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1. Johdanto

Kanta-Hämeen vesihuollon nykytilanneselvitys on yksi neljästä alueellisesta nykyti-
laselvityksestä, jotka on laadittu vuosien 2020–2021 aikana osana Läntisen Suomen 
vesihuoltostrategian 2050 toteutusta.  

Kanta-Hämeen vesihuollon nykytilanneselvityksen tavoitteena on tarjota lukijalle ko-
konaiskuva maakunnan vesihuollosta. Nykytilanneselvityksessä nostetaan esille muu-
tamia keskeisiä tapahtumia ja toimenpiteitä, joilla on ollut vaikutusta maakunnan ve-
sihuollon nykytilaan. Nykytilanneselvityksessä esitetään asioita, joita ei perinteisissä 
vesihuoltosuunnitelmissa ja -selvityksissä välttämättä esitettäisi tai ne jäisivät julkai-
sujen tausta-aineistoiksi. Tällaisina esitettyinä asioina ovat muun muassa lainsäädän-
tömuutosten vaikutukset vesihuoltoon. Nykytilanneselvitys ei pyri olemaan kantahä-
mäläinen yhteenveto koko Läntisen Suomen alueelle laaditusta vesihuollon kehitys- ja 
nykytilanneraportista.   

Kanta-Hämeen vesihuollon nykytilanneselvityksen laadinta perustuu Hämeen ELY-kes-
kuksen asiantuntijoiden kokemusperäiseen tietoon, alueelle laadittuihin vesihuol-
toselvityksiin ja -suunnitelmiin sekä muihin vesihuoltotietoihin. Nykytilanneselvityk-
sen laadinnassa on hyödynnetty myös muiden toimijoiden, kuten Hämeen liiton, Kun-
taliiton ja ympäristöhallinnon tuottamia ja laatimia selvityksiä ja aineistoja.  

Kanta-Hämeen vesihuollon nykytilanneselvitys on laadittu Hämeen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) asiantuntijoiden toimesta. Kirjoitustyöstä 
ovat vastanneet vesitalousasiantuntija Jussi Leino, erityisasiantuntija Harri Mäkelä, 
hydrogeologi Petri Siiro ja johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola. 
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2. Kanta-Hämeen maakunta

2.1. Yleistä

Kanta-Hämeen maakunta sijoittuu suurten kaupunkien Helsingin, Tampereen ja Turun 
muodostamaan kolmioon. Maakunnan aluerakenteen rungon muodostavat kolme 
seutukuntaa sekä kehitys- ja kasvukäytävät. Käytäviä yhdistävät itä-länsi-suuntaiset 
valtakunnalliset liikenneväylät. Aluerakenteeltaan Kanta-Häme on kolmen profiililtaan 
erilaisen kaupunkiseudun, Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen muodostama 
maakunta.  

Toiminnallisesti ja rakenteellisesti Kanta-Häme on osa Helsingin laajaa metropolialu-
etta. Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut sijoittuvat Suomen kasvukäytävälle. Forssan 
seutu on keskeinen osa Helsinki-Forssa-Pori kehitys- ja kuljetuskäytävää. Kanta-Hä-
meen keskusrakenne jakautuu vaikutusalueiltaan ja palvelutasoltaan kolmeen eri taa-
jamatyyppiin: kaupunkikeskukset, alueelliset palvelukeskukset ja paikalliset palvelu-
keskukset.  

Taajamien muodostamaa aluerakennetta täydentävät kylämäisen asutuksen alueet ja 
luonnon läheisyys. Kaupunkikeskuksilla on monipuoliset palvelut ja vaikutusalueella 
on useita kuntia. Vaikutukset ulottuvat myös maakunta- rajojen ylitse. Kaupunkikes-
kuksia ovat Hämeenlinna, Forssa ja Riihimäki. 

Hämeen liiton (2018) mukaan Kanta-Häme toimii maantieteellisesti muun muassa 
pääkaupunkiseudulta purkautuvia kasvupaineita vastaanottavana alueena. Tämä ai-
heuttaa alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämispaineita taajamissa ja niiden lähialu-
eilla. Samalla erityistä tarvetta syntyy vesihuollon turvaamiseen sekä luonnonvarojen, 
kuten maa-aines- ja pohjavesivarojen, käytön järjestämiseen sekä luontoalueiden vaa-
limiseen. 

Hämeen liiton (2018) mukaan alueen kehittämisen kannalta ajankohtaista on alueen 
saavutettavuuden ja maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuuden edelleen ke-
hittäminen. Tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa väestön ikääntymisen aiheut-
tamat muutokset.  

https://www.hameenliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Hame-ohjelma_2018.pdf 

https://www.hameenliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Hame-ohjelma_2018.pdf
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2.2. Väestö ja elinkeinot 

Häme-ohjelma 2018+ mukaan Kanta-Hämeen väestömäärä oli vuonna 2019 noin 
171 000 asukasta. Väestömäärä jakautuu kolmen seutukunnan osalta seuraavasti: 
Forssan seutu noin 33 000 asukasta, Hämeenlinnan seutu noin 93 000 asukasta ja Rii-
himäen seutu noin 45 000 asukasta. Forssan seutu muodostuu viiden kunnan kokonai-
suudesta (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä), Hämeenlinnan seutu muo-
dostuu kolmen kunnan kokonaisuudesta (Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala) ja Riihi-
mäen seutu muodostuu myös kolmen kunnan kokonaisuudesta (Hausjärvi, Loppi ja Rii-
himäki). 

Häme-ohjelma 2018+ mukaan Kanta-Häme oli viidenneksi vetovoimaisin maakunta vä-
estönlisäyksen perusteella vuosien 1995–2012 välillä. Maakunnassa on kuitenkin pit-
kään jatkuneen positiivisen kehityksen jälkeen koettu väestötappiota. Kanta-Hämeen 
seutujen väliset erot vetovoimassa ovat merkittäviä; Forssan seudulla väkiluku on vii-
meisen kymmenen vuoden ajan pääasiassa vähentynyt ja Riihimäen ja Hämeenlinnan 
seuduilla kasvanut. Riihimäen seudun asukasluku kääntyi laskuun vuonna 2014 ja Hä-
meenlinnan seudun vuonna 2015. 

Häme-ohjelma 2018+ mukaan Kanta-Hämeessä on monipuolinen elinkeinorakenne – 
toisaalta selkeät kärjet ovat puuttuneet. Perinteisesti vahvoja toimialoja ovat kone- ja 
metalliteollisuus, maatalous ja elintarviketeollisuus. Kanta-Hämeen monipuolinen toi-
mialarakenne pienentää äkillisiä suhdannevaihteluita ja syvän rakennemuutoksen ris-
kiä. 

Hämeenlinnan seutu on kolmesta seudusta elinkeinorakenteeltaan monipuolisin. Kes-
keisiä toimialoja ovat mm. teollisuus (metalli- ja terästeollisuus, elintarvike- teolli-
suus), logistiikka ja kauppa.  

Riihimäen seudulla on lukuisia menestyviä pk-yrityksiä ja monipuolinen yrityskanta. 
Alueella on toimiva yrityspalveluverkosto, joka helpottaa yritysten sijoittumista alu-
eelle. Alueelle hakeudutaan muualta maasta, kun halutaan pääkaupunkiseudulle, ja 
alue onkin yritysten sijoittumisen kannalta houkutteleva vaihtoehto.  

Forssan seudulta löytyy vahvaa teollisuusosaamista ja seudun elinkeinorakenne on 
monipuolinen ja yrittäjyys arvostettua. Seutua leimaa vahva teollinen perinne. Nykyi-
siä kärkitoimialoja ovat elintarvike-, elektroniikka- ja ympäristöalat sekä informaatio-
teknologia. Seudulla on useita näiden alojen kansainvälisiä yrityksiä. 

https://www.hameenliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Hame-ohjelma_2018.pdf 

https://www.hameenliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Hame-ohjelma_2018.pdf
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2.3. Luonnonolosuhteet 

Hämeen liiton toimeksiantona ja Ramboll Finland Oy:n vuonna 2016 laatiman asian-
tuntijaselvityksen mukaan Kanta-Häme sijaitsee eteläisten rannikkoseutujen ja Järvi-
Suomen vaihettumisvyöhykkeellä, minkä vuoksi maakunnan luonnonolosuhteet ovat 
huomattavan monimuotoiset. Maakunnan lounaisimmalta reunalta on noin 40 km 
matkaa meren rannikolle, kun taas itäreunalta Lammin Evon alueelta matkaa Päijän-
teelle on vain 10 km. Jääkauden vaikutus on havaittavissa vahvana maakunnassa. Sal-
pausselkien vyöhyke sijoittuu lounas-koillinen suuntaisesti Hausjärven ja Lammin Evon 
välille. Näistä reunamuodostumista lähteviä kaakko-luode suuntaisia harjujaksoja on 
noin kaksikymmentä, joista merkittävimmät sijoittuvat Ydin-Hämeeseen Lammin ja 
Hauhon välille, Hausjärvi-Janakkala-Hämeenlinna-Hattula-välille sekä Lopen ja Tam-
melan välille.  

Kanta-Hämeessä harjuilla on tärkeä merkitys maisematasolla, sillä ne rajaavat usein 
avoimia peltoalueita. Harjut muodostavat lisäksi helposti kuljettavia luontaisia kulku-
reittejä niin ihmiselle kuin eläimillekin ja leviämisreittejä harjualueiden omaleimaiselle 
kasvillisuudelle ja selkärangattomille lajeille. Tämä näkyy sekä kulttuurihistoriallisina 
arvoina asutuksen keskityttyä harjujenalueelle esihistorialliselta ajalta saakka että mo-
nien huomionarvoisten lajien havaintojen keskittymisenä harjujaksojen suuntaisesti.  

Kanta-Häme on korkeusoloiltaan melko tasainen, maakunta sijoittuu välille 80–190 
metriä merenpinnasta. Korkeimmat alueet ovat Lammin Evon alueella, jossa maakun-
nan korkein kohta on Niinimäenselänmaalla (191 mpy), matalimmat alueet löytyvät 
puolestaan Vanajavedenlaaksosta sekä Loimijoen ja Mustijoen alueilta. Korkeimmat 
alueet sijoittuvat metsäisille alueille, jolloin maastonmuodot eivät tyypillisesti erotu 
maisemassa voimakkaina. 

Suurin osa Kanta-Hämeen maakunnasta kuuluu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen, 
jonka vedet laskevat Loimijoen, Vanajaveden ja Hauhon reittien kautta edelleen Koke-
mäenjokeen ja Pohjanlahteen Porissa. Maakunnan eteläisimmiltä alueilta vedet pur-
kautuvat Suomenlahteen Paimionjoen, Karjaanjoen, Vantaanjoen tai Mustijoen kaut-
ta. Maakunnan suurin järvi on Vanajavesi, jonka alueelta löytyy 10–15 km pitkiä lähes 
saarettomia näkymiä maakunnan pohjoisrajalla. 

https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2019/03/hameen_ekologis-
ten_verkostojen_selvitys_28102016.pdf 

https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2019/03/hameen_ekologisten_verkostojen_selvitys_28102016.pdf
https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2019/03/hameen_ekologisten_verkostojen_selvitys_28102016.pdf
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3. Kanta-Hämeen vesivarat ja niiden käyttökelpoisuus

3.1. Pintavedet

Mäkelän (2020) mukaan Kanta-Häme sijoittuu Järvi-Suomen ja Rannikko-Suomen väli-
selle alueelle ja vedenjakajalle siten, että pääosa maakunnasta sijaitsee Kokemäenjoen 
vesistöalueella. Hauhon reitti alkaa Pirkanmaan puolelta, mutta Kanta-Hämeestä sii-
hen kuuluu suuria järviä ja reitti jatkuu uudelleen Pirkanmaan puolelle ennen liittymis-
tään Mallasveteen. Vanajaveden reitin ja Loimijoen latva-alueet ovat Kanta-Hämeen 
alueella.  Vanajanselästä puolet on Kanta-Hämeen puolella, toinen puoli Pirkanmaalla. 
Maakunnan eteläisin osa jää usean Suomenlahteen virtaavan joen latva-alueelle. 
Täältä saavat alkunsa Paimionjoen, Karjaanjoen, Vantaanjoen ja Mustijoen vesistöt.   

Mäkelän (2020) mukaan Kanta-Hämeen maakunnan pinta-alasta on vesistöjä noin 9 % 
eli noin 490 km2. Järviä ja lampia on noin 800, rantaviivaa noin 2800 km ja virtaavan 
veden uomia yli 2700 km. Suurin osa järvistä on pinta-alaltaan pieniä, vain muutaman 
hehtaarin kokoisia. Maakunnan suurimmat järvet ovat Vanajavesi, noin 60 km2 Kanta-
Hämeen puolella, Kuohijärvi 35 km2 ja Iso-Roine, 31 km2. Lammin Pääjärvi on Kanta-
Hämeen syvin järvi, vettä on yli 85 m.  

Mäkelän (2020) mukaan Suomen järvien keskisyvyys on pieni. Tämä pätee myös Kanta-
Hämeen järviin ja tämän vuoksi pintavettä on maakunnassa vain hieman yli kuutioki-
lometri. Muutettuna ymmärrettävämpään yksikköön, puhutaan yli miljardista litrasta. 
Tilavuudeltaan suurimmat järvet ovat Iso-Roine (0,22 km3), Kuohijärvi (0,34 km3) ja 
Pääjärvi (0,20 km3). Kuvassa 1 on esitetty Hauhon Särkemän rantaa keväällä 2021. 

Kuva 1: Hauhon Särkemän rantaa 2021, Timo Virola 
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Mäkelän (2020) mukaan Kanta-Hämeen jokivesistöistä 20 % on hyvässä ekologisessa 
tilassa, 72 % tyydyttävässä ja 8 % välttävässä ekologisessa tilassa. Järvien osalta tilanne 
on selkeästi parempi, sillä 15 % on ekologiselta tilalta erinomaisia, 42 % hyvässä tilassa, 
33 % tyydyttävässä tilassa ja välttävässä tilassa on 10 % Kanta-Hämeen järvistä. Joista 
hyvässä ekologisessa tilassa ovat mm. Hattulan Renkajärvestä Hämeenlinnan Rengon 
kautta Janakkalan Haapajärveen virtaava Renkajoki, Lopen Kaartjärvestä lähtevä ja 
seitsemän kilometrin päässä Torhoon ja Lairoon laskeva Kaartjoki sekä Tammelan Oks-
järvestä alkava ja neljän kilometrin päässä Pehkijärveen laskeva Oksjoki. Järvistä erin-
omaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa ovat mm. Hauholle ja osittain myös Pirkan-
maan Pälkäneelle sijoittuva Iso-Roine, Lammin Pääjärvi, Lammin Kuohijärvi, Tammelan 
ylänköalueelle sekä Hattulan ja Hämeenlinnan kuntien alueille sijoittuva Renkajärvi 
sekä Janakkalan ja Hämeenlinnan alueille sijoittuva Kankaistenjärvi. 

Mäkelän (2020) mukaan hajakuormituksen ravinnekuormitus on Kanta-Hämeessä voi-
makkaimmin vesistöjen ekologiseen tilaan vaikuttava tekijä. Ravinteet rehevöittävät 
vesistöjä ja järvissä sinileväkukintojen todennäköisyys kasvaa. Rehevöityminen lisää 
myös hapenkulutusta ja tästä voi olla seurauksena ns. sisäinen kuormitus, jolloin ha-
pettomuuden vuoksi pohjasedimentistä vapautuu ravinteita uudelleen veteen.  

Mäkelän (2020) mukaan muita vesistöjen tilaan heikentävästi vaikuttavia keskeisiä te-
kijöitä ovat yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesien aiheuttama kuormitus, sään-
nöstely, eroosio, kalojen nousuesteet ja vieraslajit. Kanta-Hämeessä vieraslaji isosor-
simo (Glyceria maxima) valtaa rantoja erityisesti Vanajan reitillä ja Loimijoella ja tu-
kahduttaa alkuperäislajistoa. Isosorsimokasvustot heikentävät myös vesistöjen virkis-
tyskäyttöarvoa.   

3.2. Pohjavedet 

Siiron (2020) mukaan Kanta-Hämeessä vesilaitosten jakamasta talousvedestä 100 pro-
senttia on pohjavettä tai tekopohjavettä. Kanta-Hämeen 153 pohjavesialueesta on 
tällä hetkellä vedenhankintakäytössä 54 ja käytössä olevia vedenottamoita kyseisillä 
alueilla on yhteensä lähes 70. Käyttämättömiä pohjavesivaroja Kanta-Hämeessä on 
vielä huomattavasti, mutta niiden käyttöönottoa vaikeuttaa usein myös pohjavedestä 
riippuvaisten luontoarvojen huomioonottaminen ja pohjavesialueiden jakautuminen 
pienempiin muodostumisalueisiin.  

Siiron (2020) mukaan Kanta-Hämeen pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia ja kelpaa-
vat lähes sellaisenaan talousvedeksi. Luontaisia ongelmia aiheutuu lähinnä veden hap-
pamuudesta sekä maa- ja kallioperästä liuenneesta raudasta ja mangaanista. 
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Siiron (2020) mukaan pohjavesialueisiin sisältyy usein useampia pohjaveden virtausta 
rajoittavien kynnysten, esimerkiksi kalliokynnysten, rajaamia pohjavesialtaita. Tarkas-
teltaessa vedenoton suhdetta luonnollisesti muodostuvan pohjaveden määrään on 
oleellista tuntea kuhunkin vedenottopaikkaan liittyvä pohjaveden muodostumisalue. 
Mikäli vedenottamolta otettavan pohjaveden määrä ylittää pitkällä aikajaksolla kysei-
sellä muodostumisalueella sadannasta syntyvän pohjaveden määrän, pohjaveden 
pinta alenee.  
 
Siiron (2020) mukaan jatkuva liiallinen vedenotto ai-
heuttaa pohjaveden pinnan pysyvän alenemisen. 
Tästä voi aiheutua vaikeuksia mm. kaivojen käytölle 
ja veden laatu saattaa muuttua huonommaksi. Mi-
käli pohjavesimuodostuma on virtausyhteydessä 
pintavesiin, niin liiallinen vedenotto aiheuttaa pinta-
veden suotautumista muodostumaan. Jos suotau-
tuva määrä on suuri ja suotautumismatka on lyhyt, 
ottamolta saatavan veden laatu voi heikentyä mer-
kittävästi. Yhdyskuntien vedenottamoiden lisäksi 
pohjavesimuodostumissa on yleensä myös yksityistä 
vedenottoa. Pohjavesimuodostuman määrällisen ti-
lan kannalta tällä yksityisellä vedenotolla on merki-
tystä vain hyvin pienissä pohjavesimuodostumissa. 
 
Siiron (2020) mukaan liian suuren pohjavedenoton seurauksena tapahtuva vedenpin-
nan lasku ja virtaaman väheneminen voi olla haitallista pohjavesimuodostumaan yh-
teydessä oleville pienille vesistöille sekä pohjavedestä riippuvaisille lähde- ja 
suoekosysteemeille. Vedenoton vaikutukset lajistoon ovat yleensä suurimpia lähde-
elinympäristöissä. Myös tekopohjaveden muodostamisella voi olla merkittäviä vaiku-
tuksia alueen luontoon. Maaperän kemiallisen tilan ja kasvillisuuden muutokset voivat 
olla pitkäaikaisia. 
 
Vesilain (587/2011) mukaisen vesitaloushankkeen yleisen luvanvaraisuuden ansiosta 
pohjavedenotto ei yleensä aiheuta uhkaa pohjaveden hyvälle tilalle. Siiron (2020) mu-
kaan Hämeessä otetaan pohjavettä enemmän kuin pohjavesialueella luonnollisesti sa-
dannasta muodostuu ainoastaan alueilla, joilla muodostetaan tekopohjavettä sekä ve-
denottamoilla, joilla rantaimeytyminen on merkittävää. 
 
Kanta-Hämeen pohjavesialueista 22 on nimetty riskipohjavesialueeksi. Näillä pohjave-
sialueilla sijaitsee useita pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavia toimintoja ja pohjave-
den laadussa on havaittu selviä merkkejä ihmistoiminnasta. Riskialueille tehdyn kemi-
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allisen tilan arvioinnin perusteella kolme pohjavesialuetta on luokiteltu huonoon ke-
mialliseen tilaan. Kanta-Hämeessä pohjaveden laadulliset ongelmat liittyvät lähinnä 
pilaantuneisiin maa-alueisiin, kuten vanhoihin kaatopaikkoihin ja pesuloihin sekä tei-
den suolaukseen. 

3.3. Arvio vesivarojen nykytilasta 

Siiron (2020) mukaan Kanta-Hämeen alueella käytettävissä olevien vesivarojen koko-
naismäärä on riittävä veden käyttöön verrattuna. Vesivarat sijaitsevat kuitenkin epä-
edullisesti kulutuspisteisiin nähden. Luontaisen pohjaveden määrästä johtuen ei pin-
taveden valmistamiseen talousvedeksi ole ollut isoa tarvetta. Pintavedestä voidaan 
kuitenkin kemikaalien ja tehokkaiden vedenpuhdistustekniikoiden avulla valmistaa 
laatuvaatimusten mukaista talousvettä joko suoraan tai tekopohjavesilaitosten kautta. 
Alueen suuremmat järvet ovat luontaiselta laadultaan pääosin hyvin vedenhankintaan 
soveltuvia. 

Siiron (2020) mukaan Kanta-Hämeen alueella pohjavesi sopii laadultaan yleensä ta-
lousvedeksi jopa ilman käsittelyä. Pohjaveden korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet 
ovat teknistä käyttöä yleisesti haittaava ongelma, muutoin vesi on mahdollista käsi-
tellä talousvedeksi soveltuvaksi varsin helposti. Merkittävimmät pohjaveden laatua 
uhkaavat tekijät ovat maa-ainesotto, tienpito ja liikenne, teollisuustoiminta, poltto-
aine- ja kemikaalivarastot sekä asutus.  

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeen muutamilla pohjavesialueilla on tapahtunut 
ympäristövahinkoja, joiden seurauksena pohjavesi on pilaantunut käyttökelvotto-
maksi. Maankäytön suunnittelussa ja lupaprosesseissa tuleekin entistä enemmän kiin-
nittää huomiota pohjavedensuojeluun ja yhdyskunnan vedenhankinnan varmistami-
seen. 

Virolan (2020) mukaan jatkossa tuleekin entistä paremmin tunnistaa ja varautua ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksiin vesivarojen määrän ja laadun osalta. Ilmastonmuutoksen 
arvioidaan lisäävän etenkin talvisateiden ja kesäisten rankkasateiden määrää. Lisään-
tyvä sateiden intensiteetti lisää vesieroosiota sekä johtaa rankkasadetulvien yleistymi-
seen. Tämä heikentää sekä pintavesien laatua että voi pahimmillaan jopa pilata poh-
javesiä.  

Läntisen Suomen alueen vesihuoltostrategia 2050 mukaan on ilmastonmuutoksen ar-
vioitu lisäävän myös kuivuusjaksojen pituutta. Tästä on kokemuksia. Kuivuusjaksoissa 
virtaamat vähenevät, jolloin vesistöjen sisäinen kuormitus voi vaikuttaa vedenlaadun 
heikkenemiseen. Pohjaveden pinnan laskiessa happikato voi nostaa muun muassa ve-
den rauta- ja mangaanipitoisuuksia. 2000-luvun aikana toteutuneet kuivuusjaksot ovat 
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lisänneet tarvetta häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumiseen sekä kuntien välisen 
vesihuoltoyhteistyön lisäämiseen.  

Tutkijat ovat arvioineet kuivuudesta aiheutuneita suoria taloudellisia menetyksiä. Esi-
merkiksi vuosien 2002–2003 aikana koettu kuivuusjakso aiheutti Suomessa noin 102 
miljoonan euron suuruiset suorat taloudelliset menetykset ja vuosien 2018–2019 kui-
vuusjakso jopa 400 miljoonan euron suuruiset menetykset. 

Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeen pintavesien kuormitusta pyritään vähentämään 
vesienhoidon toimenpiteiden avulla. Vuosille 2022–2027 ollaan parhaillaan valmiste-
lemassa Hämeen alueellista toimenpideohjelmaa. Keskeistä vesienhoidossa on nykyi-
sen kuormituksen vähentäminen kaikessa ihmistoiminnassa ja kunnostustoimien edis-
täminen. Tärkeintä on saada pienennettyä hajakuormitusta, mutta myös mm. yhdys-
kuntien jätevesikuormitusta on edelleen pyrittävä vähentämään. 

4. Kanta-Hämeen vesihuollon kehitys ja nykytila

Virolan (2020) mukaan vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka merkittävyys ja 
tärkeys ymmärretään valitettavan usein vasta jonkin kriisin tai onnettomuuden tapah-
duttua. Vesihuolto halutaan nähdä keskeisenä osana yhteiskunnan toimivuutta ja ke-
hittymisedellytyksiä niin asutuksen kuin elinkeinoelämän näkökulmasta. Vesihuolto 
vaikuttaa myös yhdyskuntien vesistökuormitukseen ja turvaa pohjavesien laadullista 
ja määrällistä tilaa. Vesihuollon kehittämisen tavoitteena on myös varmistaa laadul-
taan moitteettoman talousveden saatavuus sekä asianmukainen viemäröinti ja jäteve-
sien puhdistus. 

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeen vesihuollon kehittäminen on perustunut kol-
meen päätekijään: pitkäaikaiseen kokemukseen vesihuollon kehittämisestä, toiminta-
aluetuntemukseen ja hyvään seudulliseen sidosryhmäyhteistyöhön. Vesihuollossa ku-
ten muissakin vaikutuksiltaan pitkäaikaisissa toiminnoissa on tärkeätä tunnistaa ja hal-
lita monikriteerisiä ratkaisuja sekä niiden vaikutuksia. Maakunnan vesihuollon kehittä-
mistarpeet on jaettu neljään päätekijään: 

• vesihuoltolaitosten toimintavarmuus ja yhteistyö,
• yhdyskuntien vesilähteiden turvaaminen,
• yhdyskuntien jätevesikuormituksen minimointi ja
• haja-asutuksen vesihuollon edistäminen.

Virolan (2020) mukaan vesihuoltolaitosten toimintavarmuus ja yhteistyö ovat lisään-
tyneet merkittävästi 2000-luvun aikana. Kanta-Hämeessä on vesihuoltoa kehitetty 
seutukunnittain. Vesihuollon kehittämisen keskeisinä instrumentteina ovat olleet 
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2000–2008 vuosien aikana laaditut seudulliset ja ylikunnalliset vesihuollon yleis- ja ke-
hittämissuunnitelmat, joiden tavoitteena on ollut: 

• edistää kokonaistaloudellisesti edullisimpien ja kestävien vesihuolto- ja vesien-
suojeluratkaisujen aikaansaamista,

• parantaa vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta,
• edistää vesihuollon huomioon ottamista maakunta- ja yleiskaavoissa,
• edistää laitoskohtaisten vesiensuojelutavoitteiden saavuttamista ja
• edistää haja-asutusalueiden vesihuollon kehittymistä.

Virolan (2020) mukaan valtion vesihuoltoon suuntaaman rahoituksen päätyttyä ja kun-
tien vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimisvelvoitteen poistuttua vesihuolto-
laista on 2010-luvun lopulta alkaen keskitytty kehittämään vesihuoltoa seudullisten 
seuranta- ja yhteistyöryhmätapaamisten muodossa. Ryhmät ovat koostuneet pääasi-
assa kuntien teknisen toimen, ympäristönsuojelutoimen ja ympäristöterveydenhuol-
lon yksiköiden edustajista sekä maakunnan liiton, kuntien vesihuoltolaitosten ja ELY-
keskuksen edustajista. Ryhmien keskeisenä tarkoituksena on madaltaa yhteydenpitoa 
eri toimijoiden välillä ja tiivistää yhteistyötä. Ryhmissä on keskusteltu ja kuultu vesi-
huollon paikallisista ja alueellisista ajankohtaisasioista sekä tunnistettu, varauduttu ja 
reagoitu vesihuoltoa koskeviin toimintaympäristömuutoksiin.   

4.1. Vesihuoltolaitosten toimintavarmuus ja yhteistyö 

4.1.1. Yleistä 

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeessä on toimintavarmuuden kehittämistarvetta 
edelleen vesilaitosten kyvyssä varautua vedensaannin erityistilanteisiin. Vaikka asiaan 
on saatu merkittävää parannusta kuluneiden 20–25 vuoden aikana laitosten aktiivi-
sesti toteuttamilla kunnallisilla, ylikunnallisilla ja ylimaakunnallisilla yhdysvesijohtoyh-
teyksillä ja vedenottamoilla, on kuntien taajamien vedensaannin turvaamisessa edel-
leen tehtävää. Muutamien YKR-taajamien vedensaannin toimintavarmuus, pääve-
silähteen ollessa pois käytöstä, edellyttää jatkossakin verkostojen yhdistämisiä tai 
muita vedenoton varajärjestelyjä. Nykyisin laitosten toimintavarmuuden kehittämi-
nen perustuu erityisesti laitosten väliseen yhteistyöhön. 
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Hämeen ELY-keskuksen vuonna 2016 laatiman YKR-taajamien vedensaantiselvityksen 
perusteella on taajamien vedensaannin toimintavarmuudessa edelleen kehitettävää. 
Forssan seudun seitsemästä YKR-taajamasta on viidellä taajamalla käytettävissä vähin-
tään yksi päävesilähteen korvaava varavesilähde, jonka vesimääräkapasiteetti riittää 
täyttämään taajaman vuorokautisen veden tarpeen. Vedenjakelun katkeaminen pää-
vesilähteeltä ei siten aiheuta käyttäjille taajama-alueella nä-
kyviä ongelmia. Hämeenlinnan seudun 15 YKR-taajaman 
osalta on vedensaanti turvattu 12 taajamassa. Riihimäen seu-
dulla toimintavarmuustilanne on maakunnan paras, kaikkien 
kahdeksan YKR-taajaman vedensaannin olleessa turvattuna 
riittävillä korvaavilla varavesilähteillä. Kanta-Hämeen YKR-
taajamien määrät (2016) seutukunnittain ja asukasmäärien 
sekä vedensaannin toimintavarmuuden mukaan on esitetty 
taulukossa 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taulukko 1. Kanta-Hämeen YKR-taajamamäärät (2016) seutukunnittain ja asukasmäärien sekä veden-
saannin toimintavarmuuden mukaan 

 
Virolan (2020) mukaan YKR-taajamien vedensaannin toimintavarmuuden lisäämiseksi 
tehdään jatkuvasti työtä. Työn eteneminen ja tulosten aikaansaaminen on kuitenkin 
hidasta. Tähän vaikuttavat alueen pohja- ja pintavesien laatu- ja määräreservit sekä 
lisävesilähteiden ja taajamien väliset etäisyydet. Lisäksi työn etenemiseen vaikuttavat 
hankkeiden valmisteluun, selvityksiin (mm. luontoarvot) ja rahoituksiin liittyvät erityis-
kysymykset sekä itse vedenottoon liittyvien suunnittelu- ja lupaprosessien pitkäkestoi-
suus.   
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Virolan (2020) mukaan jatkossa on tarpeen tunnistaa kuntien ja vesihuoltolaitosten 
yhteistyön erilaisia toteutustapoja. Yhteistyön katalyytteinä voivat toimia ulkoapäin 
tulevat laajat yhteiset vaikutteet (esim. ilmastonmuutos, sään ääri-ilmiöt ja pande-
miat) tai yksittäisen toimijan kokema haaste, jonka ratkaiseminen tukee useaa eri toi-
mijaa. Yhteistyön edelleen kehittämisen ja toteutumisen osalta ratkaisevaa on, että 
osallistuvat tahot kokevat asian itselleen tärkeäksi ja saavat itse vaikuttaa asian kun-
toon saattamiseen.  

Virolan (2020) mukaan vuoden 2020 aikana laitoksille myönnettyjen vesihuollon ko-
rona-avustuksien käsittelyn yhteydessä havaittiin, että laitosten välisen akuutin yhteis-
työn lisääminen ja esimerkiksi yhteisen laajemman palveluverkoston tarpeen tunnis-
taminen ei ole välttämättä aivan luontaista. Puhumattakaan siihen osallistumisesta. 
Edelleen on havaittavissa, että mieluummin kehitetään vain omaa toimintaa, kuin teh-
dään ja ratkotaan asioita yhdessä. 

4.1.2. Hallinto ja organisaatiot 

Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeessä oli vuonna 2020 toiminnassa yhteensä 31 ve-
sihuoltolain mukaista vesihuoltolaitosta. Vesihuoltolain mukaisella laitoksella tarkoi-
tetaan laitosta, jolle kunta on hyväksynyt toiminta-alueen. Kanta-Hämeen vesihuolto-
laitoksista 25:n toimialana on vesi- ja viemärilaitostoiminta, neljän laitoksen toimia-
lana on yksinomaan vesilaitostoiminta, yhden laitoksen toimialana on yksinomaan vie-
märilaitostoiminta ja yhden laitoksen toimialana on tukkuvesilaitos. 

VEETI-vesihuollon tietojärjestelmästä (2020) poimittujen vesihuoltolaitosten toimin-
tamuototietojen perusteella on Forssan seudulla eniten osakeyhtiömuotisia vesihuol-
tolaitoksia (7) ja Riihimäen seudulla on eniten osuuskuntamuotoisia vesihuoltolaitok-
sia (11). Vesihuoltolaitosten määrät toimintamuodon perusteella seutukunnittain on 
esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2: Vesihuoltolaitosten määrät toimintamuodon perusteella seutukunnittain 

 
Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeessä toimi vuonna 2020 myös yhteensä 17 vesi-
osuuskuntaa tai -yhtymää, joille kunta ei ole hyväksynyt vesihuoltolain mukaista toi-
minta-aluetta. Näitä laitoksia eivät koske vesihuoltolain mukaiset oikeudet ja velvoit-
teet. Laitokset toimivat kuitenkin terveydensuojelulainsäädännön tarkoittamina ta-
lousvettä toimittavina laitoksina ja noudattavat siten ao. lainsäädännössä asetettuja 
velvoitteita.   
 
Kanta-Hämeessä toimivien toiminta-alueettomien laitosten verkostopituuksista, liitty-
jämääräistä yms. ei ole käytettävissä dokumentoitua (esim. VEETI-vesihuollon tietojär-
jestelmä) tietoa. Kyseiset laitokset ovat lisäksi kooltaan pääsääntöisesti erittäin pieniä, 
verkostoihin liittyneiden kiinteistöjen määrät ovat laitoksesta riippuen yleensä luokkaa 
3–10 ja kiinteistöjen kokonaisasukasmäärät arviolta yhteensä noin 10–20 asukasta.  
 
Virolan (2020) mukaan vesihuollossa on pitkään keskusteltu laitoskentän pirstaloitu-
misen ehkäisemisestä ja tarpeesta edetä kohti suurempia yksikkökokoja. Kanta-Hä-
meessä merkittävin laitosorganisaatioiden yhdistyminen toteutui vuonna 2001, jolloin 
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy ryhtyi huolehtimaan vesihuoltopalveluista silloisten 
seitsemän kunnallisen laitoksen sijaan. Sittemmin (2012) on vesiyhtiöön liittynyt osak-
kaaksi myös eteläiselle Pirkanmaalle sijoittuva Akaan kaupunki.   
 
Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeessä on perustettu koko 2000-luvun aikana noin 20 
haja-asutuksen vesihuoltopalveluja tarjoavaa vesi- ja viemäriosuuskuntaa. Vuosien 
2017–2020 aikana on näistä laitoksista kuusi (6) yhdistynyt osaksi kunnallista vesihuol-
tolaitosta ja muutamien laitosten osalta ovat yhdistymisneuvottelut vireillä.  
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4.1.3. Henkilö- ja osaamisresurssit 

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeen kunnallisten vesihuoltolaitosten ja kuntien tek-
nisen toimen henkilöresurssit ovat jo pitkään olleet niukat. Henkilöresursseista ei ole 
käytettävissä kovinkaan yksityiskohtaisia ja julkisia tilastoja. Laitosten henkilöresurs-
seja on voitu kuitenkin karkeasti arvioida erilaisten laitoskyselyiden ja -haastatteluiden 
perusteella.  

Virolan (2020) mukaan useassa Kanta-Hämeen kunnassa tekninen johtaja tai kunnan-
insinööri vastaa oman muun toimensa ohessa myös vesihuoltolaitoksen johtamisesta. 
Yleisesti on arvioitu, että teknisen toimen henkilöstön kokonaisajankäyttö vesihuol-
toon on vain noin 10 %. Vähäistä ajankäyttöä vesihuoltoon on perusteltu teknisen sek-
torin muulla laajalla ja pirstaloituneella tehtäväkokonaisuudella. Kunnissa vesihuolto-
tehtäviin osallistuvat myös kanslistit ja muut toimistovirkailijat muun muassa laitoksen 
asiakasrekisterin ylläpidon ja vesilaskutuksiin liittyvien tehtävien osalta.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan 
Kanta-Hämeen vesihuoltolaitoksista lähes 70 %:lla 
on käytettävissä vesihuoltopalveluiden tuottami-
seen vain 1–3 henkilöä. Vesihuoltolaitoksista noin 
20 %:lla on käytettävissä henkilöstöä 4–10 ja noin 
10 %:lla laitoksista on käytettävissä yli 10 henkilöä. 
Erityisesti pienemmillä laitoksilla, kuten vesiosuus-
kunnilla ja -yhtymillä, ei yleensä ole omaa palkattua 
laitoshenkilöstöä. Laitoksen jokapäiväiseen hoi-
toon, hallintoon ja kehittämiseen liittyvät toimet 
suoritetaan pääosin joko osuuskunnan puheenjoh-
tajan omien toimien ohessa tai talkootyönä muuta-
mien hallituksen jäsenten toimesta.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan henkilöstömäärämuutosten osalta 
lähitulevaisuudessa lähes 70 % laitoksista arvioi resurssien säilyvän nykyisen suurui-
sena. Reilu 10 % laitoksista arvioi resurssimäärän vähenevän nykyisestä. Vastaavasti 
myös reilu 10 % laitoksista arvioi resurssimäärän lisääntyvän nykyisestä.   

Virolan (2020) mukaan vesihuoltolaitoksissa erityisiä käytännön ongelmia aiheuttavat 
muun muassa riittämättömät resurssit suunnittelussa, hankintojen kilpailuttamisessa 
ja hankkeiden toteuttamisessa. Resurssiniukkuus näkyy myös hankkeiden toteuttami-
seen liittyvissä ohjaus-, valvonta- ja hallintotehtävissä. Käytännöntyön haasteita ai-
heuttavat lisäksi laitospäivystysten ja varalla-olojen järjestäminen sekä kyvyttömyys 
ylläpitää järjestelmällistä kunnossapitoa.  



19 

Virolan (2020) mukaan alueellisissa ja ylikunnallisissa vesihuoltolaitoksissa ja -yhtiöissä 
on resurssitilanne henkilöstömäärän ja osaamisen osalta hivenen parempi. Toisaalta 
isompien laitosten toiminta-alueet ovat myös laajempia, mikä lisää merkittävästi vas-
tuita, velvoitteita ja työmäärää toiminnan kehittämisen, varmistamisen ja taloudelli-
sen toimintakyvyn osalta. Alueelliset vesihuoltoyhtiöt on nähty jo pitkään henkilöstö-
resurssien ja osaamisen turvaamisen kannalta yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutena. 
Laajempien resurssien myötä alueellisilla vesiyhtiöillä on myös paremmat mahdolli-
suudet osallistua esimerkiksi kaavoitukseen ja kunnallistekniseen yleissuunnitteluun, 
saneeraussuunnitelmien ylläpitoon sekä haja-asutuksen vesihuollon suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan Kanta-Hämeen vesihuoltolaitos-
henkilöstön yleisin koulutustaso on ammattikoulututkinto, jota tukevat erilaiset vesi-
huoltoalan täydennyskurssit. Työnjohto- ja laitoksen johtotehtävissä koulutustaso on 
korkeampaa astetta, kuten opisto-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinto. Laitos-
henkilöstön ammatillista pätevyyttä on lisätty myös erilaisten ammattitutkintojen, 
desinfiointikoulutusten, vesityökorttien, tulityökorttien ja työturvakorttien suorittami-
silla. Laitoksista lähes 80 % arvioi, että ne eivät tule tulevaisuudessa painottamaan 
henkilökunnaltaan korkeampaa koulutusta. Vesiosuuskuntien ja -yhtymien vesihuol-
toiminnasta vastaavilla henkilöillä ei ole välttämättä lainkaan alan koulutusta. 

4.1.4. Verkostot ja toiminta-alueet 

VEETI-vesihuollon tietojärjestelmästä saatavien vesihuoltolaitostietojen perusteella 
Hämeen vesihuoltolaitoksilla vesijohtoverkostojen laskuttamattoman veden osuus oli 
vuosina 2015–2019 keskimäärin noin 18,5 %. Huomioitavaa on kuitenkin, että laskut-
tamattoman veden osuus sisältää vuotovesien lisäksi myös muun yleisen vedenkäy-
tön, kuten kastelu- ja huuhteluvedet. Tämän perusteella vuotovesimäärä on todelli-
suudessa laskuttamatonta vesimäärää jonkin verran pienempi. Suomen ympäristökes-
kuksen Kohti vesiviisasta kiertotaloutta -raportin (2017) mukaan Suomessa vesilaitos-
ten talousvesiverkostojen vuotovesimäärän on arvioitu olevan noin 15 % kokonaisve-
denkulutuksesta. 

VEETI-vesihuollon tietojärjestelmästä saatavien vesihuoltolaitostietojen perusteella 
Hämeen vesihuoltolaitoksilla viemäriverkostojen vuotovesimäärä oli vuosina 2015–
2019 keskimäärin noin 39 %. Suomen ympäristökeskuksen Kohti vesiviisasta kiertota-
loutta -raportin (2017) mukaan Suomessa viemärilaitosten jätevesiviemäriverkostojen 
vuotovesimäärän on arvioitu olevan noin 35 % puhdistamolle tulevasta jätevesivirtaa-
masta. 
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Kanta-Hämeen haja-asutuksen vesihuoltoverkostosta 50 % on rakennettu 2000-luvun 
alussa ja 25 % 2010-luvun aikana. Tähän vaikuttaa erityisesti vuosituhannen vaihteen 
jälkeen perustettujen vesiosuuskuntien toteuttamat vesijohto- ja jätevesiviemäriver-
kostot. Loput 25 % on rakennettu 1970–1990-lukujen aikana. Kyseessä ovat kunnallis-
ten vesihuoltolaitosten ja vesiyhtiöiden toteuttamat vesihuoltoverkostot.  

Merkittävimmiksi vedenkäyttäjiksi laitokset ilmoittavat kotitaloudet, elinkeinoelämän 
ja haja-asutuksen karjatalouden.  

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeessä kunnallisten vesihuoltolaitosten toiminta-alu-
eita on laajennettu pääsääntöisesti toteutuneiden verkostojen perusteella. Vesihuol-
tolain (119/2001) tarkoittamia ennakoivia toiminta-alueita tavoitteellisine aikataului-
neen on vahvistettu vain yksittäisille laitoksille. Asiaan vaikuttavat kuntien omistaja-
ohjauksen niukkuus ja laitosten arkuus myöhemmistä mahdollisista verkostojen to-
teuttamisvelvoitteista. Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan laitoksista 
lähes 95 % arvioi, että toiminta-alueiden supistamistarvetta ei ilmene tulevaisuudessa 
alueilla, joissa vesihuoltoverkosto on toteutettu.  

Virolan (2020) mukaan myös haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja tarjoaville vesi-
osuuskunnille ja -yhtymille ovat kunnat hyväksyneet toiminta-alueita pääosin verkos-
tojen rakentamisen jälkeen. Muutamien kuntien alueilla on toiminta-alueen ennakoiva 
hyväksyminen ollut kunnan avustuksen myöntämisehtona ennen vesiosuuskuntien 
verkostojen rakentamishankkeisiin ryhtymistä. Myös valtion myöntämän kansallisen 
vesihuollon rahoitustuen ehtona oli aikanaan toiminta-alueen hyväksymisesityksen 
laatiminen kunnalle.   

4.1.5. Talous 

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pit-
källä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Mak-
suihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee myös olla 
kohtuulliset ja tasapuoliset.  

Kuntaliiton (2014) mukaan vesihuollon maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon 
tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poik-
keuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne 
edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäise-
vät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. Maksuilla tulee lisäksi kattaa juoksevat 
käyttömenot, poistot sekä uus- ja korjausinvestoinnit.  
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Kuntaliiton (2014) mukaan kustannusvastaavuuden kautta voidaan varmistaa laaduk-
kaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut. Kustannusvastaavuuden periaatetta ei ole aina 
sisäistetty vesihuollon maksuja koskevassa päätöksenteossa. Maksujen tarkistuksia pi-
täisi tehdä useilla laitoksilla nykyistä useammin.  
 
Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeessä on 
kuntia, jotka joko perivät hyvinkin kohtuutto-
mia tuloutuksia tai vaihtoehtoisesti subventoi-
vat vesihuoltoa. Kohtuuton omistajatuloutus 
lamaannuttaa riittävien vesihuolto-omaisuus-
saneerauksien toteuttamista ja toiminnan ko-
konaisvaltaista kehittämistä. Kunnan taloudel-
lisella tuella ylläpidettävät alhaiset vesihuolto-
taksat ovat myös johtaneet vastaaviin haastei-
siin ja ongelmiin. Kohtuuton tuloutus ja vesi-
huollon subventointi ovat luoneet ja luovat jat-
kossa haasteita ja vaikeuksia kattaa aiheutuvia 
kuluja sekä varmistaa vesihuolto-omaisuuden toimintakykyä vesihuoltolain 
(119/2001) edellyttämällä tavalla.  
 
Virolan (2020) mukaan maakunnan, seudun tai yksittäisen kunnan väestökato lisää en-
tisestään kuluttajakohtaisia kustannuksia. Kuntatalouden trendinä on vahvistaa käyt-
töomaisuuden kokonaisvaltaista hallintaa. Tämä edellyttää vesihuoltolaitosten budjet-
tisuunnittelun ja talouden valvonnan vahvistamista.  
 
Virolan (2020) mukaan useilla vesihuoltolaitosten omistajakunnilla ei ole riittävää 
osaamista eikä selkeää näkemystä omistajaohjauksen sisällöstä, tavoitteista ja tar-
peista.  Nämä puutteet vaarantavat laitoksen talouden pitkäjänteisen hallinnan lisäksi 
myös koko laitoksen toimintaa. Pahimmillaan kunnalla ja laitoksella ei ole yhteistä toi-
mintapolitiikkaa ja/tai kehittämisstrategiaa, mikä johtaa lyhytjänteiseen toimintaan ja 
siihen, että laitoksella ei kyetä varautua tulevaisuuden muutoksiin ja kehittämistarpei-
siin teknistaloudellisesti. 
 
Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeessä vesihuoltolaitokset koetaan hyvin usein 
osaksi kuntaorganisaatiota. Laitoksia ei koeta johtamisen ja taloudenhoidon osalta it-
senäisiksi organisaatioiksi, joita tulee aktiivisesti ohjata ja valvoa omistaja-, asiakas- ja 
laitosnäkökulmat huomioon ottaen. Vesihuoltotoiminnan maksuperusteisuutta ei vie-
läkään ymmärretä tai haluta ymmärtää, mikä uhkaa vesihuoltopalveluiden kestävyyttä 
ja laatua. 
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4.1.6. Investoinnit ja saneeraus 

Vesihuoltolaitoksen investoinnit jakautuvat uusinvestointeihin ja korjausinvestointei-
hin. Uusinvestoinnit sisältävät muun muassa vesihuoltoverkoston laajentamisen, yh-
dys- ja syöttövesijohtojen, siirtoviemäreiden sekä uusien laitoksien rakentamiskustan-
nukset. Korjausinvestointeihin sisältyvät puolestaan vesi- ja viemäriverkostojen ja lai-
tosten saneerauksista sekä koneiden ja laitteiden uusimisista aiheutuvat kustannuk-
set.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan Suomessa on viime vuosina ollut 
vahvasti esillä vesihuoltolaitosten kasvava saneerausvelka. Tämä huoli ei ole kuiten-
kaan merkittävästi lisännyt saneeraukseen tarvittavia riittäviä taloudellisia panostuk-
sia. Vallalla olevan arvion mukaan on todennäköistä, että investointitarpeet tulevat 
jatkossa aikaisempaa enemmän painottumaan korjausinvestointeihin. Syinä korjaus-
investointien lisääntymiseen pidetään uusien verkostojen laajentamistarpeen määräl-
listä vähäisyyttä ja toisaalta saneeraustarpeen kiihtyvää lisääntymistä olemassa ole-
vissa verkostoissa ja laitoksissa.  

Rakennetun omaisuuden tila 2019-raportin mukaan Suomessa vesihuolto on edelleen 
hyvällä tasolla ja suomalainen vesijohtovesi on laadultaan EU-maiden kärkitasoa. Ve-
sihuoltoverkostojen rapistuminen ja kasvava saneeraustarve lisäävät kuitenkin huolta 
vesihuollon toimintavarmuudesta ja laadusta tulevaisuudessa. Suomessa vesihuolto-
verkoston saneeraustarve on kuitenkin erittäin merkittävä; viemäriverkostosta (50 
000 kilometriä) yhteensä 12 prosenttia on erittäin huonossa kunnossa ja vesijohtover-
kostosta (100 000 kilometriä) yhteensä kuusi prosenttia on erittäin huonossa kun-
nossa. Lisäksi kiinteistöjen vastuulla olevista tonttijohdoista (vesi ja viemäri) suurin osa 
on huonokuntoisia. Vesihuolto-omaisuuden hallintaa tuleekin parantaa merkittävästi 
sekä panostaa jatkossa verkostojen riittävään ja hallittuun saneeraukseen.  

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeessäkään verkostosaneeraukset eivät pääasiassa 
ole olleet kunnallisten laitosten osalta riittävällä tasolla. Pienemmillä laitoksilla, kuten 
vesiosuuskunnilla ja -yhtymillä, verkostot ovat tekniseltä käyttöiältään uudempia, 
mutta myöhemmin tuleviin saneerauksiin ei ole kuitenkaan ennakoivasti varauduttu. 

VEETI-vesihuollon tietojärjestelmätietojen perusteella Hämeessä kunnallisista vesi-
huoltolaitoksista noin puolet saneeraavat systemaattisesti vuosittain vesihuoltover-
kostojaan. Talousvesiverkostojen korvausinvestointien määrä on ollut vuosina 2016–
2019 keskimäärin noin 5 miljoonaa euroa vuodessa ja viemäriverkostojen korvausin-
vestointien määrä keskimäärin noin 6,2 miljoonaa euroa vuodessa. Vesilaitosyhdistyk-
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sen tilaaman ja AFRY Finland Oy:n vuonna 2020 laatiman selvityksen perusteella Suo-
messa vesihuoltoverkostojen saneeraustaso on arvioitu olevan liian matala ja sanee-
raustaso tulisi 2–3 kertaistaa vuoteen 2040 mennessä. 

4.1.7. Arvio vesihuoltolaitosten nykytilasta 

Virolan (2020) mukaan vesihuoltolaitokset ovat suoriutuneet tehtäviensä hoidosta 
lähtökohtaisesti hyvin, kun otetaan huomioon niillä käytettävissä olevat henkilöstö-, 
osaamis- ja talousresurssit sekä omistajilta saatu niukka ohjaustuki. Kuntien tuleekin 
jatkossa merkittävästi lisätä ja tarjota alueella toimiville laitoksilleen laadukkaampaa 
pitkäntähtäimen asiantuntija- ja omistajaohjausta sekä yhteydenpitoa. Kunnan ja lai-
tosten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tulee myös merkittävästi lisätä kaikkien alu-
eella toimivien laitoksien palvelutason, omaisuudentilan ja taloudenpidon toteutu-
miseksi sekä viime kädessä koko vesihuoltotoiminnan varmistamiseksi. 

Virolan (2020) mukaan yleinen huoli ja arviot kuntatalouden tulevaisuudentilasta eivät 
vahvista luottamusta vesihuollon kuntoon saattamisesta myöskään tulevaisuuden 
osalta. Kuntakentän menot ovat kasvaneet voimakkaasti ja velkaantumiskehitys on ol-
lut vauhdikasta. Toiminta ei ole tehostunut eikä tuottavuus parantunut samaa tahtia 
yhteiskunnan muuttumisen kanssa. Kokonaisvaltaista strategista otetta ja rohkeutta 
on ollut kovin vähän. Tämä voi yhä lisääntyvässä määrin johtaa siihen, että laitosten 
keräämiä tuloja hyödynnetään entistäkin enemmän muuhun kuin vesihuollon ylläpi-
toon ja kehittämiseen.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan muutamat alueen vesihuoltolai-
tokset tulouttavat omistajakunnilleen vuosittain huomattaviakin määriä. Vesihuolto-
lain (119/20019) kohtuullisen tuoton määritelmän epämääräisyydestä johtuen on kun-
taomistajilla käytössä mm. ylikorkoiset lainat ja kuntataloutta tukevat yhtiöittämiset. 
Vesihuoltolain (119/2001) perusteella kohtuullinen tuotto omistajalle on mahdollista, 
mutta samalla on taattava vesihuoltolaitokselle edellytykset tarpeellisiin uus- ja sanee-
rausinvestointeihin ja varmistaa maksujen kustannusvastaavuus. Tulouttamisen koh-
tuullistamiseen tultaneen jatkossa, vesihuoltolain tarkistamisen yhteydessä, kiinnittä-
mään erityistä huomiota.    

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeen vesihuoltolaitoksilla on eriasteisia ja laajuisia 
haasteita suoriutua jokapäiväisistä vastuistaan ja velvoitteistaan vesihuoltopalvelujen 
järjestämisessä. Haasteet tulevat sekä vesihuoltolaitostoiminnan sisältä (mm. omista-
jaohjauksen puute ja riittämättömyys, riittävien verkostosaneerauksien toteutus, 
osaavan henkilöstön varmistaminen ja lisääminen, laitoksen kestävän talouden var-
mistaminen ja laitostoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen) että toiminnan ulkopuo-
lelta (mm. säädösten noudattaminen ja erityistilanteisiin varautuminen).   
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Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeen vesihuoltolaitosten toiminnan laadun, resurs-
sien ja osaamispohjan turvaamiseksi riittää tekemistä. Vesihuoltolaitoksen johtaminen 
edellyttää entistä kokonaisvaltaisempaa osaa-
mista, jossa yhdistyvät niin taloudellinen, tekni-
nen, organisatorinen, ympäristöllinen kuin asi-
akkuuksien hallintaan liittyvä osaaminen. Lai-
toksien tulee tarjota laadukasta talousvettä ja 
käsitellä jätevedet ympäristöhaitat minimoiden 
alati kiristyvässä toimintaympäristössä. Lisäksi 
laitoksien tulee ennakoida ja varautua koko toi-
mintaympäristöön kohdistuviin muutosvoimiin, 
kuten muun muassa ilmastonmuutokseen, kier-
totalouden lisäämiseen, hiilineutraaliuuteen ja 
resurssitehokkuuteen, väestön muuttoliikkeeseen sekä digitalisaatioon.  
 
Virolan (2020) mukaan vesihuoltolaitosten henkilöresurssien osalta on osaavan ja mo-
tivoituneen henkilöstön rekrytointihaaste vesihuoltoalalle tunnistettu jo vuosikausien 
ajan. Vesihuoltosektorilla on pitkään puhuttu osaajien ja ammattilaisten eläköitymi-
seen vastaamisesta ja uusien osaajien houkuttelemisesta vesihuoltoalalle. Asiaa on pi-
detty yhtenä merkittävimmistä laitoksiin kohdistuvista haasteista. Myös vesihuoltolai-
toshenkilöstön pätevyysvaatimuksien käyttöönotto ja laitostehtävien tarkempi mää-
rittely lisäävät tarvittavan osaamisen tunnistamista. Lisäksi nykyisen henkilöstön koke-
musperäinen tieto on saatava dokumentoitua hyödynnettäväksi tuleville tekijöille. 
 
Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeen alueella toimintavarmuuden kehittämistarpeita 
on edelleen muun muassa vesilaitosten kyvyssä varautua vedensaannin erityistilantei-
siin. Vaikka asiaan on saatu merkittävää parannusta viimeisen parinkymmenen vuo-
den aikana laitosten aktiivisesti toteuttamilla kunnallisilla, ylikunnallisilla ja ylimaakun-
nallisilla yhdysvesijohtoyhteyksillä, on kuntien vedensaannin turvaamisessa edelleen 
tehtävää. Vedensaannin toimintavarmuus päävesilähteen ollessa pois käytöstä edel-
lyttää jatkossakin verkostojen yhdistämisiä tai muita vedenoton varajärjestelyjä sekä 
laitosten välisten vedentoimitussopimusten uudelleen tarkastelua ja sopimista. 
 
Virolan (2020) mukaan vesihuoltoverkostoihin liittyvässä tiedonhallinnassa on isoja 
puutteita. Sähköiset verkkotietojärjestelmät puuttuvat suurimmalta osalta alueen ve-
sihuoltolaitoksia. Vesihuollon omaisuudenhallintasuunnitelmia on myös hyvin harvalla 
vesihuoltolaitoksella. Vesihuoltolaitosyhteistyön ja uudenlaisten palvelukonseptien li-
sääntyessä myös edellytykset verkostosaneerausten, omaisuudenhallinnan, digitali-
saation ja muiden toimintavarmuutta ja palvelutasoa parantavien kehitysaskelten var-
mistamiseksi paranevat. 
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4.2. Yhdyskunnan vedensaannin turvaaminen 

4.2.1. Yleistä 

Virolan (2020) mukaan yhdyskunnan vedenhankinta on kehittynyt voimakkaasti aina 
1960-luvulta lähtien. Samalla kun vesihuoltojärjestelmiin liittyneiden kiinteistöjen 
määrä on kasvanut, veden keskimääräinen kulutus asukasta kohden on pienentynyt. 
VEETI-vesihuollon tietojärjestelmän perusteella vedenkäytön vuosikeskiarvo on ollut 
Hämeessä vuosina 2015–2019 noin 102 litraa asukasta kohti vuorokaudessa.   

Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeessä yhdyskunnan vedenhankinta perustuu pelkäs-
tään pohja- ja tekopohjaveteen. Hämeenlinnassa (Ahvenisto ja Iittalan Kutila) ja Haus-
järvellä (Hikiä) muodostetaan ja hyödynnetään luontaisen pohjaveden lisäksi myös 
pintavedestä muodostettavaa tekopohjavettä.   

Pohjavesi on tärkeä osa kansallisvarallisuutta, jonka arvo on noussut ja tulee myös lä-
hivuosikymmeninä entisestään nousemaan. Pohjaveden määrään ja laatuun vaikutta-
vat monenlaiset tekijät, joista viime aikoina on eniten puhuttanut sään eri ääri-ilmiöi-
den rankkuus ja ajallinen kesto. Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän ja voimistavan 
sään eri ääri-ilmiöitä, tällä voi olla merkittävääkin vaikutusta myös pohjaveden mää-
rään ja laatuun. 

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeen pohjavesialueille ja laitosten vedenottamoiden 
läheisyyteen kohdistuu monenlaisia maankäyttöpaineita. Käytössä olevien pohjave-
denottamoiden vedenhankintaselvityksissä kiinnitettiin aikoinaan huomiota vain saa-
tavissa olevan pohjaveden määrään ja laatuun. Vedenottamon muodostumisalueen 
määrittäminen oli toissijaista tai se tehtiin pelkästään karttatarkastelun perusteella.  

Siiron (2020) mukaan maakunnassa viimeisen 15–20 vuoden aikana toteutetut pohja-
vesialueiden geologiset rakenneselvitykset ovat antaneet erittäin arvokasta tietoa niin 
vedenhankinnan ja pohjaveden suojelun kuin maankäytön jatkosuunnittelua varten. 
Luotettava tieto pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista on toiminut myös maa-
kuntakaavan ja kuntien yleiskaavojen tausta-aineistona aluevarauksia määritettäessä. 

Pohjavesialueiden hydrogeologisista olosuhteista saadun lisätiedon pohjalta on var-
mistettu pohjavesivarojen säilymistä ja turvaamista yhdyskuntien vedenhankintaan 
myös tuleville sukupolville. Samalla on kyetty entistä luotettavammin tekemään julki-
oikeudellisia ja yksilönoikeusturvaa koskevia päätöksiä. Pohjavesialueiden geologisia 
rakenneselvityksiä on tarpeen toteuttaa myös jatkossa ELY-keskuksen, Geologian tut-
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kimuskeskuksen sekä kuntien ja vesihuoltolaitosten yhteistyönä. Taulukossa 3 on esi-
tetty seutukunnittain vuosien 2005–2020 aikana tehdyt pohjavesialueiden geologiset 
rakenneselvitykset.  

Forssan seutu Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu 

Loppi Räyskälä ja Tammela Por-
ras. GTK 2007. 
Kaukolannummi, Kuivajärven-
harju, Pernunnummi ja Räys-
kälä (Tammela ja Loppi). GTK 
2009. 
Forssa-Jokioinen-Humppila, 
pohjavesialueet. Pöyry Environ-
ment Oy 2012. 
Forssa Vieremä. GTK 2013. 

Janakkala Tanttala. GTK 2007. 
Hauho Ruskeamullanharju. GTK 
2008. 
Tuulos Poutunkangas, Laikan-
mäki ja Kuivaharju. GTK 2009. 
Hattula Tenhola, Kerälänharju 
ja Parola. GTK 2011. 
Hämeenlinna Syrjäntaka, Suur-
mäki ja Hauskalankangas (A). 
GTK 2012. 
Parola, Ahvenisto ja Hattelma-
lanharju. GTK 2013. 
Janakkala Turenki ja Turengin 
sokeritehdas. GTK 2014. 
Hämeenlinna Hauskalankangas 
(B). GTK 2016. 
Janakkala Harviala. GTK 2016. 
Hämeenlinna Renko. GTK 2017. 
Hämeenlinna Kankainen. GTK 
2017. 
Janakkala Turengin Sokeriteh-
das. GTK 2020. 

Hausjärvi I Salpausselkä ja Kar-
hinnummi. GTK 2005. 
Hausjärvi Oitti. GTK 2005. 
Hausjärvi Kekomäki, Rämpsän-
kulma ja Kuopionlukko. GTK 
2006. 
Riihimäki Herajoki. GTK 2007. 
Loppi Räyskälä ja Tammela Por-
ras. GTK 2007. 
Hausjärvi Kuru, Peuranpää ja 
Monni. GTK 2008. 
Riihimäki Hirvenoja vedenot-
tamo. GTK 2009. 
Loppi/Tammela Kaukolan-
nummi, Kuivajärvenharju, Per-
nunnummi ja Räyskälä. GTK 
2009. 
Hausjärvi ja Somervuori. GTK 
2010. 
Hausjärvi Kuru, Peuranpää ja 
Monni. GTK 2012. 
Loppi kirkonkylä. GTK 2013. 
Loppi Läyliäinen. GTK 2013. 
Loppi Iso-Malva (B ja C). GTK 
2017. 
Loppi Pitkälammi, Pikku-Pu-
nelia ja Iso-Malva (A). GTK 
2018. 
Hausjärvi Umpistenmaa. GTK 
2020. 

Taulukko 3. Seutukunnittain vuosien 2005–2020 aikana tehdyt pohjavesialueiden geologiset rakennesel-
vitykset 

4.2.2. Vesilähteet 

Siiron (2020) mukaan Kanta-Hämeen alueelle sijoittui vuonna 2020 yhteensä 153 poh-
javesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä oli 65 aluetta. Muita vedenhankin-
takäyttöön soveltuvia pohjavesialueita oli 88. Pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on 
yhteensä noin 592 km², joka on noin 10 % maakunnan maapinta-alasta. Pohjavesialu-
eilla arvioidaan muodostuvan pohjavettä vuorokaudessa noin 257 000 m3, josta vain 
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noin 16 % käytetään tällä hetkellä yhdyskuntien vedenhankintaan. Kuvassa 2 on esi-
tetty Kanta-Hämeen pohjavesialueet ja kuntarajat kartalla.  
 

 
Kuva 2: Kanta-Hämeen pohjavesialueet ja kuntarajat, Petri Siiro 

 
Siiron (2020) mukaan Hämeen alueen suurimmat pohjavesivarat sijaitsevat I ja II Sal-
pausselkien alueilla sekä kaakko-luodesuuntaisissa harjujaksoissa. Huomattavimmat 
pohjavesivarat sijoittuvat Päijät-Hämeen maakunnan puolella. Kanta-Hämeen alueella 
huomattavimmat pohjavesivarat, niin pohjavesialueiden määrän osalta kuin muodos-
tuvan pohjaveden määrän osalta, sijoittuvat Riihimäen seudulle ja Lopen alueelle. Niu-
kimmin pohjavesivaroja on Forssan seudulla. Kanta-Hämeen seutukuntien vedenhan-
kintaan tärkeät ja soveltuvat pohjavesialueet sekä muodostuvan ja käytössä olevan 
pohjaveden vuorokautiset kokonaismäärät on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Kanta-Hämeen vedenhankintaan varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesi-
alueet sekä muodostuvan ja käytössä olevan pohjaveden vuorokautiset kokonaismäärät seutukunnit-
tain  

4.2.3. Vedenkäsittely 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan vesilaitoksilla yleisin vedenkäsitte-
lymenetelmänä on alkalointi, jota tehdään veden alhaisen pH:n nostamiseksi. Alkaloin-
nissa käytetään joko lipeän syöttöä tai kalkkikivisuodatusta. Useilla ottamoilla on tar-
peen poistaa myös rautaa ja mangaania, johon käytetään joko hidassuodatusta, pika-
suodatusta tai kemiallista saostusta. Hyvän vedenkäsittelyn ja luontaisesti laadukkaan 
pohjaveden ansiosta Kanta-Hämeessä käytettävän talousveden laatu on pääosin erit-
täin hyvä ja laatuvirheitä on vähän. 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan viime vuosina myös pohjaveden 
desinfiointi on lisääntynyt muun muassa ultraviolettilamppujen käytön myötä. Veden-
ottamolta lähtevän veden desinfiointi ultraviolettisäteilytystä käyttäen on edullinen ja 
tehokas tapa varmistaa talousveden hyvä mikrobiologinen laatu. 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan vedentuotanto on yksi energiain-
tensiivisimpiä toimintoja vesihuoltosektorilla. Vedentuotantoon kuluva energia riip-
puu vedenkäsittelymenetelmien tarpeesta. On arvioitu, että laitokset, joilla luontaisen 

Pohjavesialueet Forssan 
seutu 

Hämeenlinnan 
seutu 

Riihimäen 
seutu 

Yhteensä 

Tärkeät  
pohjavesialueet 

17 32 16 65 

Soveltuvat  
pohjavesialueet 

14 54 20 88 

Arvioitu muodos-
tuvan pohjaveden 
kok. määrä (m3/d) 

31 400 132 000 94 000 257 400 

Käytössä olevan 
pohjaveden kok. 
määrä (m3/d) 

6 500 19 500 14 000 40 000 
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pohjaveden käsittelytarve on vähäinen tai sitä ei ole ollenkaan, pääsevät energiakulu-
tuksen osalta keskimäärin alle 0,5 kilowattituntiin käsiteltyä vesikuutiota kohden. Lai-
toksilla, joilla raakavetenä käytettävän pohjaveden käsittelytarve on suurempi, veden-
tuotannon energiankulutus on keskimäärin 0,6–0,8 kilowattituntia käsiteltyä vesikuu-
tiota kohden. Tekopohjaveden ja pintaveden tuotannon energiankulutus on arvioitu 
olevan näitä vastaavilla tasoilla.  

4.2.4. Vedenjakelu ja -kulutus 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan pitkällä aikavälillä vedenkulutus 
suhteessa liittyjämäärään on yleisesti laskenut muun muassa vettä tehokkaammin 
käyttävien kodinkoneiden ja vesikalusteiden ansiosta. Esimerkiksi vuonna 1970 Suo-
men keskimääräinen ominaisvedenkulutus vuorokaudessa oli 308 litraa asukasta kohti 
ja vuonna 2001 keskimääräinen ominaisvedenkulutus vuorokaudessa oli 242 litraa 
asukasta kohti. Vuonna 2018 veden vuorokautinen keskimääräinen ominaiskulutus oli 
enää 212 litraa asukasta kohden.  

Leinon (2020) mukaan talousveden ominaisuuskulutus on ollut Hämeessä vuosina 
2015–2019 keskimäärin noin 203 litraa asukasta kohti vuorokaudessa, valtakunnalli-
sen keskiarvon ollessa noin 210 litraa asukasta kohti vuorokaudessa. Kanta-Hämeen 
alueella on ominaisvedenkulutuksessa ollut 2000-luvulla hienoinen laskeva trendi.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan vedenkulutukseen vaikuttaa liitty-
neiden kiinteistöjen ja asukasmäärien lisäksi myös laskuttamaton vesi eli vesijohtover-
kostosta vuotanut sekä mahdollisesti laskuttamatta otettu vesi, kuten sammutusvesi 
ja verkoston huuhteluvesi. Laskuttamattoman veden määrä ja osuus liittyy yleensä 
verkoston huonoon kuntoon ja siten suureen vuotoveden määrään. Laskuttamatto-
man veden osuus verkostoon pumpatun veden kokonaismäärästä vaihtelee suuresti 
laitosten välillä.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan laitosten laskutetun ja verkostoon 
pumpatun vesimäärätietojen tallentaminen VEETI-vesihuollon tietojärjestelmään 
vaihtelee vesihuoltolaitoksilla suuresti. Tämä hankaloittaa koko vesihuoltolaitosken-
tän analysointia, vertailua ja laitosten luokittelua. Laskuttamattoman veden määrän 
lisäksi verkostojen kuntoa voidaan arvioida myös verkostopituuteen suhteutettujen 
putkirikkojen määrän avulla. Näidenkään tietojen osalta VEETI-vesihuollon tietojärjes-
telmä ei kykene tarjoamaan luotettavaa yleiskuvaa laitoskentän tilanteesta. 
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4.2.5. Arvio vedenhankinnan ja jakelun nykytilasta 

Kanta-Hämeen pohjavesialuekarttatarkastelun perusteella voidaan helposti todeta, 
että maakunnan alueelle sijoittuu pohjavesialueita määrällisesti riittävästi. Myös alu-
eella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärä on riittävä yhdyskunnan vedentar-
peen tyydyttämiseen. 

Virolan (2020) mukaan haasteena onkin uusien ja antoisuudeltaan merkittävien (yli 
1000 kuutiometriä vuorokaudessa) yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvien veden-
ottoalueiden käyttöönotto. Tähän vaikuttaa 
muun muassa pohjavesialueiden sijoittuminen ja 
etäisyydet taajama-alueisiin ja kulutuspisteisiin. 
Vedenhankintaa haastaa myös erilaisten luonto-
arvojen huomioon ottamiseen ja yhteensovitta-
miseen liittyvät monikriteeriset tekijät osana yh-
dyskunnan tulevaisuuden vedenottoa. Hyvin 
usein jo alustavien pohjavesi- ja vedenhankinta-
selvitysten yhteydessä on ilmennyt eri intressi-
ryhmien välistä vastakkainasettelua vedenoton 
vaikutuksista. Asian kuntoon saattamiseksi on 
tarpeen lisätä puolueettoman ja luotettavan tiedon aikaansaantia ja hyödyntämistä 
sekä lisätä eri intressiryhmien välistä yhteydenpitoa ja vuoropuhelua.    

Siiron (2020) mukaan pohjavesialueille on aikojen saatossa kohdistunut maankäyttö-
paineita, kuten asutusta, maa-ainesten ottoa, teitä ym. toimintoja, jolloin myös riskit 
pohjavedelle ovat lisääntyneet. Viime vuosikymmenten aikana on tullut sekä koko 
Suomessa että Kanta-Hämeen alueella esille useita pohjaveden pilaantumistapauksia. 
Lähihistoria on myös korostuneesti osoittanut, että pääkaupunkiseutu on kiinnostunut 
Kanta-Hämeen maa-ainesvarojen lisäksi myös maakunnan pohjavesivaroista ja teko-
pohjaveden muodostamismahdollisuuksista. 

Virolan (2020) mukaan vesihuolto on yhteiskunnan kriittinen toiminto. Vedenhankin-
nan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteinen kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tä-
män palveluketjun turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Vesihuollon toimintaedelly-
tysten turvaamiseen liittyy kiinteästi myös vesilähteiden suojelu osana maankäyttöä. 
Vedenhankintaan liittyvää kuntien ja laitosten välistä yhteistyötä tulee edelleen syven-
tää ja kehittää. 
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4.3. Jätevesivaikutusten minimointi 

4.3.1. Yleistä 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan jätevedenpuhdistus on kehittynyt 
Suomessa merkittävästi 1970–1980-luvuilta lähtien ravinteiden poiston yleistyessä.  

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeessä yhdyskunnan ja elinkeinoelämän jätevesien 
kokoamisesta ja puhdistamisesta ovat vastanneet pääsääntöisesti kunnalliset jäteve-
denpuhdistamot. Vuosikymmenten aikana toteutetut viemäröinti- ja jätevedenpuh-
distusinvestoinnit ovat johtaneet siihen, että yhdyskuntajätevesien osuus vesistökuor-
mituksesta on vähentynyt huomattavasti. Jätevedenpuhdistamoiden pistekuormituk-
sen minimoimiseksi on pienempiä ja elinkaarensa loppusuoralla olevia jätevedenpuh-
distamoita poistettu käytöstä ja keskitetty suurempiin puhdistusyksiköihin. 

Virolan (2020) mukaan ennen 2000-lukua on Forssan seudulla jätevedenpuhdista-
mosta luopunut Tammelan kunta, jonka jätevedet on johdettu ja käsitelty Forssassa 
1970-luvun alusta lähtien. Hattulassa ei ole ollut omaa jätevedenpuhdistamoa, vaan 
jätevedet johdettiin käsittelemättöminä Vanajaveteen. Vuodesta 1974 lähtien on Hat-
tulan alueella muodostuvat jätevedet johdettu ja käsitelty Hämeenlinnan Paroisten 
puhdistamolla. Hämeenlinnan seudulla on viime vuosituhannen puolella poistunut 
käytöstä myös Rengon (1992) ja Tuuloksen (1996) jätevedenpuhdistamot. Rengon ja 
Tuuloksen alueella muodostuvat jätevedet käsitellään myös Hämeenlinnan Paroisten 
puhdistamolla.  

Leinon (2020) mukaan vuosien 2000–2018 aikana toteutetun jätevedenpuhdistuksen 
keskittämisen seurauksena on Kanta-Hämeessä lakkautettu yhteensä 15 yhdyskunnan 
jätevesiä käsitellyttä puhdistamoa. Forssan seudulla puhdistamoiden määrä on vähen-
tynyt kolmella, Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla on puhdistamoiden määrä vä-
hentynyt kuudella puhdistamolla. Kanta-Hämeessä vuosien 2000–2018 aikana lakkau-
tetut jätevedenpuhdistamot seutukunnittain on esitetty taulukossa 5.  
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Forssan seutu Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu 

 
Humppila 

Tammela, Eerikkilä 
Ypäjä 

 
 
 

 
Janakkala, Kirkonkylä 
Janakkala, Leppäkoski 
Janakkala, Tervakoski 
Hämeenlinna, Kalvola 
Hämeenlinna, Hauho 

Hattula, Lepaa 
 

 
Hausjärvi, Ryttylä 
Hausjärvi, Hikiä 
Hausjärvi, Oitti 

Loppi, Kirkonkylä 
Loppi, Läyliäinen 
Loppi, Launonen 

 
Taulukko 5. Kanta-Hämeessä vuosien 2000–2018 aikana lakkautetut jätevedenpuhdistamot seutukun-
nittain 
 
Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeen jätevedenpuhdistamoiden lakkauttamisiin ovat 
keskeisesti vaikuttaneet puhdistamoiden tekninen käyttöikä, puhdistusvaatimusten ki-
ristyminen, kuntien ja vesihuoltolaitosten aktiivinen ja sopimusperäinen yhteistyö sekä 
myös hyödynnettävissä ollut ulkopuolinen (valtio/EU) rahoitustuki. Ulkopuolisen rahoi-
tustuen myötävaikutuksella on toteutettu ylimaakunnallisia, ylikunnallisia ja kunnallisia 
vesihuoltolinjoja seuraavasti (suluissa vesihuoltolinjan valmistumisvuosi):  
 
• Lopen kunnan ja Riihimäen kaupungin välinen siirtoviemäri (2002)  
• Hauhon kirkonkylän ja Hauhon Eteläisten välinen siirtoviemäri (2005)  
• Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin väliset siirtoviemärit (2008) 
• Humppilan ja Jokioisten kuntien välinen siirtoviemäri (2010) 
• Janakkalan Tervakosken, Leppäkosken ja Turengin taajamien välinen siirtoviemäri 

(2010)   
• Tammelan Eerikkilän ja Riihivalkaman kylien välinen siirtoviemäri (2012) 
• Hämeenlinnan ja Akaan kaupunkien välinen ylimaakunnallinen siirtoviemäri (2014)   
• Ypäjän kunnan ja Loimaan kaupungin välinen ylimaakunnallinen siirtoviemäri 

(2016) 
 
Virolan (2020) mukaan jätevesien siirtoyhteyksien yhteydessä on toteutettu myös ve-
denhankinnan toimintavarmuutta parantavia syöttö- ja yhdysvesijohtoja. Jätevesiä 
vastaanottavilla puhdistamoilla on toteutettu laajasti uusinvestointi-, saneeraus- ja te-
hostamistoimia jätevedenpuhdistusvaatimusten ja lupaehtojen täyttämiseksi. Omat 
tarpeensa ja haasteensa ovat tuoneet 2000-luvun aikana jäteveden käsittelyvaatimus-
ten edelleen kiristyminen, kuten puhdistamo- ja vesistökohtaiset typenpoisto- ja hy-
gienisointivaatimukset sekä lietteen jatkokäsittely ja loppusijoituksen järjestäminen.  
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4.3.2. Jätevesimäärät, verkostoon liittyneet 

Leinon (2020) mukaan jätevesimääriin ja -laatuun vaikuttaa muun muassa alueellinen 
toiminta, kuten asukasmäärä, elinkeinoelämä ja maatalous. Myös sääolosuhteilla voi 
olla vaikutusta jätevesien kokonaismäärään, sillä hulevedet voivat päätyä jäteve-
siviemäriverkostoon. Lisäksi sekaviemäröidyillä alueilla muodostuvat jätevedet hanka-
loittavat jätevesien asianmukaista käsittelyä. Jätevesien lisäksi puhdistamoille johde-
tuissa vesissä onkin runsaasti myös vuoto- ja hulevesiä. 

Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeen maakunnan asukasmäärä oli vuonna 2014 noin 
175 350 asukasta. VELVET-vesihuoltolaitostietojen (2014) perusteella oli jäteve-
siviemäriverkostoon liittyneiden asukkaiden määrä noin 140 000 asukasta. Vuonna 
2014 lähes 80 % maakunnan asukkaista oli liittynyt jätevesiviemäriverkostoihin. 
Vuonna 2019 maakunnan asukasmäärä oli noin 171 350. Vuosien 2014–2019 aikana 
väheni maakunnan kokonaisasukasmäärä noin 4 000 asukkaalla. VEETI-vesihuollon tie-
tojärjestelmän perusteella oli viemäriverkostoon liittyneiden asukkaiden määrä noin 
139 000 asukasta. Vuonna 2019 noin 81 % maakunnan asukkaista oli liittynyt jäteve-
siviemäriverkostoihin. 

Taulukossa 6 on esitetty seutukunnittain jätevesiviemäriverkostoon liittyneiden asuk-
kaiden määrät vuonna 2019.  

Forssan seutu Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu 

26 000 asukasta 73 000 asukasta 40 000 asukasta 

Taulukko 6. Kanta-Hämeessä jätevesiviemäriverkostoon liittyneiden asukkaiden määrät seutukunnittain 
vuonna 2019.  

Laitosten jätevesiviemäriverkostoon liittyneiden asukkaiden määrää on arvioitu laitos-
ten VELVET-vesihuoltolaitostietojärjestelmään vuoden 2014 tietojen osalta ja VEETI-
vesihuollon tietojärjestelmään vuoden 2019 tietojen osalta. Kanta-Hämeen alueen liit-
tyjämääräarvioinnissa on hyödynnetty myös eri asumista ja vesihuoltoa koskevia paik-
katietoaineistoja. Lisäksi on yhdistetty usean vuoden tietoaineistoja sekä suhteutettu 
luku maakunnan asukasluvun muutokseen.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan jätevedenpuhdistamoille johde-
tuista jätevesistä merkittävä osa muodostuu sekaviemäröintialueilla ja ne sisältävät 
paljon vuoto- ja hulevesiä. Vuotovesien kokonaismäärään vaikuttavat sekaviemäröin-
nin lisäksi muun muassa huonokuntoinen viemäriverkosto, vuodot viemärikansista ja 
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läpäisemättömän rakennetun maan pinta-ala. Vuoto- ja hulevesimääriä on viime vuo-
sien aikana kyetty vähentämään ja hallitsemaan laitosten suorittamien aluesaneerauk-
sien avulla ja luopumalla sekaviemäröinnistä sekä kuntien toteuttamilla erillisillä hule-
vesien hallinnan kokoamis- ja käsittelyratkaisuilla. Vuotovesien kokonaishallinnan var-
mistaminen edellyttää jatkossa merkittäviäkin lisäpanostuksia ja uudenlaisten ratkai-
sujen käyttöönottoa kunnilta, laitoksilta ja kiinteistöjen omistajilta ja -haltijoilta.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan vuotovedet vaikuttavat myös jäte-
veden puhdistusprosessin ja -tason heikkenemiseen. Jätevesiä voi jäädä kokonaan kä-
sittelemättä ennen niiden purkuvesistöön johtamista. Saneerausvelka on suuri lähes 
jokaisella Kanta-Hämeen kunnalla ja viemärilaitoksella. Erityishuomiota tulee kiinnit-
tää puhdistustekniikan kehittämisen lisäksi myös kiinteistöjen kuivatusvesien ohjaami-
seen jätevesiviemärin sijasta hulevesiviemäriin. 

4.3.3. Jätevedenkäsittely 

Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeessä oli vuonna 2020 toiminnassa yhteensä 10 yh-
dyskunnan jätevesiä käsittelevää jätevedenpuhdistamoa. Määrällisesti eniten jäteve-
denpuhdistamoita on toiminnassa Hämeenlinnan seudulla, kuusi (6) puhdistamoa. 
Kanta-Hämeessä toiminnassa olevista jätevedenpuhdistamoista yhdeksän (9) on kun-
nallisten vesihuoltolaitosten tai vesiyhtiöiden hallinnassa ja yksi puhdistamo on vesi-
huoltoalan ulkopuolisen palveluntarjoajan hallinnassa (Hattula, Petäys). Kanta-Hä-
meessä käytöstä olevat yhdyskunnan jätevedenpuhdistamot seutukunnittain on esi-
tetty taulukossa 7. 

Forssan seutu Hämeenlinnan seutu Riihimäen seutu 

Forssa 
Jokioinen 

Tammela, Liesjärvi 

Hämeenlinna, Paroinen 
Hämeenlinna, Lammi 

Hämeenlinna, Evo 
Hattula, Petäys 

Janakkala 

Riihimäki 
Loppi, Kaartjärvi 

Taulukko 7. Kanta-Hämeessä käytöstä olevat (2019) yhdyskunnan jätevedenpuhdistamot seutukunnit-
tain  

Virolan (2020) mukaan suurin osa Kanta-Hämeen kunnista tekee ylikunnallista ja yli-
maakunnallista yhteistyötä jätevesien johtamisessa ja puhdistuksessa. Pääosa näistä 
jätevedenpuhdistamoista ovat prosesseiltaan biologiskemiallisia rinnakkaissaostus- tai 
jälkisuodatuslaitoksia. Pienemmät puhdistamot ovat puolestaan usein prosessityypil-
tään bioroottorilaitoksia, panospuhdistamoita tai maasuodatuslaitoksia. Suurin osa 
maakunnan jätevedenpuhdistamoista saavuttaa ympäristöluvissa asetetut puhdistus-
tavoitteet. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistustavoitteisiin pääsyä vaikeuttavat hule- ja 
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vuotovedet, mahdolliset elinkeinoelämän jätevedet ja puhdistuslaitteiden tekniset toi-
mintahäiriöt.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan jätevedenkäsittely on vesihuolto-
laitosten energiaintensiivisintä toimintaa. Jäteveden puhdistukseen tarvittava energi-
ankulutus vaihtelee suuresti riippuen käytössä olevista puhdistusmenetelmistä, puh-
distamoiden koosta sekä asetetuista puhdistustavoitteista ja -velvoitteista. Suurem-
milla puhdistamoilla energiankulutus voi olla selvästikin pienempi puhdistettavaan jä-
tevesimäärään nähden kuin pienemmillä puhdistamoilla. Yhdyskunnan jätevedenpuh-
distukselle energiankäytöllisiä lisähaasteita tuovat mahdolliset lisävaatimukset kemi-
allisten yhdisteiden, lääkeainejäämien ja mikromuovien poistamisista sekä energian 
omavaraisuuden lisääminen osana hiilineutraaliutta.  

4.3.4. Jätevesilietteet 

Virolan (2020) mukaan jätevedenpuhdistamoiden jätevesiliete sisältää yhdyskunnista 
ja elinkeinoelämästä aiheutuvia suureita. Nykyisin käsitellyt lietteet hyödynnetään 
joko viherrakentamisessa tai maatalouskäytössä. Elintarviketeollisuuden lietteet ohja-
taan kompostointi- tai biokaasulaitoksiin käsiteltäviksi. Haja-asutusalueella muodos-
tuu pääasiassa kiinteistökohtaista sako- ja umpikaivolietettä ja yhteisen jätevesiviemä-
röinnin yhteydessä muodostuvaa ja puhdistamolle johdettavaa lietettä. Nämä lietteet 
käsitellään pääasiallisesti jätevedenpuhdistamoilla muun yhdyskuntajätevesilietteen 
käsittelyn yhteydessä.   

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan jätevedenpuhdistamolietteen 
laatu on parantunut käsittelymenetelmien kehittymisen takia viimeisten vuosikym-
menten aikana. Esimerkiksi haitallisten metallien pitoisuudet ovat laskeneet merkittä-
västi 1970-luvulta lähtien. Jätevesilietteen laatu tunnetaan ja hallitaan nykyisin parem-
min kuin aiemmin. Lietteen laatuun vaikuttava merkittävin tekijä on jäteveden alku-
perä.  

Virolan (2020) mukaan suurin osa Kanta-Hämeen jätevedenpuhdistamolietteistä mä-
dätetään ja käsitellään kompostointi- tai biokaasulaitoksissa. Usealla Kanta-Hämeen 
jätevedenpuhdistamolla ei ole olemassa suunnitelmia lietteen käsittelyn tehostami-
selle eikä lietteiden loppusijoitukselle. Jätevedenpuhdistamoiden tarkoituksena on jat-
kaa lietteen käsittelyä nykyisten käytänteiden mukaisesti.   
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Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030:n mukaan kiertotalouden näkökul-
masta nykyisiä käytössä olevia yhdyskuntajätevesien käsittelytekniikoita ei ole suunni-
teltu ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen. Kehitteillä olevien ravinteiden tal-
teenotto- ja lietteen käsittelymenetelmien avulla fosforin ja typen talteenottoa voitai-
siin merkittävästi lisätä. Jätevesien sisältämästä fosfo-
rista noin 70 % ja typestä noin 10 % päätyy lietteen kautta 
viherrakentamisen ja maatalouden käyttöön. Puhdista-
molietteiden ravinteiden hyödyntäminen pääosin lannoi-
tekäytössä on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi ravintei-
den kierrätyksen toimenpideohjelmassa. Puhdistamo-
lietteen hyötykäyttö on kuitenkin nähty viime vuosina 
ongelmallisena etenkin sen sisältämien orgaanisten 
haitta-ainejäämien vuoksi. 

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030:n mukaan jäte- ja lannoitelainsää-
dännön muutokset tulevat vaikuttaman myös lietteisiin. Sako- ja umpikaivolietteiden 
nykyinen status tulee muuttumaan. Jätelakiin tultaneen sisällyttämään myös säädök-
set kiinteistöjen lietteiden käsittelystä. Lainsäädäntöuudistukset eivät tule kuitenkaan 
yksinään ratkaisemaan kiertotalouskysymyksiä. Jätevesien ravinteiden käytön lisäämi-
nen edellyttää niiden jalostamista turvallisiksi lopputuotteiksi. Näille tuotteille tarvi-
taan myös riittävää kysyntää ja käyttöönottoa. 

4.3.5. Purkuvesistöt 

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistusprosessin jälkeen vedet johdetaan purkuvesis-
töön. Puhdistetut jätevedet saattavat aiheuttaa puhdistusprosessista huolimatta eri-
tasoista ravinnekuormitusta purkuvesistöissä. Puhdistettu jätevesi sisältää edelleen 
ravinteita, kuten fosforia ja typpeä, jotka vaikuttavat osaltaan vesistön ekologiseen ti-
laan. Vesistöjen rehevöityessä niiden kasvillisuus ja levätuotanto lisääntyvät merkittä-
västi. Levätuotannon lisääntyminen haittaa esimerkiksi vesistöjen virkistyskäyttöä. 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan vesistöihin kulkeutuu ihmistoimin-
nan ja liikenteen seurauksena sekä jätevesien ja lietteiden käsittelystä huolimatta 
myös mikro- ja nanomuoveja. Mikro- ja nanomuovit ovat peräsin muun muassa kos-
metiikkatuotteista ja keinokuituvaatteista. Mikro- ja nanomuoveja päätyy vesistöihin 
liikenteen hiukkaspäästöjen yhteydessä ja hulevesiviemäröinnin kautta. Vesistöissä 
mikro- ja nanomuovit päätyvät osaksi eliöiden ravintoketjua ja aiheuttavat niille fyy-
sistä rasitusta ja tukehtumisvaaraa.   
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Virolan (2020) mukaan myös Kanta-Hämeessä on jätevesikuormituksen minimoinnissa 
teknistaloudellisten tarpeiden lisäksi myös haasteita liittyen purkuvesistöjen ekologi-
seen tilan parantamiseen ja virtaamiin. Paikoin purkuvesistöt ovat olleet ja ovat eko-
logiselta tilaltaan tyydyttäviä, jopa välttäviä sekä jokivesistöjen alivirtaamat kuivina ai-
koina erittäin pieniä. Taulukossa 8 on esitetty yhteenveto käsiteltyjen yhdyskunnan 
jätevesien purkuvesistöistä, puhdistamoista, asukasvastineluvuista ja purkuvesistön 
ekologisesta tilasta seutukunnittain.   

Jäteveden-
puhdistamo 

Asukas- 
vastine-

luku 

Purkuvesistö Purkuvesistön 
ekologinen tila 

Forssan seutu Forssa 
Jokioinen 
Liesjärvi 

85 200 
3 180 

98 

Loimijoki 
Loimijoki 

Soukkajärvi 

Tyydyttävä 
Tyydyttävä 
Ei luokiteltu 

Hämeenlinnan 
seutu 

Evo 
Janakkala 

Lammi 
Petäys 

Paroinen 

100 
28 771 
3 289 

79 
128 000 

Alinen Rautjärvi 
Hiidenjoki 
Ormajärvi 
Vanajavesi 

Miemalanselkä -
Lepaanvirta 

Ei luokiteltu 
Tyydyttävä 

Hyvä 
Tyydyttävä 

Välttävä 

Riihimäen 
seutu 

Kaartjärvi 
Riihimäki 

300 
97 171 

Kaarlammi 
Vantaanjoki, ylä 

Ei luokiteltu 
Tyydyttävä 

Taulukko 8. Yhteenveto yhdyskunnan jätevesien purkuvesistöistä, puhdistamoista, asukasvastinelu-
vuista ja purkuvesistön ekologisesta tilasta seutukunnittain.   

4.3.6. Arvio viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn nykytilasta 

Ympäristöhallinnon (2020) mukaan yhdyskuntien jätevedellä on useita ihmiselle ja ym-
päristölle haitallisia ominaisuuksia. Puhdistamoilla keskitytään poistamaan mahdolli-
simman tehokkaasti kiinteitä aineita, orgaanista ainesta sekä ravinteita. Tällöin saavu-
tetaan yleensä varsin hyvä tulos myös bakteerien ja muiden mahdollisten taudinai-
heuttajien poistamisessa. 

VNA yhdyskuntajätevesistä (888/2006) asettaa puhdistamoille kokoluokittain puhdis-
tustehon ja tarkkailun vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset kiristyvät puhdistamon 
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koon kasvaessa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kaikilla yli 100 asukasvas-
tineluvun jätevedenpuhdistamoilla on oltava ympäristölupa, jossa määrätään tapaus-
kohtaisesti jätevesien käsittelyvaatimuksista jne., joiden on oltava vähintään yhdys-
kuntajätevesiasetuksen vaatimusten tasoiset. 
 
Ympäristöhallinnon (2020) mukaan Suomessa jätevedenpuhdistamoiden ja jäteve-
siviemäröinnin rakentamisen myötä yhdyskuntien aiheuttama vesistökuormitus on vä-
hentynyt 1970-luvun tasoon verrattuna merkittävästi etenkin orgaanisen aineen ja 
fosforin osalta. Puhdistuksen jälkeen vesistöihin purkautuvan fosforin määrä on vä-
hentynyt noin puoleen verrattuna vuoden 1990 vesistöpäästöihin. Puhdistamot ovat 
jo pitkään saavuttaneet yli 95 %:n puhdistustehon sekä orgaanisen aineen, että fosfo-
rin poiston osalta. 
 
Ympäristöhallinnon (2020) mukaan typen poistossa on puhdistustulos vuosien myötä 
parantunut. Esimerkiksi 1970-luvun alussa noin 25 % typpikuormasta saatiin poistet-
tua puhdistamoilla. Nykyinen puhdistusteho on noin 65–70 %. Typpikuormitus puhdis-
tamoilta vesistöihin onkin pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin 40 vuotta sitten, 
vaikka jätevesien typpikuorma ennen käsittelyä on samaan aikaan kasvanut merkittä-
västi johtuen esimerkiksi taajamaväestön voimakkaasta kasvusta. 
 
Ympäristöhallinnon (2020) mukaan ravinteiden ja orgaanisten lika-aineiden lisäksi jä-
tevesistä tullaan lähivuosina yhä enenevässä määrin poistamaan vesien laatua heiken-
täviä mikrobeja sekä ympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita.  
 
Leinon (2020) mukaan yhdyskunnan jätevedenpuhdistus on myös Hämeessä keskitty-
nyt aiempaa suurempiin ja tehokkaampiin laitoksiin. Keskeisenä instrumenttina on toi-
minut ylikunnallinen ja ylimaakunnallinen yhteistyö. Tästä syystä jätevedenkäsitte-
lyssä on ravinteiden poiston osalta suurten laitosten osalta saavutettu hyvä puhdistus-
taso. Mikro- ja nanomuovit, lääkeainejäämät ja kemialliset yhdisteet ovat tuomassa 
uusia haasteita jätevesien kokonaisvaltaisempaan puhdistukseen ja hyvän puhdistus-
tason varmistamiseen.  
 
Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan nykyisistä hyvistä puhdistustulok-
sista huolimatta on jätevesien käsittelyprosesseissa kehitettävää. Kemiallisten yhdis-
teiden, kuten lääkeainejäämien sekä mikro- ja nanomuovien poistamisen lisäksi myös 
haitallisten ja vaarallisten aineiden poistaminen aiheuttavat omat erityishaasteensa. 
Jatkossa tarvitaan uusien puhdistustekniikoiden ja -menetelmien kehittämistä ja käyt-
töönottoa. Tulevat puhdistusvaatimukset yhdessä verkostojen saneeraustarpeiden 
osalta on tarpeen tunnistaa. Asioiden tunnistamattomuus luo merkittäviä haasteita 
niin jätevesien käsittelylle kuin myös riskejä erilaisille onnettomuus- ja häiriötilanteille. 
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Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeessä yhdyskuntien jätevesikuormituksen mini-
moinnin kehittämistarpeita on jatkossakin haitallisten ympäristövaikutusten edelleen 
ehkäisyssä. Tähän vaikutetaan edistämällä jätevesien edelleen keskittämistä isompiin 
yksiköihin, vuotovesien vähentämistä verkostosaneerauksin, hulevesien kokonaishal-
linnan järjestämistä sekä lietteen jatkokäsittelyn ja loppusijoituksen järjestämistä. Ra-
vinteiden kierrätys osana vesiensuojelua ja kiertotaloutta tulee jatkossa lisääntymään 
merkittävästi. Erityisesti fosforin talteenotto osana erilaisten ravinteiden kierrätyksen 
symbiooseja tulee korostumaan. Jätevesivaikutusten minimointityön avulla otetaan 
harppauksia kohti vesihuollon ilmasto- ja hiilineutraaliutta sekä resurssiviisautta hyö-
dyntäen uuteen teknologiaan ja kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja. 

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan tulevaisuudessa kiinnitetään en-
tistä enemmän huomiota jätevesien aiheuttamaan roskaantumiseen, haitallisista ja 
varallisista aineista aiheutuviin haittoihin sekä lääkeainejäämien vaikutusten vähentä-
miseen purkuvesistöissä. Viime aikoina on keskusteltu myös nanomuovien mahdolli-
sista vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön sekä niiden poistamismahdollisuuksista jä-
tevesistä.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan jätevedenpuhdistamoiden merki-
tystä osana Koronavirusepidemian (COVID-19) laajuuden ja tartuntatapausten selvit-
tämisessä ei tule unohtaa. Myös huumausainerikollisuuden ehkäisyssä on jätevesipuh-
distamoilla ja jätevesien käsittelyllä merkittävä vaikutus. Jätevesien johtamisen ja kä-
sittelyn seurauksena on kyetty muun muassa selvittämään huumausaineiden käyttöä- 
ja esiintymistä eri verkostoalueilla sekä huumausaineiden määriä ja ominaisuuksia. 

4.4. Haja-asutuksen vesihuolto 

4.4.1.  Yleistä 

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 mukaan nykyinen kaupungistu-
mistrendi on osaltaan vaikuttanut haja-asutuksen ja syvän maaseudun negatiiviseen 
muuttoliikkeeseen ja useiden peruspalveluiden vähenemiseen. Suomessa jo 70–80 
prosenttia ihmisistä asuu kaupunkialueilla. Automatisaation ja digitalisaation seurauk-
sena myös talous ja työelämä ovat muuttuneet. Yleinen näkemys on, että kaupungis-
tumisen vastavoimat ovat marginaalissa, eikä käännettä ole näköpiirissä. Autioitunei-
den kyläalueiden seurauksena ovat vesihuoltoverkostojen käyttötekniset ongelmat li-
sääntyneet. Pitkien siirtoyhteyksien ja vesien hitaan vaihtuvuuden takia on aiheutunut 
erilaisia käytännön ongelmia.  

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 mukaan Kanta-Hämeessä oli (2019) 
yhteensä 120 kyläaluetta ja 87 pienkyläaluetta. Kylä- ja pienkyläalueiden määrään ja 
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luokitukseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten esimerkiksi alueiden asutuksen kehit-
tymisestä aiheutuvat kylien ja pienkylien pinta-alamuutokset. Kanta-Hämeen kylä-
määrä on vähentynyt vuosien 2005–2019 välisenä aikana 130:stä 120:een ja pienkylä-
määrä on vähentynyt 90:stä 87:ään. 
 
Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 mukaan Kanta-Hämeessä kylämäi-
sen asutuksen vähentyminen on ollut vuosien 2005–2019 aikana maltillista (-6%) ja 
harvaan asutun maaseudun väkiluvun väheneminen on ollut voimakasta (-19%). 
Kanta-Hämeen kylien väkiluku on lisääntynyt erityisesti valtateiden ja pääradan lähi-
vaikutusalueilla. Väkimäärän vähentyminen on ollut voimakkainta Forssan seudulla ja 
Hämeenlinnan seudulle sijoittuvassa Ydin-Hämeessä (Hauho, Lammi, Tuulos). 
 
Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 mukaan vesihuollon yhteydessä käsite 
"haja-asutusalue" on sangen ongelmallinen. Lähtökohtana on pidetty, että haja-asu-
tusalueella tarkoitetaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisia alueita. 
Vesihuoltolain uudistamisen (1.9.2014) jälkeen on haja-asutusalueella tarkoitettu 
myös YKR-taajaman (yhdyskuntarakenne) ulkopuolista aluetta. Vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alue ja YKR-taajama-alue eivät ole kuitenkaan keskenään yhteneväiset koko-
naisuudet. 
 
Virolan (2020) mukaan haja-asutuksen vesihuollon ke-
hittymisen suurimpana esteenä pidettiin jo 1990-luvun 
alussa tiedon puutetta todellisista ongelmista sekä 
siitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Tämän jäl-
keen on sekä tiedon määrää lisätty että toimenpiteitä 
kehitetty. Nykyisin on kuitenkin edelleen todettavissa, 
että puutteellista vesihuoltoa ei välttämättä koeta on-
gelmana. Myöskään ei välttämättä tiedosteta, että 
asiat voisivat olla paremminkin. Toisaalta, vaikka on-
gelma tiedostetaan, sen parantamiseen ei haluta ryh-
tyä liittymällä esimerkiksi palveluita tarjoavan vesi-
huoltolaitoksen asiakkaaksi.    
 
Virolan (2020) mukaan haja-asutuksen elinvoimaisuuden lisäämiseksi ryhdyttiin muu-
tamia vuosia sitten toteuttamaan tehokkaita tietoliikenneyhteyksiä. Tässä yhteydessä 
puhuttiin myös vesihuollon ja tietotekniikan mahdollistavista synergioista, niin verkos-
tojen rakentamisvaiheessa kuin myös arjen käytössä. Nopeiden tietoliikenneyhteyk-
sien katsottiin jo tällöin parantavan työllisyyttä ja elämänlaatua muun muassa terveys-
palveluiden ja koulutuksen kautta. Tietoliikenneyhteyksien nähtiin vähentävän etäi-
syyksistä aiheutuvia kustannuksia, tehostavan yritysten liiketoimintaa ja mahdollista-
van opiskelun ja työnteon etänä. Näihin tavoitteisiin on myös osittain päästy. 
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4.4.2.  Haja-asutuksen yhteinen vesihuolto 

Virolan (2020) mukaan yhteisen vesihuollon järjestämisen katalyyttina on toiminut jo 
1950-luvulta lähtien karjatalouden ja asutuksen tarpeet. Tuotanto ei sallinut keskey-
tyksiä vedenpuutteen tai huonolaatuisen veden aiheuttamien konerikkojen tai maidon 
laadun huonontumisen vuoksi. Karjatilojen tarvitsemat isot vesimäärät ja myöhemmin 
maitohuoneiden jätevesien käsittely ovat vaikuttaneet yhteisratkaisujen toteutumi-
seen.  

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeessä yhteisen vesihuollon viimeisin kehityspiikki 
tapahtui 1990-luvun lopun ja 2010-luvun välisenä aikana. Keskeisinä katalyytteinä toi-
mivat kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimisvelvoite sekä valtion voi-
makas tukirahoituksen suuntaaminen haja-asutuksen vesijohto- ja viemärihankkeisiin. 
Lisäksi yhteisen vesihuollon kysyntää lisäsivät vuosien 2002 ja 2003 aikana koettu poik-
keuksellinen kuivuusjakso sekä lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, kuten vesi-
huoltolain uudistuminen vuonna 2001 ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen voimaan-
tulo 2004.  

Virolan (2020) mukaan kunnista 15–20 vuotta sitten saadun palautteen perusteella 
yhteisen vesihuollon järjestäminen koettiin selvänä piristysruiskeena kuntien ja kylien 
kehittämiselle ja elinvoimaisuuden lisäämiselle. Vesihuolto nähtiin tärkeänä tekijänä 
kuntien maanhankintastrategioille, elinkeinoelämän sijoittumiselle ja asutuksen tiivis-
tymiselle. Haja-asutuksen yhteisen vesihuollon edistymiseen vaikutti myös maa- ja 
metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä toteutettu valtakunnalli-
nen viemäröintiohjelma vuosina 2012–2016. Viemäröintiohjelma perustui hallitusoh-
jelmaan, jonka mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan laatimalla kan-
sallinen viemäröintiohjelma riittävine määrärahatasokorotuksineen sekä edistämällä 
siirtoviemärihankkeiden toteutumista.    

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeen osalta viemäröintiohjelma mahdollisti erityi-
sesti Forssan seudun hankkeiden toteutumisen. Merkittävimpinä tekijöinä hankkeiden 
toteutumiseen olivat seudun kuntien ja vesihuoltolaitosten yhteinen tahtotila sekä ky-
lien asukkaiden oma aktiivisuus vesihuollon kuntoon saattamiseksi. Taustalla vaikutti 
osaltaan myös Forssan seudun vuosikymmeniä pitkä kokemus ja perinne haja-asutuk-
sen vesijohtoverkostojen toteutuksessa. 
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Kuva 3: Haja-asutuksen jätevesihuoltoa palveleva linjapumppaamo, Timo Vi-
rola 

Virolan (2020) mukaan haja-asutuksen yhteisen vesihuollon kehittymisen suunnan-
muutos koettiin pian valtakunnallisen viemäröintiohjelman päättymisen jälkeen. Asi-
aan vaikuttivat valtion myöntämän vesihuollon tukirahoituksen alasajo ja silloisen VNA 
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ympärillä käy-
dyn ja yhteiskunnallisen keskustelun seurauksena aiheutunut poliittinen perääntymi-
nen. Viimeisin sekaannusta ja epävarmuutta aiheuttanut tekijä oli vuonna 2014 päivi-
tetyn vesihuoltolain ja vuonna 2017 päivitetyn ympäristösuojelulain mukanaan tuo-
mat kytkökset ja laintulkintavaikeudet koskien kiinteistöjen liittämisvelvollisuutta lai-
toksen jätevesiviemäriin taajamien ulkopuolisilla alueilla.  

Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeessä vain neljän kunnan alueella haja-asutuksen 
yhteisten vesihuoltopalveluiden järjestämiseen osallistuu vesiosuuskuntia ja -yhtymiä. 
Tammelassa, Riihimäellä, Janakkalassa ja Hausjärvellä on toiminnassa yhteensä 17 ve-
siosuuskuntaa tai -yhtymää, joille kunta on hyväksynyt toiminta-alueen.  Hausjärvellä 
tällaisia toimijoita on yhteensä kahdeksan, Janakkalassa toimijoita on yhteensä kaksi, 
Tammelassa toimijoita on yhteensä viisi ja Riihimäellä toimijoita on yhteensä kaksi.  

Leinon (2020) mukaan Ypäjällä, Humppilassa, Jokioisissa, Forssassa, Lopella, Hattu-
lassa ja Hämeenlinnassa ei ole vuoden 2021 alusta lähtien yhtään vesihuoltolain mu-
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kaista vesihuoltopalveluja järjestävää vesiosuuskuntaa tai -yhtymää. Näiden seitse-
män kunnan alueella yhteisten vesihuoltopalvelujen tarjoamisesta vastaavat kunnalli-
set, ylikunnalliset ja kuntien yhteisomistamat vesihuoltolaitokset ja -yhtiöt.  

4.4.3. Kiinteistökohtainen vedenhankinta 

Virolan (2020) mukaan haja-asutusalueilla on vedenhankinta perustunut perinteisesti 
kiinteistökohtaiseen talousvesikaivoon. Kaivoveden riittävyys- ja laatuongelmat ovat 
olleet ajoittaisina haasteina myös Kanta-Hämeessä. Lisäveden toimittaminen ja tarjoa-
minen kiinteistöille keväisin ja loppukesällä on ollut kohtalaisen yleistä.  

Virolan (2020) mukaan vuosien 2002–2003 aikana koettu pitkäkestoinen kuivuusjakso 
osoitti, että myös hiekka- ja soraharjuille sijoittuvilla kiinteistöillä voi esiintyä talous-
vesikaivojen kuivumisia. Pitkäkestoinen kuivuusjakso opetti myös sen, että porakaivoa 
pidetään lähes ainoana hyvänä ratkaisuna. Porakaivojen suosioon vaikutti taustalla 
varmasti myös kaivonporausyrittäjien lupaama ”vesitakuu”. 

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 mukaan kiinteistökohtaisen veden-
hankinnan haasteina ovat muun muassa talousvesikaivojen rakenteiden heikko kunto, 
kaivon huollon laiminlyönnit sekä veden määrä- ja laatuongelmat.  

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 mukaan kiinteistökohtaisen veden-
hankinnan haasteina ovat edelleen myös kiinteistönomistajien ja -haltijoiden tiedon 
puute sekä myös palveluntarjoajien vähyys osana vedenhankintaratkaisujen suunnit-
telu- ja toteutuspalveluita. Erityisesti kiinteistön rengaskaivon sijainnin määrittämi-
seen ja rakentamiseen sekä kaivon huoltoon ja ylläpitoon liittyvää ohjeistusta ja pal-
veluita on niukasti saatavilla. Tiedon puute, ohjeistuksen niukkuus ja palveluntarjo-
ajien vähyys johtavat edelleen muun muassa kiinteistökohtaisten kallioporakaivojen 
toteuttamiseen tilanteissa, joissa se ei välttämättä ole kiinteistön vedenhankinnan 
kannalta tarkoituksenmukaisin ja edullisin ratkaisu.  

4.4.4. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 

Virolan (2020) mukaan haja-asutusalueilla on jätevesien käsittely perustunut kiinteis-
tökohtaisiin sako- ja umpikaivoratkaisuihin sekä maahan imeytykseen. Maatilojen mai-
tohuoneiden jätevesimäärät ja niiden käsittelyn haastavuus ovat vaikuttaneet myö-
hemmin jätevesiviemäriratkaisujen toteutumiseen.  

Haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskeva valtioneuvoston ase-
tus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 
vuonna 2004. Asetukseen sisältyi tuolloin 10 vuoden määräaika toteuttaa tarvittavat 
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jätevesijärjestelmien tehostamistoimet. Vuosien 2003–2004 laadittiin myös Hämeen 
haja-asutuksen vesihuollon toteuttamisstrategia (Haja-asutuksen vesihuolto kun-
toon), jonka keskeisenä tavoitteena oli edistää yhteisviemäröintihankkeita ja kunta-
kohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien laadintaa sekä vastata kuivuuden ja 
silloisten ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen tuomiin haasteisiin.  

Hajajätevesilainsääntöä kohtuullistettiin myöhemmin vuosina 2011 ja 2016. Säädös-
muutosten myötä kiinteistöjen jätevesien käsittelyn parannustoimenpiteille myönnet-
tiin kaksi vuotta lisäaikaa, ensin 15.3.2016 mennessä ja seuraavaksi 15.3.2018 men-
nessä. Viimeisin asiaa koskeva lainsäädäntöuudistus tuli voimaan 3.4.2017, kun ympä-
ristönsuojelulaissa (527/2014) määriteltiin ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteis-
töjen jätevesijärjestelmien saneeraustoimien siirtymäajaksi 31.10.2019. Siirtymäaika 
jätevesijärjestelmien saneeraukselle koski ranta- ja pohjavesialueille sijoittuvia kiin-
teistöjä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmän saneeraus- ja uusimistoimenpiteet on 
mahdollista toteuttaa vapaammalla aikataululla, kuitenkin viimeistään toimenpidelu-
paa edellyttävän remontin yhteydessä.  

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 mukaan kiinteistökohtaisen jäteve-
sihuollon osalta palveluntarjoajien määrä on päinvastainen kuin kiinteistökohtaisessa 
vedenhankinnassa. Kiinteistökohtaisen jätevesihuollon eri palveluntarjoajia on run-
saasti ja jokaiselle kiinteistölle on tarjottavissa ja käyttöönotettavissa tarkoituksenmu-
kaisin jätevesienkäsittelyratkaisu. Haasteena koetaan suunnittelijoiden heikkoa mark-
kinointia, palveluntarjoajien ja kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaval-
vontaviranomaisten yhteistyön vähäisyyttä sekä kiinteistönomistajien ja -haltijoiden 
vähäistä innokkuutta hyödyntää olemassa olevia palveluja.  

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 mukaan kiinteistökohtaisen jäteve-
sihuollon haasteet koskevat myös viranomaissektoria, jossa osaamis- ja resurssipula, 
valvontayhteistyön niukkuus ja valvottavien koh-
teiden huomattavan suuri määrä aiheuttavat 
omat käytännönongelmat. Käytännön valvonta-
työn toteutumisen esteenä nähdään myös ajanta-
saisen valvontatiedon keräämisen, dokumentoin-
nin ja hyödyntämisen puutteellisuus. Ratkaisuna 
tilanteen kuntoon saattamiseksi nähdään valvon-
nan kehittämistä ja kuntien yhteisten toiminta-
mallien aikaan saamista, tiedon keräämisen, hyö-
dyntämisen ja dokumentoinnin käyttöönotto sekä 
rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen työjaon 
resurssitehokas organisointi. 
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Leinon (2020) mukaan Kanta-Hämeessä tarjottiin vuosien 2013–2019 aikana haja-asu-
tuksen kiinteistönomistajille riippumatonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Neu-
vonnan käytännön toteutuksesta vastasi Kokemäenjoen vesistöalueen vesiensuojelu-
yhdistys (KVVY) yhdessä kuntien kanssa. Neuvonnan yhteydessä saatiin yleistietoa jä-
tevesijärjestelmien tilasta, järjestelmien uudistamis- ja korjaustarpeesta, hoidon ja 
huollon tilasta sekä toimenpidelupaa edellyttävien kohteiden määrästä. Kanta-Hä-
meessä seutukunnittain toteutettujen yleisötilaisuuksien määrät sekä neuvotut hen-
kilö- ja kiinteistömäärät on esitetty taulukossa 9.  

Forssan 
seutu 

Hämeenlinnan 
seutu 

Riihimäen 
seutu 

Yhteensä 

Yleisötilaisuudet 31 44 27 102 

Henkilömäärä 751 1298 481 2530 

Kiinteistömäärä 882 1311 857 3050 

Taulukko 9: Vuosien 2013–2019 aikana Kanta-Hämeessä seutukunnittain toteutettujen yleisötilaisuuk-
sien määrät sekä neuvotut henkilö- ja kiinteistömäärät 

Hajajätevesineuvontatulosten perusteella yli puolet Kanta-Hämeen vakituisesti asut-
tujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä on yli 25 vuotta vanhoja. Vakituisesti asutuilla 
kiinteistöillä WC-vedet (ns. mustat jätevedet) käsitellään yleisimmin ennen vuotta 
2004 rakennetuissa saostussäiliöissä tai imeyttämällä maahan. Hajajätevesineuvonta-
tulosten perusteella vakituisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä 60 % 
vaatii täydellisen saneerauksen ja 15–20 % selviää pienillä järjestelmän parannustoi-
milla. Viidenneksellä (20 %) neuvotuista kiinteistöistä jätevesijärjestelmä on nykylain-
säädännön vaatimusten mukainen.  

Virolan (2020) mukaan hajajätevesineuvonnasta saatiin myös arvokkaita kokemuksia. 
Vaikka neuvonnan tarkoitusperät olivat eri osapuolten (kiinteistönomistaja, kunta ja 
ELY-keskus) osalta pääasiallisesti kannatettavia, ei neuvonnan kautta havaittuja jäte-
vesijärjestelmien uusimistoimenpiteitä koskaan toteutettu tarvittavassa laajuudessa. 
Neuvontatulosten perusteella vain aktiivisimmat ja valistuneimmat kiinteistönomista-
jat ja -haltijat ryhtyivät toimenpiteisiin. Merkittävä osa kiinteistöillä tarvittavista uusi-
mistoimenpiteistä jäi tekemättä taloudellisen niukkuuden, lainsäädännön sekavuuden 
ja kuntien puutteellisten valvontaresurssien takia. Asiaan vaikutti myös se, että kiin-
teistöt eivät itse kokeneet asiaa tarpeellisena ja itselleen hyödyllisenä.   
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4.4.5. Arvio haja-asutuksen vesihuollon nykytilasta 

Virolan (2020) mukaan Kanta-Hämeessä on suhteellisen paljon maaseutumaista asu-
tusta ja perustuotantoa, jolle on tullut ja tulee jatkossakin turvata luotettava vesi-
huolto, riippumatta siitä tuleeko alueelle uutta asutusta tai ei.  

Virolan (2020) mukaan haja-asutuksen vesihuollon kehittäminen ja keskustelu on ny-
kyisin uinuvassa tilassa. Haja-asutuksen vesihuolto nähdään lähinnä kiinteistöjen 
omaan tahtotilaan perustuvana vapaaehtoistoimintona sekä resursseiltaan pienten 
vesiosuuskuntien selviytymistaisteluna järjestää ja ylläpitää laadukkaat vesihuoltopal-
velut. Kaupungistumisen seurauksena muutamien kyläalueiden vesihuoltoverkostojen 
käyttötekniset ongelmat ovat lisääntyneet. Pitkien siirtoyhteyksien ja vesien hitaan 
vaihtuvuuden takia on aiheutunut erilaisia käytännön ongelmia.  

Tulevaisuuden tutkijat ovat arvioineet, että maa-
seudun autioituminen ja kansalaisten muutto suu-
rimpiin kaupunkeihin ei välttämättä olekaan ainoa 
mahdollinen tulevaisuuden näkymä. Suuren osan 
suomalaisista todetaan pohtivan vakavissaan 
maalle muuttoa. Lisäksi perheiden asuminen ja elä-
minen useassa paikassa on yleistynyt jo pidemmän 
aikaa. Suuri osa ihmisistä viettää jo nykyisin puolet 
vuodesta kaupungissa ja puolet maalla.   

Virolan (2020) mukaan erilaiset muutosvoimat, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos 
vaatii monenlaisia toimia kaikkialla yhteiskunnassa. Myös maatalouden arvioidaan 
muuttuvan tämän seurauksena monin tavoin. Tulevaisuudessa ei voida nojautua enää 
niin paljon tuontiruokaan, -rehuihin ja -lannoitteisiin. Omavaraisuusastetta on nostet-
tava ja sen kautta voi syntyä paljon ihmistyötä vaativaa tuotantoa. Tämä edellyttää 
myös asianmukaisten vesihuoltohuoltopalvelujen saatavuutta.  

Ilmastonmuutoksen seurauksena kotimaan matkailusta ennustetaan tulevan aiempaa 
suositumpaa. Käytännössä se tarkoittaa lisääntyvää tarvetta työntekijöille matkailuyri-
tyksissä. Monet niistä sijaitsevat haja-asutusalueilla. Keväällä 2020 puhjennut Korona-
viruspandemia (COVID-19) on osaltaan vaikuttanut kotimaisen matkailun lisääntymi-
seen nopeasti.  

Automatisaation ja digitalisaation seurauksena myös talous ja työelämä ovat muuttu-
neet. Enää ei edellytetä, että kaikkien työntekijöiden pitää asua isoilla paikkakunnilla 
tai pääkaupunkiseudulla eikä kodin ja työpaikan välistä liikkumista ja työntekoa työ-
paikalla. Etätyön tekemisen ennakoidaan edelleen yleistyvän ja muuttuvan pitkällä 
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tähtäimellä jopa ”uudeksi normaaliksi”. Talouden ja työelämän murroksessa on myös 
haja-asutusalueiden tarkoituksenmukaisilla palveluilla ratkaiseva merkitys. 

1. Hämeen liitto; Häme-ohjelma 2018+;
https://www.hameenliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Hame-oh-
jelma_2018.pdf

2. Hämeen liitto, Kanta-Hämeen ekologinen verkosto;
https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2019/03/hameen_ekologis-
ten_verkostojen_selvitys_28102016.pdf

3. Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050;
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Lantisen_Suomen_vesihuoltostrategia_2050/Ai-
neistot_ja_julkaisut

4. Vesihuoltolaki (119/2001);
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

5. Kuntaliitto 2014; Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta; Ve-
siosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas;
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/K%20Vesihuol-
lon%20maksut%20%20ja%20vesihuoltolaitoksen_talouden_hallinta.pdf

6. Rakennetun omaisuuden tila 2019-raportti;
https://www.ril.fi/media/2019/roti/roti_2019_raportti.pdf

7. Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060888

8. Ympäristöhallinto 2019; Yhdyskuntien jätevesien kuormitus vesiin
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/kartat_ja_tilastot/vesihuoltoraportit/Yhdyskun-
tien_jatevesien_kuormitus_vesiin

9. Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030, www-julkaisu 2021

Valokuvat: Timo Virola 2020 
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