vasabladet-lehdessä, että Ilmajoella rakennettaisiin vesijohto Ilmolan kylän ulkopuolella, korkealla
maastonkohdalla olevasta lähteestä. Ensimmäisenä Suomessa ryhdyttiin valmistamaan tekopohjavettä Vaasassa vuonna 1929. Laajemmin tekopohjavesi tuli maassamme käyttöön 1970-luvulla.
Tiettävästi varhaisin maaseudun yhteinen vesijohto rakennettiin juuri Ilmajoelle vuonna 1872, jolloin Salomon Tuominiemi rakensi 2,5 km pitkän painovesijohdon. Ennen Suomen itsenäisyyttä puuputkilaitoksia
tehtiin ainakin Ilmajoelle, Kurikkaan, Lapualle, Toholammille, Kauhavalle, Teuvalle ja Saarijärvelle. Suomen
vesihuollossa tapahtui varsinainen teknologiahyppy, kun Pohjanmaalla siirryttiin puuputkista muoviputkiin
1950-luvulta lähtien.
Kun puhdasvesiasiat oli saatu järjestykseen, tuli jätevesien vuoro. Ennen jätevedenpuhdistamoiden valmistumista jätevedet johdettiin joko sakokaivoihin tai maaperään. Suomen taajamien viemäröimättömillä alueilla jätevesiä kerättiin sakokaivoihin jo ennen sotia. Myöhemmin ne on vaadittu rakennettavaksi umpikaivoina.
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Johtuen keskitetyn vedenhankinnan varhaisesta rakentumisesta pohjalaismaakuntien alueella, on vedenjakeluverkostot merkittäviltä osin teknisen käyttöiän loppupuolella. Haasteena verkostojen saneerauksessa ja
uudelleen rakentamisessa tulee olemaan aluerakenteen ja yhdyskuntarakenteen muuttuminen sekä toisaalta maataloudessa tapahtunut rakennemuutos. Haja-asutusalueilla kiinteistöjä on poistunut käytöstä tai
muuttunut vapaa-ajan kiinteistöiksi. Maatalousyksikköjen määrä on samalla oleellisesti pienentynyt ja samalla yksikkökoko moninkertaistunut. Näillä on vedenhankinnan ja -jakelun järjestämiseen ja sen aiheuttamien kustannusten kattamiseen merkittäviä vaikutuksia.
2000-luvun aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vesihuollon kehittämisessä keskeisenä tekijänä on
ollut vuosina 2003–2014 laaditut seudulliset vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmat. Suunnitelmien
tavoitteena on ollut muun muassa lisätä yhteistyötä vesihuoltolaitosten välillä, edistää vesihuoltolaitosten
varautumista ja valmiutta reagoida muutoksiin ja parantaa laitosten vedenjakelun varmuutta.
Toisena vesihuollon kehittämisen välineenä on ollut vesihuoltoavustusten ohjaaminen alueen vesihuollon
kehittämiseen. Valtion vesihuoltoavustukset kuitenkin päättyivät vuonna 2018 ja viimeiset avustusrahoilla
suoritetut kehittämishankkeet saatiin valmiiksi vuonna 2020. Avustuksilla edistettiin muun muassa alueen
vedenhankintaa ja jätevesien johtamista.
Avustusten päätyttyä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on keskitytty vesihuollon kehittämisessä sidosryhmätoimintaan esimerkiksi vuosittaisten vesihuollon kehittämispäivien sekä yleissuunnitelmien seurantapalaverien muodossa. Tilaisuuksissa on käyty läpi esimerkiksi vesihuollon ajankohtaisia asioita sekä tunnistettu ja reagoitu niin paikallisesti kuin alueellisestikin ilmenneisiin vesihuollon toimintaympäristön muutoksiin.

3.1. Vesihuoltolaitokset
3.1.1. Yleistä
Kolmen maakunnan alueella on suuri määrä pieniä vesiosuuskuntia ja vesihuoltolaitoksia, yhteensä 162 vesihuoltolain mukaista laitosta. Koko maan vesihuoltolain mukaisesta vesihuoltolaitosmäärästä lukema on
noin 15 prosenttia.
Alueella on vain kaksi pintavesilaitosta, loput käyttävät pohjavettä raakavesilähteenään. Alueella on yhteensä kahdeksan tukkulaitosta, joista viisi pumppaa, käsittelee ja toimittaa talousvettä vettä muille vesihuoltolaitoksille. Loput kolme tukkulaitosta puhdistavat ja johtavat muiden vesihuoltolaitosten jätevesiä.
Pieniä, alle 2000 liittyjän vesihuoltolaitoksia alueella on yhteensä 145 kappaletta ja yli 5000 kuluttajan vesi-
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huoltolaitoksia puolestaan 21 kappaletta. Näiden jakautuminen maakunnittain on esitetty taulukossa 1 Lisäksi kolmen maakunnan alueella on paljon pienempiä vesiosuuskuntia, joilla ei ole kunnan määrittelemää
toiminta-aluetta, talousveden osalta myös nämä on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Vesihuoltolaitosten kokojakauma ja pienen talousvesiasetuksen (401/2001) mukaiset toiminta-alueettomat
toimijat maakunnittain.

Laitoksen koko

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Yli 5000 liittyjää (kpl)

8

2

11

Alle 2000 liittyjää (kpl)

95

9

41

Alle 50 asukasta /

99

12

79

alle 10 m3/vrk (kpl)

Vesihuollon toimintavarmuutta tulee kehittää, jotta vesilaitokset pystyisivät varmistamaan vedensaannin
myös poikkeustilanteissa. Tavoitteena on järjestää vedenjakelu siten, että suunnittelualueen kunnat ja pienetkin vesiyhtiöt olisivat mahdollisuuksien mukaan yhteydessä toisiinsa häiriötilanteiden varalta. Tätä on
pyritty parantamaan toteutetuilla kunnallisilla, ylikunnallisilla ja ylimaakunnallisilla yhdysvesijohtoyhteyksillä. Vesihuollon toimintavarmuuden kannalta ongelmallista on se, ettei kaikilla, varsinkaan pienillä, vesihuoltolaitoksilla ole riittäviä resursseja uusien vedenottamoiden tai vesilinjayhteyksien rakennuttamiseen.
Lisäksi vesihuoltolaitoksilla tulee vesihuoltolain mukaan olla ajan tasalla oleva suunnitelma häiriötilanteiden
varalle. Varautumis- ja erityistilannesuunnitelmien avulla parannetaan vesilaitoksen toimintavarmuutta
poikkeustilanteissa. Kokonaisuutena vesihuollon toimintavarmuus vedensaannin kannalta on kuitenkin
hyvä.

3.1.2. Hallinto ja organisaatiot
Vesihuollon järjestämisestä alueellaan vastaa kunta ja varsinaisista vesihuoltopalveluista huolehtii vesihuoltolaitos kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Kunta osallistuu alueelliseen vesihuollon yleissuunnitteluun. Kunnalla on lisäksi vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä. Kehittämissuunnitelmasta ilmenee,
mitkä kunnan alueet ovat tulossa ja millä aikataululla vesihuoltopalvelujen piiriin. Kiinteistön omistaja tai
haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta ja -laitteistosta liittämiskohtaan saakka. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kaikki laitokset, joilla on vahvistettu toiminta-alue, ovat nähtävillä vesihuoltolaitostietojärjestelmästä (VEETI).
Vesihuoltolaitokset voidaan niiden hallinnollisen muodon mukaan jakaa kolmeen ryhmään: kunnalliset vesija viemärilaitokset, pienet yksityisoikeudelliset vesiyhtymät sekä isot tukkulaitokset. Kunnalliset vesi- ja vie-
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märilaitokset toimivat yleensä teknisen lautakunnan tai ympäristölautakunnan alaisena laitoksena. Kunnallisten laitosten lisäksi alueella on suuri määrä pieniä vesiosuuskuntia ja vesihuoltolaitoksia. Mikäli vesiosuuskunta toimittaa asiakkailleen talousvettä, on se terveydensuojelulain mukainen talousvettä toimittava
laitos, ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä tällaiset laitokset.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella vesihuoltolain tarkoittamista 162 vesihuoltolaitoksesta 29 kpl on
kunnan liikelaitoksia, 35 osakeyhtiötä, 64 osuuskuntaa sekä 34 yksinomaan vesilaitoksia avoin yhtiömuotoisena. Pienet vesiyhtymät ovat yleensä kuluttajien itsensä hallinnoimia ja ne huolehtivat yleensä vain vedenhankinnasta ja -jakelusta. Lisäksi alueella toimii 8 tukkuvesi- ja viemärilaitosta. Taulukossa 2 on esitetty vesilaitosten määrät maakunnittain toimintamuotojen perusteella luokiteltuna.
Taulukko 2. Vesihuoltolaitosten määrät toimintamuodon perusteella maakunnittain.

Kunnallinen liikelaitos
Osakeyhtiö
Osuuskunta
Avoin yhtiö
Tukkulaitos
Yhteensä

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

12

5

12

20

2

13

45

3

16

25

2

7

3

1

4

105

13

52

3.1.3. Henkilöresurssit
Kuntien vastuulla on kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja niin, että vesihuoltolain tavoitteet toteutuvat.
Käyttöhenkilöstön sivutoimisuus ja vähäisyys kaiken kaikkiaan on merkittävä laitosten toimintavarmuuteen
ja laatuun vaikuttava tekijä. Vesihuoltolaitoksille tehdyn kyselyn perusteella lähes 60 prosenttia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella toimivista vesihuoltolaitoksista työllistää vain 1–3 henkilöä. Yli 20
henkilöä työllistäviä laitoksia alueella toimii vain kuusi kappaletta. Kyselyyn vastanneista laitoksista noin 90
% arvioi henkilöstömäärän pysyvän tulevaisuudessa ennallaan. Lopuilla laitoksista, puolella henkilöstön
määrän arvioidaan vähentyvän ja puolella lisääntyvän.
Kuntien ja pienten vesihuoltolaitosten henkilöstön ikääntymisen ja eläkkeelle siirtymisen johdosta on odotettavissa pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä, kun esimerkiksi lähes talkoopohjalla hoidettujen vesiosuuskuntien perustamisvaiheen puuhamiehet jättävät tehtävänsä. Vesihuoltolaitoksille suunnattuun kyselyyn vastanneista laitoksista vain noin 29 % tulee painottamaan tulevaisuudessa henkilökunnan korkeampaan koulutukseen.
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3.1.4. Verkostot ja toiminta-alueet
Pohjalaismaakuntien 40 kunnan alueella on 162 vesihuoltolaitosta, joilla on kunnan määrittelemä toimintaalue. Kunnista kahdeksan on sellaisia, joissa ei ole lainkaan vesihuoltolain mukaisia osuuskuntia. Toisaalta
kahdessa kunnassa vesihuoltolain mukaisia osuuskuntia on yli 25. Alueellamme on lisäksi kuntia, joilla ei ole
toiminta-aluetta kunnallisella laitoksella tai toiminta-alue on määriteltynä vain joko talousvedelle tai jätevedelle. Vesihuoltolain mukaisia toiminta-alueita on vahvistettu myös toimijoille, joilla ei ole y-tunnusta. Näitä
toimijoita on 34 kappaletta.
Vuonna 2019 kolmen maakunnan alueella oli yhteensä 206 vesilaitosten vesijohtoverkostoa ja verkostojen
kokonaispituus oli noin 19200 kilometriä. Jätevesilaitosten verkostoja alueella oli puolestaan 82 kappaletta
ja jätevesiverkoston kokonaispituus oli noin 5800 kilometriä. Verkostojen päämateriaalina on kaikissa maakunnissa muovi, mutta myös muita materiaaleja, kuten betonia, asbestisementtiä ja metallia on yhä verkostoissa. Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty maakunnittaiset luvut verkostojen lukumääristä, pituudesta ja materiaaleista. Suurin osa pohjalaismaakuntien nykyisestä vesijohto- ja viemäriverkostosta on rakennettu 70–80luvuilla. Etelä-Pohjanmaalla noin kolmasosa nykyisestä verkostosta on rakennettu jo 1960-luvulla. Verkostojen ikääntymisen vuoksi niiden saneeraustarve lisääntyy kovaa vauhtia.
Taulukko 3. Vesijohtoverkoston pituus ja materiaalit maakunnittain vuonna 2019.
Etelä-

Keski-

Pohjanmaa

Pohjanmaa

Pohjanmaa

Yhteensä

Verkkojen lukumäärä

118

15

73

206

Vesijohtoverkoston pituus (km)

8299

2158

8780

19237

Muovia (km, %)

8136 (98,1)

2101 (97,4)

8293 (94,4)

18530 (96,3)

Asbestisementtiä (km, %)

103 (1,2)

15 (0,7)

129 (1,4)

247 (1,3)

Metallia (km, %)

42 (0,5)

29 (1,3)

139 (1,6)

210 (1,1)

Muuta materiaalia (km, %)

18 (0,2)

12 (0,6)

219 (2,5)

249 (1,3)

Taulukko 4. Viemäriverkoston pituus ja materiaalit maakunnittain vuonna 2019.
Etelä-

Keski-

Pohjanmaa

Pohjanmaa

Pohjanmaa

Yhteensä

Verkkojen lukumäärä

30

13

39

82

Viemäriverkoston pituus (km)

2802

805

2184

5791

Muovia (km, %)

2578 (92,0)

760 (94,4)

1998 (91,5)

5336 (92,1)

Betonia (km, %)

207 (7,4)

37 (4,6)

148 (6,8)

392 (6,8)

Muuta materiaalia (km, %)

17 (0,6)

8 (1,0)

38 (1,7)

63 (1,1)
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3.1.5. Talous
Suomen ja niin myös pohjalaismaakuntien alueella vesihuollon merkittävimpiä haasteita ovat laitosten pirstaleinen sijoittuminen alueellisesti, infrastruktuurin ikääntyminen, monien vesihuoltolaitosten heikot talous- ja henkilöstöresurssit sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden voimistuminen. Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta aiheutuvat kustannukset on katettava vesihuoltopalveluista perittävillä
maksuilla. Jos tämä ei toteudu riittävällä tasolla, uhkana on palveluiden kestävyyden ja laadun heikkeneminen. Kolmen maakunnan alueella muun muassa ikääntyminen, osaajien puute ja vähäiset resurssit ja riittämätön varautuminen tulevaisuuden investointeihin näkyvät erityisesti pienillä vesihuoltolaitoksilla, vesiosuuskunnilla ja -yhtymillä.
Koko maan keskiarvona veden käyttömaksu vuonna 2019 on 2,21 €/m3 ja jätevesimaksu 3,30 €/m3. VEETItietojärjestelmän mukaan pohjalaismaakuntien alueella talousveden käyttömaksut vaihtelevat välillä 0,30–
1,93 €/m3. Vastaavasti jäteveden käyttömaksut vaihtelevat 1,35–3,87 €/m3 välillä. VEETI-tietojärjestelmässä
on vuoden 2019 vesihuollon maksujen tietojen täyttöaste on kuitenkin vain 34 %.

3.1.6. Investoinnit ja saneeraus
Rakennetun omaisuuden tila 2019-raportin (ROTI 2019) mukaan Suomessa vesihuoltoverkoston saneeraustarve on erittäin merkittävä; viemäriverkostosta (50 000 kilometriä) yhteensä 12 prosenttia on erittäin huonossa kunnossa ja vesijohtoverkostosta (100 000 kilometriä) yhteensä kuusi prosenttia on erittäin huonossa
kunnossa. 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.
Vesihuoltolaitoksen investoinnit jakautuvat uusinvestointeihin ja korjausinvestointeihin. Uusinvestoinnit
sisältävät vesihuoltoverkoston laajentamisen, yhdys- ja syöttövesijohtojen, siirtoviemäreiden sekä uusien
laitoksien rakentamisen kustannukset. Korjausinvestointeihin sisältyvät vesi- ja viemäriverkostojen ja laitosten saneeraukset sekä koneiden ja laitteiden uusimiset.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on tietoja 100 vesihuoltolaitoksella tehdyistä investoinneista vuosien
2014 ja 2019 väillä. Yhteensä aikavälillä investointeja ja saneerauksia tehtiin 168 900 000 eurolla, keskimääräisen investointisumman ollessa noin 28 140 000 €/vuosi. Rahallisesti mitattuna suurimmat investoinnit
koskivat jätevesiviemäreitä ja jätevedenpumppaamoita. Näihin investoitiin vuosittain keskimäärin noin 11
100 000 euroa. Jätevedenpuhdistamoiden investointi- ja saneerauskustannukset olivat noin 3 060 000
€/vuosi.
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Toiseksi eniten rahaa kului vesijohtoihin ja vesijohtoverkoston varusteisiin. Näihin keskimääräinen investointisumma oli noin 9 200 000 €/vuosi. Vedenottamoihin ja vedenkäsittelyrakenteisiin investoitiin noin 2
740 000 €/vuosi. Hulevesiviemäreihin ja pumppaamoihin puolestaan investoitiin noin 378 000 €/vuosi. Muihin investointiluokkiin kuuluvia investointeja ja saneerauksia tehtiin noin 1 660 000 eurolla per vuosi. Taulukkoon 5 on koottu vuosien 2014–2019 investointi- ja saneerauskulut investointiluokittain. Vuonna 2019
jätevesihuollon investoinnit olivat noin 10 260 000 euroa ja vesihuollon puolestaan 14 560 000 euroa. Kuvassa 5 on esitetty vuosittaiset investointi- ja saneerauskustannukset jätevesihuollolle ja jätevesihuollolle.
Taulukko 5. Investoinnit ja saneeraukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella vuosina 2014–2019.
Investointiluokka

Investoinnit yhteensä vuosina

Investoinnit/vuosi, (€/vuosi)

2014–2019, (€)
Vesijohdot ja verkostovarusteet

55 200 000

9 200 000

Ottamot ja vedenkäsittelyrakenteet

16 440 000

2 740 000

Jätevesiviemärit ja jäteveden pumppaamot

66 610 000

11 100 000

Jätevesihuollon investoinnit yhteensä

84 970 000

14 160 000

Hulevesiviemärit ja pumppaamot

2 270 000

378 000

Muu

9 980 000

1 660 000

Vesihuollon investoinnit yhteensä

71 640 000

11 940 000

Jätevesihuollon investoinnit yhteensä

84 970 000

14 160 000

168 900 000

28 140 000

Kaikki investoinnit yhteensä
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Investoinnit ja saneeraukset vuosina 2014-2019

milj.
€

Järvesihuollon investoinnit

Vesihuollon investoinnit
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Kuva 5. Vesihuollon ja jätevesihuollon investoinnit ja saneeraukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella vuosina 2014–2019.

3.1.7. Arvio vesihuoltolaitosten nykytilasta

Vesihuollon toimijoita pohjalaismaakuntien alueella on paljon johtuen vedenhankintaa ja jakelua hoitavien
pienten vesiyhtymien suuresta määrästä alueella. Jäteveden viemäröintiin 2010-luvulla perustettuja jätevesiyhtymiä on pohjalaismaakuntien alueella muuta maata vähemmän, mutta muutamissa kunnissa haja-asutuksen viemäröinnin laajentaminen osuuskuntia perustamalla toteutui. Vesihuollon laitosrakenteessa on
kehittämistarvetta ja ammattimaisuuden lisäämistarvetta, joka osaltaan varmistaisi vesihuollon toimivuutta
pitkällä aikajänteellä.
Vedenjakelu toimii normaalitilanteessa hyvin, mutta laitosten ja verkostojen ikääntyminen asettaa vesihuollolle haasteita ja kehittämistarpeita. Vanhojen verkostojen saneerausvelkaa tulisi ottaa kiinni verkoston
vanhenevissa osissa verkostoja uusimalla ja korjaamalla. Samalla alueen kasvukeskusten taajamat laajenevat ja resursseja kuluu uuden verkoston ja vesihuoltopalveluiden rakentamiseen. Tämä tuo suuren haasteen alueen vesihuoltolaitoksille niin työvoiman kuin taloudenkin osalta.
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Pohjalaismaakuntien vesijohtoverkko on melko kattava, eikä viemäriverkostoakaan tarvitse enää juurikaan
laajentaa. Myös tarvittavista jätevedenpuhdistamoista ja vedenottamoistakin ainakin suurin osa on jo toteutettu. Tulevaisuudessa investoinneissa voidaan keskittyä enemmän vesihuoltoinfrastruktuurin saneeraukseen ja kunnossapitoon. On kuitenkin huomioitava, että saneeraus toistuu määrävälein eikä tule ikinä
valmiiksi. Sen vuoksi saneerausta tehdessä onkin tarpeen miettiä, miten seuraavasta saneerauskerrasta selvitään mahdollisimman helposti järkevin kustannuksin. Uudisrakentamisessa tarve keskittyy lähinnä verkostojen ja laitosten digitalisointiin.
Pienten kuntien vesihuoltolaitoksilla ja pienemmillä vesiosuuskunnilla tulee olemaan vaikeuksia selviytyä
velvoitteistaan tulevaisuudessa. Niillä tulee olemaan haasteita muun muassa verkostojen ylläpitämisessä,
kun tarve vesihuollolle pienenee ja esimerkiksi osia verkostoista voi jäädä hyvinkin vähäiselle käytölle. Paine
osuuskuntien siirtämisestä kunnan vesihuoltolaitoksen vastuulle ja tarve kuntarajat ylittävälle vesihuollon
yhteistyölle tulee kasvamaan, jotta vesihuoltopalveluiden laatu ja saatavuus varmistetaan myös tulevaisuudessa kolmen pohjalaismaakunnan alueella.

3.2. Vedenhankinta ja -jakelu
3.2.1. Yleistä

Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella vesijohtoverkostoon on liittynyt yhteensä noin 169 400 asukasta,
Keski-Pohjanmaalla noin 59 000 asukasta ja Pohjanmaalla noin 177 400 asukasta. Vuoden 2019 asukaslukuun suhteutettuna Etelä-Pohjanmaan vesijohtoverkoston liittymisprosentti oli 90 %, Keski-Pohjanmaan 87
% ja Pohjanmaan puolestaan 98 %. Kaikkien maakuntien yhteinen liittymisprosentti oli tällöin 93 % (noin
405 800 asukasta). Kuvassa 6. on esitetty pohjalaismaakuntien vesijohtoverkostonliittyjäprosentit vuosina
1999, 2014 ja 2019. Vesihuoltolakiin tehtiin muutoksia vuonna 2014 muun muassa vesihuoltolaitoksen
määritelmään. Tehtyjen muutosten takia alueen vesihuoltolain mukaisten vesihuoltolaitosten määrä väheni, vaikka todellisuudessa alueen vesihuoltotoimijoiden määrät eivät vähentyneet. Tämä selittää vuosien
1999 ja 2014 välillä tapahtuvaa muutosta verkostoon liittyneiden määrässä.
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Vesijohtoverkon liittymisprosentit
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Kuva 6. Pohjalaismaakuntien alueen vesihuoltolain mukaisten vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen liittyjäprosentit
vuosina 1999, 2014 ja 2019.

Yhdyskuntien vedenhankinnan osalta Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueet käyttävät pohjavettä
raakavesilähteenä. Ainoastaan vedenhankinnan varmistamiseksi ja teollisuuden tarpeisiin käytetään pintavesilaitoksia. Pohjanmaan alueella on Vaasan ja Pietarsaaren vedenhankinta vielä pintaveden varassa. Molempien tarpeisiin on pohjavesivaroja selvitetty ja siirtyminen pohjavedenkäyttöön pidemmällä aikajänteellä näyttää mahdolliselta. Pohjalaismaakuntien pohjavesien laatu asettaa omat haasteensa vedenhankinnalle. Pääosa käytössä olevasta pohjavedestä joudutaan puhdistamaan ennen verkostoon johtamista. Pohjavesi on monin paikoin hapanta ja siihen on maaperästä liuenneena rautaa ja mangaania. Paikoin pohjaveden orgaanisen aineen määrä edellyttää veden kemiallista käsittelyä.
Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on toteutettu useampia ylikunnallisia vedenhankintajärjestelyjä tukkuvesilaitosten muodossa johtuen pohjavesivarojen sijoittumisesta eri alueille asutuskeskittymien ja vettä
runsaasti tarvitsevan elintarviketeollisuuden kanssa. Syöttövesijohtojen vuodot ovat aiheuttaneet paikoin
haasteita ja niihin varautumiseksi on tärkeimpiä syöttövesijohto-osuuksia kahdennettu. Veden pitkä viipymä putkissa edellyttää mikrobiologisen laadun varmistamista.
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Pohjavesialueiden geologisten rakenneselvitysten avulla on saatu paljon arvokasta tietoa vedenkäytön,
pohjavesialueiden suojelun, maankäytön suunnittelun ja päätöstentekoa varten. Hydrogeologisista tutkimuksista saatujen tietojen avulla voidaan pyrkiä varmistamaan pohjavesivarojen säilyminen ja turvaamaan
vedenhankinta myös tuleville sukupolville. Taulukossa 6 on esitetty maakunnittain Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen toimialueella vuosina 2009–2020 tehdyt pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset.

Taulukko 6. Vuosien 2009–2020 välillä tehdyt pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset maakunnittain.

Etelä-Pohjanmaa
Kurikka: Aronlähde, GTK 2010 ja

Keski-Pohjanmaa
Kokkola: Patamäki, GTK 2009

2011

Pohjanmaa
Mustasaari-Vaasa: Sepänkylä, Kappelimäki ja Vanha-Vaasa, GTK, 2009

Kauhava: Pöyhösenkangas, GTK

Halsua: Isoharju-Liedes, GTK 2014

2012

Uusikaarlepyy-Kauhava: Gunnarskangan A ja B, GTK 2012

Kurikka: Kuusistonloukko, GTK 2012

Kannus: Eskolanharju, GTK 2014

Mustasaari: Kalvholm, GTK 2017

Ilmajoki: Salonmäki A, GTK 2014

Kokkola: Karhinkangas ja Sivakko-

Laihia: Isokangas ja Lapinmäki, GTK

kangas, GTK 2014

2019

Lestijärvi: Syrinharju, GTK 2014

Pedersöre-Pietarsaari: Bredskär,

Alajärvi: Saukonkylä, GTK 2015

Roska, Sandåsen, Sandnäset ja Hedet, GTK 2020
Seinäjoki-Isokyrö: Sarvikangas, Kok-

Veteli: Pitkäkangas, GTK 2014

kokangas ja Lamminkangas, GTK
2016
Kauhajoki: Pitkämö ja Keltamäki,

Kokkola: Riippa, GTK 2017

GTK 2019
Kurikka: Syväpohjavesihanke, GTK
2019
Kauhava: Ekokangas ja Pöyhösenkangas C, GTK 2020

3.2.2. Vesilähteet

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella on yhteensä 407 pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa
varten tärkeitä on 301 aluetta. Suurimmat pohjavesivarat sijaitsevat luode-kaakko-suuntaisissa harjujaksoissa. Muita vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita on 106 (tilanne 7/2020). Pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on yhteensä noin 1010 km², joka on noin 3,9 % maakunnan maapinta-alasta. Pohja-
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vesialueilla arvioidaan muodostuvan pohjavettä vuorokaudessa noin 342 000 m3, josta noin 34,6 % käytetään tällä hetkellä yhdyskuntien vedenhankintaan. Maakuntien vedenhankintaa varten tärkeiden ja soveltuvien pohjavesialueiden määrät sekä muodostuvan ja käytössä olevan pohjaveden vuorokautiset kokonaismäärät on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen vedenhankintaa varten tärkeät ja soveltuvat pohjavesialueet
sekä muodostuvan ja käytössä olevan pohjaveden vuorokautiset kokonaismäärät maakunnittain.
EteläPohjavesialueet
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Yhteensä
Pohjanmaa
Tärkeät pohjavesialueet (kpl)
174
40
87
301
Soveltuvat pohjavesialueet
73
15
18
106
(kpl)
Muodostuvan pohjaveden
187200
78500
76500
342200
kokonaismäärä (m3/d)
Käytössä olevan pohjaveden
75400
24000
19000
118400
kokonaismäärä (m3/d)
Käytössä olevan pohjaveden
40,3
30,6
24,9
34,6
kokonaismäärä (%)

Pohjalaismaakuntien alueella on luokiteltuja pohjavesialueita määrällisesti riittävästi ja myös muodostuvan
pohjaveden määrä on riittävä yhdyskuntien vedentarpeeseen. Haasteena on pohjavesialueiden etäisyys vedentarvealueista. Erityisesti Pohjanmaalla Vaasan seudulla pohjavesialueita on niukasti tarpeeseen nähden
ja pohjaveden laatu on heikkoa. Pohjavesialueilta on myös aikaisemmin otettu runsaasti maa-aineksia, mikä
on heikentänyt niiden käyttökelpoisuutta vedenhankintaan ja estänyt jopa luokittelemisen. Pohjavesialueilla on myös runsaasti maankäyttöä, joka on aiheuttanut pohjaveden laaturiskejä (teollisuutta, asutusta,
peltoviljelyä, turkistarhausta ym.). Kuvassa 7. on esitetty pohjalaismaakuntien pohjavesialueet ja niiden kemiallinen tila.
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Kuva 7. Pohjavesialueet ja niiden kemiallinen tila.

3.2.3. Vedenkäsittely
Monilla pohjalaismaakuntien pohjavesialueilla veden laatu on niin hyvä, että se on valmista käytettäväksi
sellaisenaan ilman suurempia käsittelyitä. Jonkin verran pH-säätöä pohjavedelle saatetaan kuitenkin tehdä
alkaloimalla. Tällaisia vedenlaadultaan hyviä pohjavesialueita sijaitsee mm. seuraavissa kunnissa: Alajärvi,
Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kuortane ja Soini. Kemiallisella käsittelyllä vedenlaatua saadaan parannettua poistamalla siitä rautaa, mangaania ja pienentämällä kemiallista hapenkulutusta.
Kemiallinen käsittely on käytössä 17 kunnalla, joista neljällä käsittely suoritetaan vain osalle alueen pohjavesistä.
Pintavettä tulee käsitellä enemmän kuin pohjavettä ennen kuin se on käytettävissä talousvetenä. Kolmesta
pohjalaismaakunnasta vain Pohjanmaalla hyödynnetään pintavettä talousvetenä. Siellä pintavettä käsittelevät Vaasan Veden Pilvilammen vesilaitos ja Liikelaitos Pietarsaaren Veden vesilaitos Åminne.
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3.2.4. Vedenjakelu ja –kulutus
Vedenottoa varten pohjalaismaakuntien alueella on yhteensä 365 pohjavedenottamoa, joista vesihuoltolain mukaisilla vesihuoltolaitoksilla on yhteensä 264. Pohjavettä toimialueella otettiin vuonna 2019 yhteensä noin 42 830 000 m3, eli noin 117 000 m3 vuorokaudessa. Pintavettä raakaveden lähteenä käytetään
vain Vaasassa ja Pietarsaaressa, joiden lisäksi myös Seinäjoella otetaan hieman pintavettä (440 000 m3/a).
Yhteenlaskettuna näiden kuntien ottama pintavesimäärä on noin 12 310 000 m3, eli keskimäärin 33 700 m3
vuorokaudessa. Yhteensä otettu vesimäärä on siis koko toimialueella noin 55 140 000 m3 vuodessa, josta 78
% on pohjavettä ja 22 % pintavettä. Vuonna 2019 suurin vedenottaja oli Lakeuden vesi Oy, joka otti vettä
noin 11 190 000 m3. Kuvassa 8 on otetut pinta- ja pohjavesimäärät maakunnittain.

Talousvesilähteet
m3/a
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Pintavesi
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Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Kuva 8. Talousvedeksi otetut pinta- ja pohjavesimäärät maakunnittain vuonna 2019.

Pohjalaismaakuntien alueella ostetun, myydyn ja vesijohtoverkostoon pumpatun talousveden määrät ovat
pysyneet melko tasaisina vuosien 2015–2019 välillä (kuva 9). Vuonna 2019 vesimäärät ovat kaikissa luokissa
kuitenkin aiempaa suurempia. Vuonna 2019 ostetun ja myydyn talousveden määrät olivat noin 18 000 m3
vuorokaudessa. Ostetun veden määrä kasvoi tuolloin noin 20,5 % ja myydyn veden määrä noin 24,8 % verrattuna vuoteen 2018. Verkostoon pumpattu vesimäärä oli vuoden 2019 aikana yhteensä noin 16 690 000
m3, eli noin 45 700 m3 vuorokaudessa.
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Kuva 9. Ostetun, myydyn ja verkostoon pumpatun talousveden määrät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella
vuosittain aikavälillä 2015–2019.

3.2.5. Elinkeinoelämän vedenkulutus
Merkittävin vedenkuluttuja pohjalaismaakuntien alueilla on teollisuus. Vuonna 2019 koko toimialueella teollisuuden ottama vesimäärä oli 579,4 milj. m3 vuodessa, eli noin 1,6 milj. m3 vuorokaudessa. Maakunnista
huomattavasti suurin teollisuuden vedenkulutus oli Pohjanmaalla, jossa teollisuus otti vuonna 2019 noin
409,1 milj. m3 vettä tarpeisiinsa. Suurimmat vedenottajat alueella olivat Vaskiluodon voima Oy, Oy Alholmens Kraft Ab, UPM Kymene Oyj, Metsä Board Oyj, Wärtsilä Finland Oy ja Billerud Finland Oy. Etelä-Pohjanmaalla teollisuuden ottama vesimäärä oli tuolloin reilut 141,5 milj. m3. Suurimmat vedenottajat olivat tuolloin Seinäjoen Voima Oy, Adven Oy ja Atria Suomi Oy. Vaikka Keski-Pohjanmaalla teollisuuden ottama vesimäärä oli vuonna 2019 huomattavasti pienempi kuin toisilla maakunnilla, vajaat 28,8 milj. m3/vuosi, alueen
suurimmat vedenottajat Yara Suomi Oy, Boliden Kokkola Oy, CABB Oy, Kokkolan Energia Oy ja Umicore Finland Oy kuuluivat kaikki pohjalaismaakuntien 14 suurimman teollisuuden vedenottajan joukkoon (taulukko
8). Teollisuuden käytössä oli vuonna 2019 yhteensä 99 vedenottamoa.
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Taulukko 8. Teollisuusyritykset, joiden vedenotto oli yli 5 000 000 m3 vuonna 2019 suuruusjärjestyksessä vedenottomäärällä mitattuna.

Maakunta

Yritys

Pohjanmaa

Vaskiluodon Voima Oy

Pohjanmaa

Oy Alholmens Kraft Ab

Etelä-Pohjanmaa

Seinäjoen Voima Oy

Etelä-Pohjanmaa

Adven Oy

Pohjanmaa

UPM Kymene Oyj

Pohjanmaa

Metsä Board Oyj

Keski-Pohjanmaa

Yara Suomi Oy

Keski-Pohjanmaa

Boliden Kokkola Oy

Pohjanmaa

Wärtsilän Finland Oy

Keski-Pohjanmaa

CABB Oy

Keski-Pohjanmaa

Kokkolan Energia Oy

Pohjanmaa

Billerud Finland Oy

Keski-Pohjanmaa

Umicore Finland Oy

Etelä-Pohjanmaa

Atria Suomi Oy

3.2.6. Arvio vedenhankinnan ja jakelun nykytilasta

Voidaan todeta, että pohjavesialueita on määrällisesti tarpeeksi ja niissä muodostuva pohjavesi riittää yhdyskunnan vedentarpeeseen kaikkien kolmen maakunnan alueella. Tulevaisuudessa koko alueella ollaan
siirtymässä pois pintaveden käytöstä yhdyskunnan tarpeisiin, kun sekä Vaasassa, että Pietarsaaressa suunnitellaan pohjaveden käyttöön siirtymistä. Pohjavesialueilla tapahtuvat toiminnot, kuten maa-ainesten otto
ja maanviljely tuovat kuitenkin jatkossakin omat riskinsä pohjavesialueilla pohjavesien pilaantumisen riskin
muodossa.
Pohjalaismaakunnissa vedenhankinnassa ja jakelussa kehittämisen haasteet liittyvät nykyisten verkostojen
ja vedenhankintajärjestelyjen ylläpitoon ja saneeraukseen sekä vedenhankinnan varmistamiseen. Vanhenevan verkoston ongelmana on vuotovesien suuri määrä. Jos vedenkäsittelyvaatimukset jatkossa kiristyvät, on tarpeen ottaa käyttöön uusia käsittelytekniikoita, jotta varmistetaan riittävä vedenlaatu.
Vaasan ja Pietarsaaren kaupunkien vedenhankinnassa siirtyminen pohjaveden käyttöön tulee vaatimaan
myös merkittäviä kehittämistoimenpiteitä ja investointeja sekä syöttövesijohtojen että vedenkäsittelylaitosrakentamisen osalta. Samalla nykyisin käytössä olevat pintavesilaitokset siirtyisivät varavesilaitoksiksi ja
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myös tämä edellyttää laitoksilla kehittämistoimenpiteitä. Myös pienten vesiyhtymien vedenhankintajärjestelyissä on monin paikoin kehittämistarvetta.
Helmikuussa 2020 hyväksytty uusi juomavesidirektiivi tulee aiheuttamaan muutoksia vesihuoltolaitosten
velvollisuuksiin. Talousveden laadun valvonnan perustana tulee jatkossa olemaan vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskien hallinta. Täten pinta- ja pohjavesien suojelun rooli korostuu myös juomavesilainsäädännössä. Direktiivin voimaan tultua muutokset on sisällytettävä kansalliseen lainsäädäntöön kahden vuoden kuluessa.

3.3. Viemäröinti ja jätevedenkäsittely
3.3.1. Yleistä
Viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn osalta kaikissa pohjalaismaakunnissa on käytössä sekä kuntakohtaisia
ratkaisuja että ylikunnallisia ja osin ylimaakunnallisia jätevedenkäsittelyn keskittämisiä ja niihin liittyviä siirtoviemäriratkaisuja. Myös viemäriverkostoissa erityisesti keskustaajamissa, joihin viemäriverkostot ensimmäisenä toteutettiin, on merkittäviä saneeraustarpeita, jotka ilmenevät paikoin runsaina vuotovesimäärinä.
Jätevedenpuhdistamoja on viimevuosina saneerattu ja joitain korvattu kokonaan uusilla. Kuitenkin edelleen
ikääntyneissä jätevedenpuhdistamoissa on saneeraustarpeita. Jätevedenpuhdistamojen lupaehtojen mahdolliset tiukennukset ja erityisesti typenpoistovaatimusten tulo vaikuttaisivat merkittävästi puhdistusprosessien kehittämistarpeisiin. Viemäriverkostojen laajentaminen on lisännyt puhdistamoille tulevan jäteveden määrää ja myös kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn tehostuminen on vaikuttanut puhdistamoille
käsiteltäväksi tulevien jätevesilietteiden määrään. Pohjalaismaakuntien alueella on vielä viemäriverkostojen
laajentamiseen liittyviä kehitystarpeita erityisesti nauhamaisesti rakentuneilla jokivarsilla.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella oli vuoden 2020 alussa käytössä 48 valvonnan piirissä olevaa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa. Eniten jätevedenpuhdistamoita sijaitsi Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella, jossa puhdistamoita oli yhteensä 22 kappaletta. Pohjanmaalla puhdistamoita puolestaan
sijaitsi 18 kappaletta ja Keski-Pohjanmaalla niitä oli yhteensä kahdeksan kappaletta. Taulukossa 9 on esitetty kaikki toimialueen jätevedenpuhdistamot maakunnittain ja kuvassa 10 ne on merkitty kartalle. Alueen
36 suurinta puhdistamoa on 31 jätevesihuoltolaitoksen omistuksessa. Ympäristölupavelvollisten puhdistamoiden lisäksi alueella on paljon pienempiä jätevedenpuhdistamoita, jotka eivät tarvitse ympäristölupaa
toimintansa pienimuotoisuuden vuoksi.
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Taulukko 9. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen jätevedenpuhdistamot maakunnittain.
Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Alajärvi, keskuspuhdistamo

Halsua, kirkonkylä

Korsnäs, kirkonkylä

Alajärvi, Lehtimäki

Kannuksen vesiosuuskunta

Kristiinankaupunki, KRS Vesi

Alavus, keskuspuhdistamo

Kaustinen, KVT-Vesihuolto Oy

Kronoby Vatten och Avloppsverk

Evijärvi, kirkonkylä

Kokkola, Hopeakivenlahti

Kyrönmaan jätevesi Oy

Ilmajoki, kirkonkylä

Kokkola, Ullava

Laihia, kirkonkylä

Isojoki, kirkonkylä

Perho, kirkonkylä

Maalahti, Bergö

Jalasjärvi, kirkonkylä

Toholampi, kirkonkylä

Maalahti, Petalax

Jalasjärvi, Luopajärven vesiosuuskunta

Toholampi, Sykäräinen

Mustasaari, Koivulahti

Kauhajoki, Aronkylä

Mustasaari, Raippaluoto

Kauhava, Härmien puhdistamo

Oravainen, kirkonkylä

Kauhava, keskuspuhdistamo

Pietarsaari, Alheda

Kortesjärvi, kirkonkylä

Pietarsaari, Mässkär Naturstation

Kurikka, keskuspuhdistamo

Pietarsaari, Pörkenäs

Kurikka, Sarvijoen jätevesiosuuskunta

Pedersöre, Lillby

Lappajärvi, kirkonkylä

Pedersöre, Purmo

Lapuan Jätevesi Oy

Uusikaarlepyy, Sv.Evangeliför., Klippan

Seinäjoki, keskuspuhdistamo

Vaasa, Pått

Soini, kirkonkylä

Vöyri, kirkonkylä

Teuva, Parra
Vimpeli, Kirkonkylä
Ähtäri, keskuspuhdistamo
Ähtäri, Seinäjoen seurakunta,
Honkiniemi
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Kuva 10. Valvonnan piirissä olevat jäteveden puhdistamot pohjalaismaakunnissa 2020.

3.3.2. Jätevesimäärät, verkostoon liittyneet
Pohjalaismaakuntien jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin vuonna 2018 yhteensä 31 870 000 m3 jätevettä,
joka on noin 87 000 m3/vrk. Tuolloin jätevesimäärä oli lisääntynyt noin 8,3 % vuodesta 2017. Vuonna 2019
puhdistamoilla käsiteltiin yhteensä noin 30 920 000 m3 jätevettä, eli noin 85 000 m3 vuorokaudessa. Määrä
oli noin 3,0 % vähemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla käsiteltiin noin 14,8 milj. m3,
Keski-Pohjanmaalla 4,9 milj. m3 ja Pohjanmaalla 11,6 milj. m3. Jätevesien määrä on ollut laskussa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa vuodesta tarkasteltaessa vuosien 2014 ja 2019 välistä muutosta.
Keski-Pohjanmaalla jätevesien määrät ovat puolestaan pysyneet samalla tasolla. Kuvassa 11. on esitetty jätevesimäärien kehitys maakunnittain vuosina 2014–2019. Jätevesimäärät ovat pidemmällä aikavälillä pysyneet kuitenkin lähes samalla tasolla. Jos vuoden 2019 jätevesimääriä verrataan vuoden 1998 lukemiin Eteläja Keski-Pohjanmaalla ei ole jätevesimäärissä tapahtunut merkittävää muutosta. Pohjanmaalla jätevesimäärät ovat 20 vuoden aikana hieman laskeneet.
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Jätevesimäärän kehitys vuosina 2014-2019
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Kuva 11. Jätevesimäärien kehitys Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella maakunnittain vuosina 2014–2019.

Yhteensä alueen jätevesiverkostoon liittyneitä vuonna 2019 oli noin 307 900 asukasta, joka on 70 % alueen
väkiluvusta. Alueen matalaa liittymisprosenttia osaltaan selittää pienten jätevedenpuhdistamoiden suuri
lukumäärä ja runsas laajalle levittäytynyt maaseutumainen asutus. Etelä-Pohjanmaalla jätevesiverkon liittymisprosentti oli noin 69 % (129 800 asukasta), Keski-Pohjanmaalla noin 75 % (51 100 asukasta) ja Pohjanmaalla noin 70 % (127 000 asukasta). Liittymisprosentit vuosina 1999, 2014 ja 2019 on esitetty maakunnittain kuvassa 12. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla asukkaiden viemäriverkostoon liittymisprosentti on noussut
noin 10 prosentilla. Pohjanmaalla liittymisprosentti on pysynyt viimeisen 20 vuoden ajan 70 prosentissa.
Koko aluetta tarkastellessa kehitys on ollut positiivista. Keskimääräinen asukasluku jätevedenpuhdistamoa
kohden koko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli noin 6100. Alueen suurin puhdistamo on Vaasassa sijaitseva Påttin jätevedenpuhdistamo, jossa käsiteltiin vuonna 2019 noin 62 700 asukkaan jätevedet.
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Viemäriverkon liittymisprosentit
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Kuva 12. Viemäriverkkoon liittyneiden asukkaiden prosentuaalinen osuus maakuntien väestöstä vuosina 1999, 2014 ja
2019.

3.3.3. Jätevedenkäsittely
Pohjalaismaakuntien alueella vuonna 2020 toiminnassa olevista valvonnan piirissä olevista jätevedenpuhdistamoista 19 kappaletta (40 %) on prosessiltaan biologis-kemiallisia jälkisuodatuslaitoksia ja 17 kappaletta
(35 %) biologis-kemiallisia rinnakkaissaostuslaitoksia. Rinnakkaissaostuslaitoksissa orgaaniset aineet poistetaan biologisesti ja fosfori puolestaan poistetaan kemiallisesti saostamalla se rautasulfaatin avulla. Muita
puhdistamotyyppejä alueella on huomattavasti vähemmän, yhteensä 12 laitosta (25 %). Muiden puhdistamotyyppien lukumäärät jakautuvat seuraavasti: bioroottorilaitoksia sijaitsee alueella kuusi kappaletta, panospuhdistamoita on neljä ja maasuodatuslaitoksia kaksi.
Biologisella hapenkulutuksella (BHK) tarkoitetaan sitä liuenneen hapen määrää, jonka aerobiset organismit
kuluttavat hajottaessaan orgaanista materiaalia. BHK:n yksikkönä käytetään yleensä mg/l ja sitä hyödynnetään usein apuna arvioitaessa veden orgaanisen saastumisen astetta. Vuosina 2014–2019 jätevedenpuhdistamoille saapuvan veden keskimääräiset BHK-arvot vaihtelivat 196,67 mg/l ja 307,88 mg/l välillä. Jätevedenpuhdistamoilta vesistöihin johdettu keskimääräinen BHK-kuormitus vaihteli vuosien 2014–2019 aikana
arvojen 6,49 mg/l ja 10,16 mg/l välillä. Vuonna 2019 vesistöihin johdettu keskimääräinen kuormitus oli 8,86
mg/l. Puhdistamoiden puhdistusteho BHK:n osalta on pysynyt koko aikajaksolla hyvin tasaisena ja vuonna
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2019 se oli 96,7 %. Kuvassa 13 on esitetty BHK-kuormitus puhdistamoille tulevassa ja sieltä puhdistusprosessin jälkeen poistuvassa vedessä vuosina 2014–2019.

Biologinen hapenkulutus (BHK)
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Kuva 13. Keskimääräinen BHK-kuormitus jätevedenpuhdistamoiden tulevissa ja lähtevissä vesissä Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen toimialueella vuosina 2014–2019.

Fosfori on yksi merkittävimmistä vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavista aineista ja siksi sen puhdistaminen
jätevesistä on tärkeää ympäristön tilan kannalta. Vuosina 2014–2019 puhdistamoille saapuvan veden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus vaihteli 7,87 mg/l ja 10,54 mg/l välillä. Jätevedenpuhdistamoille saapuva kokonaisfosforipitoisuus pieneni aikavälillä vuodesta 2014 vuoteen 2016 saakka, jonka jälkeen pitoisuudet alkoivat kasvaa. Jätevedenpuhdistamoilta vesistöihin purettavan veden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus vaihteli aikajaksolla arvojen 0,42 mg/l ja 0,59 mg/l välillä. Vuonna 2019 puhdistamoiden
puhdistusteho oli kokonaisfosforin osalta 94,4 % ja vesistöihin purettava keskimääräinen kokonaisfosforikuormitus oli 0,59 mg/l. Kokonaisfosforikuormitus puhdistamoille tulevassa ja sieltä puhdistusprosessin jälkeen poistuvassa vedessä vuosina 2014–2019 on esitetty kuvassa 14.
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Kokonaisfosfori
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Kuva 14. Jätevedenpuhdistamoiden tulevan ja lähtevän veden keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella vuosina 2014–2019.

Typpi on toinen vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava aine, joka pyritään poistamaan jätevesistä puhdistusprosessien aikana. Typpeä ei voida saostaa samaan tapaan kemiallisesti kuin fosforia, vaan sen poistaminen
tapahtuu biologisesti. Kokonaistypen keskimääräiset pitoisuudet puhdistamoille saapuvassa vedessä pysyivät melko tasaisina vuosien 2014–2019 välillä, vaikka pitoisuudet hieman kohosivatkin vuosina 2018 ja
2019. Vaihteluväli keskimääräisissä pitoisuuksissa oli 49,89–61,98 mg/l. Takasin vesistöihin laskettavan veden kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat aikajaksolla 22 mg/l ja 30 mg/l välillä. Vuonna 2019 puhdistamoiden puhdistusteho kokonaistypen osalta oli 49,5 % ja sen aiheuttama kuormitus oli 30 mg/l. Kuvassa 15 on
esitetty kokonaistypenpitoisuudet puhdistamoille tulevassa ja sieltä puhdistusprosessin jälkeen poistuvassa
vedessä vuosina 2014–2019.
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Kuva 15. Jätevedenpuhdistamoiden tulevan ja lähtevän veden keskimääräiset kokonaistyppipitoisuudet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella vuosina 2014–2019.

Jätevettä joudutaan ajoittain ohittamaan sekä verkostossa, että jätevedenpuhdistamoilla, jolloin käsittelemätöntä tai puutteellisesti käsiteltyä jätevettä johdetaan suoraan vesistöihin. Ohitustarve voi syntyä esimerkiksi laitevikojen, korjausten tai luonnonolosuhteiden, kuten rankkasateiden ja lumiensulamisvesien
takia. Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen viemäriverkostossa ohitettiin yhteensä
2900 kuutiota jätevettä ja jätevedenpuhdistamoilla 800 kuutiota. Ohijuoksutettu vesimäärä oli huomattavasti pienempi kuin vuotta aiemmin, jolloin verkostosta ohijuoksutettu vesimäärä oli yhteensä 64500 kuutiometriä ja puhdistamoilla 15800 kuutiometriä.

3.3.4. Jätevesilietteet
Jätevesilietteiden käsittelyn ja hyötykäytön tilastointi on vaikeaa, sillä sama liete voidaan käsitellä usealla
eri menetelmällä ja useassa laitoksessa ennen kuin se voidaan hyödyntää. Lisäksi erityisesti lietteiden maatalouskäyttöön liittyy epäselvyyksiä. Taulukossa 10 on esitetty vuoden 2018 jätevesilietteen määrät ja sen
käsittelymenetelmät maakunnittain vuonna 2018. Yhteensä pohjalaismaakuntien alueella syntyi tuolloin
noin 12 600 tonnia jätevesilietettä kuiva-aineena mitattuna. Suurin osa jätevesilietteistä käsiteltiin biokaasulaitoksilla mädättämällä. Toiseksi eniten lietteitä meni kompostointiin ja vain muutamia prosentteja sijoitettiin polttoon tai kaatopaikoille. Suomen jätevesilietteistä käsiteltiin Vesilaitosyhdistyksen tekemän selvityksen mukaan noin 49 % mädättämällä ja kompostoimalla, 25 % pelkästään mädättämällä ja 13 % kompostoimalla. Lisäksi käytettiin kemiallista käsittelyä (6 %) ja eri menetelmien yhdistelmiä.
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Suurimpia jätevesilietteen käsittelijöitä kolmen maakunnan alueella vuonna 2016 olivat Lakeuden Etappi Oy
(38 % lietteistä), Pohjanmaan Biokaasu Oy (27 % lietteistä) ja Stormossen Oy Ab (15 % lietteistä). Näiden
laitosten lisäksi osa vesihuolto-organisaatioista käsitteli lietteensä itse (12 %), osa lietteistä meni maanviljelyskäyttöön (4 %) ja loput käsiteltiin muilla biokaasulaitoksilla (4 %). Kuvassa 16 on esitetty vuonna 2016
käsitellyt lietemäärät ja niiden käsittelijät. Käsittelyiden jälkeen liete voidaan hyödyntää esimerkiksi energiana, viherrakentamisessa ja maatalouskäytössä. Pohjalaismaakunnista Etelä-Pohjanmaalla suurin osa lietteistä meni maatalouskäyttöön ja muissa maakunnissa viherrakentamiseen vuonna 2015.
Taulukko 10. Syntyneen jätevesilietteen kokonaismäärä vuonna 2016 ja jätevesilietteiden käsittelymenetelmät maakunnittain.
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Kuva 16. Puhdistamolietteiden käsittely Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella vuonna 2016.
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Muut
biokaasulaitokset

3.3.5. Purkuvesistöt
Puhdistusprosessin jälkeen jätevedet johdetaan takaisin vesistöihin. Tällaisia vesistöjä, joihin jätevesilaitokset johtavat käsittelemänsä jätevedet kutsutaan purkuvesistöiksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen laitoksista Ähtävänjokeen puhdistetut vedet puretaan yhdeksältä, Kyrönjokeen seitsemältä, Lapuanjokeen viideltä, Perhonjokeen neljältä ja Lestijokeen kolmelta jätevedenpuhdistamolta. Pohjanlahden rannikolle ja muihin kuin edellä mainittuihin vesistöihin vetensä purkaa yhteensä 20 jätevedenpuhdistamoa.
Taulukossa 11 on esitettynä tarkemmin alueella toimivien 48 valvottavan jätevedenpuhdistamon purkuvesistöt. Kuvassa 17 on esitetty näiden puhdistamoiden purkupisteet ja pintavesien ekologinen tila. Vaikka
purkuvesistöistä suurin osa on joko tyydyttävässä (20 kpl) tai välttävässä (14 kpl) tilassa (kuva 18), on kuitenkin huomioitava, ettei vesistön ekologinen tila johdu yksin puhdistamoiden aiheuttamasta kuormituksesta, vaan siihen vaikuttavat monet muutkin tekijät. Hyvässä tilassa purkuvesistöistä on seitsemän ja huonossa vain kaksi. Pintavesien ekologista tilaa on käsitelty enemmän kappaleessa 4.1.1 Pintavesien tila.
Taulukko 11. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen valvottavien jätevedenpuhdistamoiden purkuvesistöt. Esitetyt vesimuodostumat ovat vesienhoidon suunnittelun (VHS) vesimuodostuma -rajauksen mukaisia.
Jätevedenpuhdistamo
Valuma-alue
Vesimuodostuma
Ilmajoki, kirkonkylä

Kyrönjoki

Kyröjoen keskiosa

Jalasjärvi, kirkonkylä

Kyrönjoki

Jalasjoki

Kauhajoki, Aronkylä

Kyrönjoki

Kauhajoki

Kurikka, keskuspuhdistamo

Kyrönjoki

Kyrönjoen yläosa

Kyrönmaan Jätevesi Oy

Kyrönjoki

Kyrönjoen alin osa

Mustasaari, Koivulahti

Kyrönjoki

Kyrönjoen alin osa

Seinäjoki, keskuspuhdistamo

Kyrönjoki

Seinäjoki

Alajärvi, Lehtimäki

Lapuanjoki

Kätkänjärvi

Alavus, keskuspuhdistamo

Lapuanjoki

Lapuanjoen yläosa

Kauhava, Härmien puhdistamo

Lapuanjoki

Lapuanjoen alin osa

Kauhava, keskuspuhdistamo

Lapuanjoki

Kauhavanjoen alin osa

Lapuan Jätevesi Oy

Lapuanjoki

Lapuanjoen alaosa

Kannuksen vesiosuuskunta

Lestijoki

Viirretjoki

Toholampi, kirkonkylä

Lestijoki

Lestijoen keskiosa

Toholampi, Sykäräinen

Lestijoki

Lestijoen keskiosa

Halsua, kirkonkylä

Perhonjoki

Venetjoki

Kaustinen, KVT-Vesihuolto Oy

Perhonjoki

Perhonjoen keskiosa

Kokkola, Ullava

Perhonjoki

Ullavanjoki

Perho, kirkonkylä

Perhonjoki

Perhonjoen yläosa

Alajärvi, keskuspuhdistamo

Ähtävänjoki

Kurejoki
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Jätevedenpuhdistamo

Valuma-alue

Vesimuodostuma

Evijärvi, kirkonkylä

Ähtävänjoki

Evijärvi

Kortesjärvi, kirkonkylä

Ähtävänjoki

Purmonjoki

Kronoby Vatten och Avl.

Ähtävänjoki

Kruunupyynjoki

Lappajärvi, kirkonkylä

Ähtävänjoki

Kirsinpäkki

Pedersöre, Lillby

Ähtävänjoki

Purmonjoki

Pedersöre, Purmo

Ähtävänjoki

Purmonjoki

Soini, kirkonkylä

Ähtävänjoki

Kuninkaanjoki

Vimpeli, kirkonkylä

Ähtävänjoki

Vimpelinjoki

Isojoki, kirkonkylä

Rannikko ja muut

Isojoki

Kokkola, Hopeakivilahti

Rannikko ja muut

Kokkolan edusta

Korsholm, Replot

Rannikko ja muut

Replotfjärden

Korsnäs, Kyrkoby

Rannikko ja muut

Halsön sisäsaaristo

KRS Vesi

Rannikko ja muut

Kaskinen-Kristiinankaupunki

Laihia, kirkonkylä

Rannikko ja muut

Laihianjoen alaosa

Luopajärven vesiosuuskunta

Rannikko ja muut

Matoluoma

Maalahti, Bergö

Rannikko ja muut

Bergöfjärden

Maalahti, Petalax

Rannikko ja muut

Petalax å

Mässkär Naturstation

Rannikko ja muut

Kallan

Oravainen, kirkonkylä

Rannikko ja muut

Monåfjärden-Kalotfjärden

Pietarsaari, Alheda

Rannikko ja muut

Pietarsaaren edusta

Pietarsaari, Pörkenäs

Rannikko ja muut

Uusikaarlepyy ulko

Sarvijoen jätevesiosuuskunta

Rannikko ja muut

Sarvijoki

Seinäjoen seurakunnan leirikeskus Honkiniemi

Rannikko ja muut

Ähtärinjärvi

Sv.Evangeliför., Klippan

Rannikko ja muut

Uusikaarlepyy ulko

Teuva, Parra

Rannikko ja muut

Teuvanjoki

Vaasa, Pått

Rannikko ja muut

Eteläinen kaupunginselkä - Varisselkä

Vörå, Kyrkoby

Rannikko ja muut

Vöyrinjoki

Ähtäri, keskuspuhdistamo

Rannikko ja muut

Peränne
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Kuva 17. Valvottavien jätevedenpuhdistamoiden purkupisteet ja pintavesien ekologinen tila.
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Purkuvesistöjen ekologinen tila 2020
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Kuva 18. Purkuvesistöjen ekologisen tilan jakautuminen maakuntien välillä vuonna 2020.

3.3.6. Elinkeinoelämän jätevedenkäsittely
Vuosina 2018–2019 alueella toimi 36 teollisuusyritystä, jotka tuottivat jätevesiä. Eniten teollisuuden jätevesiä syntyi vuonna 2018 Pohjanmaalla, jossa teollisuuden jätevettä syntyi yhteensä noin 110,5 milj. m3, joka
on 68,5 % toimialueen teollisuuden jätevesistä. Keski-Pohjanmaalla syntyi noin 49,6 milj. m3 alueen teollisuuden jätevesistä, eli yhteensä noin 30,7 %. Teollisuuden tuottama kokonaisjätevesimäärä Etelä-Pohjanmaan maakunnassa oli puolestaan noin 1,28 milj. m3, eli noin 0,8 % Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen teollisuuden jätevesistä.
Alueella toimivista jätevettä tuottavista teollisuusyrityksistä 25 johti ainakin osan jätevedestään puhdistettavaksi yhteiskunnan jätevedenpuhdistamoilla ja 12 käsitteli jätevesiään joko omalla puhdistamollaan tai
viivästysaltaissaan. Jätevesimäärillä mitattuna koko toimialueen teollisuuden jätevesistä noin 12,2 % johdettiin vuonna 2018 jätevesiverkoston kautta puhdistettavaksi muualle ja 87,8 % käsiteltiin teollisuuden
omilla puhdistamoilla tai viivästysaltaissa. Pohjanmaalla 6,8 % johdettiin jätevedenpuhdistamoille ja 93,2 %
johdettiin teollisuuden oman käsittelyn jälkeen vesistöihin. Keski-Pohjanmaalla taas noin 21,9 % johdettiin
jätevedenpuhdistamoille ja 78,1 % johdettiin vesistöihin teollisuuden oman käsittelyn jälkeen ja Etelä-Pohjanmaalla noin 95,4 % puolestaan johdettiin verkostoon ja 4,6 % käsiteltiin teollisuuden omilla laitoksilla.
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Teollisuuden omilla laitoksilla jätevesien käsittelyyn käytettyjä menetelmiä alueella ovat muun muassa
maasuodatus, mekaaninen gravitaatioon perustuva selkeytys, kemiallis-mekaaninen käsittely ja biologiskemialliset viivästysaltaat, joissa puhdistus perustuu biologiseen ilmastukseen ja lopuksi tehtävään kemikalointiin.

3.3.7. Arvio viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn nykytilasta

Pohjalaismaakuntien alueella jätevedenkäsittelyä on saatu tehostettua keskittämällä toimintaa suurempiin
ja tehokkaampiin yksiköihin. Samalla vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta on saatu pienennettyä. Tällä hetkellä noin 85 prosenttia Suomen talouksista on viemäröinnin ja keskitetyn jätevedenkäsittelyn piirissä. Pohjalaismaakunnissa liittymisaste viemäriverkostoon on huomattavasti pienempi kuin valtakunnallisesti, liittymäprosentin ollessa noin 67 prosenttia. Matalaa liittymisprosenttia selittää pohjalaismaakunnille tyypillinen
runsas ja laajalle levittäytynyt maaseutumainen asutus. Tällöin taloudellisesti kannattavin ratkaisu on kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät.
Viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn osalta kaikissa pohjalaismaakunnissa on käytössä sekä kuntakohtaisia
ratkaisuja että ylikunnallisia ja osin ylimaakunnallisia jätevedenkäsittelyn keskittämisiä ja niihin liittyviä siirtoviemäriratkaisuja. Myös viemäriverkostoissa erityisesti keskustaajamissa, joihin viemäriverkostot ensimmäisenä toteutettiin, on merkittäviä saneeraustarpeita, jotka ilmenevät paikoin runsaina vuotovesimäärinä
ja hulevesien päätymisenä puhdistamoille. Jätevedenpuhdistamoja on viimevuosina saneerattu ja joitain
korvattu kokonaan uusilla. Kuitenkin edelleen ikääntyneissä jätevedenpuhdistamoissa on saneeraustarpeita.
Jätevedenpuhdistamoille saapuvassa vedessä on viime vuosina ollut havaittavissa kasvava orgaanisen aineen ja fosforin määrää, mutta puhdistamot ovat puhdistaneet jätevetensä kuitenkin jatkuvasti hyvällä tasolla. Kuitenkin jätevesien puhdistusteholtaan suurin osa laitoksista saavuttaa sille olemassa olevat tavoitteet. Jätevesilietteen laatu on parantunut niin, että suuri osa lietteestä mädätetään biokaasulaitoksilla. Käsitellyistä jätevesilietteistä suurin osa menee maatalouskäyttöön ja viherrakentamiseen.
Pääsääntöisesti hyvistä puhdistustuloksista huolimatta alueen jätevesihuollossa on vielä kehitettävää. Kehittämistä varten tarvitaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa jätevesihuollon nykytilasta. Sen vuoksi vesihuoltotiedon dokumentointia on parannettava pohjalaismaakuntien alueella. Varsinkin vesihuollon tietojärjestelmän (VEETI:n) käyttöastetta on parannettava ja sen tietopuutteita täydennettävä. Tulevaisuuden jätevedenpuhdistuksen laadun turvaamiseksi myös osaamisen säilyminen alueella ja kansalaisten tietoisuuden
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lisääminen jätevesiasioista on tärkeää, jotta ilmastonmuutokseen ja muihin tulevaisuuden haasteisiin pystytään varautumaan ja sopeutumaan.

3.4. Kiinteistökohtainen vesihuolto
3.4.1. Yleistä
Pohjalaismaakuntien järjestetyn vesihuollon haasteita ovat maaseutumainen asutus ja pitkät etäisyydet.
Harvaanasutuilla alueilla kiinteistökohtaiset ratkaisut ovat pääsääntöisesti ainoat mahdollisuudet vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn järjestämiseksi. Lakimuutokset ja paikalliset veden laatu- ja kuivuusongelmat ovat tuoneet omat haasteensa kiinteistökohtaisen vesihuollon järjestämiselle. Pohjalaismaakuntien
alueella toimii myös runsaasti pienempiä muita vesihuoltotoimijoita, kuten vesiosuuskuntia ja -yhtymiä,
joilla ei ole kunnan määrittelemää toiminta-aluetta.
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3.4.2. Vedenhankinta
Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella muiden pienempien vesihuoltotoimijoiden ja kiinteistökohtaisen
vedenhankinnan piirissä on noin 19 300 asukasta (10 %), Keski-Pohjanmaalla noin 9 200 asukasta (13 %) ja
Pohjanmaalla noin 3 100 asukasta (2 %). Yhteensä kaikkien pohjalaismaakuntien alueella kiinteistökohtaisen vedenhankinnan piirissä on siis noin 31 600 asukasta, joka vastaa noin 7 % koko alueen väkiluvusta.
Kiinteistökohtaisen vedenhankinnan piirissä olevat kiinteistöt saavat käyttövetensä pääosin omista kaivoista. Kaivot ovat yleensä kuilukaivoja tai kallioporakaivoja. Omien kaivojen varassa olevat kiinteistöt ovat
paikoin kärsineet veden puutteesta tai sen heikosta laadusta. Varsinkin rannikolle tyypilliset happamat sulfaattimaat ovat yksi syy kaivovesien korkeisiin rauta- ja mangaanipitoisuuksiin. Alavilla peltoalueilla pohjavedessä esiintyy korkeita ravinnepitoisuuksia, jotka aiheuttavat myös rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoamista. Pohjanmaan tasaisilla rannikkoalueilla on myös ominaista korkeahkot orgaanisen aineksen pitoisuudet. Tämä johtuu alueella yleisesti esiintyvistä soista.
Pohjavesivarantoja on pohjalaismaakuntien alueella niin paljon saatavilla, että oman kaivon varassa pitäytymistä on pidetty järkevämpänä vaihtoehtona, vaikka vesihuoltoverkostoon liittyminen olisi mahdollista.
Laatu- ja määräongelmat ovat kuitenkin lisänneet mielenkiintoa verkostoon liittymistä kohtaan. Talousveden käsittely on melko kallista ja työlästä, siksi se on harvoin hyvä vaihtoehto veden laadun parantamiseksi.
Käsittely kiinteistöillä on edelleen melko harvinaista, vaikka vedenkäsittelymenetelmät ovatkin viime vuosien aikana kehittyneet. Osassa kiinteistökohtaisista kaivoista veden laatu on myös erinomaista, eikä riittävyydessäkään ole ongelmia.

3.4.3. Jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn varassa on reilut 129 400 asukasta, mikä vastaa noin 30 % pohjalaismaakuntien väkiluvusta. Etelä-Pohjanmaalla kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn varassa vuonna 2019
oli noin 58 900 asukasta, joka oli noin 31 % maakunnan asukkaista. Keski-Pohjanmaalla vastaavat luvut olivat noin 17 000 asukasta ja 25 % väkiluvusta ja Pohjanmaalla kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn varassa puolestaan oli noin 53 500 asukasta eli 30 % maakunnan väkiluvusta.
Haja-asutuksen jätevedet aiheuttavat suuremman kuormituksen ympäristöön kuin viemäröinnin piirissä
oleva asutus, vaikka viemäröinnin ulkopuolella on vain noin vajaa kolmasosa asutuksesta. Haja-asutuksen
jätevesien vaikutuksia ympäristöön on 2000-luvun alkupuolelta lähtien pyritty vähentämään jätevesien kä-
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sittelyä koskevalla lainsäädännöllä. Lainsäädäntöön on tehty lukuisia muutoksia viimeisten 15 vuoden aikana ja muuttunut jätevesilainsäädäntö on aiheuttanut suuria haasteita niin kiinteistöjen omistajille kuin
kuntien sekä ELY-keskuksen valvojille. Epäselvyyksiä ovat aiheuttaneen muun muassa, mitä tarkoittaa rantaviiva / keskivedenkorkeus, mikä on vesistö, etäisyydet sekä sijainti pohjavesialueella.
Haja-asutusalueilla jätevesien käsittely on perinteisesti perustunut kiinteistökohtaisiin sako- ja umpikaivoratkaisuihin. 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 kiinteistöissä on käytetty maapuhdistamoiden lisäksi erilaisia tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoita.
Laissa esitetyt puhdistusvaatimukset voidaan täyttää erilaisin ratkaisuin toteutetuilla maapuhdistamoilla sekä tehdasvalmisteisilla pienpuhdistamilla. Jätevesien käsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat
paikallisten olosuhteiden lisäksi mahdolliset kuntakohtaiset määräykset. Kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä koskevia ympäristönsuojelumääräyksiä on annettu lähes jokaisessa kunnassa pohjalaismaakuntien
alueella.
Lainsäädännön uudistaminen on edellyttänyt järjestelmien kunnostamista herkillä alueilla, kuten pohjavesialueilla ja ranta-alueilla. Vuoden 2011 lainsäädännön muutosten jälkeen toteutettiin koko Suomessa hajaasutuksen kiinteistönomistajille riippumatonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Pohjalaismaakuntien alueella neuvontaa toteutettiin JÄSSI-jätevesineuvontahankkeen avulla.
JÄSSI-jätevesineuvontahanke
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry toteutti Pohjanmaan JÄSSI-jätevesineuvontahankkeen vuosina 2012–2020.
Vuosien 2012–2020 aikana Pohjanmaan JÄSSI-hankkeessa on käyty läpi kaikki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella sijaitsevat kunnat. Hankkeessa tarjottiin yleisneuvontaa muun muassa puhelimitse ja
sähköpostitse, jonka lisäksi neuvontaa annettiin yleisötilaisuuksissa ja erilaisissa tapahtumissa sijainneissa
neuvontapisteissä. Yleisneuvontaa annettiin vuosien 2012–2019 aikana yhteensä 3713 henkilölle (taulukko
12). Hankkeen pääpaino oli kuitenkin kiinteistökohtaisessa jätevesineuvonnassa, jota toteutettiin neuvontaja kartoituskäyntien avulla. Yhteensä neuvonta- ja kartoituskäyntejä koko hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 4376 kappaletta. Taulukossa 13 on esitetty hankkeessa tehtyjen neuvonta- ja kartoituskäyntien lukumäärät maakunnittain. Lisäksi hankkeen aikana tehtiin joitain neuvontakäyntejä ilman kartoitusta kiinteistönomistajan toiveesta.
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Taulukko 12. Yleisötilaisuuksien ja neuvontapisteiden lukumäärät, niissä neuvontaa saaneet sekä muuta yleisneuvontaa
JÄSSI-hankkeessa vuosina 2012–2020 saaneet.
Vuosi

Yleisötilaisuuk- Neuvontapisteet Kävijämäärä neu- Muun yleisneuYleisötilaisuusissa neuvotut
tapahtumissa
vontapisteissä vonnan tavoittadet (kpl)
(hlöä)
(kpl)
(hlöä)
mat (hlöä)

2012

6

2013
2014

Yleisneuvontaa
saaneet yht.
(hlöä)

62

3

30

26

92

4

89

19

459

70

548

3

118

8

442

80

560

2015

4

107

13

518

19

625

2016

1

2

15

339

7

341

2017

3

56

12

308

92

364

2018

6

262

20

519

79

781

2019

11

224

6

178

210

402

Yht.

38

920

96

2793

513

3713

Taulukko 13. JÄSSI-hankkeessa toteutetut neuvonta- ja kartoituskäynnit vuosina 2012–2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella.
Kiinteistökohtaisten neuvonta- ja kartoituskäyntien lukumäärä
Vuosi

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Yhteensä

2012

467

0

0

467

2013

348

0

357

705

2014

392

216

476

1084

2015

182

156

313

651

2016

216

0

168

384

2017

47

125

313

485

2018

134

133

68

335

2019

125

57

84

266

Yht.

1910

687

1779

4376

Vuonna 2019 hankkeessa järjestettiin haja-asutuksen kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa ja kartoituskäyntejä yhdeksän kunnan alueella. Hankkeessa tällöin mukana olleet kunnat olivat Alajärvi, Evijärvi, Kannus, Kaskinen, Kauhava, Kokkola, Kurikka, Luoto ja Vaasa. Neuvontakäynnit toteutettiin yhteensä 275 kiinteistölle,
joista kartoituksia tehtiin 266 kiinteistöllä. Kartoitetuista kiinteistöistä noin puolet olivat vapaa-ajan kiinteistöjä. Kartoituksissa pyrittiin selvittämään kiinteistöllä käytössä olevan jätevesijärjestelmän ikä, tyyppi ja siihen kuuluvat osat.
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Hankkeen vuoden 2019 tulosten perusteella suurimmassa osassa kiinteistöjä (44 %) jätevesien käsittely perustui pelkkään saostuskaivokäsittelyyn. Jos huomioon ei oteta kiinteistöjä, joilla jätevesimäärät ovat vähäistä (kiinteistö kantoveden varassa) saostuskaivollisten kiinteistöjen osuus oli vieläkin suurempi (58 %).
Kartoituksissa selvisi myös, että vanhat saostussäiliöt olivat usein myös puutteellisia ja että puhdistettu jätevesi purettiin yleensä ojaan tai vesistöön. Saostussäiliöiden lisäksi kiinteistöillä oli käytössä muitakin jäteveden käsittelyjärjestelmiä. Yleisin näistä oli hankkeen tulosten perusteella yksinkertainen maaperäkäsittely
harmaille jätevesille (23 % kiinteistöistä). Tämä ratkaisu oli käytössä etenkin vapaa-ajankiinteistöillä, joilla ei
ollut käytössä vesivessaa. Maahanimeytys puolestaan oli käytössä 5 prosentilla kartoitetuista kiinteistöistä.
Hankkeessa kartoitetuista kiinteistöistä seuraavia käsittelyjärjestelmiä oli kutakin käytössä 4 %:lla kiinteistöistä: umpisäiliö ja maahanimeytys, umpisäiliö ja saostussäiliö; umpisäiliö kaikille jätevesille ja maasuodattamo. Jäljelle jäävät 12 % kiinteistöistä käsittelivät jätevetensä muilla kuin edellä mainituilla menetelmillä.
42 % kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä oli rakennettu ennen 1980-lukua ja 41 % oli rakennettu vuosien
1980–2000 välillä. Nykyaikaisia ja asetuksen vaatimuksen täyttäviä järjestelmiä oli suoritettujen kartoitusten
perusteella vain vähän.

3.4.4. Arvio kiinteistökohtaisen vesihuollon tilasta
Pohjalaismaakuntien alueella vain noin 7 % kiinteistöistä ei kuulu vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoon.
Suurella osalla vesijohtoverkostoon kuulumattomista kiinteistöistä on kuitenkin olemassa mahdollisuus liittyä verkostoon, mutta pohjavesivarantoja on alueittain niin paljon saatavilla, että kiinteistöt ovat päättäneet
pitäytyä oman kaivon varassa. 2000-luvun vähäsateiset ajanjaksot sekä kuivuudestakin johtuvat veden laatuongelmat ovat kuitenkin lisänneet mielenkiintoa vesihuoltolaitosten verkostoihin liittymiseen.
JÄSSI-hankkeessa vuonna 2019 kartoitetuista jätevesijärjestelmistä 46 % ei täyttänyt asetuksessa määrättyä
puhdistustasovaatimuksia ja järjestelmät tulisi uudistaa viivytyksettä. Jätevesijärjestelmä vaati kunnostustoimia tai seurantaa 14 % kartoitetuista kiinteistöistä ja 14 %:lla kiinteistöistä jätevesijärjestelmä oli kunnossa.
Mikäli huomioon otetaan vain kiinteistöt, joilla jätevesimäärät ovat merkittäviä, akuutti uudistamistarve on
hankkeen tulosten perusteella 62 % kiinteistöistä, kunnostustoimia/seurantaa vaativia järjestelmiä 19 %:lla
kiinteistöistä ja 19 %:lla kiinteistöistä järjestelmä on kunnossa. Vakituisen asutuksen jätevesijärjestelmistä
Pohjanmaan JÄSSI 2019-hankkeen tulosten perusteella noin 72 % oli uudistamistarpeessa.
Jätevesijärjestelmien uusimistarve on saatujen tulosten perusteella selvästi pienentynyt vuodesta 2012,
mutta siitä huolimatta uudistustarve on yhä korkealla tasolla. Välitön uudistamistarve on 69 %:lla kaikista
vuosien 2012–2020 aikana kartoitetuista kiinteistöistä. Uudistamista ja seurantaa hankkeen kiinteistöstä
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puolestaan vaatii 9 % ja vain 12 % vuosina 2012–2019 kartoitetuista järjestelmistä on kunnossa. 10 % hankkeessa kartoitetuista kohteista oli kiinteistöjä, joilla jätevesimäärät jäivät vähäisiksi. Kuitenkin yli neljäsosalla,
noin 28 %, neuvotuista kiinteistöistä jätevesijärjestelmä on nykytilannelainsäädännön mukainen.
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